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Azt hiszem, ötödikes gímnázísta voltam, amikor Balogh tanár úr megütött
bennem valamit s ha úgy-ahogy ember lett belőlem, ezt annaik az ütésnek kö
szönhetem.

Nem szerettem tanulni; lekötötte érdeklődésemet a játék, bódultan olvas
tam May Károly könyveit s vonzott a csodálatosan szép Jánika. Csupa izgalmas
öröm volt az élet. A valóságban: mászkálni a hörgosok meredekjein, oduk, és
rejtett kincsek után kutatni, aztán titkos jeleket vésni a fákba, télen ródlízní,
hógolyózni; képzeletben Old Shatteehand-del és Winrietou-val kóborolni a vég
telen praeríe-ken, a "Datolyá,k honában", "A Rio de la Plata mentén" s figyelni,
ha tágult orrlyukkal felhorkan "Rih, a nemes paripa". Az iskolát börtönnek
éreztem. Vadgesztenyefák nyujtóztak az ablakok előtt s belátszott a fillérdomb
és a szőlőkarókkal teletűzdeit Egerszeghegy, amely olyan volt, mint egy tüs
késhajú óriás. Évközben mindig kaptam intőt, de évvégén sohse buktam meg.

Az intőket anyám írta alá.
- Én szégyelném magam, Tibi, - mondta anyám s hosszú, fehér ujjai

közé szorítva a tollszárat, utánozta apám kacskaringós aláírását. Ennél többet
nem is mondott. Mindig valami nyugtalanság volt benne. Legtöbbet apám mi
att aggódott, féltékenykedett, rncrt gyakran hajnal felé vetődött haza; ivott,
vadásznífárt, És beteges is volt: jóízű orvosságot szedett. "Neurolin-Balla"
volt az orvosság neve, barna, lapos üvegben állt az ebédlőkredencen.

Apámtól féltem. Hirtelenharagú ember volt. Egyszer megvert. de aztán
megbánta.

- Megvertem a fiamat - zokogta részegen a cimboráinak és egész éjjel,
nem tudni, miért, azt húzatta a cígármyal: "Stiriában, Ajk faluban mi tör
tént ..."

Különben alig törődött velünk. Bőségesen adott anyámnak pénzt s ezzel
eleget tett férji és apai kötelezettségének. Nem tűrte, hogy kellemetlen hírek
kel fogadjuk, anyám se panaszkodhatott neki. Ha nővéremmel veszekedtünk,
az asztalra csapott.

- Csend legyen! Pihenni akarok az otthonomban, értitek ?
Ebéd után aludt, morogva ébredt, aztán elsétált hazulról. Reggel előtt nem

is láttuk. Csak vasárnap vacsoráztunk együtt. A vasárnapi programhoz tar
tooott még a templombamenés. Elől mentünk én és a nővérem, mögöttünk jött
apám, anyám; anyám francia partömmel illatosan, apám szivarozva.

Az évvégi bizonyítválnyomat felhúzott szemöldökkel vette kezébe apám.
- Hadd lám! - Az elégségesekre leszégte a tokaját. - Ezért fizetem az

ínstruktort ?
De hogy egész évben mit csinálok, tanulok-e, azt sohse kérdezte.
Első gimnazista koromtól volt instruktorom. Somos osztályfőnök úr aján

lotta, míndjárt az érv elején.'
- Mondd meg édesapádnak .. , - borult komoly, ünnepélyes kifejezés az

arcára, mint amikor az október hatodiki megemlékezést tartotta a tornaterem
ben - fogadjon ínstruktort.

Az instruktorokat is Somos osztályfőnök úr [elölte ki, hetedikes, vagy
nyolcadikos, [ótanuló, szegény fiút. Volt amelyik nyaggatott s utánanézett:
feleltem-e, tudtam-e, mi van feladva. Az ilyet gyűlöltem s csak azon törtem a
fejemet, hogyan csapjam be s hogyan húzzam ki minél kevesebb tanulással az
órát. Bevált ötletern volt, hogy a latin szavakat felirtam egy papírra és be
ragasztottam a tolltartőm belső fede1ére, aztán úgy tettem, mintha szórako
zottan nyitogatnám a dobozt s oda-odapislogtam a szavakra. Azt is kítaláltam,
hogy akkor uzsonnázom,amikor ott van az instruktor. Szinte morzsánként
ettern a kalácsot. Ha az instruktor folytatni akarta akikérdezést, oktatva
mondtam neki:

