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Elekes Ferenc 

Elrajzolt ángy alok

Tulajdonképpen jó életem volt nekem Bűzödön. Az iskola közel volt a kocs
mához, ahol laktam, s majdnem mindig azt tanítottam, amit akartam. Amikor 
nem volt kedvem semmihez, elővettem egy fehér papírt és rajzolgattam valamit 
reá. Húsvét előtt nyulakat és tojásokat rajzoltam. Csak úgy, a magam kedvtelé
sére. Egyszer egy tojásra a Dániel arcát is megmintáztam. Majdnem tökéletes 
lett a Dániel feje. Csak egy kicsit oválisabb, mint a valóságban, de ez a tojás 
formája miatt volt.

Törtem a fejem, miért hagyta el Dániel Bözödöt oly hirtelen, mi dolga lehet a 
világban. Sajnáltam ezt a Dánielt. Főleg azért, mert nem vette el Terézt. Pedig 
Terézből jó feleség lett volna. És rengeteg kompótot tett el télire. Szépen megve
tett ágy volt a szobájában, tele díszes párnákkal, s az üveges polcokon csillogtak 
a boros és pálinkás poharak.

Ennek a Teréznek még arra is gondja volt, hogy legalább havonta egyszer 
megkérdezze tőlem, hogy van Piroska, ír-e nékem levelet, s ha letelik ez az esz
tendő, mihez kezdek ebben az életben. Olykor csak annyit válaszoltam, hogy 
lesz valahogy, Teréz...

Karácsony táján angyalokat rajzoltam. Ha egy angyal jól sikerült, fölrajzol
tam egy nagy, havas fenyőfa tetejébe. Hogy jól láthassa a falut. Mert ha volt 
még hely a papíron, Bözödöt is oda tettem, alulra, legyen amit őrizzen ez az an
gyal. Játékból megpróbáltam a testes asszonyt is megkomponálni. De már a ru
házatánál megakadtam. Fekete legyen-é vagy fehér a ruházata. A feketét elve
tettem. Hogy néz ki egy fekete angyal? A fehér ruha sem állt jól rajta semmi
képpen. Viszonylag jól tudtam rajzolni, de ennek a testes asszonynak az arcát 
nem sikerült összeraknom. Legalább tíz arcképet készítettem róla. Tíz angyal
képet. Megnéztem őket többször, aztán megállapítottam, ezek mind elrajzolt 
angyalok. Összegyűrtem ezeket az elrajzolt angyalokat, s megcéloztam a papír
kosarat. Nem találtam el. Ott is hagytam őket, ahová estek.

Jött Teréz és fejét csóválva mondta, nagy a rendetlenség körülöttem. Mond
tam, nem körülöttem van rendetlenség, hanem énbennem, Teréz. Semmi formá
ja nincs az életemnek mostanában. És elrajzolom az angyalokat is. Azt mondja, 
akkor rajzoljak mértant. Mert a mértanban leginkább csak egyenes vonalak és 
körök vannak. Azokat nehéz elrajzolni. Jó ötletnek tartottam, amit Teréz mon
dott. Másnap szóltam a gyermekeknek, ma nem magasugrást, hanem mértant 
tanulunk. Amikor egy nagy léniával kiléptem a tanári szoba ajtaján, hát jő  a 
testes asszony. Kérdi, hová igyekszem azzal a hatalmas léniával, mert a magas
ugráshoz eddig egy szimpla karót használtam. Mondom, ma mértan lesz, nem 
magasugrás. Mértan? — csodálkozott a testes asszony. Hát magának a képesí
tése nem a mértanra szól. Mondom, eléggé meggondolatlanul, hogy magasug
rásra sincs nekem semmiféle képesítésem, de ebből még baj nem lett soha. Na, 
akkor ha megengedi, bemennék én is arra a mértanra. És beült a leghátsó sor
ba.
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Mondom a gyermekeknek, köszöntsétek szépen a kedves vendéget, azért jött, 
mert ő is imádja a mértant. Kórusban köszöntek, jó napot kívánunk! Az órát az
zal a bevezetéssel kezdtem, hogy vannak módszerek, amelyekkel az emberi 
okosságot is lehet mérni. De azok bonyolult módszerek. Inkább képzeljetek el 
egy tálat, amelyben az ételt szokta melegíteni anyátok. Ha abba a tálba nem 
ételt teszünk, hanem észt, akkor mit tartunk a kezünkben? Hát egy tál észt, 
mondta egy talpraesett gyermek. A legelső sorból. Ezért őt azonnal meg is di
csértem.

