
Csiszár Antal

Mit rejt a kapcsos füze mélye? 

Az öregember hosszasan tartotta kezében a füzetet,
végiglapozta,  minden  oldalt  úgy  cirógatva,  mint  a
nagypapa  unokája  buksiját,  ráncoktól  telebarázdált
arcán  egy könnycsepp gurult  végig,  majd  óvatosan,
mintha hímes tojást tartana kezében, a fiók mélyére
süllyesztette, gondosan bezárva.
Fiatalkori emlékképeket őriz ez a füzet. Tizenkét éves
volt, mikor keresztanyja – miközben csókot nyomott a
már  akkor  is  magas  homlokára  –  a  következőket
mondta,  miközben  átnyújtotta  azt,  amit  azóta  mint
féltett kincset őriz.
A jövőt nem sejtheted, ahogy lesz úgy lesz, de szívből
kívánom,  hogy  csupa  jó  és  örömteli  esemény
fakasszon mosolyt az arcodra, amire mindig szívesen
emlékszel, és ha a felejtés kútja nagyon mély lenne,
kapsz  egy  biztosítékot.  Eme  füzet  legyen  állandó
kísérőd, melybe rögzítheted mindazt a szépet és jót,
amit nem akarsz senkivel  megosztani.  Tudod sok az
irigy ember, meg kell  fontolni minden egyes közlést,
vannak  olyan  dolgok  az  életben,  melyek  nem
tartoznak a külvilágra.
A fiú mélyen elgondolkodott.
– Úgy jó, ha többen örülnek, én bizony sok mindenről
beszámolok.  Örömökről,  kudarcokról,  bár  érzem,
vannak  olyan  dolgok,  melyek  legintimebb  szférám
világának  tartozékai,  ha  ezeket  kiadom,  magamat
szegényítem  el,  és  lehet  valami  abban,  amit
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keresztanyám a külvilágról elmondott.
Úgy  is  cselekedett.  A  füzetben  gyűltek  a  pozitív
emlékek, de egyelőre úgy érezte, egyik sem bír olyan
súllyal, hogy elzárja környezete elől.
Aztán  egyszer  tizennégy  évesen  átlépte  az  áhított
középiskola kapuját, s a híres gimnázium gólyája lett.
Az  első  nap  feszült  várakozással,  lázas  izgalommal
kezdődött.  Nyílt  az  ajtó,  s  belépett  a  leendő
osztályfőnök.  A  fiú  felnézett,  miközben  az  osztály
vigyázzállásban  köszöntötte,  s  a  tanárnő
bemutatkozott. Molnár Ágnesnek hívták, a fiú szeme a
bámulattól fennakadt, hogy mindjárt zavartan lesüsse.
A  tanárnő  helyet  foglalt  a  hatalom  polcát  fémjelző
katedra mögött.
–  Csodálatos  –  suttogta  inkább  csak  önmagának  a
tinédzser, hiszen a tanulócsoport figyelmét lekötötték
a történtek.
A pedagógus a még érintetlen osztálykönyvet lapozva
írta be betűrendbe leendő patronáltjainak adatait.
Zoltán,  mert  úgy  hívták  nebulónkat,  nem  győzött
lelkileg betelni az életébe betörő új lénnyel: hullámos
aranyszőke  haj,  dereka  nádszálkarcsú,  keblei
ringatóztak, mint a tenger szél fodrozta hullámai, a láb
amilyent  Zoltán  még  nem  is  látott:  találkozott  a
járóeszközök  széles  tárházával:  vékony,  karikaláb,
olyan,  amit  tulajdonosa  jó  szívvel  „viselhetett”,  de
ilyent még nem.
Kíváncsi lennék, hogy valamely koszorús költő hogyan
foglalná verssorokba a most látottakat?
Amikor  rá  került  a  sor  közömbösséget  erőltetett
magára  (nehéz  volt),  de  elkerülte  a  feltűnést,  noha
tudatában volt a felvett póz mesterkéltségének.
Eltelt  a  délelőtt:  kölcsönös  ismerkedés,  házirend,
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balesetvédelmi  oktatás,  majd  feljegyezték  a  heti
menetet (egyelőre ideiglenes: milyen tanórák töltik ki
a hét napjait. Várni kellett még két új tanárra, utána
véglegesíthették a munkarendet.
