
- S Z £ G £ D I E G U T E M 

'Manu UitmjLi 

J t i w k *£ « l k o n y u t b w ) 

furcsa, tor« moMlyb*« égett MEMÍÜ * f*lh<J, 
a sötét ábrák a fák n ő i é suhogUk. . . 
N«P4D gondolom, egy h ú r » , kompiján álltak 
u értállé Meleki a »alánken megtart este a lény, 
meUé»iW álltak a R»Um ÍM oszlopok, 
fehér Montjai a csendnek. 
Ketofu vi* csikorgott túl a bokrokon. 
nyár permeitezott arcunkra a me»ék wiafaval , . . 
Keskeny kezedből nőttek a hársak 
A kutakban hallgató fekete vi» a tó wemed . . : 
A vályúknál tehenek sírták a tejszagú 
füvek emlékét, » meregncvelo ¿rakpartok 
•sályáin súgták ar. alkonyi feltek , . . 
Kóbor Mtorcsattaffás szárította sokswr w a rcom, . . 
Krumplit sütött a esőse, ar. esti füstbe" 
fáradt gond-gulyák legeltek, belcszáradtak 
a srép nyomok a szikbe, 
borostás vasvirágok-
Meddig várok még rátok langytejű, komoly «utók, 
mistorgo nádas, íeére«» pengő akáclevelű, bUtos 

[hoia»Bek? 

(Várkatuji (Ánikjó kii acttt: ^^ 1 

Hétfőtol vasárnapig Tagadás 

Lessek fanyarízű hétfőd 
Es józanító reggeled 

Vidáman gördülő kod eled, 
Sebes fcüiWJÜ kereked, 

Szerelmes ösztön aá&ed 
Csütörtökön az alkotói; szerdán, 

Fenteken hűs párnád leszek, 
Homlokod reámhajthatod, 

S leszek kamaszos, ezerbervű, 
Atalmoöwptt szombatod. 

Vasárnap szobádba viszem 
A forrón párolgó ú j hftet, 

Sók cukorral, vagy cukor nélkül, 
AtJOfSy épp akkor rendeled. 

Mit bánom én 
Ha egymást agyarra kapják 
Világnak térdig érék 
S ringó bokákra sandítva 
Dadognak ars poeticát. 

Engem assaeny saült 
Nem bújok 
Csörömpojj férfigőgbe 
Bokortépő MGtotyáJiben 
Pallóra lépek 
S elrántanak a napok 
Ótestamentumi vének 
Vertnek veramre 
Ha fe/kete korsóink igazát 
A való kútjáf) eltöröm, 

Művész? Pedagógus? 
Pr- Kordé Imrérgl ét n In padi csoportja munkájáról 

Mintfcg viszolyogtam sa el» 
tóntreondáiít kováesQló para-
(tó*©nektól- Ám most még-
sem fogalmazhatok magképp 
dr. Kordé Imréről, a Ságvari 
Bndre öyekorló Gimnázium 
tanáráról, Aaért sem, mert 
«sak elgö látásra tűnik para-
doxonnak! a művészet peda-, 
aóguss én h pedagógia mu-
V /. E L FI 

DínntetókrőJ, kiadasrol —• a 
lageróswibb színhá« problé-
mákról beszel. A Gid bemu-
tatójáról megemlékezett a 
aélmagyarmumég i« mára, 3-i 
ssaméban- Rr. a* előadás «* 
tórvei érdekelnek elaöfiorban, 

..A választás szomisont.ja a 
kiassmtaísok közel hozásét a 
tanulókhoz, ón a szereplők 
beszédkultúrájának fejlestté. 
sét célozta — mondja a szer-
zői ötletességet, képzettséget 
az elmúlt három év hat da-
rabjának színrevitelében is 
megcsillogtató tanár. A né. 
zők soraiban helyet foglallak 
a Budapesti Népművelési In-
tézet munkatársai, és ezzel a 
darabbal meghívást kaptunk 
áprllii 7-re, a Debrecenben 
megrendezendő Országi* Kö-
aépli&oiai Szjnjátazó Feszti-
válra. 

