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Számonkérés

A padban ültem, előttem tiszta papírlap, hamarosan meg kellett szólalnia a
csengőnek, és én még egyetlen sort sem írtam. Az idő, ami kezdetben oly sok
volt, egyre sürgetőbbé változott, és én voltaképpen már semmit sem értettem.
Egy csomó időt elfecséreltem az első feladatra, képtelen voltam megoldani, alig-
hanem valami meleg, barátságos bevezetést kerestem itt, a vizsga rideg tudo-
mányosságában, valami olyat, ami az emberi életből indul ki, és csak a későb-
biek folyamán vezet át a matematikába. Ám túlzott hiszékenységem áldoza-
tává váltam. Amíg én általánosságban az emberin törtem a fejem — azon, hogy
miért teszi a tudomány oly fontossá magát, hogy a saját hálójában nem látja
a zöld életet a maga meghatározatlanságában, gyönyörűségében, véletlenszerű-
ségében, rendkívüliségében és sokrétűségében — ez alatt az én hajthatatlan
feladatom ellenszenvessé vált számomra, és túl akarván járni az idő eszén,
nekiláttam a következőnek, hogy azzal gyorsan boldogulva belemelegedjek, és
megbirkózzam az elsővel is. Ám a sikertelenség alaposan megnyirbálta a mate-
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matikát illető optimizmusomat, gyámoltalanná és óvatossá tett. Miután a má-
sodik feladattal sem boldogultam azon melegében, idegesség fogott el. Erőtlen-
nek, túlhajszoltnak éreztem magam, meg szerettem volna mozgatni kezem-
lábam, és haladéktalanul papírra vetni a műveleteket, a számsorokat, Ám a
papír sarkán csupán a nevem állt, magánosán és elhagyatottan, pedig a tollam
kész volt bármit odafirkálni, de a bénító értelem képtelen volt egyetlen utasítást
is adni felajzott izmaimnak.

Pedig tudtam, hogy erős vagyok matematikából.tudtam, a többiek gyakran
az enyémről másolták le a leckét. Most azonban valamennyiük tolla szorgalma-
san sercegett a papírokon, és hallani lehetett agyuk zakatolását. Nem kívántam
nekik rosszat, mégis abban reménykedtem, hogy elrontják, hiszen képtelenség
ezeket a lehetetlen példákat normálisan megoldani. Lehet, — gondoltam — hogy
egyszerűen csak áltatják magukat, és leírják a legelső ostobaságot, ami eszükbe
jut, az a fő, hogy számok, betűk, jelek legyenek a papíron. Tanítómestereink ki-
eszeltek valami cselt, át akarnak bennünket ejteni, az orrunk alá szeretnék
dörgölni, hogy milyen ostobák és üresfejűek vagyunk, és ennek okán az én
üres papíralapom okosságra, sőt egyenesen tehetségességre vall, mert én nem
tértem az önálttalás szomorú útjára, hanem megmutattam, hogy igenis különb
vagyok náluk. Persze, ez azért mégiscsak sovány vígasz volt, hiszen a szívem
mélyén hittem a logikában, és tudtam, hogy ezeknek a feladványoknak meg-
oldhatóaknak kell lenniök.

Egész csendes lényem a tanárok együttérzéséért sóvárgott, végtére is az én
bukásom az ő kudarcuk, valamennyiük reménysége, egész életmű vész oda vele.
Ha én nem tudok semmit, akkor hiába jártak be az iskolába, hiába beszéltek
arról, hogy milyen fontos és nemes a tudományuk, hiábavaló volt minden fára-
dozásuk, hiábavaló mindennapi munkájuk, az egész életük. De engem, aki szé-
gyenteljes mozdulatlansággal ültem az üres papírlap mögött, miközben a töb-
biek valamennyien kapkodva írtak, és lopva a másikéra pislogva ellenőrizték
a feleletüket vagy a megoldásukat, az iménti kárörvendő gondolat sem vígasztalt
meg. Érthetetlen módon senki sem vett tudomást rólam. Én maradtam a he-
lyemen, vártam a tanár együttérzését, beteges és mindent megértő tekintettel
bámultam rá. Az okos kutya bánatos nézésével, amiről az tükröződik, hogy
ért ő mindent, csupán válaszolni képtelen. Olyan tekintettel, amit mások arcán
sohasem állhattam. Az önmegvetés még cselekvésképtelenebbé tett.

