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Nem vagyok biztos abban,hogy jók az információim - előre is elnézést hát,ha tévedek.Ugy hallottam,hogy majdnem
minden mórás szívesen lapoz át - s olvasás közben magáénak
érez.
Mind a hét számom létezését természetesnek vettétek eddigi lám,a Mórának,nekünk ilyen le van.Annak,hogy igy tartotok számon,igy nyugtáztok,örülök; de valami mégis aggaszt
mostanában.Az,hogy sokat "vajúdok",azaz kevés a bábámt
lassan elveszek közöttük.Pedig ők mindent megtesznek értem,
amit csak lehet.S éppen ezért biztosan nagyon rosszul esik nekik,hogy néha világrasegitésemhez megjegyzéseket kapnak anyag helyetti miszerint "Nem érek rá...; Miért éppen
mi segítsünk...t Nem tartozik rám...; Nekem aztán semmi közöm hozzá,hogyan csináljátok,én csak olvasom..."
- Igen,igen;olvaatok,ha megjelenek,termóazeteunek,jónak véve,hogy vagyok.Ne haragudjatok; többet ls szeretnék tőletekl írjatok,rajzoljatok minél többen,segítsetek a szerkesz
tőbizottaágnak,hogy még inkább valamennyi mórásó legyen
a

M A G U N K

Az elmúlt másfél hónap alatt több jelentős külföldi személyiség látogatta meg kollégiumunkat,
- a kievi Sevcsenko Egyetem előkészitő karának dékánhelyettese és két nyelvtanéra
- Leningrádból a Harzen Intézet párttitkára, Tyimin docens
elvtárs
- Dr. Márta Ferenc rektor kíséretében Peters professzor, a
Portiandi Állami Egyetem Keleti Nyelvek Tanszékének vezetője.
- A moszkvai Lenin Pedagógiai Főiskola docensei Nyikolenko,
aki orosz szakos ösztöndíjasaink nyelvtanára.

A látogatások során számos, a kollégiumi életünkkel kapcsolatos kérdés késült megtárgyalásra.
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Október 14. 15» 16. - kedd,szerda,csütörtök;szürke hétköznapok.De nem a mórásoknak! Mert ugye,ekkor volt a kollégiumi kirándulást élményekben gazdag,klassz három nap.
Október 14-én hajnali fél hétkor nagyon álmosan kászálódtunk be a buszba ós csak az "ébresztőviz" segített.Amiért ez alkalommal csodálatosképpen senki sem morgott inkább dalra fakadtunk tőle.Egészen Jászberényig nótáztunk.
Itt megnéztük a Jász-múzeumot - mindenekelőtt a hires Lehel-kürtöt - kicsit sétáltunk a városban,majd irány a matyóföld központja Mezőkövesd.Ujabb múzeum,csodálatos népi
himzésü ruhákkal.Több szakértő kollégista folytatott igen
komoly értekezést arról,nem kellene-e tanfolyamot szervezni idehaza,hogy néhány "kölcsönvett" darabról megtanuljuk
e himzés fortélyait.Elvégre senki sem tudhatja előre,hogy
végülis nem kézimunkát fog-e tanitani nyelvszakos diplomájával... - Persze nem meditáltunk ilyesmin hosszasan,mert
ezen a délutánon a sláger mégiscsak az őszi Bükk volt:olyan
tökéletes művészi előadásában a természetnek,hogy "lekottázni" lehetetlen.Csodálatos volt... S ráadásnak jött a kivilágított Miskolc,elsőnapi utunk végcélja.Nagyon irigyeltük az Egyetemváros lakóit,klassz helyük van.Bezzeg a mi
szállásunk Tapolcán nem volt ilyen jó.Joó??! Egyes szobák
inkább zsúfolt fridzsiderhez hasonlítottak.Jó volt azoknak,
akik melegítőt hoztak.Bánatunkra még folyékony melegítőt
is alig lehetett szerezni: kénytelenek voltunk lefeküdni a
tyúkokkal. - Ami természetesen nem jött rosszul a másnapi
korai induláshoz.Széphalom - Kazinczy Mzeum - szép volt.
A nap fénypontja azonban a füzéri vár "bevétele".Természetesen "toronyiránt" véve kapaszkodtunk fel a meredek sziklacsúcsra.Ki ebbe,ki abba kapaszkodott /egyesek talán itt
sajnálták legjobban,hogy fiúk nem voltak ezen a kiránduláson./ Az út utolsó szakaszán már valósággal fel kellett imádkozni a gyengébb szervezetüeket.Igaz,a furfangosabbak
almát vettek magukhoz frissítőként egy fa árnyékában,hátráltatván ezzel az utolsók fogadására szervezett "műsort".
A diszlövések elmaradtak ugyan,de Mester Jutka azért olyan

