
DÉKÁNY KÁLMÁN

ATÁLFŐNÖK·

Az internátus növendékei az ebédlőben családokra tagolódtak. Életük vala
mennyi folyamata szabályozott formák között zajlott: az alvásé szobaközösség
ben, a lecketanulásé kikérdezői felügyelet mellett, az étkezésé kis csoportszerve
zetben. Fölsősök viselték az alsósok, illetve az alacsonyabb osztályú tanulók
gondját. Egy-egy kisdiákot így három tapasztalt nagydiák gyámolított egyidejűleg

a tanárokon kívül: -a hálótermi szobafőnök, a kikérdező és az ebédlői családfő,

azaz a tálfőnök., . .
A hosszúkás terem két oldalán tízszemélyes asztalok sorakoztak egymás után.

Két öttagú .család foglalt helyet egy asztalnál. A tálfőnöknek volt egy helyettese,
így a rang nélküli családtagok számaháromra apadt.

Kerekes, negyedikes gimnazista létére, kiváló tanulmányi előmeneteléért s
.példamutató magaviseletéért tálfőnöki posztot kapott az utolsó előtti asztalnál,
az ablak felőli soron. Igy hirdették ki a tanév kezdetén; ámbár az igazsághoz
hozzátartozik, hogy abban az esztendőben a két, illetve a három fölső osztály lét
száma megcsappant.

A tálfőnökség a legirigyeltebb tisztségnek számított az internisták körében,
mert olyan jelentős dologban, mint amilyen agyomorélvezet - elsőbbséget nyúj
tott. A spártai önmegtartóztatásra való nevelés (avagy a sziíkös ellátmány?) szel
lemében adagolt közös tálból először a tálfőnök szedett: ő kaparintotta meg a
legpompásabb hússzeletet; éj merte ki a legtöbb ,főzeléket vagy más köretet a tá
nyérjába. Ha pedig még így sem lakott jól, elküldhette valamelyik alattvalóját
kunyerálni a többi asztalhoz maradékért: inas mócsing, szalonnabőrke, pudvás
krumpli, kenyérhéj is gyakran megtette ínség idején. (A finnyáskodásról hamar
leszoktak itt a .növendékek!) Egyszóval még az ilyen aljaétel is az ő előbbrevaló

gyomrába vándorolhatott. Mindenki más csak a tálfőnök után jutott a maga ré
széhez; ez a rész persze aszerint zsugorodott fokozatosan, hogy ki hányadiknak
nyúlt a tálba merőkanállal a tálfőnöktől számítva, a két elsős pocokkal be-
zárólag. .

A pockok többnyire megegyeztek egymás között a hetenkénti váltogatásban,
hogy ki szed utolsónak, ki 'utolsó előttinek. -Imigyen törekedtek elejét venni a
civakodásnak, sőt a hajbakapásnak. Patikamérlegen egyensúlyoztatták az igaz
ságos osztozkodást és a kapzsi mohóságukat egyaránt. A mérleg nyelve, a fék
fogantyúja a kezük ügyében"volt állandóan -. a törlesztés elégtétele. Hodie mihi,
cras tibi. Ma nekem, holnap neked. A latin bölcsességbőlmég idejekorán okul
hattak .. , Helyzetüket nehezítette kisebbségi létük égbekiáltó fintora, hogy bár
életkorban és termetben a legparányabbak voltak. együttesükben - bendőjük a
legtelhetetlenebb. " .

Kerekes, aki tehát utolsó éves alsós diákként szerzett tálfőnöki posztot - kivé
teles bánásmódban részesítette családját. Ő ugyanis olyan fiú volt, aki nehezen
felejt, és miután túljutott a rendtartás szerinti megszenvedett jogfosztottság kor
szakán, maga nem majmolta a kiváltságos szokásokat, hanem megfordításukra
törekedett. Elsőnek szedett ugyan a tálból, de annak szemmértékkel megköze
líthető egyenlő hányadát az ötből; szintúgy igazságosan osztotta szét a kunye
rálásokból begyűjtött maradékot. Kerekes poekainak a többihez képest itt úri
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dolguk volt. Családja szilárd egyetértésben kovácsolódon össze: minden, a kis
közösséget érintő ügyben egységesen álltak ki.

