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. Éppe:n elérte a vonatot. A szerelvény már mozgott, amikor fölugrott.
Lihegve állt meg a peronon, önkéntelenül belenézett az elrozsdált tükörbe.
Félfüllel még hallotta, ahogy a mikrofon recsegve bemondja: Személyvo
nat Ferencváros--Kelenföld-Kirá1yihalma-Borzos ... A hang elúszott, a
vonat keresztülvágott néhány váltón, elhúzott egy híd alatt, és már va-
lahol a Népliget környékén jártak. ,

Váratlanul egy szelet kenyér jelent meg a keze mellett, A kenyéren
szelet szalonna.

- Fogadja el, édes lelkem.
Öreg nénike mondta. Már amennyire a fekete kendőtől meg lehe

tett állapítani. A kendőt mélyen az arcába húzta, alatta csak a szája
mozgott.

Azt gondolta: mint egy- öreg holló. Mint egy kedves, öreg holló.
- Hová utazik? - kérdezte a holló.
- Borzosra.
- Alsó, vagy Felső?

- Nem is tudom ... - Tartotta a kenyeret; erre eddig nem is gon-
dolt: hogy két Borzos van, két állomása Borzosnak. - Nem is tudom
pontosan, hol kell leszállnom.

- Attól függ, mit keres.
- Az iskolát.
- Akkor az elsőn. Föl kell mászni a töltés oldalában. Ha akar, át-

vághat a temetőn. De mi, öregek, nem szeretünk arra járni. Minek za
varni a sírokat. Hanem a fiatalok csak nevetnek rajta. Egész ösvényt
vágtak ott ...

A vonat a Duna fölé ért. Dübörögtek a híd vas traverzei. Lent hajó
haladt fölfelé. Maga se tudta, miért jut eszébe róla az egyetem.

Abban az évben nagyon korán beköszöntött a nyár. Kegyetlen hő

séggel. Könyvet már senki sem vett a kezébe. Nagyon meleg volt. Külön
ben is mindenki csak az elhelyezkedesre gondolt. Lesz-e pesti állása, vagy
valahova vidékre kell mennie, ismeretlen városba, faluba.

Csütörtökön délelőtt tették ki a gépelt papírt az Intézet előtt a táb
lára. "Zempléni professzor úr ma délután 4 órakor megbeszélést tart a
végzős hallgatók számára." Ennyi, aláírás nélkül. Árván fityegett a cé
dula. Aki arra ment, megnézte. Aztán sarkon fordult, elment.

Már háromnegyedkor ott nyüzsögtek. Senki sem tudott semmit.
Négykor csikordult a zárban a kulcs. A professzor szebája közvétlenül
az intézetből nyilt. Azt mondta: "Nem akarok elszakadni a növendé
keímtől." De az ajtót mindig kulcsra zárta.

Zempléni professzor. Nagy halom könyv volt a hóna alatt. Az utolsó
pár hónapban nagyon megöregedett. Botra támaszkodva járt. Fogait el
sárgította a dohány. Néha nem tudta pontosan, miről beszél.

Leült, tisztogatni kezdte a szemüvegét, Nézte őket. Befejezte a tö
rülgetést, visszatette a szemüveget az orrára. Kinyitotta a legfelső köny
vet, beszélni kezdett. Az antik kultúra nagyságáról beszélt.
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Hirtelen Ieengedte a hangját. Mosolyogva jelentette be, hogy két
állást írtak ki a végzősöknek.

Döbbenten néztek egymásra. Abban az évben huszonnégyen vé
geztek.

A professzor akkor már a kultúrforradalom eredményeiről érteke-.
zett. Mindig, minden témáról értekezett. Sosem voltak köznapi gesztusai.
Talán azért is rezzentek össze, mikor hirtelen fölkiáltott: "Sebaj!"

- Sebaj l - kiáltotta a professzor. Keményen végiignézetta ter
men. Senki nem szólt. Senki nem mozdult.

Az Intézet ablaka a Dunára nyilt. Lent sétahajó úszott. Hallatszott a
megafon lármája.

A professzor újra mélyített a hangján. Olyan érzésük lett, hogy most
szekrényből beszél. Kettévált, egyík fele bebújt a szekrénybe, onnan be
szél.

Már senki nem figyelt rá. Leltároztak magukban. Nagybácsik, nagy
nénik, protektorok képei merültek el; aztán elenyésztek. és csak egy
szám maradt: kettő. Két állás. Két szakos állás a huszonnégynek.

Galamb szállt az ablakpárkányra. Zsámboki Gézának ez a galamb
vólt az utolsó emléke az Intézetről. Mindenki a galambot nézte. A pro-

. fesszor is a galámbra nézett. Rámutatott a galambra. Azt mondta: íme,
a béke galambja. A galamb szárnyra kapott, lusta kört írt le, elröppent,
Talán most jelent meg a téren a bolondos öregasszony, aki tenyérből

etette minden délután fél öt és fél hat közt.
Másnap kiirták, ki milyen állást kapott. Illetve ki kapta a két sza

kos állást. A többiek különböző vidéki általános iskolák közt választhat
tak. Ö Borzosra került.

