
ROZVÁNYI VIL~OS:

ÉRETTSÉGI
Fiatal kölykök a parkban s én elnézern őket moso

lyogva.
Kamaszfejük vékony nyakukon úgy nyúladozik ma

gasba, nagy igyekvéssel, mint a szirmahullajtott mák: szeret
ne még valamennyi virág. maradni, holott már csak termés! S
a magházban - agyukban - a tudás fehér és fekete szemesél
kezdenek elkívánkozni egymástól... Megértek a mákvirágok...
Fehér és fekete szenvedélyeik lassan elfogadják a megérés és be
érés szárazodását. Megértek az életre s beérik majd valami
vel, amit az élet éppen nyújt nekik.

Még nem tudják ezt a természettörvényt s ezért szépek
és kedvesek.

- Huj, te! Micsoda frászt kenek én le annak a Négyzet
gyöknek, érettségi után l - fogadkozik az egyik mákfej s
nyaka alig tud utána nyúlni a hetvenkedő főnek. A Négyzet
gyök valószínűleg a legjobb matematikus az osztályban, eset
leg maga a számtantanár, de semmi gonoszság sem lehet a
fogadkozásban, mert mindnyájan aggodalom nélkül felnevet
nek. Csak hetvenkedés és semmi több! . .. A fogadkozó bizo
nyára irodalmár, vagy valami művészi érdeklödésű fiatal. Tu
dásának efajta szemesél értek ki igazira s most igyekeznek
elválni a számok kopár világától, amely viszont gazdag költé
szet lehet a másik mákfej számára.

- Csokonait kizárólagossági joggal átengedern neked,
kötekedik a hetvenkedővel egy másik kamasz, talán éppen a
Négyzetgyök, de az ő ádámcsutkája is fel-le kótog a nevetés
től s vibrál a többi nyak is hangos zsivaj jal, minf a gurgu
lázó pulykanyájé. Hull rájuk a napfény aranyzuhataggal s hol
az egyik, hol a másik arc szembeskedik fel csukott pilIák
kal, a meleg fénykévébe. Megfürdik a gondtalanság örö
mében.

Az iskola felőli kapun azonban négy fekete ünneplőbe

öltözött bajtársuk fordul be s az egyik közülük nagyon szo
morú. A hangos, vidám csoport hirtelen elnémul, a tekinte
tekben riadalom ül. Rángatják egymás kabátját:

- Janival valami baj van ... Biztos történelemből! ...
Megint elidegeskedte szegény ... Pedig hogy bevágta! o' • Nem
lehetett tőle évszámot kérdezni, hogy rögtön legalább öt
percig ne hadart volna... Livius biztosan belezavarta, mert
még mindig nem tudja elfelejteni, hogy három évszám be-
mondását is kijavította Azt a nevetést, ami akkor volt a
hetedikben, te jó ég! .

Komor bariton vág közbe uralkodni akaró hangosságai :
- Bár ne nevettünk volna!... Szegény Jani azt kese

rülte három éven át... A mi nevetésünket.

281



Pillanatok alatt az egész csoport szomorúbb lett a köze
ledő Janinál ... És bűnbánatosabb! ... Jókedvük elgázolt kö
zülük valakit, talán éppen a legjobb lelkű, legderekabb fiút
s talán egy egész életre elgázolta. Nincs ez ilyen tudatosan
a lelkükben, csak ösztönük érzi. A most érett három baj
társ is közrefogja a lehajtott fejű negyediket. Látszik, hogy
magához akarják téríteni kábultságából.

Az elnémult csoportban egy kis keszeg, vékonycsontú
hirtelen elsápad:

- Úristen! ... A multkor elkérte a stukkeremet!
Az aggodalmat rémület váltja fel az arcokon:
- És te odaadtad? Te őrült!

- Nem gondoltam semmire! - liheg a kis keszeg s
tanácstalan kétségbeeséesel mered a többire.

- Rohanj hozzájuk! ... Kérd vissza az anyjától! ...
A susogó tanácsot egyszerre lihegik négyen is. A kis ke

szeg kiválik közülük, belopakodik egy bokorsor mögé s
annak védelme alatt lélekszakajtó vágtatásba kezd - lábujj
hegyen. Mintha betegágytól lopósnék segítségért!

Rémületük kicsit föloldódik s bizonyára mindegyiknek
van már terve Jani feleszméltetésére. Lehet, hogy valami
életformát is kikeresett már számára az egyik agytekercs, a
Livius tanár úr hangulatától függetlent, erős falak biztonsá
gába zárt életformát, ahova majd nem hangzik be kísérte
tiesen az a két év előtti meggondolatlan hahotázás, hogy egy
egész életen át gúnyolódjék bajtársukkal.