Tanárnőnk a magyar és az angol órákat fogja tartani.
Zoltán  úgy  gondolta,  hogy  egy ilyen  szépség  csakis
esztétikailag  értékes  témákat  feszegethet.  Nem  is
illene hozzá holmi matematika vagy kémia. Elképzelte,
hogy  ez  utóbbi  stúdiumok  közvetítője  vagy  vastag
szemüveget  hordó  szigorú  tekintetű  hölgy,  illetve
tudós ábrázatú öregúr.  Egy ilyen szépségnek ezek a
tárgyak  nem  testhezállóak,  vonta  le  önmagának  a
konklúziót.  Ebbéli  meggyőződését  még  a  tanárnő
csengő hangja is megerősítette, hogyan változtatja –
mintha incselkedne – hangszínét, a torkából kiáramló
valami olykor fuvola, de tud ércesebb, dinamikusabb
lenni.  És  a  tekintet,  hol  találkozhatott  ilyennel
tűnődött.  Aztán  felderengett.  Nyáron  Párizsban
töltöttek két hetet, s felkeresték a Louvre-t. Számtalan
gyönyörűség  mellett  a  Mona  Lisa  maradt  meg
leginkább emlékezetében,  mint agykérgébe pecsételt
lenyomat.
Ha  szobrászi  talentummal  áldott  volna  meg  a
Mindenható, modellemül feltétlen Őt fogadnám meg.
Azon kapta magát, hogy teljesen hatalmába kerítette
egy  olyan  érzés,  melynek  mibenlétével  még  nem
nézett  szembe,  de  mélyen  beivódott  a  tudatába,
kitörölhetetlen emlékké vált, sőt mi több, mindenben
már  őt  látta:  egy  fa  erezetében  arcvonásait  vélte
felfedezni, a víztócsa mintegy karcsú nőként tekintett
rá, ha néptelen volt az utca, az üres tereket mintegy
„betöltötte”  a tanárnő alakja,  jókedvre hangolva,  de
egyfajta szorongás érzésével párosulva.
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Otthon  -bár  kedvenc  főztje  várta  –  ímmel-ámmal
kanalazgatott  az  ételből.  Az  anyja  nem  tudni  mire
vélje, hasztalan faggatta, de a fiú néma maradt. Mit
tehetett a szülő? Tanácstalanul széttárta a karját.
Tanulónk pedig folyton-folyvást rá gondolt. Hol lakhat,
van-e családja, férje, esetleg gyermekei – tűnődött és
próbálta  elképzelni  azt,  akinek  hátteréről  mit  sem
tudott,  de  a  szív  legyőzi  az  észt,  s  fantáziál
különösebbnél különösebb dolgokat.
Elképzelte  magát a tanárnő udvarlójának: „Vajon Én
lennék a zsánere?”– tette  fel  magának a kérdést,  a
lehetséges negatív választól menten elborzadt." Nem,
az nem lehet. Így próbálta magát meggyőzni.
A második nap órák után különös ötlete támadt. „Mi
lenne, ha megfigyelném? Feltűnés nélkül követném?”
Elszörnyedt  arra  a  lehetőségre,  hogy  a  „kedves”
váratlanul  megfordul  és....  Ez  maga  lenne  a
megsemmisülés.
Minden esetre tanítás végén "készenállt". Figyelmének
„alanya” pontosan tizenkét óra harminc perckor lépte
át az alma máter kapuját, s elegáns tűsarkú cipőjének
ütemes,  egyre  gyorsuló  kopogása érzékeltette,  hogy
számára „rohan az idő”.
Hősünk késedelem nélkül felvette a kívánatos követési
sebességet, ügyelve, miként a KRESZ-ben a követési
távolságra.  Nem  szabad  ütközni:  igaz,  ez  másfajta
következményekkel járna, mint a járművek esetében,
de nem lenne kevésbé kellemetlen,  mit  kellemetlen,
felettébb kínos.
Tisztes  távolságból  mögötte  haladva  látta,  hogy
sokemeletes lakótelepi házba lép be.