Annyi büszkeség volt bennem, hogy nem másoltam le a többiekét. Az egész
sornak ugyanaz volt a feladata, módomban állt volna, hogy az előttem vagy
a mögöttem ülőhöz folyamodjak segítségért, de ezzel odalett volna kétes nim-
buszom. Jobb, ha az üres papírlapot adom be —[ ha kiderül, hogy tényleg egy-
szerű a megoldás, senki sem hiszi majd el, hogy képtelen voltam megcsinálni,
a tanár csínytevésnek, elmélázásnak, legrosszabb esetben agygörcsnek tudja be,
és nem ad rá osztályzatot. Valójában azért oda-odapillantottam a többiek meg-
oldására, de nem értettem belőlük semmit. Talán merőben más feladatot kaptak,
és azért jutottak ilyen eredményre? Esetleg a feladat szövege megegyezett, csu-
pán a megoldás menete volt eddig ismeretlen, és nem is lehet megoldani, aminek
a matematikában nem szabad előfordulnia. A számok helyett mintha apró foltok
lettek volna ott, a betűk helyett pedig rajzok. Valahonnan valami fehérség
virított, ugrándoztak a színek, dermesztőek voltak a hangok. És ezek a közepes
képességű emberek szakértelemmel zsonglőrködtek ezzel az egész összevissza-
sággal, ámbár az sem volt lehetetlen, hogy az apró foltok voltaképpen a verej-
tékcseppjeik, rajzolmányaik pedig reménytelenség szülte krikszkrakszok voltak.
És a hang se volt más, mint az osztály végtelenségébe belevesző felzúdulás,
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sóhajtozás az élet nehézségei közepette, és a fehérség megvillanását is csupán
saját fáradtságomnak tulajdoníthattam. Ekként vigasztalhattam volna magam
újfent, de tudtam, hogy ez mégiscsak valamiféle válasz volt a feltett kérdésekre
— mégha helyenként nem is felelt meg a valóságnak. Magamra hagytak az értet-
lenségemmel ebben a zord világban, ahol léghuzatként járt ezeknek az embe-
reknek az igazsága, a tudománya, a hite, és minden cselekedete.

Végső reménységemben, mielőtt még a gyilkos csengő megszólalt volna,
megkíséreltem felmérni a helyzetem. Körülnéztem: valóban egy szűk padban
ültem, zajlott körülöttem az élet, vizsga volt. vagy dolgozatírás. Kínaiul egy
mukkot sem értek. Nem tudtam, középiskolába járok-e, vagy egyetemre. Az
egyik pillanatban úgy tűnt, kéttagú algebrai kifejezéssel van dolgom, mivel
olyan életidegennek látszott, a másikban pedig kettős integrálnak néztem, ami
még meg is mosolyogtatott. mert azt mindenki tudja, hogy erre sem a szerelem-
ben, sem a halálban, sem az evésnél, sem a nemzésnél, sem a földművelésnél,
sem a fémmunkánál nem lesz szükségünk. Aztán itt volt ez a statisztikai mód-
szer, ez a beszédes számsor, ami mindig is olyan fontoskodó ábrázatot öltött,
hogy megőrjített vele bennünket, vagy a szét nem ágazó egyenesek bizony-
talansági tényezői, amelyek egymáshoz kapcsolódnak a matematikai krízisben,
és a nem létező számára eleve meghatározottak. Akárhogy is volt, én éreztem,
hogy ez a sápadt törekvés a holdsugarakhoz, ez a terméketlen összevisszaság,
nem az élet.

Azt sem tudtam, vajon ez egy szokásos számonkérés csupán, vagy egy
fontos záróvizsga, ami kihat egész további sorsomra. De ez nem is volt lényeges,
a sorsom alakulása ettől a maitól éppúgy függött. Tudtam, hogy ez a tehetet-
lenség, ez a megoldatlanság, a hideg verejték és a félelemérzet ismétlődni fog.
Nincs hozzá elegendő erőm, hogy bármit is változtassak rajta. Noha ez a mostani
számtanfeladat volt, most döbbentem rá, hogy tulajdonképpen már túl is estem
rajta, nem más ez, mint egy újra és újra átélt időszak, mint ahogy életünk
minden egyes pillanata azon nyomban múlttá változik, amint rágondolunk ás
hagyjuk eltelni.

És valóban ennek megfelelően kapcsolódnak egymásba a dolgok. Amikor
kijutottam, le kellett volna törölnöm a félelem okozta verejtékcsöppeket, és
csendesen örülnöm annak, hogy nem is kell dolgozatot írnom, nem kell meg-
oldanom a konkrét feladatot, amire sohasem tudhattam a választ, és nem szük-
séges elfogadnom a rossz osztályzatot.