- Uriemberek evés közben nem beszélnek.
S mivel egyik instruktorom apja se volt úriember, békénhagytak. míg be

fejezem az uzsonnát.
Nővérem is segített, hogy ne sokat foglalkozzunk a leckével. Ha otthon

volt, amikor tanultunk, rníndig bejött a szobámba. Lili három évvel volt
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idősebb, mint én, tetszett neki, hogy az ínstauktorok bámuljálk. Feltérdelt egy
székre, úgy könyökölt az asztalra s az instruktorok szeme ott járt a bluza ki
vágásánál ; vagy a sarokba ült, átvetett lábakkal, térdig felhúzott szoknyával
s a harísnyatartóia csattját igazgatta. S közben beszélt; kérdezgette az instruk
tort az osztálytársairól, vagy mesélt az undok, írtgy, árulkodó barátnőirőt Ilyen
kor hálás voltam neki; általában nem szeréttük egymást. O hülyének tartott
és lefitymált, engem meg dühített, hogy folyton új ruhát kap s hogy tiszta
jeles, pedig sohse láttam nála könyvet.

A legjámborabb instruktorom Szabó Bálint volt - még az algebrapéldát is
vele írattam be a füzetembe s türelmesen várt, míg hazakerültem aJánká,ról
- a legkonokabb, Iegerőszakosabbpedig Varga Miska. Miska ablban a bizonyos
éviben instruált, amikor Balogh tanár úr megfordította az életemet.

Lili Miskánál is. azzal kezdte, hogy felkönyökölt az asztalra, de a fiú kis
feszengés után kimondta:

- Ne tessék haragudni, Lilike ... de zavarni tetszik bennünket.
- Kérem, már itt se vagyok! - vonult ki sértődötten Lili.
Miska a tolltartó-trük.kre is rájött. Amikor pedig ec~yik nap három tárgy-

ból is négyesre feleltem. délután több, mint két órán át gyötört.
- Letelt már az óra - ásítoztam.
- Addig nem megyek el, míg nem tudsz valamit.
- Majd este tanulok.
- Ki hiszi el? Elvállaltam az instruálásodat, felelős vagyok az eredené-

nyért. Sajnos, nem mondhatok le rólad, kell otthon a pénz.
Es kínzott makacsul, heteken át.
Lili szabadított meg tőle. Egyik délután megint bejött. Bosszantotta, hogy

nem tudott hatni Miskára.
- Csendben lesz,eik, csak kívánesi vagyok, hogyan tanít - mcsolygott az

instruktorra és leült. Eleinte szendén, karbatett kézzel figyelt, majd bokától
felfelé végighúzta a lábán a tenyerét, mintha ki akarná sírnitani a harisnyáját.
Eszrevettem, hogy Miska odanézett, de aztán nyugodtan tovább magyarázott.
Bármit csinált Lili, Miska nem vett róla tudomást. Másnap se.

- Te szegény, agyonszekíroz ez az alak. Akarod, hogyelirtsam innen? -
kérdezte t-őlem ravaszul LUi az óra után.

- No, hallod? Úgyis azza] fenyegetőzik, hogy szól apának.
Dehogy mondtam meg neki, hogy tudom, miért útálja Miskát.
A következő nap, alighogy bejött, f'intorgatni kezdte az orrát.
- Milyen bűz van itt? Nem érzitek?
En is szimatoltam.
- Tényleg. De mi lehet?
Lili körbejárta a szobát.
- Maga büdös. A ruhája - állt meg Míska mellett.
- A ruhám? - vörösödött el a fiú.
- Dohos. Penészes,
- Nem tudom ... lehetséges ...
Ez szombaton volt. Hétfőn is ugyanabban a szürke, kockás ruhában jött

Miska, de furcsán rövid volt a nadrágia, a kabátja ujja és a kockák is míntha
elkenődtek volna az egész ruháján.

Lili megint szaglászott.
- Rémes ez a bűz.

- Anyám kimosta a ruhámat ... Más ruhám nincs - mentegetőzött lán-
goló arccal Miska.

- Aikkor biztos már beleette magát a bűz a testébe - vágta rá Lili.
- Nem tudom ... - gyűrte a szótáramat Miska. - Nedves a szobánk,

raktár volt, de ... nem mondta még senki, hogy ...
Lili. legyezve magát a kezével, felém. fordult.
- Nem is értem, hogy tudsz ilven bűzben tanulni!
Miska egy pillanatig a tintásüvegre meredt, aztán felállt.
- Nem tanítlak tovább - mondta és elment.
Lili nevetve hintázott egy széken, én egy kicsit sajnáltiam Miskát. De az .

ablak sarkában még csillogott a nap, mírrt egy aranyszálakkal szött pókháló s
diót vertek a kertben.
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Az új íntruktorral már kevesebb bajom volt: Ot is Sornos osztályfőnök úr
ajánlotta.