Onnantól  kezdve nap mint nap így tett,  közben úgy
érezte, ennél tovább kell lépnie.
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De hogyan? Mi lenne, ha egy levéllel hívná fel magára
a  figyelmet,  osztaná meg  vele  azokat  az  érzéseket,
melyeknek első találkozásuk óta foglya. A mindenkori
osztályfőnöknek  úgyis  tisztában  kell  lenni  leendő
tanítványaik  mind  külső,  mind  pedig  belső
tulajdonságaival,  ez  utóbbitól  elválaszthatatlanok  az
érzelmi világ titkai.
Természetesen  –  Miként  Anonymus  a  Gesta
Hungarórum  című  munkájában  neki  is  névtelenség
homályában kell maradni.
Igen ám – írta felül  a következő gondolat az éppen
hogy  felröppenő  előzőt  –  csak  idő  kérdése,  hogy
kézírása  elárulja  magát.  Elég  egy-két  dolgozat
összevetése és – számára kedvezőtlenül – megoldódik
a gordiuszi csomó.
Elhatározta, hogy ír leveleket, de csak saját magának.
Ott  nem  gátolja  semmi  abban,  hogy  érzelmei
áramlásának szabad folyást engedjen, s erre minden
nap sort kerít. Ahány nap, annyi szerelmes üzenet a
fiók mélyén titkos hódoltjának. Ilyen a plátói szerelem,
mert fiúnk ennek volt részese.
Bár  édes,  de  fájó  érzés.  Magának  vallja  be  azt,
amilyen hatással volt rá a hétköznapi Aphrodité.
A  leveleknek  mindenképpen  méltónak  kell  lenni
szerelme tárgyához és az imádóhoz egyaránt.
Kutakodni  kezdett  az  otthoni  könyvespolcon,  s  lám
kezébe  akadt  az  Évszázad  szerelmes  versei  című
kötet. Végiglapozva oldalról-oldalra olvasva megannyi
gyönyörűség birtokába jutott. „Milyen volt szőkesége,
nem tudom már”.  Hát  igen,  a  tanárnő haja  is  mint
érett búzakalász, de amikor Petőfi arról ír, hogy „Minek
nevezzelek” ez is szíven ütötte.
De  tovább  kalandozva  szeme  megakadt  az
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Odüsszeiában  lelt  „hókarú”  Nausziká  kifejezésen.
Hamarosan  a  szerelmi  költészet  terén  tanulótársait
meghaladó ismeretekre  tett  szert,  ha frappáns  ilyen
témakörű  idézet  szükségeltetett,  keze  magasba
lendült,  majd  kiesett  a padból  és a  felszólítást  meg
sem várva, szinte bekiáltotta az osztály elébe az adott
sort társai és a tanárnő elismerését egyaránt kiváltva.
Csupán akkor akadt el a szava és váltott át egyszerre
némaságba, ha a tanerő érdeklődött. Mire fő ez a nagy
vonzódás a szerelmi témához.
Minden  nap,  amikor  elérkezett  a  délután,  otthon  a
tanulósarokba  húzódva,  titokban  ügyelve  arra,  hogy
senki foglalatosságát meg ne zavarja, írta a szebbnél
szebb leveleket.
Eltelt  egy  év.  Tekintélyes  számú  mű  sorakozott  az
egyes füzetlapokon. Szűk lett számukra a hely, újabb
és újabb füzetekkel kellett pótolni.
Azon  vette  magát  észre,  hogy  nem  tudja  kiverni
fejéből az osztályfőnöknő keltette hatást. Levél levelet
követett,  a  szenvedély  izzította  az  oldalakat,  csoda,
hogy ki nem gyúlt.
Ha  a  füzet  beszélni  tudna,  gondolta  Zoli,  mennyi
érzésről  szereznének  tudomást  a  kívülállók.  Milyen
szerencse,  hogy  nem  fecsegő  vénasszony,  hanem
olyan  –  bár  passzív  –  cinkostárs,  aki  képes  lakatot
tenni a szájára.