A jövő évben az iskola 
fennállásának tizedik, évfor-
dulójára egy egész estét be-
töltő, Heltai legszebben meg-
komponált látványos darab-
jával, a Néma leventével 
készülünk." 

Amíg vártam rá, « tablón 
néztem fényképét. KiMé sza-
bálytalan arc, »ürü sötét haj, 
Megragadó tó vonzó egyéni-
ségét nem tudom megjelení-
teni, sem valahonnan is-
merősnek ható hangját. De 
újra zizeg, fel-felröppenőn 
csapkod bennem a? izgatott-

ság, amellyel pályája szaka-
szairól kívanesiskodtom. 

„Egyetemi éveim alatt be-
kapesolóíltem a» Osváth Béla 
vesette dramaturgiai esepert 
működésében- Bnnek 8 0 » 
Lásslo, Usefeai Tamás, Ka-
kuswi Imre is tagja veit-
Majd a Saínhártörténeti Kol-
légium ktmcén belül tervbe 
vettük a», egyetemista s«m-

megalakí-
tását. A« eredmény hárow 
bemutató, majd egy u j tár-
sasággal, a Pécwt Tavas*» 
Kulturális s¡somién a S»»»l-
tu«K tó a halál előadásával 
omcágos első díjat nyertünk-
Já^sottunlv a Pesti Egyetemi 
Színpadon is, Eltkpr már kül-
ső munkatársa voltam a Szín-
háztudományi Intézetnek, s 
1980. őszéig a Bölcsészettudo-
mányi Kar Jrodalomtwténdti 
Tanszékén dolgoztam, mint 
tanársegéd-

Három évvel ezelőtt kerül, 
tóm ebbe a gimnáziumba. 
Azelőtt is létezett itt aaínját-
HÍÖ önképzőkör, de nem 
volt erejük a vezetőknek a 
tervet véghezvinni. Ez persze 
kedvetlenséget, fásultságot 
eredményezett, 

Eltózör Molléi« Fösvényét 
vittük színre, Vidéken há-
rom-négy helyen 1» előadtuk. 
Az anyagi kifizetődé« lehető, 
vé tette a következő bemu-
tatót: Anna Frank naplóját. 
Majd az Albe Regia, A vi-
lágjáró bőröndje, s Hubai 
C'eet la guerre.je követke-
¡»U. . « 

A^tán megtudtam, , hogy 
Irodalmi színpadot és fjlm-
esxtétiltai Stúdiumot is vezet. 
Égi' tanárjelölt, aki végig-
hallgatta beszélgetésünket tá_ 
vozása után hoazáí'ijzite: Ne-
hogy azt hidd, hogy hanta 
volt, amit mondott. A diákjai 
őrülten tudnak. A legmerede-
kebb irodalmi tanulmányokat 
forgatják. 

S én ugy éreztem, hogy 
teljesen fölösleges volt ez a 
megjegytós. 

Gw» Ferenc 

B I S T E Y A H D R A S ; 

ÖT NAP A HEG VEN 
Kis regény 

VAWSSKINÜLEG EZ IS 
hozzájárult «hlioz, hogy Tic 
barban kialakult az a kiáb-
rándultság minden iránt, 
amely esak az egyetemen ol-
dódott fel. Az apja aránylag 
ritkán törődött vele. kevés 
szabad ideje volt. Mégis, né» 
ha, mikor abbahagyta a 
munkát és éppen arra volt 
kedve, »beszélgetett-« vele 
ilyenkor hasáról, becsületről 
sava i t , patetikus vqit, mint 
egy rosss színpsz, Tibov pe-
dig összehasonlította a sza-
vait a tetteivel és először 
csendesen mosolygott rnasa-
öaiu azután egy^e gyakrab-
ban idegesítette ez az ellen-
tét- Az apja ezt sohasem 
vette észre, igaz, nem is na-
gyon figyelt rá ós mindig 
meg volt győződve arról, 
Hogy most ismét «bppsületes 
magyar hazafiságra nevelte-' 
a fiát és fölvértezte a* isko-
la ideológiai »métejyeíése« 
ellen. 