Nem figyeltem meg pontosan, melyik pillanatban következett be a döntő
változás, eljutottam-e a csengetésig, vagy sem. Volt úgy, hogy a helyemen ma-
radtam reménytelenül ücsörögve, és hirtelen támadt érzéseim még sokáig ott
lebegtek a levegőben. Máskor meg már jóval a csengetés előtt kimentem a tanári
asztalhoz, és büszke, független arcot vágva leadtam a magam fehér, pecséttel
ellátott lapját. Társaim ilyenkor elismerő tekintettel néztek föl reám, ők is ilyen
kiválóak szerettek volna lenni és mégcsak nem is sejtették, hogy orruknál
fogva vezetem őket. Néha olyan voltam, akár egy rakás szerencsétlenség, amikor
megszólalt a csengő, megkíséreltem a lapomat becsempészni tanulótársaim tele-
írt lapjai közé, és a többiekkel együtt kiosonni a megszabadító folyosóra, a hosz-
szú, keskeny feledésbe, megpróbáltam egy lenni közülük, olyan szomorkás és
hunyorgó, mint ők, hogy megtudjam a tényleges megoldást, bölcs szavakat hall-
jak, bólogassak rájuk, és ne fedjem fel a tehetetlenségem. Olykor azonban cso-
dálatos módon, mintha angyalok vagy gyengéd szellemek vezették volna, az
utolsó pillanatban mozgásba jött a kezem, sercegve írni kezdett valamit, és
minthogy az értelmem ebben nem vett részt, és egyetlen logikus lehetőséget
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sem láttam, hittem ebben a lendítőerőben, és a tudatalatti ékes bizonyítékának
véltem. Nem akartam arra gondolni, hogy ez sem más, mint értelmetlen
agymenés.

Akár így, akár úgy következett be a változás, énrám felszabadítóan hatott,
és az első pillanatban nem kis örömömre úgy éreztem, mintha megszabadultam
volna mindennemű gondolkodási kényszertől. De jött a gondolat, és csobogva
elborította agyam ürességét.

Ettől aztán fel kellett kerekednem, és nyomban hozzálátnom a feladat meg-
oldásához. Gyakran zavarosan adták fel; nem is fogtam fel, hogy feladatról van
szó, így nem is kerestem a megoldást, hagytam, hadd múljon az idő, bajba
kerültem, utána kapkodni kezdtem, rosszul végeztem el, megfenyítettek, és mivel
nem ismertem a fenyítőimet, önmagamat okoltam. Ha meg világos volt a fel-
adat, akkor ismerős is, még az előző napokról, újra és újra ismétlődött, régóta
küszködtem már vele, úgyhogy nem látszott a vége. Ismét alá kellett merülnöm
a múlandóságba, végiglapozni a számtalan lehetséges variánst, amelyekből a
tapasztalatok alapján előre lehetett tudni, hogy egyszer nincs tovább. Ez tör-
vényszerű volt, és dühítőén hétköznapi, akárcsak az a feltevés, hogy ha a baj
nem ismétlődne, akkor nem ez volna az életem és nem ez a feladatom, és nekem
ezt kell megemésztenem, mintha osztályelső volnék, arcokat kell vágnom a kép-
mutatás nagy versengésén, szerepet játszani, és csámcsogni önmagam hamis
másán.

A legalattomosabb az az eset volt, amikor egyszerűnek látszott a feladat,
és én megoldottam, körbe sétáltam, akár egy hetyke gúnár, és sohasem tud-
hattam, mikor volt rossz a megoldás, minthogy nem éreztem a kontaktust a
tanítómesteremmel, aki meg tudta volna mondani, milyen hibákat követtem el.
Nekem nem volt ilyen tanítómesterem, sőt abban sem voltam biztos, másoknak
van-e, vagy csupán megjátszák, hogy van; vagy nincs is közte különbség: ha
egyszer megjátszák, akkor van is. Abban sem voltam biztos, vannak-e egyáltalán
helyes megoldások. Az efféle egyszerű eseteknél a tudást háttérbe szorította
a sokféle megoldási lehetőség, mindig újabbak és újabbak jöttek, amelyek ki-
zárták a régieket, és kibogozhatatlanná változtatták a helyzetet. Habár a hit
boldoggá tett, feleszmélésem pillanatában kínzó ostobaságot és nevetségességet
észleltem magamon, valamint azt, hogy a többiek is hasonlóak körülöttem; nem
akadt senki, aki valamennyiünk együgyűségén nevetett volna és kígyógyít ben-
nünket belőle. Mert az isten, már akinek egyáltalán létezett, mindig csak a bol-
dog problémátlanságot áldotta, és önmagunk miatt tartott ott bennünket a he-
lyünkön, az engedetlenek pedig a mumusokhoz igyekeztek, hogy aztán azok
mohón elnyeljék őket, hogy mozgásba jöjjön a tömeg, és az adja a váltakozást.

És amikor én ott, az imént szabadulva az iskoláskori számonkérés gyöt-
relmétől és dédelgetett illúziómtól, mely szerint tudom a matematikát, vagy
legalábbis jobban tudom sok más kortársamnál, megsejtettem a mindennapi
feladatokat, azokat is, amelyek körül vesznek, és azokat is, amiknek ezután kell
elkövetkezniük, pillanatok alatt megértettem gyámoltalanságom hátterét.

Megéreztem, hogy amikor gyöngéden óvjuk a fényt, hogyan kell arra töre-
kednünk, hogy hozzá adjuk a saját gondolatainkat, hogy helyére tegyük, hogy
felnagyítsuk, hogy a csóvájába térdeljünk, hogy istenként merevedjünk önnön
értelmünk csúcsaira.

Fehérvári Győző fordításai
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