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PRELUDIUM 

Álljatok fel – mondja a gyógypedagógus. Lassan, 

tagoltan, nyomatékkal beszél, ajkának, szemének, 
kezének mozdulatával húzza alá a mondatokat. – 

Úgy, jól van… most nézzetek az ablak felé… 

Körülbelül tizenöt tagú gyermekcsoport, négy és 
tizenkét év között, legalábbis annyinak látszanak. 

Figyelmükben munka van, erőfeszítés, az elhang-

zott felszólítást egyszerre hajtják végre, de ez az 

egyszerreség mégsem egyidejű. Mintha nem egy-

forma hosszú úton érne el hozzájuk a szó, és ahhoz 

is mindegyiknek más időre van szüksége, hogy a 
megértés mozdulattá váljon. Van egy gyerek, aki 

azonnal, egy fabáb érzelmetlen tökéletességével 
engedelmeskedik; a másiknál nevetésben tör fel 
előbb a megértés élménye – furcsán, egy darabban 
vált arca közönyösből nevetősre – a mozgás késett, 
darabos, félig kivitelezett. Van egy gyerek, aki nem 

a pedagógust, hanem társait nézi, kapkodva utá-
nozza mozdulatukat; egyik-másikat társa irányít, 
kezénél fogva… 

A Gyógypedagógiai Intézetben vagyunk, har-

minckét viháncoló kedvű iskolás lány. Iskolával jöt-

tünk ide, biológia óra keretén belül, megnézni né-
hány bemutató foglalkozást; ha elég soká tart, re-

ménykedünk, elmarad a számtandoli… Tizenhat 
évesek vagyunk, hetedik gimnazisták. 

Több csoportot végig néztünk már; egyikben raj-

zoltak a gyerekek, vagy fénylő, színes, enyvezett 
hátú papírlapokból ragasztottak figurákat fehér 
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kartonra; másutt énekeltek; volt, ahol olvasni is 

próbáltak, lassú, nehézkes szótagolással. Ide jöttünk 
utoljára, ebben a teremben lehettek a leggyöngéb-

bek. 

Jól van – tagolja a gyógypedagógus – most ülje-

tek le megint… 

Van egy kisfiú a csoportban, aki nem csinál 
semmit. Nem tudom levenni róla a szememet: a 
többivel is elő – előfordul, hogy kihagy egy-egy gya-

korlatot, de ez egyáltalán semmit nem csinál. 
Nyúlánk, szőke gyerek, finomvonású arca mintha 

maszk lenne, mozdulatlan porcelán-tekintetét a 
szoba egy távoli pontjára szögezi,egyetlen felszólí-
tás nem látszik elérni hozzá; még szomszédja sem 
próbálja kézen fogva figyelmeztetni, mint a többi 
késlekedőt. Egyszerre, váratlanul, felém fordul, 
tágra nyílt, csodálkozó szempár kérdez vissza per-

cek óta rászögeződő tekintetemre. 
Most látom meg, milyen szép szeme van: való-

színűtlenül nagy, gyöngyszín-szürke, belülről átvilá-
gosodó; és seprős, hosszú, koromfekete pillák ár-

nyékolják. Megáll rajtam, mozdulatlanul.  
Azt hiszem, az emberben a legősibb vágy – talán 

mindjárt a létfenntartás ösztöne után következik – 

a vágy a varázserő után. Nem tudtam ellenállni a 
csábításnak: mikor a gyógypedagógus következő 
utasítása elhangzott, lassan, erősen ránézve, intet-

tem neki a szememmel.  

Hosszú másodperc telt el. A tágra nyílt szempár 
kérdése küzdelmesen elmélyült; aztán egyszerre 
fény villant benne: tekintete a szomszédját súrolta, 

és késve, sietősen, pontosan utánacsinálta a moz-

dulatot. És rögtön megkeresett engem, mintha 
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kérdezne: ezt akartam-e. Bólintok, a sikertől meg-

bűvölten, rámosolygok; sugaras mosolyt kapok 

válaszul. Szemében fénylett fel előbb, másodperc-

cel később adta át fényét megszínesedő arcának. 

