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F elírta a naptárba, de persze, minek. Teljesen felesleges volt, hiszen a dátum (Csák 
Zsuzsanna, márc. 5., 18:00), még leghaloványabb esélypislákolásával is valami észa-
ki fény erejével sütött át egész életén. Minden azon a februári értekezleten kezdő-

dött, amikor Igazgató, a vége felé járva, felvetette, hogy bár ő persze megérti, és neki az-
tán nem is kell mondani, mert persze tudja (hogy mit, arra nem tért ki ennél részleteseb-
ben), de mégis, szóval kötelessége beszámolnia róla, hogy egyre több, de itt már rögtön, 
előre pontosítana, hogy ezek nem panaszok, és nem elégedetlenségről van szó, ő csak tol-
mácsolja, amit hall. Szóval, vett baljóslatúan nagy levegőt, egyre sűrűsödnek azok a visz-
szajelzések, hogy a szülők és a diákok sem, hát hogy is mondja, nem teljesen elégedettek 
a humánoktatással. Mármint nem úgy, jelezné már előre, mielőtt bárki közbevágna, lát-
ja a Végh tanárnőn, hogy már készülne is mondani valamit, és azonnal át is adja a szót az 
Erzsikének, de rögtön meg kell jegyeznie, hogy itt most elsősorban nem a történelemről 
van szó, ami azt illeti, ezek a visszajelzések most nem arra vonatkoznak, hanem elsősor-
ban a magyar nyelv és irodalomra, a rajzra, ének-zenére, ezekre a tárgyakra. Szóval, és ő 
természetesen, jelezné rögtön, azonnal hozzászólhatnak a kedves kollégák, sőt erre kifeje-
zetten kérné is őket, azért is hozta föl a dolgot, nyilván, az értekezleten, hogy legyen mód 
reagálni rá, de tehát azt fontos, hogy tudják a kedves humános kollégák, hogy ő ezeket 
a panaszokat, vagy hát, mindegy, szóval magában mindig elosztja tízzel, meg eleve, szóval 
nem kell aggódni, mert már alapjáraton sem akkorák, de ettől még azért vannak. Mégpe-
dig azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a művészeti tárgyaknak az oktatása, és hát valóban, 
ennek sajnálatosan, bár örömmel tenné, ezt higgyék el a kedves kollégák, de nem tud tel-
jességgel ellentmondani, hogy láthatóan, mintha valóban kevésbé lenne eredményes, mint 
a reáltárgyak vagy a történelem. És igen, azonnal, tudom, Laci, előz meg (többé-kevés-
bé) egy mégis felbuggyanni törekvő közbeszólást, hogy mire gondolnál, de engedd meg, 
kérlek, hogy ezt még előbb befejezzem, mert itt most nem, vagy hát, elsősorban nem is 
a versenyeredményekről van szó. És igen, válaszol mégis a mégis közbeszóló Veres tanár 
úrnak, nem felejtette el a kollégák visszajelzéseit sem, bár ő maga ezzel, bevallja, tovább-
ra sem ért egyet, hogy a Világlegjobb beállítottságát tekintve nem is annyira burkoltan re-
álgimnázium lenne, hogy itt, mint egy-két kolléga, állítólag, legalábbis ő így hallja visz-
sza néha, azt terjesztené, hogy „reál irányba húz a gimnázium a humán tárgyak háttérbe 
szorításával”, de még ha így is lenne, hadarja emeltebb hangon, hogy elnyomja az erősö-
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dő zúgolódást, ezt a, hangsúlyozza, szerinte nem is fennálló helyzetet az, mondjuk, indo-
kolná is, hogyha megnézik a felvételiket, a továbbtanulási statisztikákat, a diákok jelentő-
sen nagyobb része kíván közgazdasági vagy jogi területen továbbtanulni, ezek után pedig 
a természettudományok jönnek, ezt az orientációt is jelzik az ezeken a területeken elért, 
kimagasló versenyeredmények ahogy az érettségikéi is. De hát ez épp azért van, mert…, 
idáig jut Czollner Endre, igen, Bandikám, tudom, ez valóban egy ilyen tyúk-tojás hely-
zet, és ennek a mai felvetésemnek most nem is az a témája, hogy arról vitatkozzunk, hogy 
a kialakult helyzet eredménye vagy okozója-e inkább valaminek, bár nyilván ez is nagyon 
fontos kérdés, de láthatod, a korábbi ilyen tárgyú megbeszélések minden esetben partta-
lan vitákhoz vezettek. Ami most a feladat lenne, az sokkal inkább a kialakult helyzet vala-
miféle rövidtávú kezelése. A szülők, legalábbis jópár szülő elmondása szerint ugyanis a di-
ákok egyszerűen nem érdeklődnek az irodalom és egyéb művészetek iránt, nem érzik át 