Igy történt ez azon a nevezetes szombati napon is, amikor a főétel, a második
fogás mákos tészta volt. Kerekes a nyelvével esettintve vette tudomásul az öröm
hírt, mivel neki már óvodista korában kedvenc eledele volt a mákos tészta. Jó
kedvében barackot nyomott a hírnök nullásra kopaszított kobakjára. A két po
cok a hasát simogatva vonult az ebédlőbe.

Válogatottan hervadt öregasszonyok - egyik rusnyább, mint a másik - szolgál
ták föl. az ételt. A diákok egymás közt "mámiknak" csúfolták őket, szemtől szem
ben azonban a hízelgő "mama" megszólítást használták. A Kerekes család ál
landó mámija egy terebélyes fenekű, fogatlan csoroszlya volt; hozzá tartozott az
utolsó asztal is, ahol három növendékből álló, úgynevezett csonka család tró
nolt, mint a létszám morzsaléka.

A fogatlan mámi annak. rendje-módja szerint elvitte akiürült levesestálat,
majd kisvártatva visszacsoszogott a tálaló fatálcával, rajta két tésztástál. Az egyi
ket letette Kerekes elé a viaszosvászon abroszra, a másikat a csonka családnak
vitte. A Kerekes család apraja-nagyja fölajzottan, ínyenc sóvárgással várt erre a
pillanatra, kocsányon lógó szemük össztüzében szinte sercegve forrósodott át új
ra a cukros-mákos tésztaboglya. Kerekes, a tálfőnökök Benjaminja eszmélt föl
leghamarabb a közös bűvöletből. Pallérozott szemmértékkel azonnal megállapí
totta, hogy az adag szokatlanul kicsi, a "csonkáké" ehhez képest dúsan púposo
dik. Első riadaimában az arányeltolódás léptéke óriási méretűre szökött: ha az
kunhalom, akkor az övék vakondtúrás.

- Összecserélték a táljainkat - közölte izgatottan a családjával. - Hasonlítsá
tok össze, és ne nyúljatok semmihez.

A család egy emberként emelkedett föl-a helyéről, hogy szemügyre vegye a
csonkák porcióját. Szintén egy emberként, fölháborodva mondták ki az ítéletet:

- Disznóság! El kell tőlük venni.
- Ez a mámi kötelessége .:.- jelentette ki Kerekes, és tálfőnöki tisztéhez illően

az érdekközösség szószólójaként tüstént intézkedett.
- Hé, mama, jöjjön csak ide! - hívta vissza az elcaplató vénasszonyt. Ez meg

lehetősen kelletlenül engedelmeskedett.
- Mi tetszik, aranyos Kerekes úr? - kérdezte fogatlan selypegéssel.
Kerekes nyomatékos ujjmutogatással magyarázta el a tálak nyilvánvaló össze

cserélését, amit a vak is egyből észrevesz. Közben használta a tévedés szót.
A családtagok visszafojtott lélegzettel figyelték tálfőnökük elszánt hadakozását

sérelmük azonnali orvoslásáért. Valamennyiük feje kopaszon világított hozzá,
mert a hajnövesztés csak fölsős korban engedélyeztetett, osztályokhoz igazított
centiméter hosszúságban. A hevület izzó foltja piroslott a tar kobakokon.

- Tévedés ki van zárva. aranyoskám - motyogta a mámí. - En odaviszem a tá
lat, ahová a nagyságos főnökasszony dirigálja. O mondja meg, melyik családnak
mi jár.

Kerekest fölpaprikázta a makacs ellenállás, hangját elfullasztotta a föltoluló
indulat.

- Hát nincs magának szeme? Nézze meg ezt, és nézze meg azt. Ordít a különb
ség. Cserélje szépen vissza.

- Én azt nem tehetem, aranyoskám. Magamtól semmit. Tessék engem békén
hagyni.