Nem merek hinni, megismétlem a következő utasí-
tásnál is; újra kérdés kúszik fel a szemében, de már 
végzi is a feladatot, és rögtön fogódzik belém újra: 
törtmásodpercnyi szorongás adja át helyét moso-

lyos megkönnyebbülésnek. De még mindig nem 
hiszem: ezt igazán én csináltam volna vele? 

Meg kellett kockáztatnom, a gyerekek kegyetlen 

kísérletező kedvével: mikor a következő felszólítás 
elhangzott, elfordultam, kinéztem az ablakon. Csak 
a szemem sarkából figyeltem: a fiúban, mint előbb, 
megindult a mozdulat, tekintetemet kereste: és 
nem talált semmit. Megkezdett mozdulata elakadt 
a levegőben; állott a semmiben, lába nem érte el a 
földet; elárult szemében döbbenet kiszolgáltatott-

ság. És lassan kezdett újra rámerevedni a porcelán-

baba-arc… 

– Megcsaltam! – riadt bennem valami, léleksza-

kadva fordultam vissza: talán már késő. De vála-

szolt; sugarasan nyílt rám újra a tekintete, még vád 
sem volt benne, csak puhább lett, mint aki fájdal-

mon esett át; nyitott szívvel nyúlt ki mosolyomért. 
Nagyon hűséges kutyák szemében ilyen zavarba 

ejtő az a jóságba vetett, rendíthetetlen bizalom… 
Uramisten! Bilincs ez a bizalom, azzá kényszerít 
lenni, akivé felavatott. A felelősség bizonytalan 
rémületét érzem, és torokszorító szégyenkezést; 
perceim maradtak csak, hogy visszaadjam, amit 

majdnem elvettem tőle. Az osztály hamarosan in-

dulni készül.  
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Nem engedtem el többé, ketten maradtunk a te-

remben. Pillantást váltottunk minden felszólításnál, 
a fiú nem is késett már, egyetlenegyszer sem vétet-

te el a feladatot; valami megindító, különös gráciá-
val mozgott. 

Nem hallottam meg, mikor a tanárnőnk sorako-

zóra szólította az osztályt, szomszédom bökött 
meg: jó reggelt Várady, indulunk. Az ajtóból fordul-

tam vissza a gyerek felé, tehetetlen bocsánatkérés-

sel: megajándékoztam vagy kifosztottam? Tekintete 
állt rajtam, mozdulatlanul; már megfejthetetlenül. 

 

Azt hiszem, ez a tekintet hozott két évtizeddel 
később Lipótmezőre. 
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LÉLEKTŐL LÉLEKIG 

Kulcsot kaptam az osztályajtóhoz, kilincse nem 

volt; mögötte csukott ajtó volt minden egyes arc is, 
kilincstelen. Sokáig nem mertem egyedül bemenni, 

de a viziteket, ha csak lehetett, elkísértem. Főorvo-

som szívesen vette: szerette bemutatni a betege-

ket. 

– Ez Szalay doktor. Jogász volt, százesztendős 
lesz nemsokára, itt él negyven éve; ma is folyéko-

nyan beszél görögül és latinul... 
(Szalay doktor – törékeny, ezüsthajú, pergamen-

arcú bácsi – néhány héttel később igazolta is ezt: 
valami érthetetlen szöveggel köszönt rám, mikor 

keresztülmentem az osztályon. Megálltam, megza-

varodva: 

Nekem tetszett szólni, doktor úr? 

– Csak köszöntöttem – mondta – Odisszeusz 

szavaival: „Boldog apád háromszor, anyád is bol-

dog, az úrnő…” nem tud görögül? 

– Nem – röstelltem el magam – csak latinul, egy 

kicsit… 

– Latinul…! – és legyintett. – Gondolhattam vol-

na… ez a mai fiatalság!) 

– Ez itt Igor. Minden nap betör egy ablakot, de 

csodálatos képen soha nem sérül meg… néha, per-

sze, megver egy ápolót is. Szorítson vele kezet nyu-

godtan, meg fog magával barátkozni.  

– Hogy van, kedves Béla? Látja, ő érdekes em-

ber, vele érdemes lesz foglalkoznia: agronómus és 