A négy most megszámoltatott közéjük érkezik. Már
tizen fogják körül a Jani elesettségét:

Mi volt?
Ő homályos tekintettel réved reménytelen messzesé

gekbe s nem felel. Talán nem is érti a kérdést, mert befelé
figyel, önmagába. Hangokat hall, amelyekkel lehet, hogy vi
tatkozik, lehet, hogy nem. Engedi magában eláradni a két
ségbeesést, vagy utat keres: a lába előtt hirtelen leszakadt
híd egy darabját, amelyen talán még továbbmehétne.

Megrázzák:
- Mondd már, mi volt!
Körülnéz s mintha csak most ismerne barátaira, elmo

solyodik, de aztán szorongó torokkal néz újra a semmibe.
A másik három, aki vele volt s tudja, mi történt; nem mer
helyette felelni. Végre is ő szólal meg:

- A török hódoltságot kérdezte.. .
Én is fellélegzem a távolabbi padon, a tudomás bizton

ságával: no, végre! ... Hát a török hódoltságról van szó? ..
Jaj, kisfiam, csinált az már másnak is bajt, nemcsak neked!
Képzeld el csak: ennek az egész országnak, nekünk magya
roknak, mindnyájunknak, még most is, évszázadok múlva is,
képzeld csak el! ... Most ez a te kis bajod azzal a hódolt
sággal ? . " Oh, kisfiam l ...

Ám inkább odafigyelek, mert már mesélí :
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- Mondom neki, hogy az az összeomlás, amely 1526
ban, a mohácsi ütközettel fejeződik be, tulajdonképen 1514
ben, a Dózsa-féle lázadással kezdődött...

- No és?
A másik három folytatja helyette lelkendezve, egymás

szavát váltva:
- Livius ráordított: "Ne kezdje itt az évszámokkal !" ...

"Mit dobálózik az évszámokkal ?" . " Olyan paprikavörös
lett, azt hittem, megüti a guta: "Magának, úgylátszik, örök
rnániája lesz az évszámokkal való handabandázás"... "Nem
a Dózsa-féle lázadást kérdeztem, hanem a török hódoltsá
got!" ... Egészen megzavarta Janit! ... Az elnök csak nézte.

Valamennyien lehajtják fejüket. Mintha az élet mozdo
nyából kivágódó gőz csapott volna le egy friss és színpompá
jával gondtalanul hozsannázó virágágyra. Szörnyen kókadt,
kis körben állnak itt ! Váratlan indulat viharzott el fölöttük
s ők az elkomorodásból már nem tudják felemelni fejüket.

Az iménti bariton szomorkodik egyet csöndesen:
- Miért kezdted éppen az évszámokon. mikor tudod? ..
- Eszembe sem jutott!

Ha most odamennék és megmondanám: "Ne búsulj, kis
fiam!" '" Nem, nem! Ezeket már magázni kell: "Nézze,
kedves öcsém, nem ez volt az első eset életében, amikor vé
letlenül rálépett valakinek a lábára... Hagyja a csudába az
elkeseredést l Lesz még ilyen több is ... Teszem, ha a ké
sőbbi életében le talál méltöságosurazni egy kegyelmes urat.
Éppen azt a kegyelmes urat, akitől a maga egész jövője

függ. S a kegyelmes úr hirtelen hátat fordít magának és a
maga egész élete pályafutásának. Hátat fordit örökre, abban
a hiszemben, hogy nem tiszteli őt eléggé. Akkor maga mit
tehet? ... Tényleg nem tiszteli tovább és szintén hátat fordít...
Kezd egy új életet a kegyelmes Úr jóindulata nélkül ...
Kedves öcsém, hiszen maga még fiatal!... Miért van úgy
megijedve ?" ...

Szerencse, hogy nem mentem oda és nem mondtam meg
mindezt a rémült Janinak. Betolakodó idegenként fogadtak
volna, sőt talán Livius tanár úr kortársaként, teljes gyanúval
és gyűlölettel... Öh, mégsem!... Csak haraggal. A gyűlö

lethez ők még nem értenek ...

Semmiesetre sem én kellek ide a megoldáshoz ! Az élet
gyorsabb és egyszerűbb és nem bölcselkedik össze minden
féle esetlenséget. Az elébb vad mozdonyát gázoltatta át a
fiatal idegeken, széttépte napban fürdő örömüket s most
mintha virágcsokorral térne vissza engesztelő látogatásra.

Fiatal leány fordul be a park kapuján. Megtorpan,
admíkor a gyászos hangulatú csoportot látja s majdnem vissza
fordul, hogy lábujjhegyen eliszkoljon. Tehát ismer valak~t

közülük. De már észrevették és nem futamodhatik meg. Jamt
az egyik háta mögött álló bajtársa megböki:

- Szedd már össze magad: Livia jön!
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Tehát az a kislány éppen Janít ismeri közülük, őmiatta

akart visszafordulni. És Lívia! ... Csak az élet meri megját
szani az ilyen apró, ravasz kiegyenlitéseket, hogy Livius ta
nár úrral szembe egy Liviát állít, nehogy akárcsak egy név
hangzása is egész életre keserűvé váljék.