ezeknek a területeknek a fontosságát, s általános műveltségük is inkább reál irányban fej-
lődik, erre aztán nem mondhatják a kedves kollégák, hogy nem így van, hiszen ezt a pa-
naszt még a szülőknél is gyakrabban éppen tőlük hallja, s nyilván abban is egyetért min-
denki, hogy ez így nem jó, így nem mehet tovább, ezen változtatni kéne. Végre egy le-
heletnyi csend, erre vágyott, ezért hadart és emelte a hangját idáig, hogy ehhez a pont-
hoz eljusson, a közös nevezőhöz, ahol végre mindenki kussol egy hangyányit, és hagyják 
valahára tovább beszélni. Na most, ő, miközben maximálisan átérzi a kedves tanártársak 
helyzetének komolyságát és összes nehézségét, tudja, milyen keveset keresnek és milyen 
nagyok az óraszámok, folyton nő a tananyag, szinte évente új reformok, satöbbi satöbbi, 
mégis azt szeretné elérni, hogy ezeknek a tárgyaknak a felelősei próbáljanak, akár össze-
dugva is a fejüket, valamiféle új módszert kitalálni, amivel közelebb tudnák hozni a diá-
kokhoz az általuk tanított területet. Például, szaladt föl ismét a Czollner már odáig is lift-
szerűen le-föl ingázó bal szemöldöke, konkrétan mit csináljunk ? Hát, én ugyan nem állí-
tom, hogy tudom a megoldást, de az biztos, hogy valahogy fel kéne kelteni az érdeklődé-
süket. Megint a kurva moraj és hangzavar. De, harsogta túl ismét a tanári kart, de, hang-
súlyozom, tudom, milyen nehéz ez, és hogy nem egyik pillanatról a másikra megy. De 
hát végül is ezért vagyunk pedagógusok, hogy az ilyen kihívásoknak is megfeleljünk. Én 
biztos vagyok benne, hogyha leültök közösen ötletelni, hogy hogyan tudnátok nagyobb 
kedvet csinálni, esetleg valamilyen fiatalosabb nyelven és közelítéssel tálalni a tananyagot, 
arra a fiatalok előbb vagy utóbb vevők lesznek.

Innentől nem volt visszaút, le kellett ülni. Sibók már előre tudta, hogy ez nem fél-egy, 
hanem legalább három-négy órát jelent, s hogy ennek a nagy része is ugyanazon panaszok 
felemlegetésével fog eltelni. Ő a maga részéről csak a legparttalanabb részeknél szólt hoz-
zá, hogy lehetőleg ne növelje a „konstruktív megbeszélés” előre is végeláthatatlannak tetsző 
hosszát, de végeredményben, előre jól megfontolt szavai amint kipottyantak a száján, már 
be is kellett látnia, hogy amit mondott, minden esetben csak olaj volt a tűzre, nevezete-
sen, hogy nem lehet, egyszerűen nem megoldás lebutítani a tananyagot a diákok számára, 
mert attól csak még műveletlenebbek és felkészületlenebbek lesznek. Hogy egy ilyen faj-
ta „engedésre” nem motiváltabban reagálnának, hanem csak visszaélnének vele, még any-
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nyira sem véve komolyan a tanulást, mint eddig tették, meg hát ez amúgy sem mehet úgy, 
hogy folyamatosan őnekik kell lesni a diákok igényeit, mert a diákjaik túl vannak terhel-
ve és egyébként sem érdekli őket, kevés kivétellel, ami az órán elhangzik, tehát, ha a diá-
kok írnák a tananyagot, nem lenne benne semmi, és ez érthető is, magyarán napnál is vi-
lágosabb, hogy nem nekik kell efelé a semmi felé terelniük az elvárásokat, hanem a diá-
kokkal kell megértetni, hogy irodalom, művészet, kultúra, és igen, ez is elengedhetetlen 
fontosságú, kiváló helyesírás nélkül ők válnak kevesebbé, de egyben kevésbé kompetens-
sé is, erre a saját érdekükben van szükségük, mert magaskultúra nélkül az élet élvezhetet-
len. És persze, ők nyilván nem írhatják elő, hogy a diákok mit csináljanak a szabadide-
jükben, de éppen ezért kéne valahogy meggyőzniük őket, hogy olvasni, zenét hallgatni, 
festményeket nézni satöbbi, milyen jó. De addig is, amíg ezen fáradoznak, ez mégiscsak 
a Vi lág leg jobb Gimnázium, ahol nem véletlenül nagyok az elvárások, éppen hogy ugyan-
olyan keményen és szigorúan kell osztályozniuk, hogy a hallgatók, pardon, diákok lus-
taságát és trehányságát ne kezdjék el még ők is tolerálni, mert akkor aztán tényleg nincs 
vége a dolognak, az egy láncreakciót indít el, és… És akkor buktassunk meg mindenkit ? 
