
TANÁR VI DÉKEN (Kisregény 2. rész)

lrta Rónay László
III.

A sor eleje meglódult.. Zsámboki végignézte az osztályt. Elöl a lá
nyok, mögöttük a fiúk. Karcsi bácsi énekelni kezdett valahol; szállt a re
zes bariton, aztán lendült utána a többi: csipogó szopránok, mutáló altok.
Vadgalambszát hallok, újra itt a nyár.

De hol van még a nyár! - gondolta Zsámboki. Ment tovább a sor
mellett, nézte a kipirult arcokat, tátogó szájakat. Vadgalambszót hallok . . .
Messze föltűntek a gesztenyefák. Odáig még jó két kilométer.

Egyszerre kiütött rajta a fáradtság. Legalább három órát sétáltak
tegnap Amállal.

Meg se beszélték, egyszer csak ott álltak egymással szemben. Amál
üdén, csinosan, ő meg a színehagyott, zöld esőköpenyében, hóna alatt a
kopott aktatáskával. Másfél órát késett a vonata, vezeték-szakadás volt
valahol Komáromnál.

Legszívesebben ment volna egyenest haza, megfürdeni, leheverni,
olvasni; de aztán csak csatangoltak céltalanul a városban. A lemezbolt
előtt álltak, mikor Amál hirtelen szembefordult vele.

- Egy hete nem telefonáltál.
Mit mondjon rá? Maga is elcsodálkozott rajta: valóban egy hete is

elmúlt, hogy a telefonhoz nyúlt. Mondja, hogy: fáradt vagyok, még nem
swktam meg a hajnali fölkelést, naponta egy órát utazom oda, egyet
vissza, néha másfelet, ha késik a vonat, este van, mire hazaérek ...

Amál egy percig várt, aztán hirtelen elkezdett sírni.
- No, nocsak - dünnyögte és átfogta a lány vállát.
Mentek tovább; valahogy nem lehetett elmondani a hajnali kelést, a

vonatot, Borzost, valahogy nem fért a szavakba, kilógott a szavak alól,
más volt. A gyerekeket se lehet elmondani, gondolta.

Később, valahol a harmadik kerületben:
- Nem, már nem vagy a régi. Lehet, hogy t~ nem is érzed. De én

tudom, hogy már nem vagy a régí . . . .
- Nem vagyok a régi? - Szinte látta magát, a hülye vigyorgását a

lámpa alatt. - A lábam - mondta - változatlanul negyvenkettes. Ami
a nyakbőségemet illeti ....

- Ne idétlenkedj l - kiáltott rá Amál.
Mentek tovább. Messziröl egyenletes zúgás hallatszott. Alighanem a

Duna volt.
Később azt mondta:
- Igazán nem értem, miért vagy úgy oda. Ha egyszer fáradt vol

tam ...
-' Olyan fáradt, hogy a kagylót se bírtad fölemelni?
Erre nem felelt. Mert annyira mégse volt fáradt. Csak éppen nem t~

lefonált, Azt gondolta magában, majdnem csodálkozva: "Tényleg, rniért
is nem telefonáltam?"

- Tegnap például míkor értél haza?
- Délben. .
- Na látod.
Látom, gondolta. De azt mégse mondhatom meg, hogy eszembe se

jutott telefonálni.
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- Mit csináltál délután?
Vállat vont.
- Olvastarn.
- Borzos történetet?
Bosszantotta az irónikus hangsúly. Miért ne olvashatná Borzol> tör-

ténetét? Csak Pest, vagy Párizs, vagy Róma történetét lehet olvasni?
- Anyagot gyűjtöttem - mondta kelletlenül.
- Anyagot? Mihez?
- A tanulmányomhoz.
- Tanulmányt írsz? - Megint egy lámpa alatt álltak. Amál arcán

túlzott döbbenet és fájdalmas szemrehányás a sárga fényben. - Látod,
ezt se mondtad.

- Nem olyan lényeges - dünnyögte.
- Nekem minden lényeges, amí veled történik - mondta Amál,

majdnem hivatalosan. Aztán, kis szünet után, támadólag: - Beadtad a
pályázatodat?

- Pályázatot?
Hirtelenében nem is kapcsolt. Aztán derengeni kezdett. Két vagy há

rom napja mondta Amál apja, hogy alighanern ürül egy státus alapnál.
Adja be sürgősen a pályázatot, aztán majd megmozgatnak minden követ.