Ment BO'rZosI1a, jelentkezni. Most már tudta, hogy két Borzos van,
és hogy az elsőri kell leszállnia. Ette a kenyeret, jóízű szalonna volt; vég
tére nem tarthatja Borzosig a kezében. Mire Kelenföldre értek, az egészet
megette.

Kevesen szálltak föl, de még nem indult a vonat. Csomagokat ra-
. kodtak a mozdony mögött. A forgalmista az óráját nézte. Forgatta a tár
csát a hóna alatt. A másik vágányon tehervonat szaladt végig, Mikor el
ment, néhány ember ugrott ki, megrohanta az álldogáló szerelvényt. A
kapus még várt egy percig, aztán bevágta a két ócska kiskaput.

Két hete éppen itt álltunk Amáliával, gondolta. Nézte a helyet, ahol
álltak. Akkor nem Borzosra utazott, hanem a Balatonra, pihenni egyet.
Amália ragaszkodott hozzá, hogy kikísérje.

Amália a menyasszonya volt. Előző este, a Balatonra utazás előtti

estén, nagy buli volt náluk. Amália szülei tapintatosan elmentek hazul
ról. A fiúk, lányok zaj osan birtokukba vették a házat. Néhányan kimen
tek a terekre, Felhallatszott a lányok nevetgélese. A ház előtt az úton
néha reflektor söpört végig.

Ö nem ment a többiekkel. Föl-alá kószált a házban, Amáliát keres
te. Valaki azt mondta:

- A, kedves tanár úr, méltóztassék helyet foglalni.
Saly Imre "'óit, a legjobb barátja. Abban az évben végezte az orvos

egyetemet. Rendszerint ilyen képtelen választékossággal -beszéltek egy
mással, ez volt a mániájuk, így bolondították a többieket, akik néha azt
hitték róluk, hogy bolondok. Egész jó játék volt.

- Nem láttad Amált?
Saly nem felelt, poharat hozott, neki is.

321



-. Van már állásod?
-;- Nincs. Nem láttad Amált?
- Nekem sincs. Apám ma járt a minisztériumban. Valami volt ka-

tona pajtása intézi a dolgokat. Azt ígérte, elihelyeznek Pest közelében,
egy bányavárosban.

- Elfogadod?
- Mért ne?
Salyt úgy emlegették, mint a három legtehetségesebb végzős közt

az egyiket. O egy pillanatig nem tudta, nem most is csak bolondozik-e.
Hogy nem csak ugratja-e ezzel a vidéki elhelyezkedessel.

- Belgyógyászat? - kérdezte.
- Laboratórium,
Biggyesztett.
- Az is szakma, egy orvosnak!
- Tudományos munka. Igaz, nincsenek betegeid. De annál inkább

a tied valamennyi beteg. Valamennyiért tudsz tenni valamit.
- És a hegedülés?
- Van ott zenekar, Beülök egy pult rnögé, és kész. Akár a zeneis-

kolába is beíratkozhatom,
- Ne hülyéskedj velern - mondta.
Saly váratlanul méregbe jött.
- Nektek semmi nem komoly, ami nem repül a szátokba, Azt hi

szed, csak a Rottenbiller utcában születnek Einsteinek?
Ez elég rejtélyes volt, igazi talányos Saly-mondás. De azért meg

értette.
Koccintottak. Saly megigazította a nyakkendőjét.

- Próbáld fölfogni, hogy nem kínomban megyek oda. Egyszeruen
érdekel. Olyan lehetetlen szerinted, hogy egyszeruen érdekeljen? Olyan
állati marhaság szerinted, ha valaki nyugodtan akar dolgozni?

- Dolgozni itt is lehet.
- És ha fordítva fogalmazod? Dolgozni ott is lehet. Nem gondolod?
Nem felelt. Azon tűnődött, hol lehet Amál. .
Saly előre hajolt, megfogta a karját. Nem bolondozott, komolyan

beszélt.
- Azt hiszed, nektek majd egy külön iskolát nyitnak Pesten?
Elnevette magát.
- Elég nekem egy a meglévők közül.
- Elég lenne, igaz?
Kócos lányfej bukkant be a szobába.
- Zsámbókí Gézát hívják a telefonhoz.
- Ki? - kérdezte meglepetten, de a lányfej már eltűnt.

Fölvette a kagylót. Az apja hangját hallotta, nagyon messziről.

- Nem tudtam beszélni Spitzcel. Azt mondják, vidékre utazott.
Spitz régi barátjuk volt. Azt ígérte, majd SZ€TeZ valami jó helyet.