Ismételjen évet az egész kurva évfolyam ? Mert nálam akkor, ha ilyen elvárásokat támasz-
tok, mint te, Ferikém, ez lesz a vége, csak úgy jeleznem, már ne is haragudj. Nem, nyil-
ván nem úgy értettem, halkult bele a Czollnernek adott válasza az általános, újult erővel 
erősödő alapzsivajba. Ez után a humántanáros míting után jött oda hozzá a Csák Zsuzsi, 
hogy ő, láthatta a Feri is, végig egy szót sem szólt hozzá ehhez az egészhez, mert szinte vé-
gig csak kapkodta a fejét, meg hát mire föl is, elvégre ő még csak egy kis kezdő énekta-
nár, úgy érezte, neki nem is lenne sok joga ebbe beleszólni (Sibók közben erőteljesen ráz-
ta a fejét, hogy nem, nem, hogy is gondolhat ilyet a kedves kollegina, hiszen azért is gyűl-
tek össze így, hogy mindenki hozzászólhasson), de őt nagyon megérintette, ahogy a Feri 
ezekről a dolgokról beszélt, mert, bevallja őszintén, senkiben sem látott olyan elhivatott-
ságot, ahogy így beszéltek, amilyet a Feriben, rajta látja leginkább, hogy a diákjai szem-
pontjai is őszintén foglalkoztatják, mármint nyilván a többiek is, persze, jót akarnak nekik 
(hadarós bólogatás Sibók részéről, hogy persze, nyilván, nyilván), de olyan megértéssel és 
jószándékkal és őszinte aggodalommal, mint a Feri, hát, itt most egyikük sem beszélt, és 
ha nem nézi hülyének a Feri, amiért itt most neki mégis el meri cincogni ezeket a kis hü-
lyeségeit (heves fejrázás, hogy nem, nem, korántsem, ugyan már, dehogy, és csak mondja 
a Zsuzsika, izé, Zsuzsa, vagy talán inkább Zsuzsanna ?), akkor elmondaná, hogy ő ezek-
ben az elmondottakban sok helyütt magára, vagy hát az övéhez hasonló helyzetre ismert, 
és hogy közben úgy érzi, hogy amit ő gondol ezekről a kérdésekről, azok pont azok, ami-
ket itt a Feri is próbált mondani, csak milyen kár, hogy az a „fafej” Czollner beléfojtotta 
a szót (egyszerre bólogatás és fejrázás, hogy hát igen, igen, köszöni, de persze a Czollner 
Bandit, mint magyaros vezetőtanárt nyilván ő is, meg a Zsuzsi, izé, Zsuzsa is, mindketten 
rendkívül tisztelik, és hát a fafej nyilván csak idézőjelben volt értve, mert hát nagy tiszte-
letű, nagy tapasztalatú, rangidős kollégáról van szó, de persze, hát valóban egy hülye, vén, 
korlátolt segg, azaz, izé, fafej, de persze természetesen idáig ő sem ragadtatná magát, ha 
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a Zsuzsika, izé, mégis idézőjellel értette), mert hogy ő még nagyon szerette volna hallgat-
ni a Feri meglátásait, és hogy ő őszintén hisz benne, hogyha nem is így mind, mint vala-
mi összeterelt, hangos baromfiudvar (igen, igen, bólogatás), de hogy ha csak páran össze-
vetnék a tapasztalataikat és meglátásaikat, akkor abból valóban, talán, kisülhetne valami 
építő és előrevivő. És akkor, mint mikor valaki nagy lendülettel futásnak kezd, de hirte-
len eszébe jut valami, például egy otthon felejtett kulcscsomó, és megtorpan, de saját len-
dületétől majd előreesik, billent meg a hirtelen, Zsuzsika egyszuszra elmondott monda-
tai mögül a lendületében megtorpanó, kifejezetten kínos éllel beálló csend. Hát akkor mi 
lenne, ha egy másik alkalommal, mondjuk egy kávé mellett visszatérnénk rá, mosolyog-
ta, Sibók Ferenc, az Irodalomtanár, hirtelen nem is tudta, hogy ki. Mert hogy, bár ő mo-
solygott és mondta ezeket a szavakat, közben egészen biztos, hogy mégsem. Ez nem rá 
vall, ez nem ő, aki egy ilyen fiatalka, helyeske, cuki kis festettvörös kolleginának ilyeneket 
vág rá, méghozzá csípőből, ilyen már-már lezser, de mégis pont jókor pont jókat. Persze, 
az nagyon jó lenne, vágta rá megkönnyebbültségében talán túl gyorsan, túl lelkesen is az 
ettől a megkönnyebbültségtől és túllelkesedéstől most még nagyobb zavarba eső kollegi-
na – most már mindketten úgy érezték, mintha a föld alá süllyednének a kialakult hely-
zet hülye mivoltán. Őőő, hát akkor, mondjuk jövő szerdán, hattól ? Itt és itt ? Persze, csi-
pogta valami egészen valószerűtlen, kipirult kamaszlányhangon Csák Zsuzsa, aki ekkorra 