- Mégis jobb, mint Borzoson penészední ...
Nem, nem adta be a pályázatot. Nem írta meg az életrajzot, ahogy

Amál apjának ígérte. Illetve nem is ígérte, csak úgy mondta. Sok mín
dent rnond az ember, hogyne, persze, természetesen, és a következő perc
ben elfelejti. Azaz nem gondolt rá, nem akart gondolni rá, egyszerűen

kikapcsolta az egészet, eloltotta, mint egy villanykörtét.
- Dehát miért? - unszolta Amál. - Végre van egy lehetőséged, hogy

ott hagyd azt a rohadt Borzost ...
Már a nyelve hegyén volt, hogy nem is olyan rohadt; de inkább

hallgatott. Ezeket a dolgokat nem lehet megmagyarázni. Hogyan magya
rázza meg Amálnak, ha voltaképpen saját magának se tudja? Amál nem
bírja elképzelni, hogy a férje minden nap hajnalban keljen, órákat vona
tozzon. De még nem vagyok a férje, gondolta. Egyszerre ködössé, bizony
talanná vált az egész, mintha nem is vele történt volna, mintha csak
hallotta volna valahol. Képzeld, a Zsámboki Géza, és Amál. Ne mondd,
ez lehetetlen: hogy Amál és Zsámboki Géza ...

- Ha most hazamégy, azonnal megírod, érted?
Vannak ilyen erélyes pillanatai, gondolta. Kilépett a lámpa fényéből.

nem akarta, hogy Amál lássa az arcát. Úgy érezte, csupa fásultság az
arca. Fölemelte a kezét, végigsimított a képén; akármilyen hihetetlen
volt, ellenőrizni akarta, nem fás-e, érzi-e az érintést.

Teljesen hülye vagyok, gondolta. Amál szaporán lépkedett mellette,
meg-megelőzte féllépéssel, vissza-visszafordult, egyre beszélt, félig pa
naszosan, félig azzal a lelkére beszélő hangsúlyával.

Nem figyelt rá; csak arra ügyelt, hogy a lámpák fényén kívül halad
janak. Próbálta elmondani magában a régi Bocskai csatársort. Markos,
Vince, Teleki ... Voltak ilyen zárlatai; nehéz helyzetekben egyszer csak
beugrott a régi Bocskai csatársor. Markos, Vince, Teleki ... Ez még ab
ból az időkből maradt, amikor a régi Sportokat gyűjtötte, antikváriumban
vásárolt szakadozott számokat, és szünetekben beült a könyvtárba, kiirta
a Nemzeti Sportból a végi fölállásokat.

Akkor is ez volt, amikor először ment az osztályába.
- No, kezdjük - mondta az igazgató.
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Kiléptek a folyosóra. Kokó bácsi jobbra; lS balra, vegig' a folyosón.
Hirtelen elkezdődött a fejében: Markos, Vince, Teleki ...

Zümmögve várták az érkezését. Ahogy közeledett az osztályhoz, erő

södött a zümmögés. Fejében megállíthatatlanul forgott a régi Bocskai
csatársor. Lent pedig, a gyomra táján, elindult valami remegés. Fölfelé
haladt, elérte a torkát; úgy. érezte, nincs hangja: bemegy, megszólal, d~

csak tátogat, a hangja elment. Megállt a terem előtt, megköszörülte a tor
kát, belépett.

Ma már ismeri azt a surrogást, ahogy fölállnaik. Akkor még új volt.
Surrogás; aztán állnak szemben egymással. Az egyik oldalon ő, Zsámboki
Géza, a másikon negyvenegynéhány kisgyerek. És most fog eldőlní, mi
lesz: ellenségek lesznek-e, idegenek-e, barátok-e. Rettenetesen hosszú
perc volt. Azt kellett volna mondania, esetleg egy mozdulattal: üljetek le.
De nem mondott semmit. Nézte őket és nem mondott semmit. A gyerekek
vártak. Hátul Iészkelődni is kezdtek. Akkor ő lelépett a katedráról. Va
lami lehúzta a katedráról. Valami levitte a gyerekek közé. Megállt köz
tük és azt mondta, és közben messziről hallotta is, ahogy mondja:

- No, gylerekek ...
Ez az, amit nem lehet elmondani, gondolta, és egy oldalpillantást

vetett Amál felé. No, gyerekek. ~s egyszerre föloldódik valami, és ke
ringeni kezd valami. Ezt csak az érti, aki állt már osztály előtt, először

életében. Ahogy elkezdődik az élet. Elkezdenek együtt élni. No, gyerekek.
Ha Amál apja minden követ megmozgat, akkor ő meg is kapja azt a

megürült státust, De akkor nincsenek többé gyerekek. És nincs több lu
daskása.

