
Csiszár Antal

Ülök a buszon

Ülök a buszon. Elhelyezkedem egy-ablak felőli ülésen
és elgondolkodom.

Figyelmem  utasról  utasra  vándorol:  ki  elmélyülten
olvassa  a  híreket,  van,  aki  hangosan méltatlankodik
minden zöttyenés után, melyet a hepehupás út kelt,
meggyötörve  a  járművek  alvázát,  szaporítva  a
járműjavító műhely személyzetének egyre bokrosabb
teendőit,  egy  kisfiú  az  ablakon  mászkáló  légyre
vadászik.  A  rovarvilág  helyi  reprezentánsa  látszólag
békésen  tűri  a  kiskorú  homo  sapiensnek,  hogy
zsákmányul  ejtse,  aztán  egy  pillanat  alatt  elfogy  a
türelme,  s  úgy  dönt,  hogy  telephelyét  egy  másik
ablakra helyezi át.
Két  élemedett  korú  hölgy azt  találgatja,  vajon  hány
órát kell rostokolniuk a kórház ambulanciáján, mikor a
megszólaló  mikrofon  őket  szólítja  be  a  „gyógyítás
istenének”  a  szobájába,  ahol  mintegy
megvilágosodnak  gyötrő  nyavalyájuk  forrásáról  és
arról, milyen szer hoz számukra megváltást.
Kitárulkozó típus révén társalgásra vágyom. Egy-egy
gesztusból,  beszélgetésből  számos  alkalommal
gyarapítottam ismerőseim számát, nem egyszer tartós
barátságot kötve.
Miközben  elmélázok,  a  mellettem  lévő  gazdátlan
helyre egy idősebb hölgy telepedik le.
Eltűnődve  maga elé  bámul.  Első  pillantásra  érződik,
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hogy  az  intellektuális  típus  sarja.  Kisvártatva
beszélgetést  kezdeményezek,  szuper-semleges
témáról,  hogy  meggyőződjek,  vevő-e  a
kommunikációra. Mi lehetne alkalmasabb ehhez, mint
az időjárás.

– Ma a korábbiakhoz lépest hűvös a reggel – így én.
A néni élénken helyesel.
–  Így  igaz,  ha  ilyen  marad  estére  begyújtok  az
olajkályhába.
–  Igen,  időszerű  lesz,  de ne elégedetlenkedjünk,  ez
idáig  az  ősz  szebbik  arcát  mutatta,  nem  hagyta
cserben  azokat,  akik  az  elröppenő  nyár  iránt
nosztalgiáztak.
–  Nekem  szép  emlékeim  vannak  a  legmelegebb
évszakról.  A  Balatonon  töltöttünk  a  párommal  két
hetet, jóllehet már augusztus is a végét járta, mintha
a  legmelegebb  caesari  hónap  első  napjait  tapostuk
volna. Almádi a kedvenc helyünk, ide mindig jó szívvel
térünk  vissza.  Nem  sajnálva  a  fáradságot,
felkapaszkodunk  az  egykori  Almádi-Öreg-hegy
állomáshelyére,  ahol  egykor  utasok  szálltak  le  a
pöfögő gőzös által vontatott vicinálisról. A sín már az
enyészeté,  de  a  vörös  kő  ott  maradt.  Onnan
csodálatos  kilátás  nyílik  a  magyar  tengerre,  derűs
nyáridőben  ég  és  víz  eggyé  olvad,  fehér  vitorlázók
ringatóznak a hullámokban, hogy – utasaikkal együtt –
hallgassák  a  habok  zenéjét,  tekintetükkel
végigpásztázzák a partot.

Én  Budapesten  voltam  néhány  napot.  Bejártam  a
múzeumokat, sétáltam a Margit-szigeten gondolatban
visszapergetve,  mint  homokóra  porszemei,  azokat  a
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régi  időket,  mikor Arany János egy padon üldögélve
írta – a táj hangulata által elvarázsolva – emlékezetes
költeményeit.  A  Csepel-sziget  egykor  szocialista
ipartelep gyármonstrummal. Fantáziám összeszedve a
gyárak  semmivé  tűnnek,  s  máris  a  Toldi  cseh
Holubárral való párharc színhelye lép a helyébe.

A város szinte minden pontja vaskos történelem. Még
a  legújabb  városrészeknek  is  van  mire  és  kire
visszatekinteniük.  Gyerekkorom  és  a  mai  Győr
arculata közötti különbség olyan, mintha egy hölgyet
vadonatúj  ruhába  öltöztettek  volna.  Tanári  munkám
során  egészen  máshová  léptem  ki  a  gimnázium
kapuját  magam  mögött  hagyva.  Egykor  itt  szívtam
magamba  a  tudást,  hogy  később  a  katedra  másik
oldaláról  nézzek  szembe  az  érdeklődő  felnőtt
tanulókkal,  akikbe generációkon keresztül  plántáltam
az ismereteket, kísérve őket a matúráig.