jó kis "ismeretterjesztő előadást" tartott a várról,hogy
a következő rohammal a sárospataki várat vettük be.S hogy
a pataki diákok nyomdokain is járjunk úgy igazából,tokajit
kóstolni mentünk /tévedés ne essék,nem gyalog!/ a Tavernába. Jó alaposan alapoztunk a Debrecenig tartó hosszú buszozáshozj ami ugyebár teljességgel indokolt.Nemkülönben
az,hogy vacsorára mindenki rengeteget evett,de csodálatosképpon most senki sem emlegette a vonalait.Meg az esti
programot sem... A DB tagok,néhány szobacsoportvezető ós
a pedagógiai vezetés ezen az estén a KI/TE Kollégiumi Bizottságának tagjaival cserólt "programot" - azaz tapasztalatot a kollégiumok életéről ós munkájáról.S mert a beszélgetést éjfél felé is nehezen lehetett felfüggeszteni
megállapodtak,hogy tavasszal nálunk a Mórában folytatjuk,
Arról t hogy a kötetlen programmal rendelkezők ezen az estén
hol,kivel,miről beszélgettek ós milyen megállapodásra jutottak nem tudunk,mert másnap reggel nem lehetett velük
szóbaállni olyan álmosak voltak... Debrecen nevezetességeit
azért megnéztük.Élmény volt a fieformátus Kollégium,a Nagytemplomja Dóry Múzeum,az egyetemi épületkomplexum s az aulájában Amerigo Tot kiállítása.De mert halmozni akartuk
"ami még belefór" alapon élményeinket,kiszaladtunk a Hortobágy ra. Délibáb ugyan nem volt,de a kilenc lukú hid,a
pusztai múzeum éa a csárda a helyén állt.Csoda-e hát,hogyha délibábos hangulatot magunk igyekeztünk teremteni,óvatos
duhajok módjára a csárdában? Kár,hogy korán el kellett indulni hazafeléi éppen csak annyi időnk maradt,hogy a hagyo'mányokhoz híven újabb csasztuskába foglaljuk ennek a nagyon
jó hangulatú,élményekben és tapasztalatokban gazdag három
napnak a csattanóit.Ha elónekoltetitek a kiránduláson részt
vett kollégistákkal ezeket a "népdalokat",többet is megtudhattok. ..

6ícsLfé$
Már többször megállapítottam,
hogy magasak.Nagyon magasak...
Mindjárt kora reggel önkénytelenül
is fel kell rájuk nézni a mosdóban - rájukmólázás közben,hang sem
jön ki a torkomon.Igaz,nekik se.
Ez azonban láthatólag nem zavarja
őmagasságukat.Nem bizony,sehol;a
kollégium folyosóin,portán,társalgóban, autóbuszon, utcán vagy benn
az egyetemen.Nem kell attól félnünk, hogy egyszer lenéznek ránk s
uram bocsá,tán még le is bólintanak.Hangos visszaköszönésüktől meg
éppen-nem kell tartani,az ő magasságukból nem hallhat le hozzánk.
Természetesen ők erről a természet
adta magasságukról nem tehetnek.
Értsük ezt meg,próbáljunk hozzászokni ¡Nyugodjunk szépen bele és
ne hánytorgassuk,hogy "bezzeg amikor ón elsős voltam sokkal kisebbek voltunk...".Minek fitogtatni kevesebb-voltunkat jelég nagy a
különbség igy isjmagasak,nagyon
magasak...- Akinek felsőbbéves
hiúságát mégis piszkálná arisztokratikus fennsógük,gondoljon elégtétellel arra,hogy jövőre talán

/

náluk is magasabbak jönnek,akiknek elefántcsonttornyaiba az ő

/
/

köszönésük nem fog majd felhallaü^
szani B akkor talán maguktól is
rájönnek,hogy milyen kétes értékű
e mostani magasságuk.
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1949-ben születtem Szegeden.Azóta itt élek.