Pistinek hívták a kis cigányt. Föllépett a katedrára, letett eléje egy
tányért. Az első hét végén egy tányér Iudaskását.

- Nyaka izs van benne - mondta büszkén. - Azs a java. Mondta
édesanyám.

Az osztályon végigfutott a nevetés. Most már tudta, hogy ez is nagy
pillanat volt: amikor eldőlnek a dolgok. Hogy Pistiből ember lesz-e, teljes
jogú ember, vagy az osztály pojácája. És hogy az osztályból emberi kö
zösség lesz-e, vagy csak gyerekhalmaz.

Most már tudta; akkor csak érezte. Hogy neki azt a borzalmas Iudas
kását, közepén a nyakkal, nem szabad visszautasítania. És hogy mi ez a
kása ennek a kis szurokszernűnek,micsoda jel, kötés, kinyújtott kéz. Mí
csoda képtelen, esztelen, határtalan kockázat és remény.

- Egye csak meg - biztatta.
- Most? - kérdezte. - Tudod, hogy óra alatt nem szabad enni.. De

majd utána ... - Nézte a fekete szempárban a szorongást, a hirtelen el
borulást, Aztán a hirtelen fölszikrázó örömet, amikor: ~ Utána beviszern
a tanáriba - mondta - ott szép nyugodtan megehetern.

- De megesi?
- Meg hát! - Megsimogatta a borzas fejét. - És mondd meg édes-

anyádnak, hogy köszönöm szépen.
- Hát igen - mondta a tanáriban az igazgató, nilközben segített

neki minél nyomtalanabbul eltürrtetni a lekozmált ludaskását, és elmos
ni, eltörülni a tányért. - Hát igen, igy van ez. Néha vérszerződés, néha
ludaskása. Különben úgyis tudod ...

Megint egy lámpa, és megint a hullámmoraj. Mintha körben kerin
genének ; egy-egy kör után odaérnek a Dunához,

- Tudod, hogy tavalyelőtt egy tanárt este hazamenet megkéseltek
a cigányok?
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Egy hang megszakad; nem a Duna hangja: Amál hangja. üzemzavar:
mántha a kapcsolótáblán össze-vissza nyomnák be a dugókat. és megza
varodnak a beszélgetések. Mi az? Halló! Halló! Amál arca, elképedve, vagy
megbotránkozva, nem lehet biztosan tudni: ahogy fölmerül a lámpavilág
ban, és elmerül a homályban.

- Mit mondasz?
- Semmi. Engem nem fognak, ne félj. Nekünk már megvan a lu-

daskása szerződésünk...
Szerencsere jön egy autó, vissza kell lépniük, egy reflektor szétvágja

az egészet.
- Egyenesen apunak küldd, érted? Ö majd beszél a főnökkel ...
Persze, az életrajz, meg a pályázat. Meglesz az állás; mert meglesz,

ha apu minden követ megmozgat; és megterthatják az esküvőt. Leválasz
tás, emeleti rész, azt a kis pénzt a szülők összedobják ...

- Imre? - kérdezte, hogy valami egész mást kérdezzen.
- Imre? Ja, az a szerencsétlen ... Tudod, az idén az orvosoknál is

nagy zűr volt a pesti állásokkal ...
Saly elkésett, kétszer is keresték már, rnire tizenegy körül megjött.

Ahelyett, hogy kirúgták volna, fél óráig kapacitálták odabent. Egy nő

még utána is szólt: - Gondolja meg. Saly elvtárs. De Saly elvtárs hajt
hatatlan volt. Visszautasította a fölkínált belklinikai állást. Ö a bánya
várost pályázta meg, hát oda is akar menní.

- Érted te ezt? Hogy hogy lehet valaki ekkora hülye? Tálcán hoz
zák a szerencséjét, Ő meg, mint egy öszvér ... Egy ilyen tehetség, és el
temeti magát vidéken ... Hogy mondod?

Csak most eszmélt föl: hogy ki is mondta, amit gondol. Azt gondolta:
"Süket duma." De nem ismételte meg; valami ilyesmit dünnyögött he
lyette:

- Fene tudja. Hátha megvannak a szempontjai ...
- Szempontok! - legyintett Amál.
Nem folytatta; fölszálltak a villamosra.

De még nem volt vége. Még volt egy telefon este. Nem sokkal azután;
hogy hazaért.