Fölírtam a táblára, hogy Thálész. Ez a talpraesett gyermek azonnal szólt, 
hogy nem jól tetszettem fölírni, mert véletlenül odakerült egy h-betű. Mondom, 
szándékosan tettem azt oda. Mert ez a Thálész egy nagyon nagy tudós volt és mi 
most éppen az ő tételét, vagyis megfigyelését fogjuk megtanulni.

Hosszú, egyenes vonalat húztam a krétával a táblára. Az egyenes vonal két 
végére két kicsi tornyot rajzoltam. És elmondtam egy rövid történetet, melyben 
egy nagyon gazdag ember a halála előtt azt mondta két fiának, hogy ő egy véka 
aranyat ásott el a két torony közé. Oda, ahonnan az a két torony derékszögből 
látszik. A véka arany pedig azé lesz, amelyik jó helyen ássa ki a földet, s megta
lálja. Ti pedig hol ásnátok, kérdem az osztálytól. De jól figyeljetek, mert ott van 
a véka arany, ahonnan az a két torony derékszögből látszik.

Egy csavaros észjárású gyermek szerint azt nehéz kiásni, mert a két temp
lom között falu van, a faluban pedig házak. Akárhol nem lehet ásni. Mondtam, 
igazad van, akkor képzeletben tegyük ki azt a két templomot a falun kívülre. A 
mezőre. Ahol nincsenek házak. Sorra jöttek a gyermekek, mindenik tett egy 
pontot a táblára. Oda, ahol szerinte érdemes lenne ásni. Megtelt fehér pontok
kal a tábla, s a kréta is fogytán volt. Kérdem, melyik az a pont, ahonnan a két 
torony derékszögből látszik. Egy gyermek azt mondja, az ő apja asztalos és ezt a 
dolgot könnyedén elintézné. De ő is el tudná, ha lenne itt egy spárga. És egy 
gombostű.

Hoztam spárgát, gombostűt és odaadtam annak a gyermeknek. A spárgával 
kimérte a két templom közötti távolság közepét, s abba a pontba beleszúrta a 
gombostűt. A spárga egyik végét a gombostűhöz kötötte, a másik végéhez egy 
krétát szorított, s azzal egy nagy kört rajzolt a táblára. Azt mondta, ez az a kör, 
ahol érdemes ásni. Mert ennek a körnek minden pontjából nézve derékszögből 
lehet látni a két tornyot. Ezt ő az apjától tanulta, aki még a vécéjük ülőkéjét is 
így vágta ki. Na, mondom, ez a Thálész tételéből adódik. Mert annak a körnek 
az átmérője, amit ide kanyarítottál, az pontosan akkora, mint a két torony kö
zötti távolság. És annak a körnek minden pontjából nézve, a két torony derék
szögből látszik. Ügyesek vagytok, mondtam, mára elég mértanból.

Szünet után a testes asszony azt mondta, azért mi vonuljunk el arra a csön
des helyre, ahová szoktunk. Mert ezzel a mértannal baj van. Elvonultunk.

Azt mondja, ő a Thálész tételét most sem érti, de ez nem számít. Az számít, 
hogy miért mondtam a gyermekeknek, hogy ő a mértant imádja. Ez az imádás 
szó nem iskolába való. Bözödön amúgy is többféle Istent imádnak a népek, ezt a 
szót kihagyhattam volna. Továbbmenve pedig, azzal is vétettem, amikor a hosz- 
szú vonal végére két tornyot rajzoltam. Mégpedig templomtornyot. Ez világosan 
látszott. Miért nem rajzoltam inkább tengeri világítótornyot? Mert a mi orszá
gunknak szép tengere van, s ott ilyen tornyok is vannak. Mondom, ezek a gyer
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mekek még nem láttak soha tengeri világítótornyot. Különben is az a gazdag 
ember nem áshatta a véka aranyat a tenger vizébe. Ez igaz, mondta a testes 
asszony, de azért azt a két templomot is ki kellett költöztetni a faluból. Meg
mondták a gyermekek. És miféle dolog, hogy most, amikor házakat és gyárakat 
építünk mindenfelé, odateszi ezeket a tanulókat, hogy templomokat költöztes
senek ki a faluból? Egyenesen a mezőre. Ahol semmi keresnivalójuk nincs a 
templomoknak. A mi mezőinken búza- és répaföldek vannak, nem pedig temp
lomok... Ez nagy hiba volt. Még akkor is, ha képzeletben történt a hurcolkodás. 
Ezeknek a gyermekeknek a képzeletét nem szabad megtölteni templomokkal. 
Sem pedig arannyal. Az arannyal mindig baj van. Ez nagyon nagy hiba volt! 
Jobban tenné, ha továbbra is a magasugrásnál maradna.

