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A szűk utca fölött keskeny sávban látszott csupán a délutáni fény
ben fürdő égbolt. Nyugat felől ferde sugarak hullottak a háztetőkre, egy
sárga fénysáv elérte az iskola negyedik emeletének ablakát s a falitábla
zöldre festett keretén villant meg, néhány perces sugárzásba vonva a
szürke tanterem egyhangúságát. Délután öt óra, az ötödik osztály zsiva
jogva szedelőzködik, a tanítónő, őszes hajú, kedves arcú nő, várakozva
áll az ajtó mellett, tekintete egyenként veszi számba távozó tanítványait,
mosolyogva bólint minden egyes köszöntésre.

A folyosó megtelik a kislányok beszélgetésének, nevetésének lármá
jával, amint távolodnak, úgy hangzik, mint verébcsiripelés a falusi aká
cokon. Zajongásuk mind messzebbről hallatszik, fokozatosan elhalkul,
azután megszüník, A negyedik emeleten elfoglalja helyét a csend.

A tanáriszobában a tanítónő a tükör előtt áll, tovább időzik ma itt
mint rendesen, megigazítja a haját, lekeféli kabátját, kezet mos, majd
elindul ő is, kilép a kapun és a Körút felé irányítja lépéseit. öt óra
húsz, félóra ideje van a megbeszélt találkozóíg, ráér. A koratavaszi alko
nyatban megélénkül a sivár bérházakkal szegélyezett, keskeny utca, a
kapuk előtt asszonyok tereferélnek, a járdán gyermekek kergetőznek,

munkából hazasietök szaporázzák lépéseiket. Lassan halad közöttük, gon
dolatai az előtte álló találkozással foglalkoznak. Ilust tizenhét {Ne nem
látta, vajjon mi lett a kíslányból, akinek barna szemeiben míndig riadt
ság, valami ismeretlen rossztól való félelem bujkált? Mikor az osztályába
került, koravén gyermeknek látszott, idegenül és félszegen ténfergett
eleinte a többiek között, később is félve barátkozott. Jól tanult, de maga
viselete talán túlságosan is kifogástalan volt, hiányzott belőle minden
könnyedség, jókedvű kezdeményezés. A többnyire komoly kislány körül
valami zavarnak kell lennie, állapította meg akkor a tanítónő az igazi
pedagógus biztos ösztönével, ítéletével,

Egyszer azután véletlenül meglátta a Ligetben, egy kisebb fiúval fut
károztak, labdáztak kacagva, felszabadultan, a kislánynak kipirult az
arca, jókedvűen csillogott a szeme, alig ismest rá riadt tekintetű tanít
ványára. Nem is akarta zavarni őket és másfelé tért, de elhatározta, ez
után többet foglalkozik a gyermekkel, hátha megnyílik előtte és elmondja
az életére nehezülő problémáit. Mert hogy ilyeneknek lenniök kell, a
tanítónő előtt nem volt kétséges.

Attól kezdve kereste az alkalmat, hogy a kislánnyal egyedül ma
radjon, megkérte, segítené hazavinni a kijavításra váró füzeteket, más
alkalommal ketten rendezték át az osztály könyvtárát, Ilus engedelme
sen megtett mindent, de tartózkodása nem engedett fel.

Történt egy téli reggelen, hogy a kislány kisírt szemekkel jött isko
lába, sápadtan ült a helyén, nem figyelt, a azokottnál is riadtabb tekin
tete elkalandozott, a feladott leckéből egyetlen szót sem tudott. Mikor
indult volna hazafelé, a tanítónő visszahívta.

- Tóth Ilonka ... Várj meg a folyosón, beszélni akarok veled.
Együtt indultak a tanítónő közeli otthona felé, szótlanullépegettek

a frissen hullott havon, otthon tüzetraktak a kályhába, lekuporodtak a
szőnyegre és nézték, hogyan lobbannak lángra a fahasábok s mint vál
nak vörösen izzó zsarátnokká. Jó édes, meleg kávéval kínálta a leány
kát, aki egész idő alatt mintha félálomban járt volna, tétován válaszol
gatott és szívalakú arcán csupán a tűz fénye piroslott.
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.' -.:. Iluska e e , - ölelte át a tanítónő - Iluska kedves, szeretném, ha
öszínte lennél hozzám. 11:rzed ugye, hogy törődöm veled? Régóta figyel
lek, látom, olyasvalami fáj neked, amiről nem beszélhetsz. Igaz?