- Te vagy? - hallotta Amál hangját. - Hazaértél?
- Nem - mondta. - Még nem értem haza.
- Míndig hülyéskedel.
Elnevette magát.
- Képzeld, most rnondta apa, hogy Kántor keresett. - Kántor a

tudományos intézet osztályvezetője volt. (Apja: Kántor keresett. Hívd
föl, megbeszélni, míkor tudsz bemenni hozzá. A szerződés miatt. - O.
elhülve: A szerződés? - Apja, egy kis mosollyal: Mit csodálkozol? A szer
ződés míatt, Meg akarják kötni veled a szerződést, -- 0, még idejében
elfojtva arcán a kitörő örömet: Mondtad neki, hogy Borzoson vagyok? _.
Apja: Mondtam. - O: Nem csodálkozott? - Apja: Nem. Míért kellett
volna csodálkoznia? - Egy pillanat. Csönd. Igaz: miért kellett volna
Kántornak csodálkoznia? Egyáltalán: miért olyan szörnyűség ez a Bor
zos? Aztán: - Meddig hívhatom? - Apja: Tizenegyig bármikor. Várja.)
- Hallod? Meg akarják kötni a szerződést.

Hallgatás a vonal túlsó felén. Mint amikor .mérlegelnek valamit: hogy
jó-e, vagy rossz-e, és még nem döntöttek.

- Mondta apád, hogy Borzoson vagy?
- Mondta.

398



- És mit szólt hozzá Kántor?
- Mit szólt volna? Semmit.
- Nem csodálkozott?
- Min kellett volna csodálkozzon?
- Megint hülyéskedel? - És hirtelen ingerültséggel: Értsd meg, hogy

nem maradhatsz Borzoson ! Nem érted? Én azt akarom, hogy büszke le
hessek a férjemre. Hogy menő legyen, ne penészes vidéki tanár, egy ál
talános iskolában... Egy koszfészekben ...

- Nem is olyan koszfészek.
- Hát aikkor sárfészek. - Megint csend. Aztán, kérlelve: - Meg-

írod a pályázatot?
Most ő hallgatott. Aztán messziről:

- Szeretsz?
- Igen.
- Megfred a pályázatot?
- Meg.
A karórájára nézett: öt perccel múlt fél tíz. Azt mondta:
- Föl kell hívnom Kántort.
Szinte látta a hangban a fintort, a bosszús kis vállvonást.
- Hát, ha olyan sürgős. .. De ne felejtsd el a pályázatot.
- Nem - mondta.
Várt, hogy letegyék a kagylót. A vonal túlsó végén is vártak vala

mit. ~kkor lassan lenyomtaa villát. Talán egy perc is eltelt, mire levette
róla az ujját. Megkönnyebbült, amikor a készülék vonalat adott.

'I'árcsázní kezdett, fej ből tudta Kántor számát.

IV.

A sor meglódult. aztán megtorpant. a gyerekek összetorlódtak, ta
szigálták egymást, fölhemperedtek. Két fiú ősszeakaszkodott: szétválasz
totta őket, kiosztott pár nyaklevest, rendet teremtett.

Elöl megjelent egy 'Széken az igazgató (honnét kerítette azt a széket
idekint a határban"), szónokolní kezdett. Tisztességesen játsszanak, ne
verekedjenek. ne okozzanak botrányt, és így tovább. Negyven rnéternél
messzebb menni nem lehet, csak külön engedéllyel. A kartársak legyenek
éberek, mert a veszedelem mindig a közelünkben ólálkodik ... A többit
nem lehetett hallani: a gyerekek észrevették, hogy ez már nem nekik
szól, és üvöltve szétrohantaik. Az igazgató leugrott a székről, futtában
elkapott egyet, megrázta, megfenyegette, elengedte; aztán eltűnt a sze
mük elől.

Zsámboki letelepedett egy fa alá Fillérrel. Hanyatt feküdt, az eget
bámulták. Metsző kék volt; egy-egy bárányfelhő úszott rajta, Néha egy
maroknyi fekete pont villant el: búcsúzó fecskék.

Megzörrent mőgőttűk a bokor. Fillér fölnézett, s nyomban föl is pat
tant. Zsámboki is fölnézett: az igazgató állt mögőttük.

- A gyerekek játszanak - referálta Fillér. -- Kiadtuk az utasítást:
negyven méternél senki sem rnehet mcsszebb.

Tétován körül mutatott. Negyven méteres körzetben sehol egy te
remtett lelket sem lehetett látni.