A leányt befogja a júniusi napfény s tétován h07Za
közelebb. Janit minden sápadtságával együtt kilökik a fiúk
maguk közül:

- Menj hozzá!... Ez most jó lesz. Milyen szép ez a
gyerek!

Jani ideges gombigazgatással gyorsan lép a leány felé,
már csak azért is, hogy elóvja pajtásai mosolya s netán vala
mi esetlen megjegyzése elől.

- Kezét csókolom.
- Jó napot, Jani. Miért olyan sápadt maga?
Jani csak nyel, nyel, ezen minden izma külön vonaglik,

szeme homályos, hogy nem is látja a leányt. Az megdöbben
ve figyeli elfulladását; segitő kézzel kapna már feléje, ami
kor a gyanu mosolyogva gyúl ki szeme kékjén:

- Csak nem? - csapja össze szinte ujjongó kérdezőskö

déssel. - Miből? ..
- Történelem ...
Rag nélkül, ige nélkül, tragikus csupaszsággal buggyant

ki a szö a fiúból, szinte világok kataklizmájával: történelem.
Csengő nevetés fut szét a fák között, mint elszakadt

gyöngysor a tükörszekrény márványlapján s egy-egy hangja
hosszan hal el parányi rezgésekig.

- Jaj, most mindjárt a nyakába borulok, Janíkám, drá
ga! . .. Hát ez remek!

A fiú dacos szenvedésében kiegyenesedve, alig hallhatón
kérdi:

- Miért remek?
A leány olvasmányt kap elő a hóna alatt szorongatott

könyvféléből:
- Ide nézzen. Én is éppen most kaptam meg. - És ta

golva olvas: - Osztály-ismétlésre uta-síttatik. Most legalább
nem fog velem egész nyáron fölényeskedni! ...

- De én még pótvizsgázhatom! - mozog az ádámcsutka
ideges tiltakozással.

- Az már nem elég dicsőség a hencegéshez! No, Isten
vele! Megyek haza átvenni a pofonokat anyustól. Maga is
kapott egyet... az élettől, amiről annyit szeret beszélgetni.
Délután a pályán találkozunk.

Az egész park, fák, bokrok, virágok mosolyogtak az el
siető leány után. Milyen kis dolog lett a történelmi tragédiá
ból!

Az "élettől kapott pofon" lassan kigyúl a fiú arcán, de
már nem fáj úgy, mint amikor még ellappangott a sápadtság
alatt. A többiek megint hozzásiettek :
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- Na lásd, nem kell mindjárt annyira begyulladni! ....
Lívia ennivaló... Hanem Livius? ..

Kacagva játszanak ők is a nevek önkéntelen humorával.
É,szre sem veszik, hogya szánalomból lassan ünneplés

lesz - Lívia miatt és Livius ellenére. Jani körül már nem is
gyászkíséret a kis fiúcsoport, inkább valami diadalmenet féle.

A kis keszeg megjelenik a parkkapuban s lopva oda
mutatja a revolvert, amelyet elhozott Janiéktól. A fiúk meg
nyugtatón kacsintanak feléje, hogy rendben van! De az a
fegyver most már akár ott is maradhatott volna.

Megindulnak hazafelé. Vidám szavak pattognak Jani kö
rül s ujjongó Öröm száguld körbe egy-egy mosolya nyomán.

Milyen jó, hogy nem szóltam közbe! ... Most vígan néz
hetem a diadalmenetet mert az! Az ifjúságnak ez a boldog
különítménye visszamentett körébe valakit. Legyőzte Livius
tanár urat, engem és az egész világot.

Ott maradok a padon s egy könnyem a kezem fejére
perdül.

Rozványi Vilmos

TOZ TAMÁS:

KARÓRA
Mintha nem is az én kezem volna
ez a jobbkéz: e furcsa idegen,
ki reggel a balra rácsatolja
únottan, lomhán, ridegen,
mint börtönőr a szürke rabra
únottan rakja
már a vasbilincset. Bilincs ez is.
Csuklőmhoz ér. Hideg. Húsomba vág
és lassan már a szívembe is:
Beszél és halkan kattog.
Hallom szavát:
Bolondok vagytok.
Sétáltok körbe, mint a rab,
de a bilincs az megmarad
s a börtönőr, a gyors idő

sürget, rohan s a fű kinő

a sírodon ...
Mindennap újra felveszem
és hordozom és kínlódom.
De este halkan leteszem
és átfutok egy idegen határon,
hol nincs idő s az őr szelíd: az álom.
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