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TerézTerézTerézTeréz    
 

Egyszer Bözödre kerültem tanárnak. Rostás tanfelügyelő úr azt mondta, tanít-
sak, amit akarok. Egy év eltelik valahogy. És én tanítottam a bözödi iskolában 
magasugrást, nagyszünetet és rajzot. Egyszer azt mondta nekem egy idősebb ta-
nár, ha valamiben nem tudnék eligazodni, kérdezzem meg Teréz tanító nénit. 
Mert ő mindent tud. Ha akarom, el is vehetem feleségül. Ezt a Terézt. Ez a Te-
réz a férjhezmenetelen kívül csakugyan mindenhez értett. Még kompótot is tett 
el télire. Hogy legyen. Én ezt egy Dániel nevezetű aktivistától tudtam meg, akit 
azért küldtek Bözödre, hogy mindent tudjon meg mindenkiről.  

Egyszer megkérdeztem ettől a Dániel nevezetű aktivistától, miért nem járnak 
rendesen az autóbuszok Bözödre. Azt válaszolta, majd ő intézkedik. De Dániel 
nem intézkedett. Csak azt hangoztatta, hogy Teréz kompótot is tett el télire. 
Mint valami idegen tollazatú madár, felröppent a hír a faluban, hogy ez a Dániel 
elveszi feleségül Terézt. De az idegen tollazatú madár hirtelen elröpült. És Dá-
niel nem vette feleségül Terézt.  

Egy napon Bözödi Gyurkával beszélgettünk a falu kellős közepén. És jött egy 
nagy, rozsdás autóbusz, s ahogyan jött, el is ment. És futott felénk Teréz, mond-
ván, hogy miért engedtük elmenni ezt az autóbuszt, mert néki azzal kellett volna 
elutaznia valahová. Most immár mehet gyalogosan. És akkor Bözödi Gyurka azt 
mondta ennek a Teréznek, szívből sajnálom, hogy buszatlanul maradt, kedves 
Teréz... 
  

Ha meglazul egy csavarHa meglazul egy csavarHa meglazul egy csavarHa meglazul egy csavar    
 

Még azt sem tudtam pontosan, melyik lesz a székem a tanáriban. A bözödi is-
kolában, ahol magasugrást, nagyszünetet és rajzot tanítottam. Máris keresett egy 
idegen ember. Kicsiny, szabályos, kerek fejű ember volt, letette nagy táskáját az 
asztalra és papírokat vett elő. Azt mondta, engem keres ezekkel a papírokkal. 
Mert ő most életbiztosítást fog kötni velem. Azért velem, mert én vagyok a leg-
újabb káder. Mondtam, én már bebiztosítottam az életem. Az az elvem, hogy 
még fiatal vagyok, s lesz, ahogy lesz. Ha meglazul egy csavar a szervezetemben, 
én őt azonnal fölkeresem, s szólok, hogy az életemet tegye biztonságosabb ke-
zekbe. Egyelőre maradok így, bebiztosítatlanul. Azt mondta ez a kicsiny ember, 
hogy azért ő most, ebben a pillanatban megköti a szerződést, mert ez a szabály. 
Kérdeztem, kötelező-e ez a szabály, vagy nem kötelező. Azt mondta, nem köte-
lező. De szabály, s ami szabály, az szabály. Erre máris kérte a papírjaimat, s az 
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adataimat szépen beírta a papírjaiba. Egy példányt nekem hagyott, elvett valami 
kevés pénzt, s azzal elment. Nézem a nálam maradt példányt. Felül voltak ezek a 
betűk: B. R. G. Kérdem ettől a Teréztől, aki mindent tudott, mik lehetnek ezek a 
titokzatos betűk. Azt mondja, ha azokat a kihúzzák a sorsoláson, akkor pénzt 
nyerhetek. Ilyen ez a biztosítás. De ebben én ne reménykedjek. Mert itt, a kör-
nyéken évtizedek során még senkinek nem húzták ki a nyerő betűit.  

Eltettem azt a papírt és nem reménykedtem. Két hónap ha eltelt, ismét meg-
jelent ez a kicsiny ember és engem keresett. Nagy táskáját letette az asztalra, s 
elővett valami papírokat. Mondom neki, én már be vagyok biztosítva. Azt mond-
ja, azért vegyem csak elő az okmányaimat. Mert nem kicsiny összeg, amit nyer-
tem a sorsoláson. Több, mint egy egész évi fizetésem. És nézett reám mosolygó 
tekintettel, hogy mit szólok ehhez a szerencséhez. Mert ezen a vidéken évtizedek 
során még nem húzták ki senkinek a nyerő betűket. Csak nekem. És én voltam 
az egyedüli, aki a biztosítás ellen hadakoztam.  