Vannak napok,amikor csak csavarogni érdemes.
A Vóí>-tó mintha összement volna,miként kamaszruháim a mosásban, vagy inkább 1 én nőttem ki mindkettőt.Borostás rosszkedve
többnapos,átles a maga nád-keritós hézagain.Megismer-e?
Rezzenéstelen víztükör némasága,a parton állok.Vajon megvan-e
még mélyében a kút,mely fölött a legbátrabbak sem mertek átúszni?... Nem,nem is volt kút.Csak mi hazudtuk bele...
y
nagyobbacska pocsolya.Nem más.Tenger volt valamikor.És csak
a miénk.
Srácok,emlékeztek-e még a nagy fürdésekre a vizibolha,csibor
ós pióca lakta vízben,vagy a véget nem érő korcsolyázásokra?
A nádvárra,a nádlándzsára,bambuszszivarra - a nád-óletre?Elfelejtettétek volna a viziháborút a kátrányoshordókból épített tutajon,vagy az "Azúr-part" vért fakasztó üvegcserepeit?!
... Magányos horgász a parton,beletörődött nyugalom.Itt csak
a pecabot végét lehet fogni.
A fák sem a régiek már» megnyúltak,megerősödtek.Mint mi,Fél
percenként jó maroknyi seregélyt dob fel valaki az égre.Jönnek, egyre jönnek,aztán a távolban vibráló pontokká lesznek.
Véresek,rozsdásak a felhők,pedig még délután van.
A tó mozdulatlan,hináros nyugalmával mintha az örökkévalóságba készülne.Nem v e 3 Z tudomást rólam.ÜL.
Néhány száz méterrel odébb a hely,a névtelen,a titokzatos.
Csak futva mertem elmenni előtte.Ma már tudom a nevét,de táltos-szavam nem fog rajta.Most is félek.Furcsa betonállványzataitól,paprikafürt alakú porceláncsigáitól,fenyegetően meredező villámháritótüslcéitől.ílem: inkább a voltok monoton búgásától,a magas drótkerítéstői.Mégsem ettől,hanem üres,embertelen nyugalmától.Mintha létezhetne az ember irányítása nélkül is.Iszonyúan nevet,transzformátortelep.Birkák legelnek a
kerítésénél.Allatok.
Rágyújtok. "Burgonyabogár ellen Hungária DL 40".Emlékeztek
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még arra a napra,amikor a Tandor'i felgyújtotta a nádast?
Nagy hecc volt,a fele leégett.Ma is ez jut az eszembe,ha
látom..• Ez itt meg micsoda? Ez akkor még nem volt...Vagy
mégis?
Kuvasz gubbaszt.Hivatalos,kimért ugatás."Dohányzás,nyilt
láng használata tilos!" Szüntelen zakatolás,zúzottkő hegyek,salakból épült holdkráterek.Munka.Kőporszürke arc,haj,
ruha.Qnberek.Bolond füst,megvadult láng.Monumentális kávédarálóra emlékeztet az egész szerkezet.A zaccot - gőzölgő,
bitumenes útburkolat dombokat - teherautók viszik valahová,
sátorlappal letakarva.A babkávé itt száz tonna is lehet.
A nap egy csőkígyó könyökszerü hajlatában meresztgeti kialvatlan,véres szemét a tájra.Vörösre festi a gépeket,a port,
a délutáni estét.Lassacskán,zörögve-dohógva megáll a kávédaráló. Meg az emberek.Kiáltás:"Hetven forint!" Ennyit kerestek volna? Mára vége.A portás kutyája a beavatottak szótlan
nyugalmával ül az ajtó mellett.Keresztülnéz rajtam.Hiszen
kifelé tartok.
Néhány lépésre magányos,szélcibálta ház.Közönyösen viseli
az anakronisztikus feliratot:"VÁROSI VÁMHÁZ".Tövében fejre
állított kubikostallcskák csupasz bokrai.
Csöppség az úton,munkát játszik.Nem magasabb a talicska elejónól,de birja.Egyelőre üresen.Meg-megbotlik.
Libák ostoba gágogása,telet sejtve röffen fel egy disznó.
"Csodálatos,csodálatos falu." És tényleg bealkonyul.Innen
úgy látni,mintha a seregélyfelhő fennakadt volna a monstrum
villámháritó-s zuronyain.
A töltésen lépkedek,többé nem nézek hátra.Zsemleszin kutyagyerek gurul a lábamhoz.Visszahívja a gazdi.Gömböc a neve.
"Hangoskodással ne zavarjuk mások szórakozását!"Falatozó,nem
messze a benzinkúttól.Melegedő munkásemberek,kocsisok,türelmetlen sofőrök.Végigfut bennem fél törköly,még egy.
AB ajtónak támaszkodó cigarettás szobor megmozdul» ember.
Odakünn józan hideg.A zsebet lehúzza a kéz.Az ember holdat
lát - ha felnéz.