Abból az átalakulásból 
sem vett észre semmit, ami 
a fiában az egytemen végbe-
'ment. Tibor szerette volna 
elkerülni a nyílt összecsa-
pást, de ez egyre nehezeb-
ben sikerült-

Vendégek nem jártak hoz-
zájuk- Tiborban a »vendég« 
s«öra mindig egyetlen m -
lékkéip jelent meg, amely 
gyermekkora óta fokozato-
san vésődött a« emlékeze-
tébe-

A nappali szobában ülnek, 
az apja, az anyja és Aipá-
riék, az egyetlen család, me-
lyet néha vendégül láttak. 

IDŐSEBB HÁZASPÁR 
volt, ötvenben, vagy ötvei^ 
egyben deportálták őket, ak-
kor kerültek a faluba. Az 
asszonyról Tibornak már 
csak nagyon halvány emlék-
képei voltak. Hatalmas, kö-
vér nő volt és számára szo-
katlan affektáló beszédével 
állandóan panaszkodott, hogy 
éhenhalíiak, pedjg ssinte he-
tenként csomagot kaptak az 
amerikai rokonoktól, Tibor 
szülei mindennap ebédet 
küldtek nekik, a plébánostól 
pedig pénzbeli segélyt kap-
tak. Alpáriné egyre jobban 
meghízott a nagy nyomor-
ban, végül a szíve máj- nem 
bírta a kövérségét és öt-
venhat nyarán meghalt- Az 
asszony emlékével kapcso-
latban egy másik, sokkal 
erősebb kép is élt Tiborban, 
a Juljs nénié, aki segíteni 
járt a kegyelmes úrékhoz. 
természetesen ingyen, hiszen 
a nagy nyomor miatt nem 
tudtak volna fizetni neki, 
igaz ő nem is kért soha sem-
mit. Julis néni mosott, pad-
lót súrolt, bevásárolni járt 
és ezért Alpáriné nagyritkán 
adott neki egy kis amerikai 
tejporból készült tejet egy 
összevissza horpadt alumí-
niumbögrébői amit a kony-
hában állva inatott meg, de 
eítért már kézcsók járt a 

kegyelmes asszony párnás. 
fehér kezére. 

ötvenhat tavaazán Tibort 
egyszer átküldték hé«** 
,iuk valamiért t* g egyedül 
Julis nénit találta, aki éppen 
a konyha kövét mosta. Ak* 
kor megkérdezte tőle, hugy 
miért csinálja ezt nekik in» 
gyen, hiszen a gyerekei úgy-
is eltartják, nines rászoru}. 
va arra a bögre tejre. 

AZ Orb:q ASSZONY za-
varában kettőzött buzgalom. 
mai mosta tovább a követ, 
és dsak motyogni tudót!. 

— Csak nem fogja a ke-
gyelmes Ussiuny . : . azokkal 
a fehér kezeivel . . . nincs ő 
ahh«/, i •, nekem 
meg mái- úgyse »zámft, .-
mostam eleget. . . 

Alpáriról már másféle em-
lékei voltak 6 túlélte a fele-
ségét és egyelőre semmi jel 
sem mutatott arra, hogy 
mag akarna halni. Tibor mi-
atta veszett össze az apjával 

Az öreg rendszerint ugyan-
abba a fotelbe ült, ha láto-
gató volt náluk. Kopasz fe-
jével, nagy sasorrával úgy 
gubbasztott,, mint egy ko-
pasz, kivénhedt keselyű. 

— Kérlek — mondta nap-
jában tízszer is most nem 
ezek a szemetek lennének itt 
az urak, ha mi tizennégy 
előtt obstrukpip helyett job-
ban felkészülünk a háború-
ra. 

Ezután mindig sokáig bó-
logatott, jelezve, hogy tejjes 
mértékig egyetért önmagá-
val és néha csettintett is a 
nyelvével. 