Egyik  tanév  követte  a  másikat.  A  fiú  azon  kapta
magát, hogy ott áll a matúra kapujában. Aztán azon is
túl esett. Fortuna kegye megkímélte attól, hogy olyan
tételt  húzzon,  amely  felizgatja  –  amúgy  is  állandó
készenlétben lévő fantáziáját. Balassi katonaversei úgy
hatottak rá, mint katonáékra a bróm. A rossz nyelvek
szerint  a  honvédségnél  teába  csempészett  szerrel
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tartották kordában az angyalbőrbe bújtak férfiasságát.
A banketten, ahol már lebomlott  az a hagyományos
„kerítés”,  mely  elválasztotta  a  katedra  két  oldalán
levőket, egymást kölcsönösen tegezhette tanár és diák
Zoli  zavarban volt.  Szerelme plátói  tárgya  iránt,  aki
ráadásul  tanára,  osztályfőnöke  is  volt  egyben,
határtalan tiszteletet érzett, úgy érezte – érettségi ide
vagy oda – magasan fölötte áll: mintha a föld tegezné
le a Mennyet, gondolta és egyszerre elborzadt. Minő
blaszfémia egy ilyen égi tüneményt, bár csak Ő emelte
ilyen piedesztálra – köznapi megszólítással lerántani a
földre.  Olyan ez,  mintha egy ünnepi  új  ruhát  valaki
sárba  taposna,  úgyhogy  maradt  a  megszokott
tisztelettudó  magázásnál  minden  tanárnői  bátorítás,
unszolás  ellenére.  Így  abban  maradtak,  hogy  a
tanárnő  a  továbbiakban  is  tegezi,  de  ő  marad  a
megszokottnál.
Eltelt  a  nyár,  egyre  távolodtak  és  halványultak  a
középiskolai emlékek, egy maradt csak kristálytisztán
oly friss, mint egykor: a nő iránti érzése, vágyódása.
Öt  év  múlva  kézhez  kapta  a  diplomáját.  Megtudta,
hogy az egykori osztályfőnök megtalálta élete párját,
két gyermeket nevelő boldog édesanya lett.
Milyen  rendező  az  élet.  Zoli  –  tanári  diplomával  –
ugyanabban az iskolában kapott kinevezett állást. Az
első tanítási napon földbe gyökerezett a lába, amikor
megmutatták  a  tanáriban  a  helyét:  éppen  egykori
osztályfőnöke  mellett  kapott  helyet.  Nem  hiába
gyakorolt rá olyan erőteljes hatást, szintén a magyar
szakot választotta, s vajon ki lett a munkaközösség-
vezető – az egykori osztályfőnöke.
Örömmel  üdvözölték  egymást,  óraközi  szünetekben
felidézték hajdani emlékeiket. Fiunk – kezdő révén –
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istápolásra  szorult,  s  most  ez  a  tisztség  a
munkaközösség-vezetőre hárult. 
Kölcsönös  óralátogatások,  tapasztalatcsere,  így
zajlottak  az  első  tanítási  hetek,  hónapok.  Aztán
egyszer  a  munkaközösség-vezető  feladatai
megsokasodtak.  Osztályt  kapott,  ugyanis  az  1.  c
gazdája hosszúnak ígérkező, súlyos betegséget kapott.
Ebben az osztályban hospitált Zoltán, hogy gyarapítsa
tapasztalatait,  amelynek  a  kezdő  tanár  égető
szükségét érezte.
Mi lenne, így a vezető, ha a következő órát te tartanád
meg?
A fiú enyhe izgalmat érzett. Vajon elfogadnak-e, képes
vagyok-e akár a nyomdokába lépni mesteremnek. Mi
tagadás,  amikor  kézbe  vette  az  osztálynaplót,  s
elindult az új kihívások terme felé, izzadt a tenyere,
pulzusa szaporán vert. A folyosón közeledve a célhoz,
érezte a tanárnő biztatását, mely mélybarna szeméből
felé áradt.
Nyílt az ajtó, belépett a terembe, óvatosan körülnézett
–  harminchat  őt  fürkésző  tekintettel  találkozott.  A
következő pillanatban földbe gyökerezett a lába.