5ZŐRCE KATALIN

Közügy»magánügy,személyes fájdalom,közröhej,közillem ós
saját magam becsülete.Vessük össze - de inkább ne!
Induljunk el.ingyenesen a dolgok kuszaságába,ugorjunk fejesti
Egy pillanatI
- Megőrülök! - nem birom cérnával,már két napja nem telefonált.
A folyosón vékonyak a falak és az ajtóknak füle van.
- Te,ha nem veszed komolyan,mondanék valamit...
Mi van a hangjukban? Rikácsolás,károgás.Huss!
- Mondjad csak nyugodtan...
Perspektívák.Férjhez lehet menni Medgyesbodzáson a falu kovácsához.
- Ne keseredj el,de tudod az a szőke hajú lány,az az ostoba tehén.••
Tiszteljük embertársainkat.Férfiak a férfiakat,s különösen a
nők a nőket.Ha valaki sir,kórusban megvigasztaljuk.Nem baj,
ha vicsorog utána...
- Nem,ő soha neip hazudott nekem!Megmondta volna! líz lehetetlen!
A félhomályban csak két cigaretta parázslik.Ó,a galambszivü hóhér! /Lásd típusát Szondy Lipót pszichiáternél./
- Miért mondanám pont én ezt neked,ha nem lenne igaz?A
legjobb barátnőd vagyok,nem?
Jó barátnő,keuelbarátnő.A hasznos kapcsolatokat fenn kell
tartani.Holnap elkérem azt a csipke ruhát az egyetemi bálra - ívíaritól.fiajta:n úgyis jobban áll,mint az ő hülyo alakján.
- Borzalmas! Nekem semmi sem sikerül az életben.Pedig
azt mondta,hogy jövőre feleségül vesz.
Nem akarnak mindenáron fórjhezmenni.Életcéljuk van.Emancipált nők vagyunk én is,te is,ő is ÓM mindönki.
- No,nyugodj már meg! Nem azért mondtam! Lehet,hogy nem
is igy volt. Végeredmény ben commi kö öra a. egészhez! Nem vagyunk féltékenyek egymásra.Do azt a narancssárga kalaposaiéit minpp egy rusnya,vén nő fejéri láttunk az utcán,
szeretnénk.Hiszen olyan jól menne a halványlila piroscsikos
kiskosztümhöz!
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- Tudod,az első volt az életemben.Nagyon szeretem.
Az igaz szerelem soha nem szakitható szét! Éljenek a társas
kapcsolatok!
- Te,inkább tanulj és ne gondolkozz ezen! Tanulással
könnyen lehet felejtenilTudod,holnap szemináriumra.••
A Magyar Irodalom Története cimü kézikönyv első kötetének
árat száz forint.Hozzáadok még százat és kész a kámzsanyakú mini ruhám.
- Kösz szépen,hogy ilyen rendes vagy! Most hagyj egy kicsit magamra!
Gondoljunk társaink magánéletével is!Kollegáinkban lássuk
meg az embert!
- Ilyen állapotban! Ugyan,mit gondolsz rólam!
Kialudt a cigaretta.A füst eloszlik a sötétben.Ajtócsikoí>gás.Vigyázzunk,ne ébresszük fel az alvókat!
- Szia! Aztán ne vedd úgy a szivedre,semmiség at egész!
A vékony falon még áthallatszik a röhögés a másik szobából.
- Képzeljétek,az a marha! Teljesen bedilizett! Próbáltam
megnyugtatni,de hát...
- Jó éjszakát!
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Már bennünk as egy szerelem
mindvégig megmarad eaután
kiütközik szánk szegletén
ha találkozunk majd as utcán
¿Jenként a kezeden mint
nekem is fölvérzik majd a jel
mely összekapcsolt ujjaink
volt szenvedélyét árulja el ha te is úgy mint én is majd
csiholt ú j lángolásba csapunk
megbicsaklik mert hazug lesz
egy csak egymásnak vallott szavunk
szemünk hunyorgásán meglásd
elbotlik a régi rejtett fény
de holt álmunkra hullva is
két szóra világol te meg én.