Húsz év múlva találkoztam ezzel a kicsiny emberrel Marosvásárhelyen. 
Nálanál egy méterrel magasabb, szőke asszony társaságában volt ez a kicsiny em-
ber. Megszólított, hogy bemutasson a feleségének. Ez a magas, szőke asszony 
kézcsókra nyújtotta kezét és azt mondta, mi tulajdonképpen szomszédok va-
gyunk, látásból ismer engem. És én híres ember vagyok. Ez biztos, mert épp ő 
híresztelte el rólam, mekkora szerencsém volt nekem az ő férjével Bözödön. 
Szóval maga az a nyereményes ember, mondta a magas, szőke asszony. Mond-
tam néki, én volnék. És azt is mondtam, soha el nem felejtem, miről lettem ilyen 
híres ember. Arról a három betűről, hogy: B. R. G. Erre azt mondta, magának 
csodálatos memóriája van! Amint elváltunk egymástól, sokáig törtem a fejem, 
melyik esztendőben is tanítottam én Bözödön rajzot, s nagyszünetet... 
  

A pöttyös gyermekA pöttyös gyermekA pöttyös gyermekA pöttyös gyermek    
 

Ha jól emlékszem, Szakál Mózsinak hívták azt az embert, akinek volt egy 
pöttyös arcú gyermeke. Bözödön.  

Ügyes kicsi gyermek volt a Szakál Mózsi gyermeke. Miután befejeztük a ma-
gasugrást és a hosszú szünetet, leültem az iskola udvarán egy farönkre, s a to-
vábbi életem felől elmélkedtem. Egyedül. Odajön hozzám a Szakál Mózsi fia, a 
pöttyös arcú gyermek. Azt kérdi, min töröm olyan kiadósan a fejem, miért nem 
megyek ebédelni, mert ebédidő van. És ő úgy látja, hogy én kissé bánatos va-
gyok. Mondom, én bánatos nagyon nem vagyok, éppen ebben a mellettünk lévő 
budiban gyönyörködöm. Azt mondja erre a Szakál Mózsi fia, ő még olyant nem 
hallott, hogy valaki egy omlatag budiban gyönyörködni tudjon. Különösen ebben 
nincs semmi látnivaló, mert maholnap szétomlik egészen. Rosszul van megcsi-
nálva. Mondom, ha lenne szegünk, s kalapácsunk, mi ketten helyre is tudnók 
hozni. De nekünk nincs se szegünk, se kalapácsunk. Másnap jön a Szakál Mózsi 
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fia egy zseb szeggel, s egy kalapáccsal. Mondom, miért loptál el hazulról ennyi 
rozsdás szeget, te, gyermek? Azt mondja, az semmi, mert még jönnek vagy né-
gyen, s ők is hoznak egy csomó szeget. Mert ő szólott vagy négy gyermeknek. 
Biztosan hoznak.  

Nagy kopácsolás és csapkodás volt az iskola udvarán azon a napon. Teréz ta-
nító néni sietett megnézni, mi az a nagy csapkodás az udvaron. Nem tudom, mit 
állapíthatott meg, semmit nem szólt, elment valahová. Estefelé, az iskola igazga-
tója, egy Mircse nevű tanárember bejött a kocsmába, fizetett egy deci pálinkát és 
azt mondta, szeretne vélem elbeszélgetni. De nem most, hanem később, amikor 
már látszanak a csillagok.  

Körülbelül húsz év telt el, s engem egy derék ember megállított a vásárhelyi 
utcán. Azt mondta, ő a bözödi Szakál Mózsi fia. És hogy emlékszem-e még reá. 
Mondom, most találgatom, s ahogy a pettyeket nézem az orcádon, te hoztad volt 
azt a sok rozsdás szeget. Amikor olyan nagy csapkodás volt a bözödi iskola ud-
varán. Pontosan én voltam, mondta a Szakál Mózsi fia. És tudja meg, tanár úr, 
maga volt a legjobb tanár Bözödön. Pedig majdnem csak a magasugrást tanította, 
s a hosszú szüneteket. Ennél fényesebb kitüntetésben soha nem részesültem. Ezt 
is csak egy omlatag budinak köszönhetem. És azoknak a rozsdás szegeknek. 
 