- Jó családból való. Nem lesz ellene kifogás. üdvözlöm édesapádat.
Abban az évben nagyszeru tél volt. Sok hó esett s ropogósra fagyott. De

cember közepétől február végeig majdnem minden nap ródliztam aJánkán.
Amíkor pedig megindult az első olvadás, az utolsó hókupaccal a telet is beitta
a föld.

Az iskolá:ban nyögni is alig tudtam valamit.
Balogh tanár- úrnak az volt a szokása, hogy sorba feleltetett három-négy

padot, de bütykös, csontos ujja, amellyel a fiúk felé mutatott, engem megve
tően kikerült. Csak az évvégi összefoglalókor hívott ki a táblahoz. Nem em
lékszem már, miket kérdezett, de rekedtes, gúnyos hangját most is hallom.

- Beszéljen arról, amit tud - mondta végül. - Mit tud?
- Pythagoras tételét.
- Tessék. Vezesse le.
Balogh tanár úr közel járt a hatvanhoz. Kis, összeszáradt emberke volt,

ferdén lógó bajusszal.
Felrajzoltam a táblára a háromszöget és felírtam a tételt: a' -+ b' = c'. De

tovább nem tudtam. A fiúk röhögtek.
, - Menjen a helyére - intett fáradt mozdulattal Balogh tanár úr, aztán

az osztályra nézett. - Vannak, akiket nem lehet megbuktatní, Ezek a fiatal
urak lelkiismeretlenül kihasználják, hogy szerencsésen születtek és nem ta
nulnak és majd beiilnek a zsíros állásokba, elfoglalják a szorgalmas, tehetsé
ges emberek helyét. Ezeknek a fiataluraknak rnindenük megvan. kényelmes,
gondtalan élet, de mégse érzik becsületbeli kötelességüknek, hogy legalább
úgy tanuljanak, mint azok a társaik, akik csak azt ismerték meg otthon, hogy
mi a szegénység. .. A vármegyei főjegyző fiát nem lehet megbulctatní. Törőd

jetek ebbe bele ... Molnár József, Kaidócsi Imre, Csiszár József, Mázzag Pál ...
valamennyien, akik nem külön szobában tanultok. nincs szép ruhátok és vacso
rátok se míndíg. Törődjetek bele, ez ma az igazság ... - tette hozzá és a szá-
jára sodorgatta legöröült bajuszát. .

Az osztály hallgatott. Szégyeltem magam. De nem úgy, mint amikor anyám
hazugságon ért, vagy amikor egyszer elestem a korzón és nevettek a lányok.
Azok a szégyenkezések elmúltak, amint anyám átment a másik szobába, amint
felkeltem a járdáról és levertem magamról a port. Most valahogy úgy éreztem,
rníntha Balogh tanár úr megütött volna bennem valamit s az a valami az
ütés nyomán nőni, duzzadni kezdene, áttörne a bőrömön s nem lehet eltakarni
se a kezemmel, se a ruhámmal, mert nem tudni, hol van, csak éget és min
denki látja.

. Igy jártam, ezzel a rettenetes jellel a testemen; hol azt vettem észre, hogy
a szemeimben látják, hol azt, hogy a káromon, a homlokomon. a hátamon.

Az évzáró után pár nappal apámmal mentem az utcán, amikor találkoz
tunk Balogh tanár úrral. Mellettünk ment el s elénk került,

- Van szerenesém. alászolgája - emelte meg mélyen a kalapját apám felé.
Ahogy távolodott, majd befordult a Gergác-közbe, nem tudtam, hogy a

végtelenbe tűnik s hogy ott örökre megáll, szemben az emlékezetemrnel.
Most is úgy látom, mint akkor. Szűk kis kabát s rövid, alig a clpőszárig

.érő nadrág lebeg előttem, olyan nadrág, mint a Varga Miskáé volt s alul roj
tos, fenn, középen fényes és bő, mintha nem is lenne benne láb, csak szomo
rúság és reménytelenség.

Hat hétig voltunk nyaralni. Magammal vittem az algebrakönyvemet és
egész idő alatt tanultam. Elhatároztam, hogy amint hazajövünk. megkérem
Balogh tanár urat: kérdezzen ki az előző évi anyagból. De Balogh tanár úr,
még mielőtt hazaértünk volna, meghalt. ,
. Tehetetlenség fojtogauta a torkomat. Most már nem bizonyíthatom bp, hogy

tudom az anyagot, hogy legaláob úgy tudom, mint Csiszár Jóska, vagy Mazzag
Pali.

Kimentem a temetőbe, megkerestem a sírját. S ahogy ott álltam a keresztje
előtt, úgy éreztem, mintha a tábla előtt állnék az iskolában s motyogni kezd
tem Pythagoras tételét.
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