
ISZLAI ZOLTÁN

Emlékek Szegedemröl
A trertcsk6

Trencskómat Rózsika tfzentem varázsolta újjá azon az oszön, hogy továbbra is abban
járhassak a székekkel s asztalokkal már fölszerelt giInnáziumba. A kétszemélyes íróaszta-
lok a kikiáltott Köztársaság gyártmányai voltak. Azaz: egységesek.

A székek? Még nem. Azt mesélte jóanyámnak valaki, hogyalányiskola dísztermének
berendezésébol kérte kölcsön a szedett-vedett kollekciót Marci atya, a tan-rendház anyag-
felelos pátere. U nálunk a terméslettant tanitotta.

"Ésszel fiam, vagyis ész nélkül" - e mondás volt taq-metodikájának alaptétele. Okta-
tása a feleltetésen kívül a maga ré~rol a szunyókálásból állott. Alibinek kihozatta a hosszú
Bajza ÖCsivel a szertárból olyikspirituszos embriót vagy férget. (Néha szétszedheto óriás-
bibéju papundekli-növényeket.) Letétette a katedra szélére a rusnya jószágokat, hogy ne
is lássa. Feleltetés után érkez:ett el a legrosszabb aznapi jegyet produkáló osztálytársunk
ideje. Az atya parancsára~. hogy legalább ettol okosodjék - a kis Brehmbol a kicsenge-
tésig többször felolvashatta a bemutatott gusztustalanságra vonatkozó tudnivalókat. Ma-
gam egyszer a galandférget az osztálykönyv felett adtam elo négy egész egynegyedszer,
miközben páter Marci az igazak álmát bólogatta.

Csúffá tett trencskóm újjávarázsolója, a környékünkön házivarrásból élo Rózsika
sem kotolt mindig éberen a javítani való ágynemuk, ingek-gatyák és szegetlen zsebkendo-
nek valók halmain. Ha ebéd után hosszabb idore abbamaradt udvari szobánkból a Singer
varrógép kattogása, én pedig a lesúrolt konyhaasztalon preparáltam a (még mindig) francia
szavakat, bejárónéni valahányszor megjegyezte szidolozás közben hosszasan rám kacsintva:
"Rózsika szentemnél megint voltak az jgaJqt, l>ruhahafu1:~'

Hogy kik zavarhatták Rózsikát I~(haha;; aztvaJfjp,ban csak a következo hús-
vétkor tudtam meg, félig-meddig biztosan. A késob~vjíott, ám eleinte utált trencskó
nélkül a szertáros BaJZ!' ÖC$iveleh~llt1lDk hozzá iS toc:$o1k(ldoia Vitéz utcába. Legalább
hat korosodó férfi üldÖaéIt ott a R~k(apUlljából nyiÍó'~gYttag)'SZoba-alkóvoslakásában.
Feltunoen kényelmes I~i}/cbe süppedtek. Ketten sa,*~u ,egl',szétnyitható, zöld posztós
kártyaasztalon, s metmtt kQpieáikból7.,jld .u li_et hörpintgettek. Ez volt a híres
mentalikor. Belole - a f~g ~~ - ~ is felhajtottunk három adagot. Mond-
hatni, ész nélkül, de nem é~..yéSszel. HazarniF~~k okából megtapasztalhattam a
Brehmbol ismertetett gala~.d6kÖéH8ét a "'"""f\porionyikiftiktol s más pancslikoröktol
háborgó - hasamban. . . '511,1',1,: . .. . . .

Rózsikától kiszédelegve in~a el bízá_san a túlkoros Bajzlttksi, hogy családilag
közös varrónonk: régóta özvegy~~. Gyereke (ugYe) sose volt. Férje frontonmaradása után
va/amennyi most látott iparosem~\közüI próbálja kiválasztani az igazit. "Csakhogy..." -
kacsintott ismerosen a már legénytolladzó Öcsi, akár bejárónéni a szidolozáskor. - "Csak-
hogy?" "Csakhogy a Rózsika spec;ál nekem bevallotta, hogy o még mindíg akiskakasokat
szereti. Mert mit kezdjen a vén kappanokkal, akik nem kellettek a:néga halálnak se, már-
mint a háborúba'."