/1969/
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Hazafelé»Az egyre növekvő sötétben a teherautó zúgása és as
izgatott,ricsajozó gyerekek mellett a hátam mögé leeresztett
ponyva jóvoltából mégis egy óceáni szigeten érzem magam»Előbújnak, mint a sötétséghez szokott,világitó szemű kobold-makik
és tülekednek,zakatolnak a sem érzésnek,sem gondolatnak nem
nevezhető kis mondat-állatkák.Villogó szemük van ezeknek is,
talán azért,hogy eligazodjanak,megtalálják a feelyüket a felbolydult ós fájó agy-labirintban.Mire hazaérünk,talán rend
leszi formába rendeződnek a felzubogó mondatkezdemények.Személylség vetkőztetés,a hazugságokat a sötétségbe dobáló órák
következnek.Mégis azt mondom már most az elején: köszönöm neked ezt az éjszakátIKö - szö - nöml Akárhogy rángatózik is a
szám,erősnek kell lennem és érthetően,leolvasható kis rángásokkal mondani.Két csücsöritós között egyszer hangsúlyosan
széthúzódik a száj.Mert Te megnevezhetetlen nemzetiségű vagy:
se magyar,se külföldi.Csak állampolgárságod van,n y e 1 v e d
nincs.Lehet ezt sötótbordó ingben,karcsú derekú,mosolygós fiatalsággal elviselni? Tőled tudom: lehet.
Süketnéma - vajon minden ember elgondolkozott már ezen,mit
jelent,mit takar? Ha gyermeki kíváncsisággal rántjuk le róla
a képzeletbeli lepedőt,csak néma sikoltással lehet kifejezni
döbbenetünket.Lót engem,az elvarázsolt kastélyt is - de nem
hallhatja a kacagásunkát,soha nem ismerheti meg Bartókot.
Szinte hermetikus elzártságot,összekötő kapcsok nélküli vágyódást jelent ez: s ü k e t n é m a