- De .. , - Kerekes mérge kurta nyikkanásba csuklott, mert a mámi egysze
rűen faképnél hagyta. Így csak öklelően leszegett fejjel, sötéten meredt kedvenc
eledelére. A többiek sóhajtozva, némán keseregtek. Hát itt van a finom jó m~kos
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tészta ..• , amiből semmilyen mennyiség nem elég; ha egyszer egész kocsiderék
nyit raknának elébük, azzal sem telnének el egyhamar... Mi jut akkor egy
ilyen semmi kupacból ötnek! Amit háromra méreteztek a konyhában. .. A má
mi eltévesztette a házszámot, ez olyan világos, mint a nap! Mi legyen most már?
Mit lehetne ez ellen a bőszítő hanyagság ellen tenni? Tanácstalan tekintetüket
egymás után emelték rangban, osztályban s jeles tudásban elöljáró diáktársukra,
tálfőnökükre:mit mond ő? Hogyan old meg egy ilyen gordiuszi csomót?

Hangosat kordult Kerekes gyomra, éppen a hősi elhatározás megszületésének
a pillanatában, de már ném tudta meggátolni acselekvésben. Markában a villa
nyele, karja a magasban, a szeméből kilövellő tűz átpirította gömbölyded' áb-
rázatát. .

- Akartok enni belőle? - szól elvékonyult, sercegő hangon. - Mert én nem! - s vil
lájávallesújtott a magasból, pontosan a mákostészta-kupac közepébe döfte azt.

Ez volt hát a jel, amire a családtagok számítottak. Eleven mércét, mintát ül- .
. tettek közéjük, aki ugyanolyan kopasz, mint ők; szeme van, gyomra van és velük
együtt él-hal a mákos tésztáért . .. Lássuk, miként dönt ő!

A tálfőnök-helyettes pusztán "hivatalból" is azon nyomban fölkapta a villáját.
és a tésztapúp oldalába szúrta, A másodikos néhány pillanatig tétovázott, mielőtt

csatlakozásra határozta el magát. Aztán szemét a pockokra tűzve, mély lélegzetet
vett, és villája döfésre lendült. "Nesztek! - sújtott le a pillantás és a mozdulat
becsmérlő fölényével. - Egyétek meg az egészet, ha kell. Pockokban úgysincs
önérzet!" _/

Hát ez nagy kísértés volt csakugyan. Egy egész tál mákos tészta, még ha a
csonkák adagja is - két pocoknak eldorádói bőség. Mi tagadás, ha első titkos
gondolatukra hallgatnak, bizony farkasétvággyal esnek neki; Am a kezük eköz
ben valahogy késlekedett, s ezen ahajszálnyi időrésen furcsábbnál furcsább ér
zéshullámok szivárogtak be, amilyenekkel eddig még sosem találkoztak. A me
részség foJTÓ, szívpörgetó zsibogása tágította vézna mellkasukat. Zsenge gerinc
oszlopuk bizsergett. Tar kobakjuk csodálatos gondolatok születésének a foglala
tává lett. Lámpással keresve sem találhattak volna rendesebb tálfőnököt Kere
kesnél, aki sosem hatalmaskodik rajtuk. Ok most megmutathatják neki meg en
nek a dölyfös másodikosnak, hogy nem akármilyen nyámnyila elsősök, akiket
egy legyintéssel lesöpörhet, mint abroszról a morzsát. Inkább kiböjtölik kenyéren
ésvízen vacsoráig. mintsem a másodikosnak legyen igaza '

- En se, én se! --, rikkantották szinte egyszerre, és villájukat a tésztába döfték,
egészen a tál fenekéig. A páros kemény koccanás volt rá a bizonyság.

Arcuk, szemük diadalittasan kigyúlt. Tettükkel a jellem legármányosabb
megrontója, a falánkság ördöge fölnyársalva múlt ki előttük ott az asztalon.
Majd föltúnéskeltő mutogatással és vihogássalvonták magukra a közfigyelmet. A
környéken azonnal beszédtéma lett a látvány. Némelyek helyükről fölállva bá
multák meg az átszúrt csodát. Mások a terem elején, a dobogóra emelt tanári
ebédlőasztal felé tekingettek. Jócskán akadtak éber kunyerálók is, akik odaza
rándokoltak, mintha közönséges maradék volna ott az a mákos tészta. Kerekes
azonban bőszen elkergette Őket. Ahhoz a tésztához nem nyúlhat senki, azt a má
minak érintetlenül kell visszavinnie a konyhába, a nagyságos főnökasszonyának.