A gyermek szótlanul bólintott.
- Na ugye ... Hát én pedig éppen azt szeretném megtudní, mi az,

amí fáj? Bánt valami? Mondd el, segíteni akarok.
A kislány most sem felelt, csak tekintetét emelte rá, szemeiből ak

kora szomorúság áradt, hogy szinte megijedt tőle.

- Próbáld elmondani, meglátod, megkönnyebbülsz és hátha tehetek
érted valamit. No kezd el.;. - és gyengéden megsímogatta síma kis
arcát.

Ekkor hirtelen kétségbeesett zokogás tört ki a kislányból, teste ráz
kódott, ujjai megmarkolták a tanítónő erős, meleg kezét, mintha nála
keresne menedéket. Nem gyermeki sírás volt ez, hanem félelmetes fel
jajdulás.

A tanítónő hagyta, nem csititotta, nem szólt, várt:
A nyitott kályhaajtón át piroslott a parázs, áradt a meleg, a gyer

mek lassanként belefáradt a sírásba, feltörő fájdalma elhalkult, végül
-elhallgatott. Néhány percnyi csend után, akadozva, elcsukló hangon be
szélni kezdett.

- Nem tudom, hogyan mondjam ... Hol kezdjem, olyan nehéz ez ...
Tetszik tudni, én mindig nagyon szeréttem anyut is, aput is, mind a
kettőt szerettem, együtt szerettem ... Nem lehet közöttük választani,
egy gyerek nem tud választani a szülei között ... 11:s nagyon szetetem a
testvéremet is, ő a legjobb pajtásom, 11:s sokáig minden nagyon jó volt,
nagyon jó otthonom volt... Egyszercsak vége lett. Nem is emlékezem
már pontosan, mikor, de minden másképpen lett. Anyu, apu rosszked
vűek lettek, haragosak, ha csak kicsit pajkoskodtunk, míndiárt kikap
tunk, apu nem jött rendesen haza, anya haragudott, mindig többet és
többet veszekedett apuval, minden nap .. ; anyu azt kiabálta, micsoda
gonosz, aljas teremtés az, aki elcsábítja családjától az apát, meg mílyen
rongy ember az, aki hagyja magát, míre apu azt felelte, hogy aza te
remtés nem aljas, ilyet ki nem mondjon és leülönben is mindent anyu
rontott el örökös pörlekedésével és szemrehányásaival... és rettenete
-seket mondtak egymásnak, olyanokat, hogy el sem tudom mondani ...
Nekem ez mind ugy fájt, rettenetesen fájt, mert mind a kettőt szeret
tem . " Ha anyu aput szidta, fájt, ha aP4 goromba volt anyuval. rníntha .
engem ütöttek volna ... F:s féltünk. Elbújtunk Öcsivel és egyre jobban
féltünk, mert én tudtam, hogy még nagyobb baj is lesz egyszer nálunk ...

Kifulva elhallgatott. A tanítónő megsimogatta a haját, de nem szólt.
Néhány perc mulva a kislány folytatta.

- Tegnap... délután anyu kiküldött bennünket Öcsivel a másik
szebába és megparancsolta, hogy ott maradjunk. Öcsi játsszék az építő