Hogy milyen körülmények közt tette ÖCsinek e kijelentést Rózsika, az egyelore nem lett
világos. Ám ezek után hamarosan meglepetve tapasztaltam, hogy mikor ugyano nagyzsebes
;ngkabátot varrt nekem egy (dohányszin) függönybol, a mértékvételnél csakúgy sütött a
keze. Lehetett akkor harminchét-harmincnyolc éves; pici, fehér boru, kunkoros hajú, török-
fekete asszonyka.
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Ami a trencskót illeti, azzal még negyvenhat oszén történt a baleset. Akkortájt tintát
is kellett vinnünk dolgozatiráshoz a gimibe. Marci atya ennek a folyad~knak központi be-
szerzésétol makacsul eltekintett. Töltotollat vagy pláne tintenkulit csak a matekdolgozatok-
hoz engedélyeztek. Nyelvtanáraink ragaszkodtak a 363-as, iUetvelOO-as jelzés(i tollhegy
(lrásjavitó) használatához.

A kigombolhatóbélésíí. világos trencskót kaposválikeresztanyámtól örököltem.
Utáltam, hisz noi volt a gombolása. A tintatartót nyilván tudat alatt hordtam az angol
alapanyagú, eredetét tekintve bizony hogy lövészárok-ruhadarab egyik jókorakü1so zse-
bében. így esett, hogy a borongós, csipos október végi napon a négyszögletes tintásüveg
meggondolta magát. Dugóját a zsebembe pökte.

Rózsika, akirol osszel, emlékezünk?, még csak azt tudtam, hogy idonként ugyanolyan
álomszuszék, mint az örökös beszerzéssel bajlódó Marci atya, mealepetésernrd' tudott segi-
teni a tintafolton. Levágta alul a kaeátot, a bélését is. Az igy nyert anyagból a folt fölé
(illetve hát mindkét oldalra) egy-egy még nagyobb zsebet varrkAz alattuk lévo dolgokat
jótékonyan leplezték. Igaz: a trencskó mindössze háromnegyedeSsé rövidült. De miután
amúgy is elesett keresztapám végképp levetett lovaglónadrágjában és vattával kitömött
negyvenhármas utász-csizmájában mászkáltam a télen, az eltérés a divattól se nem osztott,
se nem szorzott. Még nyertem is a tintafoltból kifolyólag némi tekintélyt a forditott gombo-
lás miatt heccelodo osztálytársaimelott. Abejárónéni szerint véglegtme való Rózsika ~

ha már bennevolt a munkában- átügyeskedte a gombolást is a másik oldalra. Ezzel a
manoverével - hadd kacsintsak hozzá hosszan - trencskóilag: ismét férfivá avatott.

Bajzáék egyébiránt negyvenhét májusában, a locsolkodástól számitott ötödik héten
mondtak föl a. házivarrónonek. Állitólag Öcsi érdeke kivánta. Trencskóról abban abla-
mázsban szó se volt. A felmondás után Marci atya rajtakapott famulusa jó darabig orült .

tekintélynekörvendett kamaszosztálynnkban. Úgy is, mint a természet titkainak orizoje és
elso letéteményese.

A pirossapkások
Az egyensapkás szegényemberek közül a negyvenes évek második felében a hordárok

bíivölték magukhoz legjobban a szememet.. Vassal rádlizott kétkerekíi kocsijaikkal regge-
lenként ott vonultak a szegedi Alsóvárosba vezeto utcánkban. Már messzirol piroslottak
a gesztenyefák közül. Úgynevezett francia tipusú tiszti csákót viseltek. Hatalmas rézszá-
mokkal. A számok ezer fÖlött kezdodtek, ki tudja, mino rejtélyes besorolási alapelvbol
kiindulva.

Nem csökkent számuk a koaliciós idokben sem, egészen 1949-ig. A kétkereku heve-
deres kocsikák véletlenül megmaradtak ~ háborúban. Igaz, rakományWc váltpzott: az ele-
gáns boröndök és szabályos vesszökosar~ helyett mind több lett a hosszú nYelujármíiveken
a betyárbútor. Így nevezte jóapám a min.~ zíírzavárosabbá váló pakkok"t. Egyszer élo disz-
nót is láttam négy lábtóllekötözve egy ttó~rbátyó targoncáján. A böhöm Irial1lalica siví-
tozását balhéra kész élénkséggel kísérték a lebombázott romházakkal ékes Szeófbáromság
út süvölvényei. A fölháborodott disznónak sikerült elrágnia az egyik kötelét. Lába a kerék
külloi közé került, s fékqzett. A félelmetes bajszú óriás pordár megállt. RettenHSt köpött.
Komótosan letette két támasztólábára a kocsit. Kiszabadította a halálhörgéseke. haJlató
házibestia lábszárát a forgó csapdából. Azt hittük, megint megkötözi. De o jobbat gondolt.
Irtóztató öklével fejbecsapta a zsirnakvalót. A coca többé meg se mukkant. Az akkori fil.
mek egyik rosszemberére, Juhász Józsefre emlék1fztef6 pirossapkás csikorgó jancsiszöges
bakancsában továbbcsörtetett.