- És persze megtartják a tilalmat - mondta Kokó bácsi.
Most már Zsámboki is állt; nem tudta megállapítani, mosolyog-e az

igazgató, vagy csak hunyorog a napban.
- Mínden bizonnyal - mondta Fillér bizonytalanul.
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- Akkor jó - mondta az igazgató és letelepedett a fűbe. - Miért
nem ültök le? - És Fillérnek, aki hosszas keresés után sipot húzott elő
a zsebéből: - Hagyd, hadd mulassanak, Legalább jól kiugrálják magukat.
Hát te, pesti gyerek? - fordult Zsámbokihoz. - Hogy érzed magad az
első kiránduláson, ahol te vagy a főnök?

Dünnyögött valamit, hogy egész jól; Fillér közbevágott :
- Jól kifogtuk az időt. Most az egyszer az Osztályon se szélhatnak

semmit.
Most már tudta, hogy a Művelődésí Osztályról van szó; az első hetek

ben még megfejthetetlen rejtvény volt számára ez a tolvajnyelv. Az OiZ

tály, ahonnét nagyítóval figyelik őket, és lecsapnak minden hibára.
- Majd találnak valami mást. Nyakunkon a bál, majd azzal ...

Hány jegyet adtál el?
- Hármat - nyögte. - Mindenki vállalta, hogy tíz jegyet elad a

szülők báljára; volt, aki már másnap leszámolta a százast az igazgató
asztalára.

- Hát te?
Fillér a fejét vakarta.
- Kettőt ...
Az igazgató hallgatott egyet.
- Mással itt nagyon nehéz megmozgatni a szülőket - mondta az

tán. - Értekezletre nem jönnek el, legföljebb a bizonyítvány előtt. De
ha valami szórakozást kínálunk nekik. .. Szóval ezért van ez az egész ...
Külörrben - fordult Zsámbokihoz - veled volna egy tervem.

- Tessék.
- Szeretném, ha ezen az összejövetelen te konferálnál. Vidám ve-

télkedőt gondoltam, hasznost a kellemessel, a megfejtók jutalmat kapnak.
Te tennéd föl a kérdéseket, és a szüneteket kitöltenéd valami konferá
Jással.

- Sose csináltam ilyesmit ...
- Most majd csinálsz. Aki egyszer tanár vidéken ...
- Hó-rukk! - mondta Fillér vidáman. - Ott tolja a szekeret, ahol

éri. Nem igaz, Kokó bácsi?
Az igazgató nem felelt, maga elé nézett a fűbe. Levelek keringtek

lefelé a fáról. Megfogott egy levelet a száránál, forgatta, aztán lassan le
tette.

- Ezt még megcsináljuk - mondta. - Aztán veszem a kalapomat ...
Jöjjön helyettem más; nekem elegem van belőle.

- Dehát miért? - kérdezte Fillér. - Most, amikor igazán egyenesbe
hoztad ...

Az igazgató elővette a tárcáját, kivett belőle egy összehajtogatott
irást, válasz helyett azt nyújtotta oda Fillérnek. " ... közölje, milyen is
kolai végzettsége van, és mellékelje végbizonyítványait ..." És melléke
sen még valami; hogy a tantestület tagjai csak a hivatalos órákban for
duljanak a Művelődési Osztályhoz.

- Dátum, pecsét, aláírás - mondta Fillér. - Ennyi az egész?
- Arra nem gondolsz, miért izgatja őket az én iskolai v:égzettségem?
- Biztos megint valami statisztikát csinálnak. Valami kimutatást.

Rávezetik az adatokat egy papírra, onnét egy másikra ... Hány ilyen pa
err lehet ma Magyarországon az íróasztalokon és az íróasztalfiókokban ?
--- De tudod, mit írnak rá erre a papírra? Azt, hogy végzettsége ta

nítóképző. Vagyis semmi. Nincs képzettsége, mégis igazgató! Miért, ha
egyszer vannak ott nála képzettebbek? Hát én ezt nem fogom kivárni.
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- Nern eszik olyan forrón a kását - mondta Fillér.
- Kit érdekel ma már, hogy mí nyárról nyárra folyton fejtágítókon

vettünk részt, ahelyett, hogyahasunkat süttettük volna? Néha azt se
tudtam, melyik könyvhöz kapjak, annyit kellett tanulni. Ki kérdezi ma
már, hogy ki építette föl újra ezt az iskolát? Mert a háboru után föl kel
lett építeni a romjaiból ... Tudjátok, mi volt az, állni a létra tetején a
malteros vödörrel, meg rakni a tetőn a cserepet, és onnét nézni körbe a
dombokat, meg a patakot a falu alatt? Hogy micsoda távlat volt, amit
onnét látott az ember?