Homályos ablakHomályos ablakHomályos ablakHomályos ablak    
 

Azért én nem tudtam teljesen belenyugodni abba, hogy csak a magasugrást és 
a nagyszünetet tanítsam a bözödi iskolában. Mindegyre eszembe jutottak Jakab 
úr szavai. Hogy kereshetnék magamnak valami fölemelőbb, nemesebb tantár-
gyat, ha már itt vagyok, Bözödön.  

Egy napon gyalogszerrel elindultam Erdőszentgyörgyre. Gondoltam, veszek 
ott egy krémest és mellette elgondolkodom a bözödi sorsom felől. Magányosan. 
Mert ott engem nem ismer senki. Gyalogosan azért mentem, mert buszok ritkán 
jártak, s különben is sokféle gondolat megfordul az ember fejében, míg egyedül 
bandukol az utakon.  

Bözödújfaluba érve egy odavalósi emberrel találkoztam, aki éppen beszédes 
kedvében volt. És mondja ez az ember, hogy ő is Erdőszentgyörgyre igyekszik. 
Nagy dolgok történnek ott mostanában, mondja ez az ember. Kérdem, mik azok 
a nagy dolgok, mert én nem hallottam semmit. Hát maga nem hallotta, hogy ott 
van Jézus Erdőszentgyörgyön? És hogy szent beszédeket mond a népeknek? 
Mondom, hát nem megfeszítették Jézust? Azt mondja ez az ember, nem éppen 
maga Jézus mond szent beszédeket, hanem az ő apja, vagyis József. Az asztalos. 
Mert ez az asztalos most az erdőszentgyörgyi elnök képében jelent meg és elő-
adásokat tart a helybéli népeknek. Oda igyekszik ő is, hogy meghallgassa ennek 
az elnöknek a beszédét.  
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És milyen szent dolgokról beszél a helybéli népeknek ez az elnök, kérdem az 
útitársamtól. Jöjjön el velem, s akkor megtudja, mondja az ember. Persze, nem 
mentem el véle, maradtam eredeti elgondolásomnál, vagyis a krémesnél.  

Kávét is rendeltem magamnak. Mert kávé mellett több időt lehet tölteni egy 
cukrászdában, mint krémes mellett. És hallom, hogy a szomszéd asztalnál éppen 
ennek a furcsa természetű elnöknek a beszédeiről tárgyalnak pálinkázó 
szentgyörgyiek. Az egyik azt mondja: ez a mi elnökünk ahelyett, hogy az utak 
kövezésével foglalkozna, összegyűjti az iskolák tanulóit és arról beszél, tanulhat-
nak akármit, vegyék tudomásul, a legszebb mesterség az asztalos mesterség. És 
nem véletlen, hogy magának Jézusnak is asztalos volt az apja. És az sem véletlen, 
hogy ő, elnök létére, ki meri jelenteni, jobban tiszteli az asztalos mesterséget, 
mint az elnökséget. És beszéde közben föl szokott kapni egy széket, s megkérdi 
a gyermekektől, mi van az ő kezében. A gyermekek azt felelik, az egy szék. Erre 
ő azt mondja, ami az ő kezében van, az nem egy szék. Hanem egy alkotás. Ha jó 
asztalos csinál egy széket, akkor az a szék valóságos alkotás. Rossz széket nem 
érdemes csinálni. Mert a rossz szék nem alkotás. Ezt onnan tudja, hogy az ő 
szakmája az asztalosság. És véletlenül tették őt oda elnöknek, hamarosan vissza 
fog térni az asztalos mesterséghez. Egy másik pálinkázó azt mondta, jól is tenné, 
ha visszatérne, mert elnöknek az ilyen ember nem való. A legokosabb kinézésű 
pálinkázó azt mondta, ez a világ ma már nem az asztalos mesterség körül forog. 
Szerinte a világot a tudományos kutatások vezérelik. Mert tudományos kutatások 
nélkül nem lenne se autóbusz, se traktor, se jóízű barackpálinka. Még utak sem 
lennének. Csak ilyen rossz utak, mint például amilyenek ezen a tájon vannak. És 
az emberiségnek el kellene érnie, hogy akkor csináljon magának esőt vagy havat, 
amikor akar. Szerinte mindent a tudományos kutatásokra kellene bízni, nem a té-
ves hitekre, mert a téves hitek miatt jár rossz utakon a nép. Tulajdonképpen nem 
szabadna asztalosok kezébe adni az elnökségeket, a minisztériumokat, az iskolá-
kat. Mindent a tudományos kutatások kezébe kellene adni, mondta ez az oko-
sabb kinézésű pálinkázó.  