Úgy hivták ot, hOgYDedó. A fordulat éve után villamoskalauzzá avaJlisált. Róla alkot-
tam azt a rigmust,ami vagy fél 'évre divatba jött a még papi gimnázium harmadik osztályá-
ban. "Lecsap Bedo s kegyed kido" - orditottuk egymásnak számtalanszor röplabdá7.ás
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közben. Az akkor divatba jött .~ szovjetektöl tanult - labdajátékot természetesen még
borfUZO!r,hármas focival játszottuk,. Ha valakit ezzel egy leütés'lwpán talált, az csakugyan
elcsöndesedett, mint ahordárkocsin a hlzott dismó.

Legjobban fölpakolva mégsem a biva!yeros Bedo urat, hanem szintén szivós, de kicsi
és göthös kollégáját láttam, nem sokkal a hordársereg nagyobb arányú Iétszámcsökkentése
elotL Azo vezetéknevét nemtlicituk. Keresztneve talán Antal1ehetett.Ám - találó - csúf-
névilént Tolnikámra módosult. Tolnikám csöndes emberke volt. A tolnikámozást úgy turte,
mintha~ltóságos Ígazgató.úrnak szólitották volna - persze .még az ántivilágban, a be-
szabadtHás elöu"Blsö látásra nagyobb bizalmat keltett, mint a többiek - akik nem vetették
meg a snapszbuzíi laposüveget vagy bádogkulacsot. Tolnikám nem bíizlött. De megbízója
az elsö fuvar után ráj~tett, hogy egyéb hátránya van: kitüntethettók volna, anagyalföldi
róna leglass6bb hord~..cimmel. Utéám kompániája- vagyis a pupákok - kezdettol
ismerte ezt a feltuno tulajdonságát. Az állomásra vonuló hordárregjmentböl mindig o ma-
radt utolsónak. Egyetleo'.oka volt erre. Az, hogy nélY~öt lépés után rendszeresen lassitott
(a kocsi a lábának ütközött), majd bal kezével megvakarta jobb bokáját, és csak úgy haladt
tovább. Miért csinálta? Rejtély. Tolnikámat utánoznj ugyan utánoztuk, de lábvakarásá-
ban akkora méltóság volt, hogy indokait firtatni. se mertük. Gyógypedagógus mamám sze-
rint kényszeresmozduJatokat vépet.t olyankor. Hogy miért pont'a jobb, bokáján, s mindig
bal k6zze1,iattao sem adott megnyugtató magyarázatot.

, Vakarózó menetelése mellé egyszer aztán produkált egy még érthetetlenebb utcai je-
lenetet anagykörúti kocsmával szemben, a .menetirány szerinti bal olda/on. Valami spó-
rolós pali összemkhatóüveges'könyvszekl'énytszáD;ttatottvele.Nem féktetve,hanem árutva
rakták a targoI1cára;s könyvekkelteli. Talán azért, hogyne kelljen külön, dupla költséggel

. sZállitania kötdeket. ., .

Tolnikám,. ha lassan is, rendesen vonta az elég jól rögzitett Lingel reodszeru fatornyocs-
kát. Egyensúlyát az elmaradhatatlan lábvakarástól se vesztette el. Mégseszámitott arra,
hogya körúton, korát megelozön jobbra tartva a keresztezodésben megjelenik a megvadult
szódásló. Bakján a kocsis, aki már nem a gyeplot, hanem a kalapja karimáját markolta;
életbiztositáscéJjából. .

. HordárunkfeIfogut 'a vimélyt. A lábvakarást követo pillanatbanbalk~V'eleltolta ma-
gától a sZÓdáskocsir(jdjá~,~melyoldalbabökésseifenyegette.A fékezéstlSlviszont a Lingel-
polcok eI6reeste1c.S bár a horkol6 káncá továbbrohant, a kötetekben rejlo szellemitermé-
kek a rézSzAmbs'hordársapkátlevervejutottak a kövezetre. Tolnikám - az üvegcserepek
és a könyVkupac k<Szepette- nem eseftössze. Sokkot azonban:'kapbatott, világosított föl
késobb a mamám. Ahelyett ugyanis, hogy leroskadt volna az ütközés után a rommezon
a jáidaszétre.~nyak4ban 'a hevederrel':':':",állwtrlaradt. Jobb kezévelföltette a piros sapkát,
a ballal a job!) bókltjtt v8kargatta. Mikor.a siiiUlttatóidegesens. kokivette nyakából a he-
vedert' és I új61ag p~olásra biztatUj.;rlf~se:rántOtt: Közömbö~' idtépetfa rudak közül.
otthagyva ácókJn6kot, befo'tdultánagykörút téJtajárdájáI1az án&másirányába. .