kockáíval, én pedig zongorázzam. Elémtette a kottát és azt mondta, abba
ne hagyjam, ha a végére értem, kezdjem előlről. Az ajtót kulccsal ránk
zárta. A másik szobában anyu és apu voltak. Ocsi a szőríyegen rákos
gatta a kockáit, én zongoráztam. Mikor a kotta végére értem, ujra kezd
tem, azután megint és aztán mégegyszer és még harmadszor, negyed
szer ... Már alig láttam, besötétedett, felcsav'artuk a villanyt, és zongoráz
tam tovább, nem mertem abbahagyni ... A másik szobában egyre hango
sabban kiabáltak apu és anyu. Anyu sírt és azt kiáltozta, kinyitja a gáz
'csapot. ;. Rémes volt. Azután apa sírt és ez még borzesztöbb volt ...
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Ocsi panaszkodott, hogy éhes, én nem voltam éhes, mert rettenetesen
féltem. •• Ocsi elaludt a szőnyegen, én nem tudtam már. tovább zongo
rázni, csak ültem és féltem. Végre kijöttek. Anyu azt mondta, jól figyel
jünk, apu elmegy tőlünk és magával viszi a kis testvéremet, mert az.
fiú és neki van joga hozzá. Én pedig leány vagyok és ezért anyuval ma
radok ... És én akkor azt hittem, ilyen borzasztó dolog miatt meg kell
halni, ilyet egy gyerek nem bir ki ..• Éjjel az ágyamban is sírtam és,
rémeseket álmodtam. Ma reggel apu elment és elvitte Öcsit. Sírtunk ...
Most nincs apum és nincs testvérem. Csak anyu, aki folyton átkozédtk,
meg szidja aput ... Nem tudom, mi lesz velünk. Ezért nem tudtam meg
tanulni a leckét és figyelni sem tudtam, folyt\:?n csak erre kell gondol
nom ...

Ujból kirobbant belőle a sírás. A tanítónő döbbent mozdulatlanság
ban ült mellette, mondani szeretett volna valamit, vigasztaló, bíztató sza
vakat, de kiszáradt ajkai csak nehezen formálták szavakká gondolatait..

- Kislányom, talán még jóra fordul az életetek, ne keseredj el eny-·
nyire. .. Bízzál, még gyermek vagy, tizenegy éves, előtted az élet. Ha
okosan, helyesen élsz, ha mindig jó maradsz, nagyon boldog lehetsz. Most:
nagy szerencsétlenség ért téged, a családodat, bizonyára szüleid is boldog
talanok ... De talán elrendeződneka dolgok, fájdalmad is enyhülni fog ...
Ne sírj. Szüleidet, öcsédet pedig azután még erősebben kell szeretned.

- Tessék elhinni, én nagyon szeretem őket, de apu és anyu most:
nem törődnek ezzel. " Mikor kértem, maradjunk mind együtt, azt mond
ták, az ő életükről, az ő boldogságukról van szó s mínden embernek joga
van a boldogságra ... Én sok mindent nem értek, mert gyerek vagyok.
De tessék megmondani, hát a gyereknek nincs joga a boldogságra?

A tanítónő torka görcsbe szorult.
- Már hogyne ... Annak van hozzá joga elsősorban. Nem is gondol

ták szűleíd komolyan. amit mondtak. A meggyötört ember nem gondol
ja meg, mit mond ...

A tűz elhamvadt a kályhában, a kislány fáradtan dőlt tanítónője

vállára, az halkan beszélt hozzá, sok kedveset, jót mondott a jövőről,

hangja elríngatóan duruzsolt, Ilus elszenderedett. Feje ott pihent a taní
tónő vállán és elborította kettőjüket a téli este csendje ...

Milyen régen történt mindez, mégis pontosan visszaemlékezik a leg
kisebb mozzanatra is. Tanítónői pályájának egyik legmegrázóbb fejezete
volt a kis Tóth Ilonka bánata. Látja maga előtt még ma is sápadt arcát
az elkövetkező hetek alatt, ahogy ott ült közel a katedrához, Szórakozott,
rossz tanuló lett a szinjeles gyerek/ból, ideges tünetek gyötörték, az is
kolaorvos injekciókkal igyekezett segíteni rajta. Injekciókkal!... A jÓ'
doktor mi egyebet is tehetett volna, de tudták jól, hogy a gyermeknek
egészen másféle orvosságra lenne szüksége.