De Spitz, mint mindig, ha szükség lett volna rá, vidékre utazott.
- Most mi lesz? - kérdezte.
Kurtán:
- Nem tudom.
- Dehát mire Spitz hazajön ...
Kiabált idegességében. Míre Spitz hazajön, a helyeket mind kiírják.
- Mehetek a ...
Elakadt. A készülék már csak zúgott. Nincs válasz.
- Halló! - kiáltotta.
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Nem, nem tették le. Nem a készülék csak a füle zúgott. Már tisz-
tult. Már tisztán hallotta, messziről.:

- Hányra jössz haza?
- Nem tudom - mondta,
- Ne felejtsd el, holnap utazol a Balatonra.
- Nem felejtem el - mondta, epésebben. mintsem akarta.
Most már igazi zúgás volt: a ikagylóé. Ö is letette; fújt egyet, meg

fordult. Meglátta Amált,
Ott állt mögötte, nyilván hallott is valamit. Arca kipirult, száján el-

mázolódott a rúzs. Nagyon csinos volt.
- Mi van?
- Semmi.
- Mért nem jöttök táncolni?
- Mindjárt ...
Semmi kedve nem volt táncolni.
- NIindig ez a mindjárt. Mért nem tudod egyszer azt mondaní, hogy

most?
Egyszerre ingerült lett.
- Artana a méltóságomnak - mondta.
Amál elegendte a füle mellett.
- Apád volt?
- Igen.
- Elintézte?
Megint az ingerültség. Azt akarta rnondani : mit gondolsz, olyan

könnyü csak úgy elintézni? De csak azt mondta:
- Még nem. - Hozzátette: - Spítz elutazott.
Amál mondott valamit. Olyasmit mondhatott, hogy piszok alak; nem

lehetett jól érteni, halkan mondta, hadarva, Hallgattak, elnéztek egy
más mellett.

- Most aztán mi lesz? - kérdezte végül Amál.
Vállat vont.
- Azt hiszem, legjobb, ha most hazarnegyek.
Körmöczit nézte: a felbukkanó izzadt arcot a háttérben.
- Amál, jössz már?
- Eredj - mondta Amálnak. - Nem hallod, hogy hívnak?
- Mindjárt, Gyuszikám, egy pillanat ...
De ő már akkor hátat fordított Amálnak. és az esőköpenyét kereste.
Ment kifelé. Utálta ezt a Körmöczit. De azért az a csíkos nyakken-

dője, gondolta, az egész jó. Külföldi csomagokból öltöznek.
A küszöbön megint Amál. Honnét?
- Hánykor indulsz holnap?
- Délben megy egy vonat ...
- Kimegyek, jó?
Nem akarta azt mondaní, hogy ne gyere. Csak annyit dünnyögött:
- Ha felébredsz ...
Amál már nem volt ott. Ö meg kilépett a kertbe. Hold világította

meg a kapu felé az utat. Ment az úton, a csikorgó kavicson. Hirtelen
visszanézett: mintha jött volna utána valaki. De nem jött senki. Egy
árnyékot látott, elnyúlva, lehet, hogy mozgott, de Iehet; hogy nem. Be
tette maga után a kaput: .

Hiába akart korán kelni másnap. Csak délben ébredt, talán tíz percoel a
vonat mdulása előtt. Szédült, fájt 'a feje. Míndegy, gondolta, megyek a
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hármas gyorssal. Megmondom Amálnak. hogy csak a hármas gyorssal
megyek.

Tárcsázott. Amál nem volt otthon. Nem is tudták, hova ment. Ebédre
talán hazajön; de talán csak este jön haza. Nem, nem egyedül. Valaki
elkisérte a fiúk közül. Nem tudják pontosan, melyik; sosem lehet tudni,
melyik, Mindenesetre átadják az üzenetet. Negyed négykor, Kelenföldről.

Köszönöm. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Még egyszer nagyon köszö
nöm. Számtalanszor nagyon köszönöm, gondolta.

Letette a kagylót. Bambán maga elé bámult. Nem értette a dolgot.
Altalában semmit sem értett.

Léptele apja járkált a szebában. Észre se vette, hogy bejött.
- Jó reggelt - mondta és ásított.
- Reggelnek ugyan már nincs reggel... Anyád már bepakolt. Mi-

kor mégy?
- Az első délutáni gyorssal.
Kis szünet,
- Azért vidd magaddal a módszertant is.
Szóval tanítani fogok, gondolta. Mégis tanítani fogok. Hol? Hol fo

gok: tanítani? Szól egyáltalán az apja Spitznek? Megjön egyáltalán Spitz
onnét, ahová elutazott? Elutazott egyáltalán, vagy csak kihúzta a du
got, láthatatlanná vált, elenyészett? Esetleg a szerencsere bízzák a dolgot?
Egyszerre Saly hangját hallotta. Hogy nemcsak a Rottenbil1er utcában.
Féleszű ezzel az Eínsteinjével. Ezen az Einsteinén át hallotta az apját.

- Megpróbálom felkutatni Spitzet, Nem hiszem, hogy sikerül, de
megpróbálom.

Legszívesebben azt mondta volna: hagyd azt a hólyag Spitzet. Ne
könyörögj se ennek a Spitznek, se más Spitznek. Menjenek vidékre, tűn

jenek el.: süssék a gesztenyéjüket. építsék a vill:ájukat. Spitz és a kul
túrforradalom. Én is megyekvidékre. Spitz üdülni megy vidékre, én
tanítani megyek vidékre. Ki-ki csinálja á maga kultúrforradalmát.

Maga sem tudta, miért mondja mégis ezt, majdnem gyámoltalanul:
- És ha nem sikerül.? Mí lesz, ha nem sikerül?
- Mit gondolsz, mi volt és mi lesz azzal él többi száz meg száz vég-

zőssel, akiért senki nem szól? Értem talán széltak harmincötben ?
Mégis ...