KocsIJa iiéIkül'ls ~ok61t tempÓjában baIctltott. Négy-öt l6~s'után vakart, aztán
16pést''váltott;"hogyjárásritIriusa helYreálljon.' , ., ""i.

Nem láttuk: tc5J:'bésoha. kid~t6 Bedovel ellentétben kalauz ~ lett' belole, a ~késen
döcögo vi11amoson; NehEz is létt,'volna jegyet lyuIcasztania,pénzt~ézelnie és induliist jelez-
nie/ha j6~~bkását meg akarta wJna orizni végig az útvonalon. .,,"

. ". ,;. '. .'. . . . '. '.

.'.

,.

Ellenállhatatlan leszek
. ,

Z akat61ással dúsitott kivonulást: ö1égszerrendezett a szegedi .Diákszövetség ;.a. negyve-
nes évek v6le ,felé. FontOl újság voltmÓli hogy meglett a ,testvérosztályunk; a szomsz4d,utcai
leán)lkeresle delmi 'MYendék eiboL

32



Expressz rövidtávfutónk, a szájhabzásra hajlamos Viktor ekkor vált ki átmenetileg a
mi roppant furcsa latinórai aIibi-rendszerünkbol. Mióta személyesen megismerkedhetett a
testvérötödikünkbe járó kreol Pannival, elkezdett ügyelni férfiúi méltóságára. Többé nem
volt hajlandó parancsra begörcsölni nekünk.

Pedig azelott, ha szándékosan rájött az úgynevezett hoppáré, hatásos kifogást,képezett
a vérengzo Telpes tanár úr szeszélyes dramaturgiájú memorite/-számonkérései közben. Se-
gítségadás ürügyén ilyenkor akár három szekundavárományost ki Iehetett meneklteni a
daciszagtól füstölgo feleltetésbol. Azokat, kik a legreménytelenebbüI szorongtak padjaikban.

A mentés úgy zajlott, hogy Viktorurík - míg javában hullottak az elégtelenek - egy-
szercsakátdolt az ölembe a sorközön, s belekezdettszokott borzasztóságába: mImeltea ro-
hamát. KengyeIfutó-vékonylába csakhamar kígyóként tekeredett össze.A szemefölforduIt.
Emiatt - Telpestanár úr Hannibál-kifejezésével- sürg6senanteportaskellett szállitanunk.
Kivihettük az ajtók elé gyógykezelni,a folyosói vlzcsaphoz.

A karthagói hadvezérre vonatkozó antik helyhatározást persze mindörökre megje-
gyeztük. Természetesenabban a viccesenferde jelentésében, hogy "Hannibál azelott por-
tás." Tanultunk tanár úrtól egy másik csikorgó szóviccetmég. Úgy hangzott, hogy homines
pisces. Álmagyarítva: az einoorekhalnak.

Mi azonban, Viktor Ábrisimeg Panni fenyegeto egymásra találása idoszakában -
súlyosbitva bukásra állók tömegével - nem voltunk képesek átérezni ezt a pihent agyú
nyelvi tréfáját. Humora különben késobb sajnos kevesebbnek bizonyult az igazságtartaI-
mánál. A sors szeszélyébol ugyanis a kiszámlthatatlan Telpes lett elso holt tanáronk is. Az-
elott, mielott beléptünk abba az életbe, amibe kilépni gondtalanul szoktak iskoláikból a
diákok.

Addig viszont csinálni kellett valamit a köz érdekében, hogya bajnok Viktort régi for-
májához visszatérltsük. Én akkor közösségi szellemü padtárs hIrében állottam. Ezt az is
bizonyította, hogya Panni-szerelem bekövetkezte elott én irányltottam a segélynyújtás
menetét. Mihelyst gyorsfutónk adott jelemre a térdemre hanyatlott, én körülpillantottam
az osztályban. Fölmértem: kik lehetnek aznap, akik egyáltalán nem készültek. Cviklit
kihagytam. Oróla Telpes tanár úr publikusan lemondott. Ám a többi nyolc-tiz segélyt kéro
szemu fráter közül már a pillanatra hagyatkozva kényszerültem kiválasztani a legveszélyez-
tetettebbeket. Villámsebes döntésem után fölnyújtottam jobb kezemet. Tanár úr elrendelte
a bajnok exportá/ását. Én meg név szerint (!) kijelöltem az auxi/iát, azaz a segélynyújtó
hármast, amely kicipelte. Magamat soha nem választottam; szerencsére érdekelt a tárgy, a
bezúgás nem fenyegetett.

