
FEKETE ISTVÁN HAGYATEKÁBÚL
VATHY

Tegnap felhivott Papp Ferenc tanár úr, hogy nem írnék-e lapjuk sza
mára valamelyik kedves tanáromról, tanitomról vagy iskolai, nevezetes ese
ményről, amely a múló élet messzeségének ködéből úgy emelkedik ki, rnint
egy hegycsúcs a távoli emlékek ragyogásából.

-- Persze, hogy irok - akartam mondani, bár most bukkantam fel egy
nagy állatregény fárasztó mélységéből, s a doktor is megtiltott majdnem
mindent, ami az élethez tartozik ...

Talán Gölléről írjak - mondta -, ahol édesanyja az osztálytársam
volt ...

Erre eltűnt a telefon, melynek kagylóját tartottam, eltűnt a szoba, a
város, az Idő, az elmúlt évek szörnyű temetői, és elindultam újra - először

- az iskolába, ahol a kis Vathy lány is elsős volt és aligha gondolhatott
arra, hogy fia, a tanár, majd hatvan év rnúlva felhívja a "Mester Pistát",
aki az első padban ült, de ez nem protekció volt, hanem apám kívánsága.
aki figyelmeztette János bácsit, az osztálytanítót, hogy:

- Jánoskám, ezt a lókötöt az első padba ültesd, hogy szem előtt le
gyen ...

A tanító bácsi - Ganzler János - nem is felejtette el ezt az intelmet
mellém ültetve Puska Pétert, aki a legszelídebb és legokosabb fiú volt az
osztályban. Jobbról nem volt szomszédom, mert a pad végén ültem és a
két padsor között a tanító bácsi járt Iel s alá, mintegy elválasztva fiúkat a
lányoktól.

Ott ült valahol Papp tanár úr édesanyja hatéves korában, ugyanolyan
diónyi kis konttyal a fejebúbján és kis tutyival a lábán, mint a többiek
mert amig a fiúk - rajtam kivül - mirid mezitláb voltak, a lányok mind
tutyiban és nevetséges kis konttyal; bimbózó asszonyi mivoltukban már
akkor tisztábban és fegyelmezettebben, mint a "férfiak", akik között - már
a második órán, a pad alatt -- szép csendesen én is lehúztam a cipőmet ...
(Nemcsak azért, mert a vidám mezitIábak között határozottan szégyelltem
vaskos, fekete cipőmet, de azért is, mert egész nyáron mezitláb rohangálva,
kinőttem.)

Hamar elmúlt ez az egy esztendő. és Ganzler bácsiról nincs is semmi
rossz emlékem, pedig a pálca mindig ott feküdt a tábla mellett. Másodikban
már Varga Győző tanító úr tanított, akit a magas, csendes Ganzler bácsi
után határozottan nevetségesen kicsinek, hetykének és hangosnak találtunk.
Ö már szorgalrnasan használta a pálcát. vert e az asztalt, és sietve ugrott
az ablakhoz, ha a tiszttartó lánya vauy az ispán felesége parádézott el az
ablak alatt. Ilyenkor összenóztünk, integettünk egymásnak és rnost, vissza
emlékezve is érzem, hogy pontosan felmértük a helyzetet. Még a lányok is
összepislogtak . .. Igen, a gyermeki ösztön szinto tévedhetetlen, még olyan
jelenségek megítélésében is, amit kifejezni nem tucI.

Elhagyva a második osztályt, bizony vége lett a kivételes szóp napoknak.
mert a másik négy osztálynak a Mcster volt a főnöke - az Édesapám. Mit
is írhatnek róla? Igazságos és keménykezű vezetője volt éi nyolcvan-i-száz
tagú kis köztársaságnak. és velem szemben szinte irgalmatlan, nehogy valaki
arra gondolhasson, hogy az ő fia kivételezett. Ebből kifolyólag ét ,.Mester
Pista" alkalomadtán kegyetlenül lett elfenekelve az igazság és tekintély túl
zott szolgálatában.