. i.laga az emberbe zárt,ar-

tikulátlanul üvöltő Hiány.
Lehet,hogy néma sególykiáltásai súroltak,amikor rámosolyogtam az ismeretlen bordóinges fiúra.Vagy csak a vékony szálú, de amúgy is negativ bioáramot erősítette fel a belőle sugárzó hiány?
Vajon gondolsz-e - csak egy percig is - arra,hogyan is
lett a futó kis mosollyal induló,perc-életűnek látszó találkozásból - ó,nem szerelem - hanem meleg,emberi kézfogás?
Mindez a Vidámparkban,1? óra tiz 03 17 negyven között.
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Kiértünk a hatvani műútra.Még kb* két óra az út hazáig,
megpróbálom addig összeszedni,elmondható történetté rendezni,
hogyan is volt ez*
A reggellel kezdem.Fogmosás közben Tücsök Tóbiásom nem hagyott békén.Állandóan csipkelődött,a tételfüzetekkel és tankönyvekkel .teleszórt Íróasztal felé mutatva csúfondárosan
szavaltat•••érettségi kéne néki,érettségi kéne néki.Igen,
lelkiismeretem Jogosan háborgott,hiszen ezt a napot az érettségi szünetből csíptem le.Cserbenhagyott úttörőim ragaszkodása úgy meglepett,hogy elvállaltam a pesti kalauzolást«Mint
meghívott vendég ültem tehát a teherautón,és ilyen minőségben kódorogtam a Vidámparkban is.Kissé családi jellegű volt
ez a kirándulás,hiszen apám az alsó tagozat vezetője,ós anyát is elhívta*
A délelőtt "városnéző rohanással" telt el.Fáradtan ós kedvetlenül vállaltam el a vidámparki idegenvezetést,a gyerekek
számára viszont ez volt a várva-várt lényeg*- Ez jelentette
a "Budapest vidéki úttörőknek" nevezetű csodás programon a
koronát»Számomra már gyermekkoromban is idegen volt ez a világ.Festett örömet,festett ijedtséget és festett csillogást
nyújtott .Amit talán a legszörnyübonek éreztetni elvesztettem
a játék "megalkotásának" örömét,személytelenné váltam.Ida viszont még eme passzív játékban sem vettem részt,csak a közömbös kísérgető szerep jutott a kijárat előtti várakozással.A
srácok mindent kipróbáltak.Körhinta,majd még egyszer és még
néhányszor körhinta.óriáskerék,szintén pár ismétléssel.Villanyautó,barlangvasút,hullámvasút•*«Nagyon időszerű volt már
a félórás pihenő.
Akkor már régóta figyeltoluk«i.iindenhova jöttél utánam.
Bordó nyloninged,mosolygásod és - először még szemtelennek
látszó - figyelő tekinteted végigkísért a szórakoztató üzem
kálváriáján.Most már őszintén bevallom! vártam,hogy megszólíts, idegesített,hogy nem rázhatlak le.Ma sem értem,miórt
éppen engem találtál.A lófarok miatt kislányosnak látszottam?
A festetlen száj 03 a szemek megértést Ígértek,vagy higgyem
azt,hogy egyszerűen tetszettek?
A csónakok felé mentem.Néztem,hogyan ugrálnak be a gyerekek.Ifey menet két perc.Te közben egyre közulebb jöttél,ezt
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hátranézés nélkül is megéreztem.A vállamra tetted a kezed,és
a másikkal mutattad: mi - ketten - szálljunk be - csak egy- ~
szer.Bosszúsan próbáltam lerázni a kezed és ezzel együtt Téged is.Talán a kelleténél hangosabban mondtam: Hagyj békén,
nem megyek! Nem tudtam,milyen nemzetiségű lehetsz,de gondoltam,ezt ós a mozdulatot megérted.Akkor ütött meg az iszonyat,
amikor az arcodba akartam nevetni.Szürke szemeidben magányosság
ós fájdalom kuporgott és a szád«.» a szád gyötrődve formálta
a szavakat.Gyöngéden levettem a kezed és kézenfogtalak,miközben egyre azon gondolkoztam - vajon mennyi ideig láttad a
döbbenetet ós az iszonyt amivel akaratomon kivül megsebeztelek.
Mosolyogni próbáltam és az indulásra kész csónakokra mutattam.
Azonnal megértetted és előreszaladtál jegyet váltani.E&y menet két perc - láttam futás közben mégegyszer.Gyöngédséggel,
puha kis örömmel szemedben segitettél beszállni.Kezed meleg
szorítással ott maradt a derekamon.Nyugodtan,biztosan tartottál,mondhatnám,rutinosan.Feltámadt bennem az előbb elvetélt
kacagás cinizmusa: - Vajon sok lányt rávettél már,hogy beüljön Veled? Lehet,hogy én már az x-edik vagyok - csupán mára?
- futott át az agyamon. - Miért ülök itt tulajdonképpen?Hiszen megfogadtam,hogy nem kellenek a szerelemnek becézett,
futó kapcsolatok.Én kiszállok ebből a buliból,nem leszek kedvesnővór!
Ismét egy mozdulatod döbbentett rá,hogy milyen kegyetlen
és önző kis féreg vagyok: végigsimitottad az arcom,letörölve
róla az egész nap felgyűlt bosszúságot,a kicsinyes,önző gondolátokat.Már nem csak a némaságod,de Te,a személyiséged is
érdekelt.Mindkét kezed a térdedre fektetve mutattad: tizennyolc - ebből rögtön megértettem,ennyinek gondolsz.Bólintottam,majd kézzel és kérdőjeles szemöldökkel megkéixieztem: és
Te? Huszonnégy - olvastam le az ujjaidról.Majd jelbeszéddel
egy könnyű mondatot mondtál: Nagyon lassan megyünk,ez nem jó
igy,jobb lenne forogni körös-körül.
- Vajon meg lehet-e tanulni ezt a közlésmódot,amely a beszéddel egyenértékű kapocs két ember között? - tűnődtem.
A pénzváltónál édesanyát láttam meg egy másodpercre.Amikor újból azon az oldalon húztunk el a csónakkal,még mindig
ott állt,de nem vett észre.
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- Ma - ma próbáltam ezt a rövid szót és a föl-le sétálgató
édesanyára mutattam.Megértetted ós tréfásan megérdeklődted,
meg fog-e verni,és ón ugyanúgy válaszoltam - nem,nem.
Hogy miért sorolgatom a !cét perc kis eseményeit? Téged akarlak felépíteni,a mozaikokból összerakni.Nem fontos semmi,
csak ez? Kövétkezetes ós ezért őszinte maradoki igen,magamra
is kíváncsi vagyok,szeretném kíméletlen szigorral,csupa igaz
mozzanatból összeállítani,hogyan is viselkedtem,e m b e r
voltam,vagy csupán félórás partner.És ez százszor fontosabb
annál,hogy vajon tetszettem Neked ós miért.
Tovább pörgetem az eseményeket.Kiszálltunk,de láttam,
hogy szerettél volna még egy fordulóra visszaülni.Odamentünk
édesanyához.Rettegve figyeltem,vajon okos lesz-e,tudja-e
leplezni a sajnálatot,amit irántad érez? De nem, n e m
te