Tűnődve meredt maga elé. Hallgattak, nem merték zavarni.
- Egy ideje rosszul alszom - folytat1Ja később. - Tudjátok, míre

riadok minduntalan? Azt álmodom, hogy leégett az iskola. Fölülök, lesem,
nem kongatnak-e. De csönd van, csak a feleségem szuszogását hallom,
meg a szornszéd szebából a gyerekekét. És a csöndet; éjszaka olyan nagy
a csönd, hogy hallani lehet. Én meg ülök az ágyam szélén,hallgatom a
csöndet, és arra gondolok, hogy ég az iskola. Ha nem is kongatnak . .. A
múltkor úgy elszorult a lélegzetem, hogy föl kellett kelnem. Nem bírtam
otthon maradni. Magamra kaptam a ruhámat, és neki a sötétségnek. Tud
[átok, az álomásnál éjszakára mindig leeresztik a sorompót. Nem akar
tam fölverni abaktert, átrnásztam, Ott aztán már szaladtam. rohantam
végig a temetőközön. Akkor aztán végre láttam, hogy mégse ég... Hát
így vagyunk - mondta csöndesen; fölállt, leporolta a nadrágját és las
san elment. Egy perc múlva egy kis bozótos mögött látták; körülötte egy
csapat gyerek; valami virágot mutatott nekik, arról magyarázott.

Repülő húzott el a vidék fölött, nagy ívet rajzolt, eltűnt a hegyge
rineen túl.

- Alacsonyan szállt - mondta Fillér. - Azt mondják, a legnehezebb
a leszállás ... Hát így van ez, barátom. Te annyi mindent tudsz, talán ezt
is tudod. Hogy hol olvastam ezt, vagy ki mondta: "A fejlődés szükség
képpen sebeket oszt és fájdalommal jár." Már nem emékszem pontosan:
fájdalommal, vagy áldozatokkal. Külőnben mindegy. Perspektíva kérdése
az egész.

- A leszállás? - kérdezte, mert nem figyel,t; azt nézte, nem emel
kedik-e újra a hegy fölé a repülő.

- Ami az Osztálynak fejlődés, az Kokó bácsinak tragédia - foly
tatta Fillér. - Attól függ, ki honnét nézi. És végeredményben mind a
ketten jót akarnak. Az iskola története Kokó bácsinak :télig-meddig az
élete is. Illetve nem is félig-meddig, hanem egészen. De a történelem megy
tovább, az élet pedig véges. Szép fHozófia, mi? Mit gondolsz, minek ne
kik a kimutatás?

- Mit tudom én. Mindenütt van egy sereg léhűtő, aki azzal szerez
íróasztalt magának, hogy különféle kimutatásokat talál ki.

- Itt nem erről van szó. Azt akarják, hogy rátermett vezetők le
gyenek.

- Nem az iskolai végzettségen múlík, ki mire alkalmas.
- Szép, hogy te mondod, aki egyetemet végeztél, és itt penészédel

egy ócska általános iskolában.
- Azt hiszed, Einsteinek csak a Rottenbillér utcában születnek?
- Ezt nem értem. Ez biztosan valami egyetemi bölcsesség.
- Mindegy. Nagyon jól érzem magarn itt. Egyébként pedig, ha va-

laki egyetemi diplomával általánosban tanít, az lehet, hogya diplomásnak
rossz, de az általánosnak attól még lehet jó is.

- Elvileg. De van emberség is.
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- Hát éppen ezért nem olyan egyszerű. Hogy aki két évtizeddel
ezelőtt fölépített egy romos iskolát és tetőt húzott a fejünk fölé, egy szép
napon megértse, hogy nem a munkája rossz, hanem az idők változtak és
a követelmények emelkedtek. Hogy megváltozott az élet ritmusa.

,- Ö is átvehetí még ezt a ritmust.
- Az nem ugyanaz, Azt csak átvenné; de már nem a övé. Nem az ő

természetes ritmusa. Igaza van, hogy le akar mondani. Tudod, én igazán
úgy szeretem ... az apámat se jobban. .. de igaza van. Igaza van, hogy
nem várja meg, amíg kifullad és zihální kezd.

- Bizony, bizony - szólalt meg mögöttük egy rezes hang, és a szét
váló bokorban megjelent Karcsi' bácsi. - Kifulladunk és zihálni kezdünk,
mint a lyukas orgona. Rossz a fújtató. " Persze, ti már nem ismeritek
ezeket a régi falusi orgonákat, Szolgálnak, amíg tönkre nem mennek,
aztán mikor elkezdenek zihálni, szépen kicserélik őket. Jön a villany
orgona . . . A kántor meg ...

Hunyorgott, lapos üveget vett elő a farzsebéből, húzott belőle, aztán
magasba emelte az ujját.