Önmaga megkísérelt mindent, hogy átsegítse szegény Tóth Ilonkát.
életének e válságos korszakán. Sokat foglalkozott vele, majdnem anyásan
gyöngéd volt hozzá, gyakran meghívta az egymástól elszakított testvére
ket, jó uzsonnákat készített, szórakozásukról gondoskodott, időnként ma
gukra hagyta őket, hogy a közös otthon illúzióját lopja a szívükbe. Ak-:

.kor már közel járt a negyvenhez, már nem gondolt rá, hogy neki is lehet
férje, gyermeke. Másfél évtizeden át várt, reménykedett, hátha juttat a
sors neki is egy kevés asszonyi örömet, a családi élet szivet melegítő bol
dogságából egy darabkát. Lassan elfogytak reményei, várakozása szinte
észrevétlenül alakult át beletőrődéssé.Azokon a délutánokon. mikor a két.
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gyermek nála volt, félve és óvatosan, mint a hó alól kimerészkedő első

ibolyák, különös érzések kerítették hatalmukba. Míg konyhájában süte
ményt sütött vagy cukros habot rakott a párolgó kávé tetejére, egy ki
-csit mintha saját gyermekeinek készítené. O is játszott, az édesanya sze
repét próbálgatta, fájó játék volt, mégis gyakran boldognak érezte ma
gát. Igy telt el egy tél és egy tavasz. A nyári szünet idejére búcsút vet-
tek egymástól. •

Mikor az iskola uj ból megtelt zsivaj jal, Ilus helyett egy levél várta
a tanáriban. Meglepőerr érett, szomorú levél. Ezentúl másik iskolába jár,
mert anyja férjhezment és elköltöztek Budára, nagyon messzire, ott .fog
iskolába járni és apa is megnősült és most Oesínek, meg neki két mamája
és két pápája van. Pedig - irta koravén keserűséggel - egy anyu és
-egy apu egyetlen otthonban ezerszer többet érne. Karácsonyra még írt,
azután nem hallott róla közel tizenhét esztendeig. Gyakran gondolt rá,
különösen eleinte. Zokon esett, hogy a kislány így el tudott szakadni
tőle, több. ragaszkodást várt, szerétetéért több szeretetet, de mint minden
ez a csalódás is halványodott az idő múlásával, Szaporodtak a hónapok,
az évek, az iskolába sok gyermek jött, sok elment, Tóth Ilonka emléke
megfakult.

S most néhány nap előtt ismeretlen írású levélben a hajdani kis
lány jelentkezett, kérte, hogy találkozhassanak, beszélni szeretne vele,
bizony Tóth Ilus képe az emlékek ködéből rnerült fel. Vajjon mi kész
tette arra, hogy tizenhét év hallgatását megtörje. mi közölnivalója van?
Sikerült életéről vagy boldogtalanságáról akar-e beszámolni?

A Körúton belesodródott az emberek hömpölygő áradatába. Az 6
napjai csendes mellékutcákban folytak, a Körút zajló forgalma, hangos
sága színte elkábította. Sietve tért be a megbeszélt kávézóba és a be
járattal szemközt foglalt helyet. Attól tartott, nem ismeri fel hajdani
tanítványát, az évek formáló ereje ugyancsak megváltoztathatta. Figyel
te a belépőket. de egyik fiatal nőben sem találta meg az ismerős voná
sokat. Multak a percek, a kis asztalok köré vendégek telepedtek, a kávé
főző gép sistergett, a levegőben cigarettafüst és kávéillat keveredett.

- Kezitcsókolom... Jó estét Mária néni... Azonnal megismertem
- hangzott mellette s hogy feltekintett, bájos fiatalasszonyt látott, aki-
nek szemeiből, szívalaikú arcából a régi gyermek mcsolygott rá. - Na
gyon megváltoztam?

- Ilonka! 0, tulajdonképpen alig változtál." Persze felnőttél, va
lahogy mégis a régi maradtál i • • No, ülj le, nagyon örülök, hogy viszont
látlak.

- ~n is úgy örülök ... Sokat gondoltam Mária nénire, ne tessék azt
hinni, hogy háládatlanul elfelejtettem. Csak akkor régen annyi minden
megváltozott az életemben, messzire kerültem. nem jöhettem sokáig, ké
sőbb resteltem jelentkezni ... Azért kértem ezt a találkozást, hogy min
<lent elmeséljek, ha meghallgat ... Mária néni ma is éppen olyan, mint
akkor, talán csak a haja ... akkor barna volt, most ősz.