- Tudom. Mindent tudok! De nekem ott a tudományos munkám!
Azt gondolna: már megint rikácsolek. Falsnak érezte él hangját. De

csak még ingerültebb Lett tőle: attól, hogy nem bír uralkodni magán.
NyeLt egyet. Aztán csöndesen hozzátette:

- És mi lesz Amállal?
Apja kinézett az ablakon. Ezt szekta ilyenkor: kinéz az ablakon, ki

beszél a kertnek, a rígóknak, a fűnek.
. - Mondtuk neked, hogy nem k,elI elsíetni ... Különben az. a csíkos

nyakkendős kamasz ...
- Kikérem magamnak, hogygyanúsítsátok ! - kiabálta. Megint az

a fals: megint az idegesség tőle. Ordít, ahelyett, hogy fogalmazna. Ér
telmesen, higgadtan. - Azt hiszitek ...

Nem hisznek semmit, úgy Iátszik, Egyedül volt a szobában. Itt hagy
ták, egyedül a szebában. Egyedül a papucsával. Belerúgott. Egyszerre
KörmÖCZÍ ízzadt fejét látta, a fej alatt a csíkos nyakkendőt. Azért se dő

lök be, gondolta. Erőnek erejével arra az estére gondolt, amikor Amál
először karolt bele. Ettől egyszerre megmelegedett a szíve, elmúlt a mér
ge. Még el [s mosolyodott. Mosolyogva kezdte keresni a zokniját.
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Már háromkor Kelenföldön volt. Amál a főkapunál várta. Az, hogy
Amál előbb érkezett: ez élő cáfolat volt, és élő bizonyság. S az is, hogy
amikor megpillantotta őt, egyszeriben felderült az arca; integetve futni
kezdett felé.

Aztán álltak a vágányok közt. Azon a helyen, amit most nézett, a
veszteglő borzesi vonatból. Mellettük a bőröndje. Két heti holmi. Két
heti balatoni holmi. Fél karjával átfogta a lányt.

Amál hozzá simult.
- Mikor jössz vissza?
- Sietek - mondta ostobán. Olyan boldog volt, amikor Amál ott

állt mellette és hozzá sirnult, hogy csupa ostobaság jutott az eszébe.
- No, azért annyira mégsem kell sietned!- nevetett Amál. - Pi-

hend ki magad. Apád ígért valamit?
Azt gondolta: minek rontja el ilyesmivel? Azt mondta:
- Semmit.
Bemondták a balatoni gyorsot.
- Nem mehetsz vidékre! - kiáltotta Amál. Túl akarta kiabálni a

bemondót. - Nem mehetsz, érted?
Sebesen, hadarva beszélt.
- El fogjuk veszíteni egymást. Erzem, hogy el foglak veszíteni.

Megváltozol, más leszel, másoknak a befolyása alá kerülsz. Érted?
Értette, és mégsem értette egészen, Volt benne valami, amit nem.

értett. Valami sdetség a hadarásban. amit nem értett. Miért veszítenék
el egymást? De már föltűnt a mozdony: nem lehetett semmit kérdezni,
tisztázni, magyarázni. Nyúlt a böröndjéért.

- lts a munkád - mondta Amál, valahogy Iégüresen, valahogy más
honnét, valahogyan nem' ott, ahol álltak, ahol voltak. Ezt se tudta volna
megmagyarázni. - A munkád, érted!

Ö meg azt rnondta:
- Miért? Ott is lehet dolgozni.
Ki mondta? Ö mondta? Az apja? Vagy Saly? Míndegy. Ott is lehet

dolgozni. Nemcsak a RottenbilleT utcában... Hagyjuk, gondolta, ezt az
Einsteint. A Rottenbil1er utcai Einsteint. Különben sem lakom a Rotten
biller utcában, mint Saly, De azért ott is lehet dolgozni.

- Ne félj - mondta. - Nem fogok megváltozni.
Ezt már a vonat lépcsőjén mondta.
Amál nem válaszolt. Kicsit felemelte a kezét. Nem lehetett eldön

teni, búcsút int-e, vagy a haját igazítja.
Talán mégis inkább a haját igazította. Ezt már bent a fülkében gon

dolta, rníkor leengedte az ablakot, hogy még egyszer lássa Amált. De
már nem látta. Amál már nem volt ott.

Akkor váratlanul és képtelenül azt gondolta: most száll föl Köt
mőczivel a buszra, Egészen tárgyilagosan gondolta, és ezen maga is meg
lepődött.

Két hét múlva jött haza a Balaton mellől. Akkor már tudta, hogy
Borzosra helyeztek, az általános iskolába.

Még <benézett egyszer az egyetemre. Évfolyamtársai zavartan kezel
tek vele. Szánalom és részvét volt a tekintetükben. A professzor volt az
egyetlen, aki gratulált. Megint emlegette a kultúrforradalmat. Ki-ki a
maga posztján, mondta. És minden őrhely egyenrangú. Lelkesen meg
ismételte: ki-ki a maga posztján.