- Halljátok?
Énekszó hallatszott; játék közben énekeltek a lányok. A fölemelt ujj

mozgott, mintha vezenyelne. Egyszerre megállt, lehanyatlott.
- Nem jó - mondta Karcsi bácsi a fejét csóválva. - Ez az egy

hely, ez még mindig nem tiszta ... Uraim, a viszontlátásra ...
Meghajolt, szokásos, ómódi grandezzájával, és elballagott az énekszó

irányába. Nemsokára főlhangzott rezes baritonja, ahogy a lányok hangja
fölé szárnyalva vezeti az éneket.

- Ez is tragédia a maga módján - mondta Zsámboki.
- Gondolod? - kérdezte Fillér, és visszafeküdtek a fűbe. - Én

erre is azt· rnondom, hogy perspektíva dolga. Igaz, az öreg folyton a múl
tat siratja, az elszalasztott karriert. De kérdezd meg tőle egyszer ... Ha
elölről kezdhetné, tudod, ha választhatna mégegyszer, egyfelől azt a bi
zonyos karriert, másfelől meg ezt, ami itt van, ezt az énekkart, ami mé
giscsak a legjobb a járásban,és az övé, az ő munkája, meg 11 gyerekeket,
az iskolát, amit ő is segített fölépíteni, le is esett a létráról, mert akkor
is ivott már, két bordája beletört .. , szóval kérdezd meg, mit választana.
Mert én már kérdeztem. Es nekem már megmondta. Szín józanon, öregem,
érted, szín józanon. Hogy ezt a borzesi port itt, ezt, amire azt mondja,
hogy csak azt tudnám, miért pusztulek én itt: hát ezt soha, semmiért ...
Mert aki egyszer ebbe belekóstolt ... Mint a Tisza vize, tudod; énekeltesd
el vele egyszer. Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza. Soha
el nem felejti többet a Tisza vizét. A Tisza ízét. Ezt a borzosi latyakot,
Meg ezeket a kölyköket. ahogy rád néznek, azzal a buta kis hálával a
szemükben ... Ez az! - mondta hirtelen indulattal. -- A többi süket
duma. De ez, no, hát ez van, öregem. Nem hallod?

Figyelték a közeledő motorzúgást.

V.
A motor megállt a dűlő szélén, Az ember leszállt, levette a sisakját,

megtörölte a homlokát, nekivágott a rétnek. Cédula fehérlett a kezében.
Egyenest feléjük tartott.

- Keres valakit? - kiáltott oda neki Fillér.
- A postáról vagyok - mondta az ember. Atnyújtotta Fillérnek a

cédulát. - Ezt az illető elvtársat kérik sürgősen telefonhoz.
- Téged - mondta Fillér.
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- Engem? Honnét?
- Pest - mondta az ember. - Sürgős hívás. Beviszern a motoron.
- Az osztályt majd én hazaviszem - mondta Fillér. - Te csak

eredj nyugodtan.
Még visszakiabált amotorról :
- Szólj Kokó bácsinak!
De azt már nem tudta, megértette-e Fillér a kiáltását.

- Mindjárt behozom - mondta a postán a lány, és mosolyogva nézte,
milyen vaksin hunyorog a kinti éles napfény után a félhomály:ban. 
Halló, Buda? Halló, Buda ... - És már nyújtotta is a kagylót. - Tessék
beszélni.

Fémes sereégést hallott, és a saját szíve verését. Csak nem az apjával
történt valami? Napok óta fáj a feje ... Olyan hirtelen jött ez az izga
lom. hogy alig bírta kimondani a "halló, Borzos"-ra:

- Igen. BorZiOS. Zsámboki Géza.
újra csönd, újra a sercegés. Valami zűrzavar, aztán, sürgetve:
- Halló, Borzas. Tessék beszélni.
Kattanás, és messze egy női hang:
- Zsámboki Géza?
- Igen.
- Pillanat. Kapcsolom a főszerkesztő urat.
A szorongás hirtelen föloldódott; de nyomban utána olyan izgalom

fogta el, hogy beleszédült.
- Halló! - kiáltotta egy erős, mély férfihang. - Itt Bános Imre.

Te vagy az, Géza?
- Igen ...
- Hallom, hogy hozzánk szeretnél jönni. Részemről semmi akadá-

lya. Holnap délelőtt tízre várlak, és megállapodunk az anyagiakban. Rend
ben van?