Emlékeket elevenítettek fel, régi iskolai dolgokról beszélgettek; óva
tos próbálkozással igyekeztek egymás felé hosszú esztendők elválasztó
ködén áttörve. Végül is a tanítónő azt mondta:

- ~s most hallani akarom, mi történt veled azóta? Mondj el szé
pen minden fontos és lényeges dolgot.

- Igen, magam is ezt akarom .. , Mária néni jó volt hozzám. mín
denkinél jobb. Most ujra szükségem van az okos jóságára, magától aka
rom megtudni, helyesen cselekedtem-e vagy ostobán? '" Hol is kezd-
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jem? Talán ott, hogyelköltöztünk a régi kerületoől, ahol születtem és
tizenkét éves koromig éltem. Anyám férje akarta így, zavarta a környe
zet, a házbeliek, szomszédok, akik apámat ismerték. Igy kerültünk a
távoli budai kerületbe, Öcsitől nagyon messzíre és Mária nénitől is. Egy
szerre idegen lett körülöttem a világ, az utcák, az üzletek, a házbeliek,
nem ismertünk senkit. De legfőképpen az otthonom lett idegen sok ide
gen holmival és... és az idegen férfivel, aki anyám férje volt. Nem
bánt velem rosszul. Csak idegennek tudtam. Nem az édesapám... Na
gyon sokat szomorkodtam, de nem volt, akinek elmondhattam. Messzire
anyám nem engedett egyedül, elkísérni nem ért rá... Boldog volt a fér
jével. Öcsihez is csak lopva járhattam, sokszor kikaptam miatta, mert a
tanulási időből vettem el és a bizonyítványaimmal bizony nem büszkél
kedhettem. Öcsiből furcsa gyerek lett, pedig apa felesége törődött vele,
jó asszonynak látszott és apám elégedetten élt vele, mégis ... Idegen volt
és oka családunk széthullásának . .. Közben sokmindent megtudtam szü
leim érzelmi viharainak részleteiből. Többet, mínt amennyit szabad lett
volna: apám vergődését a két asszony közőtt, anyám könyörtelen meg
nemértését, mellyel mínden lelki, erkölcsi segítséget elhárított magától,
holott apám kérte eleinte, segítené legyőzni érzelmi zürzavarát... Ta
pasztalnom kellett még elég éretlen ésszel, mennyire esendők, mindegyi
kük saját képzelt, vagy talán valódi boldogságát akarta megmenteni s
gyakran merült fel bennem a fájó kérdés, hát mi gyerekek, mi nem szá
mítunk ? Kérem, ne csóválja rosszalóan a fejét, ennek a kérdésnek való
ban fel. kellett merülnie bennem. Nem akarok itéletet mondani szüleim
felett, bizonyára ők is szenvedtek, mégis... bennem és öcsémben kitö
rölhetetlen nyomokat hagyott nem csupán családi életünk felbomlása,
hanem hogy végig kellett néznünk, míképpen vergödtek szüleínk sajái
problémáik útvesztőiben. Ahelyett, hogy biztonságos világítótoronyként
a mi serdülő életünk zavaraira vetették volna világosságukat. A gyer
mek oly sokat vár szüleitől! Igényli, hogy azokat maga fölött állóknak
tudja, hogy felnézhessen rájuk, a gyermek még nem sajnálni akarja szü
leit, hanem tisztelni. És azt kívánja, azok őt szeressék mindenkinél job
ban. Helyes-e ez vagy önzés? Nem tudom, de így van; .; Nem untatom?

- A világért sem, folytasd.
- Kúsza évek voltak. Nagysokára szoktam csak meg az új helyze-

tet, anyám férjét, apám feleségét, és minden egyebet. Öcsit mind ritkáb
ban láthattam, már középískolás, majd érettségire készülő lány voltam,

) nem futotta az időmből. Azután állást kaptam egy nagy üzem központ
jában. Ott ismerkedtem meg az urammal. Kettőnk dolga szinte hetek
alatt eldőlt, még eljegyzést sem tartottunk, félévi ismeretség után meg
esküdtünk. O árva volt, én ... hát tetszik tudni. Valami belső félelem
hajszolt mindkettőnket, hogy mielőbb biztosítsuk közös életünket. Míkor
kis lakásunkba először léptem be az uram kezét fogva, éreztem hosszú
évek után először, hogy ujra igazi otthonom van i • • Nem fárasztom bol
dog éveink leírásával, egyetlen nagy, derűs mosoly volt az. életünk. Bol
dogan fogadtuk első, majd második, harmadik gyermekünket s bizonyos
ra vettem, hogy ez most már míndíg így marad közöttünk, semmi rosszra
nem fordulhat ...