Kléh jött a folyosón, a KISZ titkáruk.
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- Nos? Gratulálok. Borzos közel van, és jó munkaterület ...
Azt gondolta: Pest még közelebb van. Kléh Pesten kapott állást.

Kléhre szükség volt Pesten. Mínden őrhely egyenrangú. Kléh nagylel
kű, a vidéki jó munkaterületről lemond a többiek javára. Most épp ezt
kezdte: a vidéki munka dicséretét,

Sarkon fordult, ott hagyta, a vidéki munka benne szorult dicséreté
vel. A lépcsőn megcsapta a menza ismerős kelkáposzta szaga.

Kis szorítást érzett a torkában. Kilépett a térre, fölnézett a szürke
épületre. A legfölső emeleten egy lány könyökölt ki, a párkányon könyv
volt előtte, haját igazgatta az ablak tükrében.

Ű meg azt gondolta: folyton a hajukat igazgatják. Lassan elindult
aDunaparton. Táskájából elővette amenetrendet, kikéreste Borzost.
Ötödik állomás Kelenföld után. És egész tűrhető az összeköttetés. Pon
tosabban: lehetne rosszabb is.

II.

Elől végre végeztek a rakodással. A forgalmista fölemelte a tárcsát,
A vonat megrándult. Mentek tovább.

Zsámboki Géza az öregasszonyt nézte, akitől a szalonnás kenyeret
kapta. Az öregasszony a csomagján ült, hangtalanul mozgott a szája.
Talán a rózsafűzért mondta, talán azt számolta magában, mennyit kere
sett a piacon.

Megkérdezte:
- A nénike borzosi?
Az öregasszony befejezte az imádkozást, vagy a számolást, és csak

aztán felelt.
. - A kishúgom. Én amoda ...

Kis hídon zörögtek át, nem értette, mit mond az öregasszony, de
nem is nagyon érdekelte.

- Nem tetszik ismerni véletlenül a borzosi ískolaígazgatót?
Az öregasszony hunyorgott, úgy mondta, mintha mesélne :
-Kemény, szigorú ember. A Kovács igazgató úr. Kovács György,

az a neve neki. Kovács György. Kemény, szígorú ember.
- Milyen korú?
Mert valahogy azt remélte, hogy ha fiatal, akkor neki jobb lesz

Borzoson. De a másik pillanatban már fordítva, azt gondolta, hogy ak
kor jön ki vele jobban, ha öreg.

- Milyen korú? - tűnődött a nénike. - Nem lehet azt látni rajta.
Nem öregedett az huszonöt év alatt semmit.

Bokrok, fák, villanypóznák suhantak el. Egy domb, egy sík, és újra
bokrok, fák. És folyton a póznák. Jó félórája. Megint egy horhos; utána
a távolban széles csillogás.

- A halastó - mondta az öregasszony. - Ha ezt meglátja, lehet
készülődni. Itt egyet kanyarodunk, és az ott túloldalt már Borzos.

Kopár parcellák, aztán emelkedő; és már házak sorakoztak, kima
gaslott közülük egy sokablakos, sárga épület.

- Az az iskola - magyarázta a nénike. - Az volt régen a pol
gári. Most meg az általános. De van ám Borzoson gimnázium is ...

Nézte messze a sárga épületet, és elnehezült a szíve. Hány eszten
dőre kötődik oda az élete? Azt mondták: két év vidéken; két évi munka
vidéken. Aztán... Belekavartak a levegőbe, Mi lesz aztán? Ez a ka
varásazt is jelenthetter Eldorádó! Azt is jelenthette: nem tudom.
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Azt gondolta: számomra azt jelenti: nem tudom. Azt jelenti: ezen
is túl va~nk, ezzel is végeztünk. Viheti adiplomáját. Borzosra, az ál
talánosba. Örüljön, hogy egyáltalán mehet valahova. Bezzeg az apák
nemzedéke. .. Bezzeg én, harmincötben.

A sárga épületet eltakarták a fák. Géza az ajtóhoz lépett. "Ne áll
jon szorosan az ajtó mellé, ha ki akarja nyitni." Visszalépett. nem állt
szorosan az ajtó mellé. Ki akarta nyitni. Egyáltalán minek akarja ki
nyitni?

Kinyitotta az ajtót, lelépett. Akkor jutott eszébe, hogy nem is kö
szönt az öregasszonynak. Visszafordult, az ablak alá lépett.

- Itt a töltés oldalán - mutogatta sípogva a nénike. - At a te-
metőn... .

A vonat elment. Ö meg fölkapaszkodott a töltésen. Néhány lépés
után kerítés következett, de egy helyen rés volt rajta. Belépett a résen,
és sírkövek közt találta magát.