é s z r e

v e t

,mint ahogy a pénztárosnő,az emberek legna-

gyobb része és az első pillanatban ón sem vettem észre,hogy
egy nemzet nyelvét sem beszéled.Kérlelted,engedjen el veled
az elvarázsolt kastélyba.Minden kis arcrószecskéd olyan beszédes volt,hogy anyám megértette,rendes lesz el,vigyázol rám,
sietünk vissza.De azért egyre kérdezgette! - Milyen nemzetiségű a fiú? Honnan ismered? Németül nem tud? - Zavart és a
zavarodottságom miatt szégyenkező,kétségbeesett arccal igyekeztem közölni vele,hogy elmegyek és most ne kérdezzen semmit.
Magátólértődően ismét átfogtad a vállam ós vittél,szinte
cipeltél.Boldog mosollyal ültettél rá a oillegő,veszettül
forgó,elvarázsolt székekre,segítettél az ide-oda mozgó,hullámzó deszkákon.
Már a világoson egy puszival megköszönted,hogy ott vagyok.
A sötétségbe kanyarodó folyosón meleg,mohó szájjal szájoncsókoltál .Ne haragudj rám,hogy nem adtam viasza.Nem merevség
ez,csupán - remélem nem tartod patetikusnak ezt - a szerelemnek előlegezett hüség.De hiszen ebben a szabálytalan kÍ3 történetben ez egyáltalán nem központi kérdés.
Amikor kiértünk és visszaindultunk a csoporthoz,mégis azt
éreztem,valamit végzetesen elmulasztottam.És ez nem az a
csók,hanem a válasz nélkül maradt kérdéseim.Igen,a kérdőjelek,amelyek kielégítetlenül nyüzsögnek még most is.Szerettem volna mindent tudni rólad,a barátod lenni nem csupán két

11

-

negyedórára,de hosszú távra is.
Miért ¡.izoritottad meg két kézzel apa kezét?
Mit köszöntél meg anyának?
Miért nem fájt a sok bámész,sebző szem?
Miért nem adtál valami biztosat a sok ide-oda mozgó deszka és cr.ónak helyett?
A kezemet nyújtottam és azt mondtam: Köszönöm.A szemeldoen
válaszai ugyanezt olvastam.Utolsó,leggörcsösebb kérdőjelem:
K a p t á l

t ő l e m

v a l a m i t ?