Mondom, ezt a tanácsát megfogadom. De tegyük fel, ha véletlenül egy tehet
séges gyermek a végén akkorát találna ugrani, hogy azzal egy templom tetején 
is átmehetne, akkor mit kellene szólnom hozzá? Azt, hogy átugorhatna egy szép, 
tengeri világítótornyot? Erre csak annyit mondott a testes asszony, nem gondol
ta volna, hogy az ő jóindulatú, építő megjegyzéseit ilyen fölényesen kezelem.

Sokszor eszembe jutott ez a mértan óra. Unalmas, téli estéken egy nagy, be
kötött rajztömbbe kecskét, őzet, lovat, házakat rajzoltam. De azokon a hófehér 
lapokon már nem voltak sem szabályos, sem elrajzolt angyalok.

Fehér mese az útszéli fákról

Hánykolódós, hitvány éjszakám volt nekem, miután az útszéli szobraimat 
képzeletben mind kifaragták a helybéli kocsma éneklős legényei. És le is festet
ték azokat, hófehérre. Képzeletben én is megírtam a bözödi út megépítésének 
halaszthatatlanságáról szóló cikkemet. Öklömnyi betűkkel. Épkézláb érvek he
lyett hatóságokat sértő, szinte vérengző szavakat elegyítettem mondataimba, 
nehogy azt képzelje valaki, hogy ezt az ügyet könnyedén félre lehet tenni. Aztán 
én tettem félre ezt a témát, mert eszembe jutott egy idős, részeges sofőr történe
te az útszéli fákról.

Még Kolozsváron történt, hogy az én Nagy Sanyi nevezetű barátom udvarolni 
kezdett a részeges sofőr leányának. Egy napon hófehér ruhában jelent meg a le
ányos háznál Nagy Sanyi. A részeges sofőrnek minden adódó alkalomra volt egy 
kiadós története. A Nagy Sanyi hófehér megjelenése nem nyerte el a részeges 
sofőr tetszését, de jó alkalomnak találta egyik történetének elmondásához. Még 
címet is adott neki. Azt mondta, a következő, véle valóságosan megtörtént eset
nek az a címe, hogy „Fehér mese az útszéli fákról” .

Ez a Nagy Sanyi értelmes fiú volt, azonnal megérezte, hogy ennek a mesének 
a vize nem lehet tiszta, s abba az ő hófehér ruházata is bele lesz mártogatva. 
Ezért fészkelődni kezdett a karosszékében. Énnekem pedig annyira megtetszett 
a történet címe, hogy erős figyelemmel vártam annak folytatását. Különösen 
tetszett nekem, hogy nem azt a címet adta, „Mese a fehér útszéli fákról” . Mert 
egy ilyen cím lapos, mint a pénztelen ember zsebe. Mert mi az, hogy fehér útszé
li fa? Semmi. Ilyenből eleget látni mindenfelé. A fehér mese, az igen. Abból még 
érdekes dolgok is előjöhetnek.
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És kezdi a részeges sofőr, hogy egy időben cipőkkel megrakott teherautóval 
kellett mennie valahová, külföldre. Éjszaka volt, s egyszer azt látja, hogy egy 
csomó fehérnadrágos ember áll előtte az úton. Egy kanyarban. Egyik a másik 
után. És ő nyomta a dudát egyfolytában, de azok a fehérnadrágos emberek nem 
álltak félre az Ttjából. Ő pedig egész életében utálta a dologtalan, fehérnadrágos 
embereket. Ezért a gázpedálra is jól reátaposott, hátha megijednek azok a fehér 
alakok. De bizony nem ijedtek meg. Egy nagy csattanás következett, s ő fönn ta
lálta magát egy eperfa tetejében. A sok cipő pedig szétszóródott a mezőn, s az 
árkokban. Szétnézett onnan, az eperfa tetejéből, hogy mi történhetett valójában. 
Hát az történt valójában, hogy az általa jól ismert, megszokott úton egy hete 
nem ment végig, s azalatt fehérre meszelték az útszéli fákat. Olyanok lettek 
azok az eperfák, mint megannyi fehérnadrágos, semmire való úriember. És még 
valami tanulságot is levont a történetből a részeges sofőr, de nagy tapintattal, 
hogy a barátomat azért ne találja el. Legalábbis telibe. Azt, hogy nem jó dolog, 
ha váratlanul fehérre változik az útszéli fák színe. Mert megtévesztik a sofőrö
ket. Márpedig megtéveszteni, vagy váratlan dolgokkal meglepni valakit, nem 
tekinthető helyes cselekedetnek. Mert az ilyen események veszélyeket rejtenek 
magukban.