már valóban Zsuzsika volt, nem is értette, hogy mi lelte, ahogy a beszélgetés másik pont-
ján Sibók Ferenc sem, hogy ez, már megint, ez a magabiztoskodó, behízelgő bájgúnárság, 
ez a ki tudja, honnan felvett, rá nem jellemző viselkedés, az időpont és a hely azonnali rá-
vágása mégis mi volt, az életében nem beszélt még így, pláne ilyen fiatal, helyes csajsz, izé, 
nővel, pláne egy kolleginával, jézusom.

Hát így alakult ki ez a helyzet, ez a hülyébbnél hülyébb logikával mégis levezethető-
nek látszó következmények megpöccintette, s most szépen, mint csillag az égen, sorjában 
dőlegető dominósor, hogy akkor neki most szerdán hattól, miközben ez persze nincs ki-
mondva és persze ezt nyíltan elismerni sem lehet, de mégis afféle randiszerűsége van ezzel 
a fiatal kolleginával, aki persze nyilván nem is így tekint erre az egészre, és neki sem sza-
badna, de hát hátha, mert azért voltak olyan jelek, de hát mégis. Hát miért jár egyáltalán 
ilyesmiken a feje ? Egyetemista kora óta nem „csajozott”, és hát idézőjelek használata nélkül 
azt sem nevezhetné így, és még ha neadjisten újra legalább megpróbálna ismerkedni nők-
kel, udvarolni, valami, akkor is pont egy másik tanárral és akkor még pont ugyanonnan ? 
Meg különben is, mivel imponálhatna egy ilyen nála, ránézésre is legalább öt-hét évvel fi-
atalabb nőnek, aki még épp csak kipörgött az egyetemről, még fiatal, még csinos, lelkes, 
vidám, életteli. Neki meg lúdtalpa van és sok dioptriás szemüvege, és asztmája, az utóbbi 
egy-két évben elkezdett némi pocakja is nőni, most még, ruhában kábé nem látszik, de 
ha az lekerülne, de már megint hová gondol. És egyre nagyobb ütemben kopaszodik, és 
ezeréve nem volt már nővel, nem is tudja, mostanában, pláne egy ilyen helyes lá, izé, fia-
tal hölggyel hogy kell, azaz, kéne, ha ez egyáltalán az, vagy az lehetne, „randizni”, miket 
mondanak ilyenkor a korabeli férfiak az őkorabeli nőknek, amiket ő bízvást nem is tud-
na, nem is akarna, de még, és főleg úgy nézni, ahogy manapság a „menő” „pasik” a „dö-
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gös” „nőcikre”, hát ő végképp nem hajlandó, de persze nem is megy, mert a kopaszodás, az 
asztma, meg főleg a dioptriák. Na most aztán jól benne van a slamasztikában, mert persze, 
ha a Zsuzsika, na, nincsenek még úgy, de erre sem gondoljon, mert nyilván nem is lesz-
nek, tehát ha a Zsuzsa, ami közben, mint név, nem is illik hozzá, ehhez a helyes, azaz, na, 
jó külsejű, fiatal nőhöz, nem is illik, Zsuzsának, így, becézetlenül, eleve csak egy bizonyos 
korhatár, csak bodorított, lakkozott hajtupír és sok (jó sok), illetlen, rossz ízlésű, hiú öreg-
asszonyos smink viselése mellett volna szabad hívni bárkit is, de hát azért jobb a korrekt-
ség, szóval, ha a Zsuzsa mégis randevúra számít, vagy hát bármi ilyen férfi-nő jellegű „ta-
lálkára”, azért teljesen fafejként, nyámnyila tejbetökként sem viselkedhet, de közben annál 
szomorúbb-szánalmasabb sincs, mint hogy ő itt a kopasz, dioptriás lúdtalpával, az alapo-
san felhúzott nadrágjába tűrt ingével, a kis, koptatott könyökű tanárúrkardigánjában el-
játssza a „máchót”, meg hát egyáltalán, ő mint „hódító”, mint a Zsuzsa „udvarlója”, mint 
a „lovagja”, na, ne röhögtessük már magunkat. De hát végül is a nő akart találkozni vele, 
legalábbis ő kezdett így viselkedni, valamiért csak odajött hozzá. Ha tisztán szakmai a ro-
konszenv, akkor is rendben van, ha úgy viselkedik, ahogy szokott, ha meg, bár ez teljesen 
érthetetlen lenne a számára, netán mégis, valami egyéb, romantikus vonzalmat is táplál-
na az irányába, akkor meg eddig is, valahogy mégis ilyen minőségében keltette föl az ér-
deklődését, miért is blamálná magát azzal, hogy majd pont most kezd egészen másképp 
viselkedni. Ez az. Lesz, ami lesz, a méltóságának ezt a legutolsó, kis, féltve őrzött szegletét, 
nevezetesen, hogy ő, persze, tudja, látja, észleli, nem olyan, mint egy „mai” „pasi”, nem 
adja föl, ő ilyen és kész, punktum, ha nem tetszik, nem kell a társaságát keresni, és ennyi.