Csakhogy-a mámi nem ezt tette. Az asztalbontáskor eléje táruló látványon ék
telen szörnyülködésbe csapott, és egyenesen Zámbó Antal felügyelő úrhoz fu
tott, megjelentvén neki, hogy a finom jó mákos tésztát az utolsó előtti asztalnál
meggyalázták.

Ez a megtermett, tagbaszakadt férfiú nem tanított az iskolában, csupán az in
ternistákat nevelte, és a gazdasági ügyeket intézte. Az a rosszindulatú hír ke-
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ringett róla, hogy a tantárgyi diplomavizsgákon rendre megbukott. Állítólag az
idegsokkja butította el az eszét. A betegség persze valóságos volt, az isonzói
fronton szerezte. A legcsekélyebb rendbontás már úgy kihozta a sodrából, hogy
azonnal rángatódzott a feje, ordítozott és pofozkodott. Különösen á kisdiákokkal
szemben nem ismert kíméletet. Ő volt az alsósok réme.

A mámi jóformán még be sem fejezte sopánkodását, Zámbó Antal rnáris kivág
tatott az ebédlőből, a folyosón végig üvöltözve követelte, hogy teremtsék elő neki
azt a bitang Kerekest, akár a föld alól is, élve vagy holtan, teljesen mindegy.
Nem fukarkodott a válogatott halálnemekkel sem. Ha él, ő úgyis agyoncsapja;
karóba húzza; fölnégyeli; tüzes tálfőnöki trónra ülteti. Volt már hasonló a rebel
lis alsó néposztály, Kerekes elődeinek történelmében ...

A tanulóterem ajtajában, szájtáti kíváncsiskodók seregletétől körülvéve har
sogta szitkait. A közösség gyűrűje készségesen nyílt meg a fújtatva érkező bűnös

előtt.

- Itt van ez a szemét, akit úgy kell kerestetni! - rontott rá Zámbó érces hangja;
a szeme fehérje ijesztően villogott, karjával a levegőben hadonászott. - Elbújtál,
mi? Azt hitted, előlem csak úgy egyszeruen elbújhatsz? ,

- Nevelő úr, kérem, én nem bújtam el- mondta szeppenten Kerekes. - A ru
határban voltam a váltásért.

- Még felesel is a büdös kölyke! - dobálta a fejét Zámbó nevelő. - Feleselni azt
tud. Ahhoz van esze. Mondd csak, ebadta gazember, mért nem volt jó neked az a
finom mákos tészta? Pont egy ilyen falusi éhenkórász talál benne kivetnivalót!

- Nem a jósága miatt, nevelő úr, kérem - rebegte Kerekes fülig vörösen. - Ne
kem .a mákos tészta óvodista korom óta a kedvencem, meg a pockoknak is az.

- Ugy! Szóval te lázítottad őket!

- Én nem lázítottam senkit, nevelő úr, kérem. Kevés volt a tészta, és inkább
nem ettünk.

- Kevés! Még hogy kevés. Neki kevés!
- A csonka család tálját hozták mihozzánk, nevelő úr, kérem - magyarázko-

dott Kerekes. - En mondtam a mámínak ...
- Mámi! - bődült közbe Zámbó Antal. - Neki csak mámi. Nem átallja kicsúfol

ni az egyszeru idős asszonyokat! Akik kiszolgálják a ficsúrokat ... Akik mosnak,
takarítanak rájuk. Neki mámi . .. Ahelyett, hogy kezet csókoina nekik. Egy ...
egy ilyen ganajtúró. Még ő mer itt truccolni!

Meg-megújuló dühhullámok borították el Zámbó Antal agyát, meredeken le
felé keskenyedő feje szünet nélkül rángatódzott, a szeme forgott, a szájából nyál
csöppek zápora fröcskölt a tombolásátóllenyúgözött hallgatóságra. Megfeledkez
tek a védekezésről is, annyira élvezték az attrakelót.