Én egy kicsiny lépéssel tovább mentem a tanulságban. A magam számára azt 
vontam le belőle, hogy jól figyeljen az ember minden lépésére, ha olyan utakra 
indul, ahol még soha nem járt. Sanyi barátom is kiszedett valamit magának eb
ből a fehér meséből, mert többé nem lépte át a Pintyőkéék kapuját hófehér ru
hában. Azon az éjjelen a magamnak félretett tanulságot szépen betettem a pár
nám alá, s azzal az elhatározással aludtam el, hogy abból a már elképzelt cikk
ből kiveszem a vérengző hangulatú szavakat, s a betűk méretéből is lecsippen
tek valamennyit. Hogy ne szúrja nagyon a hatóságok szemét. Ha csakugyan új
ságíró leszek. Ez volt az én legelső, komolyabb megalkuvásom a megpendített 
pályán.

Reggel későn ébredtem, s eléggé frissen ahhoz, hogy számbavegyem magam 
közelebbről is a kerek karimájú, borotválkozásra való tükörben. Meg is jegyez
tem, csak úgy, magamban, hogy abból az esti, bősz és bátor emberből reggelre 
két kisebb lett, s mind a kettő én vagyok. Az egyik egy apró, de merész és derék 
újságíró. A másik pedig egy szúrós szemű, félénk, tétova, tanácstalan, tipegő, 
önnön hibáit leső, önkéntes sajtóellenőr. Ettől a másodiktól meg is ijedtem való
sággal. Az orcám egyik felét meg sem borotváltam rendesen, csak megcsapkod
tam a szappanos pamaccsal. A kocsmáros felesége már többször fölmelegítette a 
kávémat. Figyelte, mikor kelek föl, hogy kellő időben érkezzék azzal a megfor
mázott tejszínhabbal. Kissé töprengve, de komótosan mentem az iskolába.

A tanáriban ott ült az én elrajzolt angyalom. A testes asszony. A nagy, piros 
füzet nem volt az asztalra kikészítve. Meg is kérdeztem, lesz-e ma elvonulásunk 
oda, arra a csöndes helyre. Annyit mondott, hogy nem lesz. Mi már többé nem 
vonulunk el. Hangjában szomorúságot fedeztem föl. És volt is oka a szomorú
ságra. Mert bizalmasan közölte velem, ő sem jár többé Bözödre. Most is csak 
azért van itt, hogy Teréz tanítónővel egy-két félbehagyott, kompótos eltevést 
megtárgyaljanak. Nekem pedig most csak annyit mondhat, hogy ő engem sokat 
faggatott az életemről, de soha rosszat nem akart. Elég neki a maga baja. Mert 
ő nem tényező. Annyira nem tényező, hogy biztosra meg sem tudná mondani,
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lesz-e belőlem valaha újságíró, vagy nem lesz. És ha nem lesz, akkor taníthatom 
tovább Bözödön a nagyszünetet és a magasugrást. Ameddig bírom.

Mondom kissé viccelődve, hogy én sokáig bírom, mert tulajdonképpen a 
gyermekek ugrándoznak, nem én. Erre azt mondja, ő is pontosan így van az ő 
megbízatásával. Mások rendezik a tényleges dolgokat, nem ő. Mert ő, amint 
mondta, nem tényező. Csupán egy kicsiny csavar a nagy gépezetben. Talán vi
gasztalni akartam azzal, hogy fölhívtam a figyelmét a kicsiny dolgok fontossá
gára. Más, fehérnép által fölfogható példa nem jutott eszembe, csupán a varró
gép. Mondom, akármilyen új és jó legyen egy varrógép, valami fuvintásnyi 
szöszmösz is elég ahhoz, hogy varrni ne lehessen véle. És ugye, emlékszik még 
arra, mit mondott Kulcsár elvtárs az apró dolgokról és a részletekről? Azt mond
ta, hogy azokban van az ördög megbújva.

Ki advány aink
2018-ban megjelent