Nem akart hinni a szemének, optikai csalódás, avagy
magát  az  egykori  tanárnőt  látta  volna,  ugyanaz  a
bájos  mosoly,  világosszőke  vállán  leomló  hajfürtök,
mintha a hajdani szépség reinkarnálódott volna. Meg
kell  mondani,  zavarban volt,  mikor  Janus  Pannonius
titkaiba  készült  beavatni  az  osztályt,  s  vele  a
humanizmus  és  reneszánsz  lelki-építészeti-művészeti
hátterét felvillantani. Petrarca Laurához című versének
sorait idézve: „Áldott legyen a nap, a hó, az év...”, és
úgy érezte, mintha egy itáliai dómban istentiszteleten
lenne,  s  az  első  sorból  visszamosolygó  szempár
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tekintetével „érintkezne”.
Óra után – meglepetésére a folyosón váratlan kísérőre
akadt. A lány, aki oly mértékben kiváltotta csodálatát,
bátortalanul szegődött  hozzá,  és zavarba jött,  mikor
érdeklődött a témával kapcsolatos szakirodalom iránt,
mert felettébb érdekfeszítő volt a tanítási óra, s egy
addig  ismeretlen  csodálatos  világot  sikerült  előtte
feltárni. Kerekes Zsuzsának hívták. Mire a következő
órát  jelző  csengőszó  elhangzott,  tekintélyes  számú
könyvcím birtokában volt.
Ezt követően rendszeresen fordult hozzá tanácsért: hol
olvasmányélményeiről  kért  véleményt,  fogalmazásai
csiszolását kérte: észrevétlenül mintegy – rendhagyó
módon tanár  és  diák  között  –  munkatársi  kapcsolat
alakult  közöttük:  a  kezdeti  intellektuális  vonalra
irányuló kapocs egyre inkább érzelmivé formálódott.
Második  évfolyamon  az  eredeti  magyartanár  anyai
örömöknek nézett elébe, majd a három évi gyes adta
lehetőséget  kihasználva,  az  új  tanárt  ajánlotta
utódjául. Az igazgató – némi mérlegelés után – hajlott
a kolléga kérésének eleget tenni.
Az  érettségi  különös  elégtételét  adta  a  közös
munkának. Ráadásul, történetesen Janus Pannonius és
a  humanizmus  témaköre  volt  a  kihúzott  tétel.  Az
érettségi elnök erre a feleletre úgy emlékezett, mint
pedagógiai pályafutása legkülönb érettségi feleletére.
A  lány  az  Eötvös  Lóránd  Tudományegyetemre
iratkozott be magyar–német szakra.
Addigra  már  megvallották,  hogy  nem  közömbösek
egymás  iránt.  Együtt  járás,  eljegyzés,  majd
menyegző.
A  két  család  közel  került  egymáshoz.  Ekkor  újabb
meglepetések várták a leendő férjet. A lány édesanyja
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és a fiú egykori középiskolai osztályfőnöke testvérek.
A közös családi gének szépségformáló ereje teremtett
ilyen csodás nőket.
Házasság, gyermekek, karrier, végzős generációk sora
fémjelezte életüket.
Következtek  a  nyugdíjas  évek.  A  feleség  előtt
feltárultak a múlt titkai, egyet kivéve.
Az  egykori  osztályfőnöknek  szóló  szerelmes  levelei
továbbra  is  a  fiók  mélyén  maradtak  kulcsra  zárva.
Hiába  volt  az  unokák  családtagok  ismerősök
kíváncsisága,  a  füzet  gazdája  hajthatatlan  maradt.
Úgy érezte, a füzetben rejlő diákkori emlékek csak az
övék. Élete alkonyán egy merész, de fájdalmas lépésre
szánta magát.
Volt egy kis kerti bungalójuk, ahol nem vezették be a
központi fűtést: egyszerű szenes-kályha foglalta el a
sarkot.
Egy téli  nap a tűz martalékává tette, arra gondolva,
hogyha  eljön  az  elmúlás  ideje,  ne  a  szeméttelepen
landoljon,  és  illetéktelen  kezekbe  jusson  az,  amit
azokkal  sem  osztott  meg,  akik  számára  mindent
jelentenek.
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