Egyébként senki sem ítélkezett végletesen az ilyen és hasonló vulkáni kitöré
sekről. Ezeket az eseteket leszámítva Zámbó Antal nem volt vadember. Szeretett
viccelődni a növendékekkel, névnapján pedig édes süteménnyel traktálta kö
szöntőit. Nyájasságából csak a háborús betegség rohamai forgatták ki ennyire,
amikor izgalomba jött.

- Truccol. .. lázít! - sűvöltött a világba Kerekes feje fölö!t a magasban az
iszonyú hang. - Ahelyett, hogy megbecsülnémagát, bujtogat. Eheztetia társait.
Megtiltja nekik, hogy egyenek! Hát ember az ilyen? Ember?

Kerekes levegő után kapkodott, hogy megszólalhasson, ám a veszedelmesen
csapkodó kar motollája elvágta a hangját. A szele elől elrántotta a/fejét" a válla
közé húzta, s behunyt szemmel elszánta magát a pofonok fogadására. Furcsán
meglepődött,amikor azok elmaradtak.
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Zámbó jobbjának kisujja lendület közben beleakadt a nadrágzseb hasítékába;
ott egyszerre ökölbe zárult a keze, s eltűnt a zseb mélyén. Azon a helyen görcsö
sen kidudorodott anadrágja.

- Ingyenes? - feszült a száján a metsző gúny. - Egy büdös fillért nem ér az
ilyen gyerek. Ingyenkoszt. bentlakás, ingyeniskola . .. Piha! - köpött másodszor
is a folyosó kövére. - Mehet vissza, ahonnan jött:·mehet suszterinasnak! Ne félj,
gondoskodom róla ... - Ez most valahogy távolabbról hangzott; mintha egyszer
re szétcsúszott volna köztük a tér. Kerekes, mivel még mindig szorosan behunyt
szemmel állt ott, egyelőre csak így érzékelte a látók számára nyilvánvaló tényt: a
dühöngésben kifulladt Zámbó eliramodását a helyszínről. De sebet. tépő fénye
getődzése betöltötte ezt az egész, falak közé zárt kis világegyetemet, egét elsötétí
tette Kerekes fölött.

- Rajta, csak lázíts! Lázíthatsz már. .. Örökre elintézted magad!
Mázsás kétségbeesés, a magány csöndje zuhant Kerekesre, szinte összelapí

totta. Kicsapják az internátusból, mehet vissza suszterinasnak. Dé akkor inkább
világgá megy ... Hogy nézzen ő az anyja szemébe, ha elkergetik innen? Éjt nap
pallá téve görnyed a varrógépre, hogy neki mindene meglegyen, mint akármelyik
úrigyereknek a faluban, és belőle is úr legyen, tanult ember. Kijárta a képviselő

úrnál az internátusi fölvételt is. Filnek-fának eldicsekedett az iskolai bizonyít
ványaival. Mire jut vele, ha most már kicsapják? Nem tudta megvédeni az igazát,
mert a többiek nem álltak mellé, A saját ebédlőbeli családja. .. Akikért az egé
szet csinálta, csak lapultak. Mit ér akkor az igazság? Egyáltalán mit ér a többiek
kel törődni?

Kerekes se holt, se eleven nem volt, amikor a gimnázium folyosóján Halka, az
osztályfőnöke és a latin nyelv tanára raportra szólította. Betuszkolta egy ablak
mélyedésbe, háttal a világosságnak, ő meg szemben föléje magasodott szikár,
csontos arcával, drótkeretes. vastag lencséjű pápaszemével. Bal 'keze, csuklóban
megtörve, kissé fölhúzódott a melléhez. Ez a csuklómerevedés az ő háborús
emléke.

- Hogy volt, kérlek, az az eset a mákos tésztával? - kezdte, kiismerhetetlen
jégszemét rámeresztve.

Kerekes a nyaka tövétől a kopasz feje búbjáig lángvörösre pirult, mintha már
isaz a bizonyos égő máglya lobogna alatta, amit.Zámbó Antal kilátásba helye
zett neki. Egész teste beleizzadt, a térde citerázva remegett.