– Ön tehát pedagógus – kérdezte útitársam.
–  Igen.  Harminchat  évet  töltöttem  a  pályán.
Debrecenben  végeztem.  Csinos  cívis  város.  Az
egyetemi stúdiumok mellett sokat kaptam a kálvinista
Rómától,  noha  katolikus  vagyok.  Az  egész  várost
belengi a kultúra. – univerzitások sora, diákok serege
a  mindennapos  vendég.  Közép-Európa  tán  legszebb
egyetemével  büszkélkedhet  a  Hajdú-Bihar  megyei
székhely.  Innen  bölcsész-  és  természettudományi
diplomával,  de  orvosi  vagy  agrármérnöki
végzettséggel  távozhatnak  a  tanulmányaikkal
sikeresen megbirkózó hallgatók.
A nénike elmosolyodott, majd így szólt.
– Én is a pedagógus pályával jegyeztem el magam. Itt
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jártam Győrben az Apáczai  Csere János Tanítóképző
Főiskolára. 1960-ban szereztem meg a képesítést.  A
kezdet nagyon nehéz volt. Vidékre kerültem, távol a
szülői  háztól.  Korábban  csak  a  tanulásra  kellett
koncentrálnom. „Ez az egyetlen dolgod, mi mindenről
gondoskodunk” – biztattak. Meg is lett az eredménye.
Máig  nem  felejtem  el  azt  a  büszkeséget  és
boldogságot,  mely  édesanyám  és  apukám  arcáról
sugárzott, s magamnak azt az elégtételt, hogy az élet
iskolájának egyik felét sikeresen kijártam.
Következtek  a  pályaalkalmazkodás  embert  próbáló
feladatai:  albérlet,  a  munkahelyi  nehézségek,
beilleszkedés  egy  olyan  közösségbe,  amely  a
megbecsülést  a  munkában  való  helytálláshoz  köti,
szigorú szakmai és erkölcsi mércével minősít.
Összevont  osztályba  kerültem.  Fényévnyi  különbség
volt  a  gyakorlóiskolai  tanulócsoportokhoz  képest.  Az
első  hetek  a  kölcsönös  megismerkedéssel  teltek,
fokozatosan egymásra hangolódtunk.
Mindeközben  élveztem  az  iskolavezetés  jóindulatú
érdeklődését, mely erőt adott a kezdeti gondokon való
felülkerekedéshez; s  az első szakfelügyelői  látogatás
kedvező véleményezéssel zárult, erősítve önbizalmam,
s egyben inspirált a még gondosabb tanítói munkához.
Jóleső  érzéssel  fogadtam,  hogy  év  végén  azon
pedagógusok  körébe  kerültem,  akiknek  munkáját
pénzjutalommal  honorálta  az  igazgató,  de  a  nem
csekély  összegnél  is  többet  jelentett  az  erkölcsi
elismerés, a nyilvános dicséret, a gyerekek szeretete
és  az  a  sok-sok  virág,  mellyel  tanulóim  és  szülei
kedveskedtek.
– Mióta élvezi a jól megérdemelt pihenést?
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– Mintegy öt éve mondtam búcsút a tanári asztalnak.
Meghatóan  könnyes  volt  az  utolsó  nap.  Az
iskolaépületből  való  távozásnál  még  egy  pillantást
vetettem arra  az  ódon  házra,  mely  munkahelyemet
jelentette – az elsőt, s egyben utolsót – negyven éven
keresztül. Az aranyórát, mely tantestületi  ajándékom
volt,  hímes  tojásként  őrzöm  a  szekrényemben,
ketyegése  mintegy  szívdobbanásom,  mely  „nevelt”
gyermekeimért is vert.

– Én is öt éve távoztam az aktív munkaerő piacáról.
Azóta  szorgalmasan  ápolom egykori  szaktárgyaimat,
követve  a  legújabb kutatások  eredményét.  Lélekben
most is tanítok.

Ekkor a busz a végállomáshoz kanyarodott, fékezett,
majd elült a motorzaj.
Megérkeztünk,  gondoltam,  s  ennek  kettős  jelentése
volt: az utazás és a beszélgetés vége.
Milyen különös az élet. Felszállván a tömegközlekedés
eszközére  még  semmit  sem  tudtunk  egymás
létezéséről.  Leszállván,  pedig,  mint  jó  ismerősök,
szakmabeli kollégák váltunk el egymástól.
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