Aztán Kapósvárra kerültünk - apám nyugdíjba -, s a gimnázium első

osztályáról csak annyi a mondanivalóm, hogy Sas tanár úr lett az osztálvíő

nököm; szelídlelkű, kedves, csendes öregember, akinek csodálatos memóriájá-
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ról akkor győzödtem meg - majd nyolc év múlva -, amikor mint besorozott
katona, a kereskedelmi iskolában érettségi előtt, kerültem vele újra össze.
Francia nyelvet tanított, és amikor felszólított, alig dadogtam valamit, de az'
is rossz volt ... Akkor Sas tanár úr odajött hozzám a padhoz, ahol álltam,
kedvesen megsimogatta az arcom és azt mondta: - Etienne ... Etienne ... te
nagyobb szamár vagy, mint ezelőtt nyolc esztendővel...

Tehát majd nyolc esztendő múlva, a gyermeki arc erős változásai után
is azonnal felismert, pedig közben egyszer sem találkoztunk, arnióta első

gimnáziumban szelíden - elbuktatott.
Viszont Balog tanár urat én nem ismertem fel. amikor az 1918-a5 for

radalom zűrzavarában egy éjjel civil nemzetőröket kaptam járőrszolgálatra

es sorakoztattam őket a városháza rosszul világított udvarán. Akkor én már
kadétőrmester voltam és lenéztem a civileket. Különösen a szakasz végén
álló törpe kis ember szerencsétlenkedett a hosszú Manlicher puskával, amely
nek tusa majd a földet verte.

- Hallja! Ott a végén - kiáltottam -, vegye már rendesen vállára azt
a rohadt puskát ... és el is indultam felé, mert ilyen kicsi embert én még
csak egyet láttam életemben, akihez nem fűztek kellemes emlékek. S amikor
odaértem, nagyon elszégyelltem magam.

- Tanár úr... ne haragudjon ...
Balog tanár úr mosolygott.
- Igaza van, fiam, én valóban nem értek ehhez a fegyverhez ...
Levettem válláról a puskát, de közben elvillant előttem egy régi jelenet,

szinte hallottam a hangját is.
Fekete! Mit csinál maga ott?

-- Elgondolkoztam, tanár úr ...
- Maga nem is úgy néz ki, mint aki tud gondolkodni ...
Akkor meg tudtam volna ölni Balog tanár urat... de most, ezen a

szennyes udvaron nagyon elszégyelltem magam. Levettem a kis ember vállá
ról a nagy puskát, és majdnem megsimogattam álmos, borostás arcát.

- Menjen haza, tanár úr... az írnok majd kiadja a felmentő cédulát.
Aztán még egyszer ilyenféle találkozásom volt, majd hat év múlva, ami

kor újra kellett érettségiznem, mert gazdasági akadérniára, csak mint ideig
lenes és rendkívüli hallgatót vettek feL Ideigleneset, mert nekem csak há
roméves kereskedelmi iskolai érettségim volt és renkívülit, mert elmúltam
már huszonnégy éves. Sőt az akadémia első évfolyamát már el is végeztem.

Az érettségi a magántanulókkal együtt történt, és én nemcsak az érettsé
gitől drukkoltam - mert az elmúlt évek alatt elfelejtettem mindent -, deJ
a szégyenérzet is idegesített, mert érettségiző társaim mind fiatalok voltak.

Hát döcögött is a dolog, erősen döcögött. Már a kezdet is döbbenetes
volt. Bejött Fehér doktor úr és mindjárt engem vett elő, hogy beszéljek a
fertőző betegségekről.

Csak néztem és ültem, mínt egy gutaütött.
- Hát ez meg miféle rossz vicc?
Nem volt vicc, hanem vizsga volt, egészségtanból. amelynek létezéséről

nem is tudtam. Szerencsére.' mint katona ismertem a tifuszt, a spanyolt stb.,
ezekről dadogtam valamit és észre sem vettem, egészségtanból is átmentem.
A többi tárgyakból már nem ért ilyen meglepetés, bár erösen izzadtam, da
cára a tanárok óriási jóindulatának. Az újabb meglepetés a kereskedelmi,
illetve politikai számtannál ért, amikor a példákat egy olyan tanár hozta be.
akivel - hat év előtt - együtt érettségiztem. A tanár úr kiosztotta a pél
dákat, aztán megállt asztalom mellett.