A jó, erős kávé fölvihette a vérnyomásomat, mert én onnan sietve s idegesen 
indultam haza, vagyis Bözödre. És már az úton megfogalmaztam magamban, mit 
fogok tanítani a bözödi gyermekeknek a magasugrás és a nagyszünet helyett. 
Először is eloszlatom a téves hiteket. És a helyi ibolyáktól az északi sarkig is elju-
tok a tudományos kutatások ismertetésében. És arra buzdítom a bözödi gyerme-
keket, hogy ők is térjenek reá a tudományos gondolkodásra.  

Másnap már így kezdtem az új leckét: 
A tudományos kutatások szerint világviszonylatban sokasodnak a tudomá-

nyos kutatások. De ma már oly magasra hágott a világméretű tudományos kuta-
tás, hogy nem csak azt kutatják, mennyit gyarapodnak évente a tudományos kutatá-
sok. Kutatják azt is, miért gyarapodnak a tudományos kutatások. Megállapították, 
azért gyarapodnak a tudományos kutatások, mert egyre több a kutatnivaló a vi-
lágban. Sokáig azt hitte az emberiség, hogy a világ kész van, sokat nincs mit ku-
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tatni rajta. De ez tévhite volt az emberiségnek. Vagyis nem jól hitte, amit hitt. A 
tudományos kutatások ugyanis a tévhitekre is kiterjedtek. Persze, először le kel-
lett rakni a kutatások alapját. Ezért leszögezték a kutatók, akár hitet, akár tévhitet 
kutatnak, a hit kutatásáról van szó.  

Amikor a tudósok megállapították, hogy a föld lapos, az emberiség nagy része 
elhitte ezt a tévhitet. Mert azon a lapos földön a tévhit ellenére háborítatlanul 
nyíltak az ibolyák, szépen csobogtak a vízesések, friss havak hulltak tél idején és 
nyáron sütött a nap. Amikor a tudósok azt mondták, hogy a Nap kering a Föld 
körül, ezt a tévhitet is elhitték a népek. Mert látták, hajnalban feljön, este pedig 
lemegy a Nap. És jól érezte magát az emberiség nagy része. Mert tévhite ellenére 
ugyancsak háborítatlanul nyíltak az ibolyák, szépen csobogtak a vízesések, friss 
havak hulltak tél idején és nyáron sütött a nap. Amikor kiderült, hogy kerek a 
föld, a népek csodálkoztak, hogy nem esnek le a kerek földről. De pánikba nem 
estek. Mert az ibolyák, a vízesések, a friss havak is mind olyanok voltak, mint az-
előtt. Amikor fölfedezték, hogy a föld nem csak kerek, de forog is a nap körül, 
ezt is tudomásul vették a népek. Mert az ibolyák, a vízesések, a friss havak, sa-
többi. De egyszer az emberiség maga is tapasztalta, hogy valami baj van az ibo-
lyákkal, a vízesésekkel, a havakkal s a napsütéssel. És szólt az emberiség a tudo-
mányos kutatóknak, hogy valami baj van. A tudományos kutatók most arra gya-
nakszanak, hogy minden baj attól van, mert az Északi-sark jege le akar csúszni 
onnan, ahol van. És most a tudományos kutatásokat nemcsak laboratóriumok-
ban végzik, hanem olyan módszerekkel is, amelyekre soha nem volt példa. A tu-
dományos kutatók ma letérdepelnek az Északi-sarkon, valami párnafélét tesznek 
a térdük alá a reuma ellen, s egy apróra beosztott mérőszalaggal a kezükben, ab-
ban a kényelmetlen helyzetben figyelik a jég repedéseit. Hogy meddig reped még. 
És minden nap följegyzik a jég repedéseinek alakulását. Hogy az adatokat följe-
gyezzék a tudományos kutatásaik fehér lapjaira.  

Végezetül arra akartam fölhívni tanulóim figyelmét, hogy a magasugrás helyett 
ideje lenne nekik is tudományos megfigyeléseket végezni, s azokat szépen följe-
gyezni a kockás füzetükbe. Mert ők egytől egyig, mind értelmes, okos gyerme-
kek. Akkor vettem észre, hogy ezek az értelmes, okos gyermekek nem figyelnek 
reám, hanem csak néznek ki a homályos ablakon. 


