
ten. Az apa lassan felemeli a fejét, már eljutott a tudatáig a hang, de még most 
sem fogja fel, hogy ez az ő gyerekének a hangja. Aztán csak áll, áll, szoborrá der
medten, a szája széle reszket, mintha a szeme is nedves lenne, de már mosolyog 
ő is.

Visszaviszem őt a padra. Vezetni kell, mint a gyereket. Leültetem. Várunk. 
Nemsokára kipattan az ajtó. Apa és kislánya találkoznak. A pici nem tud erről, 
ő csak hunyorog a világba, szokatlan a fény. Az apa se egészen érti. Nézi a gye
rekét, nem fogja fel, hogy az van, létezik.

Ha szobrász lennék, bronzból mintáznám meg az apát, drámai várakozásban. 
A  bronz illik hozzá. Ha festő lennék, az első találkozást választanám. Az apa arcán 
ülő érzéseket, a fejében kavargó gondolatokat ecsettel talán jobban ki lehetne fe
jezni mint szavakkal.

Kétszer voltam hosszabb ideig szanatóriumban. Édesanyám halála után együtt 
éltünk apámmal. Nyugdíjba ment, elvett egy fiatalabb nőt feleségül. Aztán pokol 
lett az életem. Apám el volt foglalva azzal, hogy ivott, a hozott „szépség” közben 
elüldözött otthonról.

Ekkor már betegen gimnáziumba jártam.
A nővérem fogadott be. Szoba-konyhás lakásban laknak, két piciny gyerek. 

Ja, igaz, a ház még nincs bevakolva, a sógorommal most fröccsköljük be sovány 
malterral.
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Most azon ragodom, vajon egy cukorbeteg miképpen jut el odáig, hogy a gyer
mekkori himlőoltás — félelmetesen nagy — fájdalomérzése után önmagának be
adja az inzulint; hogyan küzd meg önmagával, hogyan alakul át fájdalomérzése kö
zönnyé, s alakít ki fájdalommentes világot. Milyen a hormonok működése, a vér
cukor felszökő, vagy alámerülő hullámzása a vérben, s ez milyenné alakíthatja az 
ember lélekállapotát, munkakészségét, küzdeniakarását, vagy a lemondáshoz szük
séges erő mértékét, mondhatnám: karakterét.

Milyen fogamzásba segítheti a célirányosságot, mennyire taszíthat ez az ön
emésztő betegségtudat a „mindegy” ek világába.

A  kedélyhullámzást az inzulin vajon elősegíti, vagy fárasztott állapotban tart
ja-e? Megbénít, vagy inspirál?

Élni az életet, a kómától való félelem neurotikus lázálma ösztökélésére, vagy 
félni és csínján bánni vele, tartogatni a küzdelmes életet emésztő holnapok 
számára ?

Milyen a cukorbeteg rettegése a gyógyszerhiánytól való félelemben, nagy meg
terhelésnek kell-e elkönyvelni a szénhidrátok, zsírok, fehérjék és a folyadékmennyi
ség számtani feladványrengetegét napi átlagban?



A  koszt sem az, ami diétásan kellene.
Ha a sógorom nappalos, akkor aludnia kell, mert hajnalban indul. A  villanyt 

 nem lehet égetni.
Most jön az érettségi. Csak ez sikerülne az életemben, valahová az egészségügy

höz mennék műtőbe, vagy laboratóriumba, szóval orvosok közelébe, így aztán be
adhatnák a gyógyszert, — mert tetszik tudni, ezt soha nem lehet megszokni.

Ez egy raffinált kölyök! Ha feleltetni akarom, rögtön feláll, kimegy a WC-re, 
hogy inzulint adjon be magának.

Angolból is bukásra á l l . . .
Ebben egy fikarcnyi szorgalom sincs.
Ez csak a betegségével manipulál, de ping-pongozni, sokszor órákhosszáig is bír, 

aztán ömlik róla a víz.
Sunyi is kérlek szépen! Ezzel azt kellene csinálni, hogy minden tárgyból meg

buktatni és megismételtetni vele az osztályt, úgy talán megütné majd a mértéket, 
es átvergődne az érettségin.

Fizikából hogy engedheti át? — ez az egy hármas év végén nem mentesít, egész 
évben lazsált!

Hogy ravasz? — igen, természetesen!
Az is!

Mielőttt az igazgató és a bizottság jelenlétében a szaktanár kihirdeti a tételt, 
felolvassa azoknak a tanulóknak a névsorát, akik másodiktól minden évben jelesen 
szerepeltek az írásbeli tárgyból. Ezek nem írnak érettségi dolgozatot, majd csak 
szóbelire jönnek.

Ebből az osztályból nem írásbelizik egy főorvos, egy gimnáziumi tanár és egy 
vezető beosztású dolgozó gyermeke.

Méltányos, igazságos rendelkezés.
Akik az év végen megbuktak, szintén nem írnak dolgozatot, mert javítóvizs

gára, vagy osztályismétlésre kötelezettek.
Felállnak és elindulnak az osztályból örömmel, büszkén, vagy bánatosan, remegő 

lábakkal, megizzadt tenyérrel, fellángolt inggel a hátukon.

Nézem ...
A modern új iskola féligkész lépcsőin mennek lefelé. Elől három lány matróz

blúzban, fejükön az egészség, fényes, jól ápolt koronájával, mint a bizánci mo
zaikok szentjei.

Ő hátul lehorgasztott fejjel, nehéz, szinte öregemberes, fáradt léptekkel, komó
tosan, és az egyik zsebében az inzulinos, injekciós doboz kinyomja sötétkék kabátját.

Lehetett a szöveggyűjteményből bármit felhasználni és választani ,,1848, 1919, 
1945 forradalmi lírája”, avagy „Arany János 1848 utáni lírája” tételek között. 

Minden ment rendjén.
A z írásbeli érettségin — a lezárt, aláirt jegyzőkönyvek lepecsételten bizonyítják 

— semmi szabálytalanság nem történt.

37