- Ne marháskodj, Karcsi én ezt nem tudom megcsinálni - súgtam.
Ö mellém ült és azt már mondanom sem kell, hogy politikai számtan

dolgozatom jeles lett.
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Bíró tanár úr a német nyelv és irodalmat tanította nagy lelkesedéssel '
több-kevesebb sikerrel. Versfordításainkat szívesen meghallgatta, s az osz
tállyal együtt meg is bírálta. Ilyenkor felszabadult és humoros önképzőköri

hangulat uralkodott az osztályban. Egyszer én is jelentkeztem egy vers le
fordításával:

"Die Mitternacht zog náher schon
In stummer Ruh lag Babilon ..."

A versben Belzacar babilóniai királyról volt szó, Felolvastam a verset
magyarul és vártam. Hátam mögött némán lapult az osztály (bizonyos okok
ból itt is az első padban ültem ...), és nem jelentkezett senki szólásra.

Végül Bíró tanár úr törte meg a csendet.
- Dicséretes igyekezet! - mondta és cvikkere mögött derűsen megvil

lant hideg kék szeme -, de az az érzésem, fiam, magát sem fogják ül
dözni a Kisfaludy Társaság tagságával ...

Ez a jóslat jutott eszembe harminc év múlva, amikor székfoglalómat
tartottam a Kisfaludy Társaságban, a "Csi" című könyvem megjelenése után,
talán ugyanabban a székben, amelyben Arany János ült valamikor ...

Voltak azonban biztató jelek is írói, sőt költői próbálkozásaimban. Pél
dául ez a vers:

Zúgó erdők felett, nehéz, sötét köd ül
Tárogató hangzik a Kárpátok mögül.
Keservesen hangzik, bús a nóta benne,
Mintha holt vitézek búcsúzó ja lenne,
Mintha holt vitézek síratója lenne ...

Sajnos, a vers címére sem emlékszem, de a tartalma az volt, hogy a
tárogató hangjára felébrednek orosz és magyar vitézek, megbékélve és sze
retetben elindulnak hazafelé a könnyeket felszárítani.

A Zászlónk című ifjúsági lap azonnal lehozta versemet, még a szerkesztői

üzenetekben is kaptam választ Sík Sándor főszerkesztő úrtól:
"... látod Pista, a szerkesztő nem azért nyúl feléd, hogya füled meg

húzza, hanem azért, hogy a fejedre babérkoszorút tegyen. Te a békéről írsz
ebben a szörnyű vérzivatarban, magányosan, szelíd fülemüle hangon és ez
talán a tavasz ébredését jelenti, mert szól-e a fülemüle a tél fagyos éjsza
káján?"

Ezerkilencszátizenhatot írtunk akkor...

*
Sok-sok év múlt el azóta, de tele vagyok emlékező örömmel, mert meg

látogatott az a Vathy E. nevű kis osztálytársam, aki kötényéből elém öntötte
az emlékek megtisztult búzáját, amelyet az Idő és a Szeretet rostált meg, fé
sült és tisztított meg, talán minden eljövendő idő javítására és megszentelésére.

Schiller vala egyetlen ideálom, és többre van szüksége minden embernek, e
föld képe nála csak ragyogó napféwyből s rettentő viharokból áll, gyönyörködtet
nek képei, de nem jobbulunl< általok, mert csak az igazság vezet nagyra s ma
gasra ... Goethe igaz, ezért vezetett engem is az igazsághoz ... Nem álmodile, de
boldog álmokba ringat, mert nyugalmat ad. Schiller az emberi természet, meiu
Istenhez emelk~dett, Goethe, az isteni, mely földünkre szállt. Schiller boldog sejdi
tésekkel tölti el szívünket, Goethe csak azt mutatja, mit valóban birunk, de általa
szeretjük ...

Eötvös József
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