- J!:s? - hajolt felé aggódva a tanítónő.

- Mégis rosszra fordult ... Eleinte alig észrevehető jelek fi~elmez-

tettek, de megelégedett elbizakodottságomban észre sem vettem. Míg eror
napon félelmesen megismétlődött minden. Nyolc éves házasok voltunk,
míkor kénytelen voltam ráeszmélni, hogy valami nincs rendben körülöt·
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sem, Kérdezni kezdtem az uramat s ei rögtön bevallotta, hogy baj van ..•
Igyekezzem megérteni őt és higyjem el, változatlanul szeret, ragaszkodik
hozzám, a gyermekeinkhez, de fél önmagától, nagy zavar támadt benne.
Megismerkedett egy leánnyal, eleinte nem sok ügyet vetett rá, kartár
sak, munkahelyükön napi nyolc órát egymás mellett dolgoznak, kezdet
ben ennyi volt az egész. Aztán felforrósodott a légkör körülöttük, a lány
mind több kedvességgel fordult felé, lehetetlen volt fel nem ísmerníe,
hogy szereti őt és ez megrendítő hatással volt rá. Megindította, megha
totta, ez a szép és fiatal teremtés szereti őt, aháromgyermekes család
apát ... Es lassan ő is szeretni kezdte, szerette. Nem tudja, mít tegyen,
Ismeri kötelességének és becsületének útját, érzései azonban míndezze,
ellentétbe keveredtek. Engem kérdez meg hát, hozzám fordul, mi legyen
vele, velünk?.. Mária néni, elhiszi-e, hogy életemben akkor éreztem
először a mondhatatlan döbbenetnek azt a fokát, amikor a szívverés mínt
ha valóban megállana. Elfultam a kintól, váratlanul szakadt rám, jaj
gatni, átkozódni szerettem volna. De hallgattam. Hallgattunk mind a
ketten. Magam elé bámultam de nem láttam semmit, mintha tudatom is
elhagyott volna. Aztán lassan feltisztult agyarnban a homály, láttam ott
honunk meghitt tárgyait magam körűl és előttem az uramat: tekintete a
semmibe veszett, szája szögletén két mély ránc futott lefelé, homloka ba
rázdás, mínt egy öreg emberé, sápadt volt, elgyötört, egy szenvedő férfi
ült szemben velem. És ez a szenvedő férfi az volt, akihez odakötöttem
az életemet jó, vagy rossz sorsra, holtáiglan, holtomiglan ..• Még nem
láttam tisztán, mít kell tennem, csak homályosan derengett bennem, hogy
segítenem kell, segíteni... a magam erejét adnom az ő hiányzó ereje
helyébe. Szólni nem tudtam, csak megsírnogattam a fejét. Abban a pil
lanatban nem úgy szerettem mint asszony az urát, inkább mint anya
megtévedt gyerekét ...

- Mondd tovább, kérlek.
- Igen mondom ... Éjszakákon feküdtem ébren, bámultam a szoba

árnyait, az éjszakai utcán néha elrobogó autók fénysávjait és gondolkoz
tam. Mint kísérteties mozíkép jelel'lt meg előttem annak a régi délután
nak az emléke: ülők a zongoránál és játszom, egyre játszom ugyanazt a
darabot. ÖCsi kockáiból házat épít, a szomszéd szobában szüleínk vias
kodnak egymással... Mintha ujból átszenvedtem volna gyermeki tehe
tetlenségem minden kínját. Egyik éjjel kiilönösen keservesen telt, bánatom
szinte földre nyomott, multak az órák, a sötétség öráí, lassan, kivárha
tatlanul pirkadt a hajnal és amint hígult szobám fekete homálya, úgy
világosodott meg valami bennem. Felelősségem tudata. Felelősségemgyer
mekeimért, férjemért mindannyiunkért... Oly égően, sugárzóan támadt
fel a lelkemben, mint odakint a Duna fölött a nap.