A lombokon áttűzött a nap. A sírokon katicabogarak nyüzsögtek.
Aranyos hátukon páncélosan ragyogott a napfény. És mindenütt virág,
mint egy réten: kék virág, sárga, piros, tarka, mindenféle. Az ösvény fe
héresen kígyózott a fehér és fekete márványtáblák és keresztek és han
tok közt. Komlós János, élt negyvenegy évet, Dorogi Jánoska. Élt másfél
évet. Gyászolják szerető szüleí és testvérei. Béke poraira. Béke poraimra,
gondolta. Poraidra, Porainkra. Poraitokra. Poraikra. Ezt fogom tanítani,
gondolta. Több birtokos, egy birtok. Egy birtokos, több birtok, Csupa
dongás volt a temető, méhek dongtak. Aequam memento rebus in arduis
servare mentern, Horatiust sosem fogom tanítani, gondolta. Lelked nyu
galmát óvd kutya-sorsban is. Dongtak a méhek, kis arany rögök szálltak
a napban. Lelked nyugalmát, Jól van, gondolta, óvom lelkern nyugal
mát, kutya-sorsban is. Megint elszorult a tor-ka, úgy, mint mikor utoljára
rnent lefelé az egyetem lépcsőjén, a kelkáposztaszagban, Egy sirkövön
azt olvasta: Feltámadunk! Aequam mernento, dünnyögte. Arra gon
dolt, mennyire szerette Horatiust. Váratlanul azt gondolta: milyen sár
lehet itt ősszel.

Egyszerre vége lett a temetőnek, vaskapuhoz ért, kilépett az utcára.
Lovaskocsi poroszkált középütt. Hirtelen motoros rohant el mellette, ha
talmas porfelhőt támasztott.

Megállt, várta, míg. eloszlik a por. Akkor vette észre, hogy előtte

jókora kofferral küszködík egy vékony, szőke fiatalember.
Utolérte, megállt mellette.
- Segíthetek?
Vidám, kék szem nevetett rá.
- Miért ne?
Már a kezébe is nyomták a táska fogantyúját.
Megemelte: mántha só lett volna a táskában. A másik meg, mínt

akire már nem tartozik többé semmi, elégedetten rágyújtott, és fürge
léptekkel lépkedett mellette.

Már vagy húsz métert cipelte cl bőröndöt.

- J ó nehéz - dünnyögte.
- Nehéz, mi? - mondta vidáman a másik. - Nehéz, mint a fene

tette hozzá diadallal.
- Mi van benne?
- Fene tudja. Tábori cucc.
- Itt fognak táborozni?
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- Dehogy! Most jöttünk meg a táborból. De ezek a szamarak a fe
jüket is ott hagyják. Hurcolhatern utánuk.

De míndezt nagyon derűsen mondta, szemlátomást örült neki, hogy
most mégse neki kell hurcolni a táskát.

Ö meg azt kérdezte:
- Nem tudja véletlenül, messze-e még az iskola?
- Odaíg akarja hozni?
- Nem, csak oda megyek,
- Minek?
- Oda helyeztek, tanárnak.
- A gimnáziumba?
- Nem. Az általánosba.
A szőke fiatalember ekkor éles füttyentest hallatott, alighanem ug

rott is egyet, míndenesetre mellette termett, kitépte a kezéből a táskát,
levágta a földre, aztán vállon ragadta, forgatta, nézegette, a vállát vere
gette, mindenképpen úgy viselkedett. mintha hirtelenében eszét vesz
tette volna, közben pedig lelkendezve hadart, kérdést kérdés után, anél
kül, hogy időt hagyott volna a válaszra.

- Nahát! Ezt a vélet1ent! Mondtam én, hogy kűldenek valakit! De
nem hitte senki. Az öreg meg ... És tessék! Milyen szakos? Hogy hívnak?
Hány éves vagy? Mikor végeztél? Hol végeztél? Nahát! Esküszöm, az
öregnek le fog esni az álla. Jól utaztál? Pesti vagy? Zsámboki? Zsám
boki Géza? Engem Fillérnek hívnak. Fillér Gyula ...

Karon ragadta, húzta-vonta magával; a táska ott maradt rnögöttük
a porban.

Kiértek a temetőközből, fákkal szegélyezett, széles úton mentek, s
egyszerre ott álltak asoikablakos, nagy, sárga épület előtt. Fillér berán
cígálta a kapun, jobbra lökte, kinyitott egy ajtót, betúszkelta.

- Na! - kiáltotta. - Mit mondtam l Tessék, itt van!
Ö meg osak állt, elvakultan a homályban az éles kinti fény után. Vi

valdi, gondolta, mert zenét hallott, rádió szólt a fal mellett. Kopott író
asztalt látott, aztán egy szekrényt, nyitva; polcairól tömérdek irat lógott
ki. Gyorsan megfordult, mert érezte, hogy valaki nézi.

Magas, fekete hajú, sötétbarna arcú, bajuszos férfi volt. Egy ideig
szótlanul álltak egymással szemközt. Fillér is hallgatott az ajtó mellett
a sarokban, Rezzenéstelenül szegeződött rá a szúrós, fekete szem. Mintha
fölmérné, míntha a veséjébe akarna látni. Legalábbis igy érezte:" hogy
fölmérik, hogy a veséjébe látnak.

Aztán a férfi a kezét nyújtotta.
- Kovács György vagyok. A borzesi iskola vezetője.

Fillér, mintha jelnek vette volna, előrébb lépett.
- Képzeld, Kokó bácsi, jövök az utcán, azzal az átkozott holmival,

és aikikor ez a 'boldogtalan... de mindjárt tudtam belőle, hogy értelmi
ségi ...