- Az úgy volt, tanár úr, kérem, hogy én nem lázítottam - vágott egyenesen a
közepébe - in medias rés - izgalmában, de Halka azonnalletorkolta.
. - Hallgass, kérlek! Én tudom, hogy volt. És én nem ezt vártam tőled, kérlek.
Nem ilyen viselkedést. Te a legmesszebbmenő kedvezményekben részesülsz,
amilyenben rajtad kívül egyetlen más növendék sem, te pedig fogod magad és
ilyeneket csinálsz, kérlek. Magadra haragítod a nevelőidet. Mit szól ehhez sze
gény édesanyád, akinek te vagy az egyetlen reménysége, kérlek?

Nem, ennyi kínzást egyszeruen lehetetlen elviselni, mintha kést forgatnának
Kerekesben. Kést, amit hol kihúznak, hol visszalöknek, s közben csavarnak
egyet rajta. Mért ilyen szerencsétlen ő? Szereti ezt az iskolát. Büszke rá az édes
anyja, ő az egyetlen reménysége, ahogy a tanár úr mondja, és ő is büszke; hogy
ez így van. Nemcsak magának, hanem mindenkinek tanul, akik büszkék rá. A ro
konság, a falu. Ugy vigyáz állandóan abizonyítványára, mintha nem az övé vol
na, hanem folyton helyettesítene valakit, aki 1110st éppen nem tanulhat gimná
ziumban. Elsős korától egészen mostanáig. .. Es ennek egyik pillanatról a má
sikra vége szakadhat? Miért? Mi bűnt követett el? Nem ő porciózta ki rosszul a
mákos tésztát! . .
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Éppen mondani kezdte: - Tanár úr, de tanár úr, kérem. .. Halka máris rá
csattant.:

- Nem kérdeztelek, kérlek!: Micsoda dolog ez? - Kerekes észrevette, hogy a
szeme pislogva néz el a feje fölött, valahova kifelé az ablakon, s a hangja vib
rálósan gurgulázik. - Engem hozol nehéz helyzetbe ilyen viselkedéssel, kérlek.
Ha panaszt hallok rád. Es én ezt nem tűrhetem el! Hiába számítottál rá, erről

gyorsan tegyél le, kérlek. Példát fogok statuální, akár tetszik, akár nem. A példa
előbbrevaló.v.:

Ez az "akár tetszik, akár nem", jobban mondva a hangszín, ahogy Halka kiej
tette a száján, valami furcsa, megnevezhetetlen eredetű bátorságot öntött Kere
kesbe. Mintha egy bizalmas titkot hozott volna a tudomására, amely már-már a
páncélöltözék kulcsa. Kire vonatkozik az az "akár tetszik, akár nem"? Kerekes
fülének egy csöppet sem úgy hangzott, mintha az ő véleménye volna fontos ta
nárának. De ha nem az övé, akkor kié? Éppúgy lehet az övé, Halkáé-is ... Akár
mint van, .Kerekes megszűnt tovább zsugorodni a korholó szigorúság nyomása
alatt. Kemény, férfias elhatározás született meg benne, amit szinte egyenrangú
nak érzett azzal a titokkal, ami az öreg tanár szavaiból árulkodóan kitetszett. A
derekát kihúzva, mintegy a maga módján fölnőve csengőhangonmegszólalt:

- Tanár úr, kérem, tessék engem megbüntetni, ahogy csak akarni tetszik, de a
bizonyítványomat ne tessék bántani. Azt én a tudásommal szereztem. Bármit
azonkívül, ha annyíra muszáj . .. Én nem 'akarok innen világgá menni!