Bajnokunk szerelme. Panni iránt károsan keresztezte csalafinta önsegélyegyletünket.
Osztálytársunk adni kezdett öltözködésére. Szüleivel hosszú nadrágú típusöltönyt vétetett.
Reggel cipot pucolt, s ott silbakolt a keri sarkán, hogy köszönthesse Panniját. Nemegyszer
- horribile dictu - hazakísérte!Jóllehet,o a francos Felsovárosban, a bársonyarcú lányka
ellenben - mint kitunt - mifelénk, az alsóvárosi templomtér mellett lakott.

Udvarlási körülményei közt Viktor nem tehette meg, hogy hetente menetrendszeriien
és kölykösen rohamot kapjon. Tartott ,utól. hogy Panni - a testvérosztálybeIi összplety-
kákból - megtudja ritka betegsége furcsa alkalmazását, s kineveti miatta, de - hogy ismét
latinos kifejezést használjak - minimo ka/ku/o kiábrándul.

Máig se tudom, hogya bajnokot miféle ~avalya törte tulajdonképp. Sportolni simán
engedte az iskolaorvos. Tornaórán se jött rá a baja sohasem. Külö~ösebben rossz tanuló se
volt, talán csak nagyon izgulós meg nagyon szerepelni vágyó. Ettol a kibékíthetetlen ellen-
téttol rándulhatott néha össze, akaratlanul, amit aztán mi - valljuk be: kissé kegyetlen
manipu/ációva/ - célszerfien ki-kihasználtunk.

Megszakltatlanul folytathattuk volna a közügyet, egészen tanár úr szomorúan hirtelen
távozásáig, ha be nem vág Ábrisnak ez a ínagánügye; a Paonival. Kora tavasztól meg voltunk
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vel~ love. A szaporodó kivonulásokon lánytestvérosztályunk noiesedo tagjaival mind
tanácstalanabbul zakatolgattunk.

A teendo egyértelmuen adva volt: le kell szakitani Panniról a bajnokot. Ettol majd
helyreáll a hamis világrend - a latinórán. Megint a véletlenhozta, hogy ismét én muköd-
hettem közre az áhított retrogradáció, vagyis visszalépés érdekében. A május elsejei fölvonu-
láson egymás mellett menetelt a két testvér-középiskola. Kiszúrtam egy dundi szoke lányt.
Méghozzá a hetedikbo1! Biztos azért tunt föl, mert nekem akkor még ösztönös izlésem,
neki meg roppant gömbölyded formakultúrája volt. Kiderült: félnovére a kecses Panninak;
aztán satöbbi. Summa summárum: a virsli. és sörszagú új ligetben édes kettosünk oszolj
után hamarosan majdhogynem felnott anda1gássá fajult. Csupán az zavart mind többször,
hogy a karcsú fekete Panni, oldalán a tipusruhás Viktorral, örökké noies novérkéje sarká-
ban tekergett, és undokul belém kötött.

Az incidens mégis csak a templomtéri utcabálon keletkezett. A zsendülo fu illatától
gozös alkonyon a villogó fogú Panni a második fomál otthagyta bajnokát. Fejecskéjét a
mellemre bújtatta. Én nem állhattam ellene rohamának, amitol mélyérzésií osztálytársam
belole tartósan kiábrándult.

Három nap szálltán megint hajlandónak mutatkozott rohamcirk:uszt rendezni az
osztálynak. Igaz: eleinre jóizIésbol nem az én ölembe hanyatlott. Csak akkor állt köztünk
helyre a pax, mikor - férfi a férfival- megbeszéltük:hüly~ a nok, visszahúzzu.ka rövid.
nadrágot. ;

Május közepétol újfent én irányítottam az auxiliákat, hogy némely rászorul6t'a máso-
dik - már osztályismétlést jelento - elhasa1ástól megmentsünk.

Arról azért mégse szóltam Viktor Ábrisnak, hogy mi folyik továbbra ís a két féltékeny
lány meg köztem az alsóváros tájain. Nehogy még egyszer meggondolja magát a más for-
dulatokkal is majdnem egybeeso évzáró elott.

SZALAY LAJOS GRAFIKÁJA
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