Az igazgató míntha egy árva szót se hallott volna az egészből. Még
egyszer szemügyre vette a jövevényt, aztán gyors mozdulattal az asz
talhoz ült és kihúzott a papírkazalból egy nagy, fekete könyvet.

- Zsámboki Géza?
- Igen.
- Milyen szakos vagy?
- Magyar-latin-görög.
Fillér füttyentett. Az igazgató összeráncoltá a homlokát.
- Egyetemet végeztél?
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- Igen.
- Pesten?
- Igen.
Az igazgató fölpattant. Öles léptekkel méregetni kezdte a szobát,

Fé1ni lehetett tőle, ihogyegyszer csak kilép a falon, és az utcán folytatja
a sétaját. ,

- Ide nem egyetemisták kellenek! - mondta közben indulatosan. 
Nekünk nem tudosok kellenek! Tanárokat kérünk! Pedagógusokat! Akik
nek hivatásuk van! Akik tudnak agyérekek nyelvént Itt nincsenek
könyvtárak, itt csak gyerekek vannak! Elegem van az egyetemistákból,
a tudósokból,a tudományos elmékbőll Hivatás: ez a lényeg. Es munka]
Munka! Minek küldenek nekem ilyen háromszakos tudósokat a nya
kamra!

- Igyekszem majd jól dolgozni - kockáztatla meg. De nyom
ban elhallgatott, mert Fillér figyelmeztetően az ajkára tette a mutató
ujját.

- Itt nem, igyekezni kell! - dörögte az igazgató, - Igyekezetből itt
nem lehet megélni! Itt dolgozni kell! Tessék, nézz szét - mondta nagy
gesztussal. - Itt mindenki dolgozik I '

Egy pillanatra megállt, aztán csöndesebben folytatta.
- Azaz nem mindenki, Sajnos, nem mindenki. De majd fog! -

kiáltotta. - Mert az idén mínden másképp lesz!
Leült, a tollával játszott.
- Pesten lakol?
- Igen.
Naponta fogsz utazni?
- Igen.
- A szüleíddel lakol?
- Igen.
- Családod nincs?
- Még nincs.
- Nem is kell azt elsíetní - szólt közbe vidáman Fillér. - ltn is

várhattam volna.
Az igazgató megróvóan pillantott rá. Fillér elhallgatott, Az igazgató

folytatta a vallatást.
- Miért éppen ide jöttél?
- Ide helyeztek.
- Szóval nem akartál ide jönni.
Benne egyszerre fölhullámzott az indulat.
- Azt se tudtam, hogy Borzos a világon van. Most aztán tudom.
Várta, mi lesz erre a kitörésre. Fillér is várta, lesúnyt fejjel.
De nem lett semmi. Az igazgató egészen megenyhülten folytatta.
- Mit tanítasz szívesen? De ne a latint mondd.
- Magyart. - Bólintás. - Esetleg történelmet.
- Abból van elég. Földrajzot?
- Nem nagyon tudom ...
- Majd megtanulod - vágott közbe Fillér.
Az igazgató elmosolyodott. De csak egy pillanatra; utána egy árnya-

lattal szígorúbb lett.
- Akarsz osztályfőnök lenni?
- Szerétnék.
- Miért?
Kis szünet u tán válaszolt.
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- Jobban megismerem agyerekeket.
Az igazgató megint bólintott.
Fillér meg, dünnyögve:
- Meg a szüleiket, Családlátogatás, miegymás, Köszönöm.
- Hány órát akarsz egy héten? - kérdezte az igazgató.
- Nem tudom, hányat szokás.
- Huszonkettő a kötelező. Többet, vagy nem többet?
- Harminc. Rendben van?
- Úgy, hogy haza tudjak menní.
- Rendben.
- Meg a mentőkocsí - mondta Fillér.
- Hogy-hogy? - kérdezte értetlenül.
- Azt is rendeld ide év végére - vigyorodott Fillér.
- Miért? - csattant föl az igazgató. - Mit gondolsz, én annak

idején hány órát tanítottam? Örültem, hogy egyáltalán taníthatok. Tő

lem senki nem kérdezte, mit akarok, mennyit akarok. Csak odalöktek.
és kész. Őraadónak. nyolcvanért.

- Apám is ezt mondja ...
De hogy ezt mért mondta, azt igazán nem tudta.
- Apád? - húzta föl az igazgató a szemöldökét. - Hány éves az

apád?
- Tizenkettes.
- Egyidősek vagyunk - nyugtázta az igazgató, valahogyan clége-

detten. - Szóval ő is ezt rnondja. - Most már barátságosabban nézett.
Tanárember?
- Bölcsészetet végzett, Megvan adiplomája.
- Tanít?
- Tanított. Anyám is.
- Az más - mondta az igazgató. - Pedagógus család. Az más. Ak-

kor csak nem lesz hiba.
Kopogtattak. Senki nem szólt rá semmit. Megint kopogtattak. Megint

nem szólt senki. Erre harmadszor is kopogtattak, és rögtön utána kinyílt
az ajtó.