Egyszer mindenki világgá megy innen, gondolta Halka, de azt is tudta, hogy a
gyerek nem erre mondta. Zsivajgó elevenség hallatszott föl a tágas udvarról. az
.emeletí folyosó e csöndes zugába. Az ablak négyszögével keretezett látvány, a
fiatalság önfeledt ficánkolása derűs kulisszát szolgáltatott a tanári ítélószékhez,
egy kis dráma fájdalmas végjelenetéhez. Pedig bármi lesz ez az ítélet, majd egy
szer e fiúcska számára is a folyosózugok, a tantermek izgalma és lent a nagy ud
var vidámsága lesz az elveszett éden, amely után olthatatlan szomjúsággal tér
nek vissza ai emlékei. Az emberi élet természetes rendje a késői sóvárgás, csak
ezt ők még nem tudhatják. Egy kicsit meg kell öregedni hozzá. Legalább egy ta
nár öregsége. Ha nem is akkora, mint a Halkáé, jóval kevesebb is elég már. A
felnőtt kor sosem lehet mása az itteni védettségnek. Ott az erényretöbbnyíre a
gáncs válaszol majd nekik. A nevelői szigort fölváltja a társadalom ingatag, ki
csinyeskedő és sekélyes mércéje. Az osztályzat csak itt bent, e falak oltalmában
követi hűen a valódi érdemet. S itt van- egy gyerek, aki megérezte ezt: a bizonyít
ványt már-már önmaga fölé helyezi. Vétkes-e igazán, mert nem fogad el egy sé
relmet? Persze az orvoslás. .. az orvoslás módja nem lehet önkényes egy közös
ségben. Mi legyen hát az ítélet?
Csengőberregésadta hírül az óraközi szünet végét fent és lent egyaránt. A föl

járó lépcsőket elözönlötte a diáksereg, egykettőre benepesültek a tantermek.
Halka pillantása összetalálkozott a. rimánkodóan rászegeződőgyerekszempár- .

ral, aztán gyorsan elfordult tőle, hogy- miként a rendtartás diktálja - rári
pakodhasson.

- Azt nem te szabod meg, kérlek, hogy mi legyen a büntetésed. Majd megtu-
dod időben. .. Most pedig mars az osztályba!

Kerekes biztosat akart tudni.
- De tanár úr, kérem, ha én - kezdte mondani, Halka azonban rádörrent.
- Semmi de, kérlek! - és berekesztő szavajárása szerint hozzátette: - Quod

dixi, dixit Amit mondtam, megmondtam. Az osztályba!
A tanteremajtóból hátrasandító Kerekes látta, hogy az osztályfőnök jegyez va

lamit a noteszába.

435



Mit? Drága Kisjézus, mit írhatott oda?
Kétségek közt ült a padjába.
Késett a természetrajztanár. Körülötte zsi!?0ngott az osztály, Csupa városbeli,

künnlakó. Mit is érthetnének egy internista lelki kínjaiból! Ok otthon vannak,
együtt a szüleikkel. S amire leginkább fölvágtak - hajuk lehetett. .. Csúfnevet
ragasztottak az internistákra. Varjak, mert télen-nyáron fekete posztóegyenruhát
viselnek.

Aháta mögötti padból egyikük vigyorogva odaszólt.
- Na te, varjú, hát milyen volt a mákos tészta?
Kerekesnek fejébe szökött a vér, és csak úgy visszakézből lekent neki egy

nyaklevest.
- Hát ilyen - mondta. - Ha akarod, újra megkérdezheted.

NÁDASDI ÉVA

Vangelis zenéjére

Minden lét megszületik, minden élö él. Valami Talál
kozás egy más dimenzióban, hol lsten is önmagára
talál bennünk. Mi mindannyian tisztának, szépnek
születtünk, csak a hétköznapokban hal meg a szere
tet. Én elfogadom már ezt a létezést, s szerelemmel
borítom be a csillagokat. Új Napok égnek bennem, s
éjjel üzeneteket hallgatok: a Találkozás jeleit. Mert
azzá leszünk, amit magunkban hordozunk a teremtés
böl, leszünk a mindennapokat megalkotó, lsten terhét
elvisel ö lények, s elörefutó századunkat utolérjük. Mi
vagyunk az üzenet, lsten- fogsága, melyet Ö vállal
egyedül a létezök között. A lehetöségek bokrai dönté
seinket befonják, de a Jövö nagy virágának szirmai
vagyunk. Halottaink, utódaink üzenetei, a tér és idö
találkozásakor. Mi valóban Minden leszünk, a szeretet
és a szerelem tüzeinél melegszünk. A Fények Kert
jében levet jük, ami idegen volt tölünk, és örökre szelí
dek leszünk, mert Krisztus közöttünk él, és szeret
bennünket a mi Atyánk,
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