Tibort szórakoztatta az 
üreg viselkedése, beszéde, 
egyáltalán nem vette komo-
lyan, egészen addig, amíg 
az első egyetemi év közepe 
táján ki nem tört belőle a 
vitatkozó kedv. Azontúl már 
boszantották, sőt idegesítet-
ték az öregember ostobán, 
elvakultan reakciós kijelen-
tései. 
EGY ALKALOMMAL. Al-
pári éppen akkor jött át az 
apjához besaólgetni, mikor 0 
itt otthon volt. Először (jem 
}s figyelt oda, csak akkor 
riadt föl, mikor az öregem-
ber a kijelentés súlyosságá-
hoz illő hangerővel azt 
mondta: 

— Kérlek, van egy eléggé 
elterjedt, de teljesen hibás 
nézet, amely szerint minden 
ember egyenlő. Mert kérlek, 
hogy lehetek én egyenlő az-
zal a munkással, vagy pa-
raszttal. kérlek, akinek az 
anyja még cseléd veit. vagy 

»ülik Jattul (álvútélB 

cseléd lehetett volna nálam, 
ami tökéletesen egyremegy. 
Zsidókról és színesekről nem 
is beszélek, kérlek, ott a kü-
lönbség egészen nyilvánvaló. 

Tiborban eddig lehetett 
feszíteni a húrt, ez már sok 
volt. Csakhpgy a kíj»»entés 
annyira meglepte, hogy az 
elsp pillanatban csak hebeg-
ni tudott-

-a- Talán ezek nem is em* 
berek? 

Egyszerre mindketten rá-
néztek. A hangja »iyan fe-
nyegető volt, hogy Alnári 
behúzta a nyakát, amitől 
még jobban hasonlított égy 
keselyűre-

— Én nem mondtam fi-
acskám, hogy ezek nem em-
berek — mondta csodálkoz-
va és egy kissé rendreutasí-
toan a fenyegető hang miatt 
hogy nem eJyan emberek, 
— Én csak azt mondtam, 
hogy nem olyan emberek 
mint mi. 

Alacsonyabb rendűek! 
Ugye? Mert maga über» 
mensch! Fasiszta! 

Az öregember nem felelt, 
hanem az apjára néwett. Szá-
mankérő csodálkozás volt a 
tekmteteben. 

— Mi ez, kérlek? A tó 
fiad, hogy beszélhet így? 

— Tibor! 
ö azonban figyelembe se 

vette az apja csodálkozását, 
rendreutasító kiáltását, már 
nem lőhetett elhallgattatni. 

— En ezeket az embereket 
magammal teljesen egyen-
rangúnak tarttan. 

Ránézett a másik ketten»« 
de közben érezte, hogy ez 
kevés, ennél többet kell 
mondania. 

— És azt nem tartom em-
bernek, aki nem így gondol-
kodik. ' 
A SZOBÁBAN DÖBBENT 
csend. Felállt és kiment. Ok 
ketten szólni sem tudtak. Ti-
bor elment hazulról és csak 
késő este jött vissza. Nem 
tudta, hogy koaben otthon 
mi történt, de másnap a? ap-
ja nem szólt hozzá. 

Az anyja közvetíteni pró-
bált közöttük. A? apának 
egyetlen feltétele volt: kér-
jen bocsánatot Alpáritól- Ti-
bor erre nem volt hajlandó, 
azóta csak akkor váltottak 
egy-egy szót, ha elkerülhe-
tetlen volt. 

Euután egyre ritkábban 
ment haza-

— Lefaet, hogy ide is atórt 
jöttem ki — gondolta, hogy 
minél kevesebbet legyek ott-
hon 

Néha unatkozott itt, de 
még mindig jobb volt, mint 
az otthoni fagyos légkör-

— itt maradok, , amíg 
csak lehet. 

Az ó r á j á n nézett. 
— Rögtön jön Rőzíika-

Talán még mindig harag-
szik- Ki kell békülnöm ve-
le — gondolt«. — Valóbaf. 
ok nélkül voltam durva hoz 
zá-

A kislányon azonban ma 
már nyoma sem volt a ha . 
ragnak. Vidám volt tó Ti-
bornak feltűnt, milyen sokat 
beszél- Néha mintha monda-
ni akart volna valamit, aztán 
újra másra terelte a szót. 

¡ -Sokáig elüldögélt a pincé-
ben, mikor észbekapott, már 
rohannia kellett, hogy ide-
jében ki tudja vinni az ebé-
det. 

(Folyt, kév.) 