Egy férfi állt a küszőbön. Tarka, piszkos ing volt rajta, és rövid nad
rág; váratlanul villant elő a fehér lábszára. Rezes arcából vörös tülökorr
türemkedett elő. Kicsit már őszült, de azért volt az arcán valami hu
nyori fiatalság.

- Várj, most nem érek rá - vetette oda az igazgató.
A férfi azért mégis beljebb lépett. Kezével föltámasztotta a fejét,

hallgatagon körülnézett, de úgy, mint aki nyomban mondani fog valamit.
Fillér, úgy látszik, ezt akarta megelőzni.

- Egy pillanat, Karcsi bácsi ...
- Szép tiszteletem az egész egybegyűlt társaságnak - mondta a rö-

vid nadrágos férfi, és olyasféle mozdulatot tett, mint mikor mélyen ka
lapot emel az ember. Szép hangja volt, kicsit borízű, de azért szép, Zsám
bokinak egyszerre eszébe jutott Rossini Szevillai borbélya. Amikor Don
Alonso áldást, békességet kívánva belép.

- Szép tiszteletem - ismételte a férfi. Úgy tett, míntha csak most
venné észre Zsámbokit. Eléje lépett, újra meglendítette a nemlétező ka
lapot, majd a szívére tette a kezét.

- Engedd meg, hogy bemutatkezzam. Nagy Károly vagyok, ének
tanár és karnagy. - Szeme elködösült, fölnézett a szeba sarkába, vala-
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hová a rnesszeségbe, - Es orgonista - tette hozzá. - Egyszer majd el
mesélem neked az életemet.

- Csak most ne, az ég szerelmérel - vágott közbe az igazgató.
- Hát akkor majd máskor - mondta Karcsi bácsi megadással. -

Ha semmiképp se akarjátok... Pedig de sok érdekeset mcsélhetnék ...
Az igazgató idegesen az arcát simogatta. Fillér vigyorgott. Ö meg

.csak állt, egyik lábáról a másikra nehezedett, és nem tudta, mitévő le
~y{:n, rnilyen képet vágjon.

- Teszem azt, megyek egyszer kilencszázharminckettőbenPesten az
utcán; hát mit látok egy könyvkereskedés kirakatában ? Képzeld, Bach
összes preludiumai, egy kötetben! Gondoltam, megvenném, ha lenne rá
pénzem. De mivel már akkor se volt pénzem ... No, mindegy. A viszont
látásra, uraim; egy kis dolgom van itt a szomszédban ...

Megint a kallaplendítő mozdulat, a szertartásos meghajlás, a lassan
körbe hordott tekintet; aztán mint egy jelenés után, levonult a színről,

Az igazgató mogvárta, rníg becsukódik utána az ajtó.
- Hát igen - mondta. - Legalább megismerted. Mit csodálkozol?

.Jól hallottad. Enektanár és karnagy.
- Valamint szesztestvér - jegyezte meg derűsen Fillér.
- Iszik?
- Nem - mondta Fillér. - Vedel.
- Es akkor hogyan tanít? - kérdezte Zsámboki ártatlanul.
- Nagyszerűen! - mondta dühösen az igazgató. - Nagyszer-űen,

érted? Mert ez is van - tette hozzá csöndesen. - Mit csináljak vele?
Vonjam felelősségre, amiért valahol kisiklott az élete? Kisiklott, vagy ki- '
siklatták? - Legyintett. - Ez persze nincs benne a módszertanban ...

- Bizony, bizony - rnondta Fillér. - Ez az, amit úgy hívnak, hogy
elsüllyedt vidéken. Mert itt bizony nincs se opera, se színház, itt csak
gyerekek vannak, ahogy az előbb Kokó bácsi mondta. Télen hó, tavasz
szal, ősszel sár, nyáron por. Azonfölül munka rogyásig, Tudod te azt pél
dául. hogy amíkor mi ideköltöztünk. Borzoson még nem volt aszfalt? Hogy
villany is csak ...

- Hagyd - ütötte föl a fejét az igazgató. - Ezt úgyse lehet sza
vakkal. Vagy ő is megtaruulja, vagy ... Akkor hát megegyeztünk - né
zett rá Zsámbokira.

Ö meg azt szerette volna kérdezni: "Miben?" De nem kérdezte, csak
állt tanácstalanul. Kovács György is fölállt, és várakozva nézte.

- Akkor mikor jöjjek legközelebb? - kérdezte végre.
- Holnap - mondta az igazgató.
- Hányra?
- Minél korábban.
Kezet nyújtott, majdnem ridegen.
- A viszontlátásra.
- Kikísérlek -'mondta Fillér.
Kiléote':c az iskola elé. Mellbevágta őket a hőség.

- Ne a temetőn át menj, hanem végig a közben - mutatta F'íllér.
- A sorompóri túl van egy kris ház, illetve putri, az a váróterem. Ott ad-
ják a jegyet ís. Kérj egy igazolványt és töltsd ki.

Elindult. Húsz lépés. Negyven lépés. Negyvenöt, negyvenhat. A nevét
hallotta, megfordult. .

Ketten álltak az iskola előtt, Fillér és az igazgató. .
- Siess, jön a vonat! De vigyázz a sorompónál!

(Folytat}uk.)
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