A tanítónőre nézett, szeme felfénylett, szája körűl a megbocsájtó
szerétet mcsolya virágzott ki. Ugyanaz a mosoly, amit régi festók Ma
dormáinak arcán látni.

- Hogy azután mi történt? Nem sok. Csupán annyi, hogy másnap
megfogtam nagyon erősen az uram a kezét és megígértem, hogy mellé
állok, okos leszek és türelmes, együtt küzdőm át vele a válságot, mert
nemcsak kettőnk életéről van szó, sőt arról a legkevésbbé •.. Akiknek
gyermekük van, nem futhatnak saját boldogságuk délíbábja után, külőn

ben méltatlanokká válnak: rá, hogy Isten gyermekkel ajándékozza meg
őket. Mi öten család vagyunk ... Család, a legszentebb emberi közösség,
érintetlenül kell megóvnunk míndenáron. Azután? Beszéltem a leány
nyal is. 0, nem haraggal, egészen másképpen', sok mindent mondtam,
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megmagyaráztam. Mikor beszélni kezdtem, arca égően piros lett, mire
befejeztem, halovánnyá sápadt... Azután? a leány nemsokára más ál
lásba ment, életünk lassan visszakanyarodott régi medrébe. Napjaink ta
lán kevesebb verőfényben, de nagyobb elmélyültségben folynak, lehet, va
lamivel kevesebbet mosolygunk, de annál többet gondolkozunk. Az átvé
szelt baj emléke néha megrezdül Idegeinkben. Azt hiszem, akkoriban
lettünk igazán szülők, a felelősség és önfeláldozás tudatával és édessé
gével a lelkünkben... ~s most tessék megmondani, helyesen cseleked
tem-e vagy ostoba voltam ?

A tall1ítónő hosszan, elgondolkozva nézte a fiatalasszony feléje for
dított arcát. Bólintott, átnyúlt az asztalon és tényerét ráfektette a másik
asztalon nyugvó kézre. A két női kéz újj-ai egymásba kapcsolódtak: az
asszonyé és anyáé, aki saját gyermekeit védte meg és az öregedő lányé,
aki egész életén át mások gyermekeiért fáradt.

- Ilonka... erős asszony vagy és okos. Az egyetlen helyes utat
választottad. Büszke vagyok rád ..•

Langyos estében vil1óztak a Nagykörút fényei, dübörögve zajlott a
nagyváros forgalma, a tanítönö lassan ment hazafelé, bek.anyarodott a
mellékutcába, az már elcsendesedett, lépéseinek koppanása vísszhangot
vert a házfalak között.

A Budai-hegyek vagy talán a Városliget felől szél suhant végig a
házak között, útjában szétszórta a kizöldülő füvek, fák, virágzáara ké
szülődő bimbók üzenetét s ebben már benne volt az érlelő nyáe és gyü
mölcsöt meghozó. szeHdfényű ősz igérete.

KALE1DOSZKOP

Te varázsló vagy.
Szemed sugarát6l a lelkeknek
zárja tárul
és most az én sorsom fölé. hajolsz,
hogy kifürkésszed.

Kíváncsi szemed
örömmel villan, lám, teljes a kép!
Míg új: érdekes,
de aztán megszokott lesz, unalmas,
mint minden játék.
Azt hiszed, ismersz?
Tört életem színes darabjait
sz6rtam elébed;
tegnapok, évelc
szeszélyes bizzar figuráiból
vetítettem le tarka képet,
bíbor titkokat,
hold-színű álmot,

mesék keleti arabeszkjét és
pár sz6virágot.
Most azt hiszed, ismersz.
Még nem tudod, hogy mennyi

változat
rejtőzik bennem,
megszámlálhatatlan lehetőség,

ahogya lelkem,
idegem, agyam priZmás síkjain
tükrözik, törik
a szó, tett, álom, sejtelem, va16.

Minden rebbenés
megváZt6ztatja újra a képet:
kevés egy élet,
hogy végére járhass titkaimnak.
Hogy unni tudj,
előbb össze kéne tÖTnöd engem.
(De akkor Te is szegényebb lennéL..)

Kabdeb6 Györgyi
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