Neki zúgott a feje. úgy látszik, beleegyezésnek vették a hallgatását.
- Szóval várlak Délelőtt tíz.
Fölocsúdott; kétségbeesve kiáltotta bele a kagylóba, mielőtt odaát

letennék:
- De én még a pályázatot ...
Elvágták:
- Formaság, Az anyagiakban pedig ...
Teljesen elveszteéte a fejét; olyan érzése volt, mintha süllyedne.
- De én nem akarok a laphoz menni! - kiáltotta.
Kis, döbbent szünet. Aztán:
- Nem értem. Azt mondod, nem akarsz a laphoz jönni?
Megint az az érzés, mint Amállal : hogy nem lehet megmagyarázni.

Nem lehet azt mondani: ludaskása. Nem lehet azt mondaní: Ki a Tisza
vizét issza. Aki nem kóstolta a Tisza vízét, annak minden víz egyforma.

- Elnézést kérek, szerkesztő úr - mondta. - Elnézést kérek, de
én ... nekem nem lehet ...

Megint kis szünet. Utána higgadtan. rábeszélőleg:

- Nézd, fiam. Engem úgy informáltak. hogy szívesen hozzánk jön
nél. Közlöm veled, hogy én is szívesen venném, ha hozzánk jönnél. .Az
esetleges anyagi aggályokat ... Mennví a fizetésed?

- Nincsenek anyagi aggályaim. És nem erről van szó ...
- Hanem?
- Itt akarok maradni - mondta.

403



A csönd: mint egy kérdőjel. Ahogy nőttön nő, mint a moziban. Ná,
míg akkora nem lesz, hogy megszólal.

- Borzoson akarsz maradni?
Most már nagyon nyugodtan felelt.
- Borzoson akarok maradni.
- Altalános iskolai tanárnak?
- Altalános iskolai tanárnak.
Egy hang, közibe:
- Beszélnek még?
A főszerkesztő ingerült hangja:
-,... Beszélünk, kérem! Halló! - És valami őszinte aggodalommal : 

Meggondoltad? Mondd, fiam, meggondoltad? úgy, hogy semmi mást nem
veszél figyelembe, mint a saját, jól fölfogott érdekedet?

Elértette a finom célzást: nem valami érzelmi dolog miatt? Nem
esetleg Amál miatt? Furcsa érzés fogta el: egyszerre tiltakozás is, meg
hálaféle is. És valami megkönnyebbülés: hogy fölkínálták neki ezt a vá
lasztást, és választhatott. Hogy a kezébe adták a döntést, és dönthetett.
Azt mondta:

- Köszönöm.
- Hogy mondod?
- Köszönöm a főszerkesztő úr jóindulatát. De én ... - Egy pillana-

tig habozott, kimondja-e: "Én itt megtaláltam ..." Mit? Nem lehet meg
fogalmazni. úgyse lehet megfogalmazni.. - De én egyelőre Borzoson ma
radoik - mondta.

Megtörölte a homlokát. Kilépett a forgóajtón. Ösztönösen hátrahő

költ: két alak emelkedett föl apadról.
- Bejöttünk - mondta kicsit zavartan az igazgató. - Épp arra jött

a vezsenyi elnök, és behozott. Ha nagyon sürgős, megígérte, fölszalad ve
led Pestre ...

- Nem - mondta és rámosolygott Fillérre. - Egyáltalán nem olyan
sürgős, Bőven ráérek az esti vonattal.

Fillér vigyorgott, elkezdte eszeveszetten a vállát verégetni.
- Öreg komám... öreg komám... csakhogy nincs semmi baj ...
Kiléptek az utcára; ott állt a postával szemközt az autó, benne a

vezsenyi elnök.
- Semmi hiba! - kiáltott át neki az igazgató. - Köszönjük, Lali

bácsi.
Az elnök intett, elporzott a kocsival.
Merrtek az ülepedő porban az iskola felé. Gyerekek ácsorogtak a kapu

előtt. Szurtos, futástól csapzott cigánygyerekek; köztük akitől a ludas
kását kapta.

- Azs a hülye Pisti - mondta a legnagyobbik, egy kajla kamas. 
Azs csak bőg, mint a bornYÚ... Hiába mondja neki azs ember, hogy ne
bőg], te marha ...

- Hát nem megy el? - kérdezte reménykedve Pisti. - Hát marad?
- Maradok - mondta.
Baraokot nyomott a gyerek kócos fejére, és bestetett az iskolába. Le

M;~gte a fejét, nagyon szégyellte magát.
Fillér hátbavágta, átölelte a vállát.
- Azs csak bőg, mint a bornyú - mondta. Hiába mondja neki azs

ember, hogy ne bőg], te marha ...

Vége
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