Vajon nem mere-

vedtem a festett világba,festett kis örömként?
Természetesen minderre már nem válaszolsz.figy gyufásdoboz,
a Glypondin reklámjával - ez maradt csak utánad.Forgatom a
Icis dobozt,a teherautó há'-só lámpáinak tört fényében vadul
forognak a botiik is .Glypondin, Glypond. • .Gly.. .G. • «Rosszabb,
mint a körhinta.lágy szól vékony gyufa csörög o^nne.De ettől
csak megfájdul a fejem! Hülyeség ez a veszett forgós és csörgés! Mit csináljak vele? Kidobjam? Hirtelen magam is megijedtem
ettől a gondolattól.A rohanó utat nézem és nem értem ma^am.
Nem ismerek senkit,aki tudná,megértené,és mindenkinek elmondaná - nom dadogva - hogy mindnyájan hasonlítunk erre a fiúra.Hányszor nem találjuk meg a másik emoerrel összekötő szálakat, hány szór vagyunk süketek ós talán még többször nómák,
amikor oda kellene figyelni és hangosan,mint az ébresztőóra
igaza a? alvók ós közömbösek füléig elérni.
"Az út nyerítve hőköl,sörényes ég szalad..."
A vers;;</rok becsapódtak a tudatomba és most már körülvesznek.
Mintha válasz jönne az összes kérdőjelre:
"Te állandó vagy bennem e mozgó zűrzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan."
A teherautó nagyot zökken.Rátértünk a? ismerős hazai mellék-

útra.Nemsokára hazaérünk.
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Ha nem érdekel,
Hogy visszafelé
Folynak a folyók,
S a hegyek

SZCLOÓ ÏTLciCj

Magaslata gödör,
Hogy a földből
Esik a« eső
Lehajtott fejedre,
S virágoznak

lieress rne

Körötted a kövek,
Hogy levegővé
Oszlanak a falak
Rádszakadva,
Ha minden mindegy lesz;
A nemlétez6 helyeken
Várlak,
Kereas meg!

/1969/

ло
Л.

ésf

11

K0LES7

-BULI

KEZOHETJUK

! HEGJÖTTEK

io

I

cÂkapttmA

az-

imi

mcő ...

¿ij^<^(fj2Lhot^cLSjróL,

cíe,

—

lkiLcv/ioL megint
ct

cLctL&n&r^ésnxL,

feip

ciakadt

c L e - —

o n t o t t á k .

az ü^cUtessÁgnöL, de —

rniecí éppen, ml köuieík^cziin
CL mu^Lotanárroi, a'e—
л» ki —mert
VL

}

cl

a?z

I

aLa

öySJyrl

,

de-

probiénxcikfró

L

,

ole

eLtekLntiXrik,
Q7i

a

a b l a k o n

ksLctoháLt

c!e-rriaid

mncLöok.

t

e

t

ó

t

e

с

6

r

)

гъ

s ^ c m é b e o L ,

css&eszecük.

1

i

а

с

MAGUNK
JATE KISZ VB
kiadványa
Móra Ferenc Kollégium időszakosan megjelenő lapja
7» szám
1969» december
Szerkesztőbizottság: Koch Valéria, Meleg Csilla,
Mihály Erika. Szabó Magdolna, Szőke Katalin
Felelős kiadó: Bernáth Erzsébet a DB kulturfelelőse
Lektorálta: Nagy Géza egyetemi adjunktus
Készült a JATE Központi Könyvtár sokszorosítójában
A / 4 méretben, 23o példányban, Rsz,: 279/1969*