De azért persze nem itt volt vége a rákészülés idegfáradalmainak, hanem például a ke-
serű gyakorlati következményekkel való, elkerülhetetlen szembenézésben. Hogy akkor 
ezen a héten kihagyja hétfőn az újságost, ahogy már évek óta soha sem, és nem hogy a tíz 
irodalmi és öt-hat további művészeti és egyéb szakmai folyóiratot és kiadványt nem veszi 
meg, hanem helyettük, randevú vagy sem, mégiscsak „találka” egy fiatal, csinos, na, izé, jó 
külsejű hölggyel, de főleg : kolleginával, ahhoz mégiscsak, akármi is az összejövetel effek-
tív célja, kell valami jobb illatú, márkásabb kölni, eggyel jobb arcszesz, urambocsá, a re-
pedt talpú, kopott félcipő helyett is valami eggyel elegánsabb. Hajvágás, esetleg. És ezek-
nek a költségei, s mivel másból már egyszerűen nincs mód félretenni, mert azért a szín-
ház- és operabérleteket, egyetlen, ki tudja, milyen célú alkalom miatt azért mégsem, ne 
legyen már őrültekháza, így is egy merő purparlé, amit itt a „hormonjai” művelnek vele, 
maradnak a nyomorult folyóiratok és szaklapok.

S mindezt a kellemetlenséget csak azért, hogy másfél-két órán át gyönyörködhessen eb-
ben a megfejthetetlen, na jó, ennyit megenged magának az okozott kellemetlenségeket el-
lensúlyozandó, Zsuzsikának a csinosságában, a vöröseslilás fürtjeiben, az asztalnak még er-
ről a végéről is érezhető, finom, édeskés illatában (de jó, hogy végül ő is vett egy jobb köl-
nit, hála az égnek !), a kacagásai mentén behuppanó mosolygödreiben, a szeme csillogá-
sában, a még véletlenül sem kihívó vagy ízléstelen, ahogy ezek a fiatalabb nők, mostaná-
ban (botrány) öltözködnek, mégis csinos, elegáns, vonzó öltözékében, a helyes, tiptop kis 
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nyári cipőjében – és ennyi. Ezt nézhette, hallgathatta, szagolhatta, végül másfél órán át, 
ittak egy kávét, ettek egy krémest, beszélgettek, egyeztettek – és ennyi. Nyolc-fél kilenc-
re otthon voltak mindketten, megbeszélve, amúgy, sok mindent, nemcsak szakmai prob-
lémáikat, de az irodalom- és művészetoktatás helyzetét, a magaskultúra szerepét úgy álta-
lában és különösen „napjainkban”, egy kevéskét, óvatosan, naná, még politizáltak is – és 
ennyi. Mikor a Zsuzsika, nagyjából félúton járva a krémesében, elmondta neki, hogyha 
a Feri megbocsát, amiért ő most itt „játszva a nagyokost”, esetleg egy tanáccsal szolgálna 
(mire ő bólogatott, hogy hát persze, hát a Zsuzsika ne vicceljen, hát hogyisne és naná, hi-
szen ő teljesen egyenrangú kollégaként gondol a kolleginára), elmesélné egy tapasztalatát, 
már tudta, hogy ebből, romantika, ismerkedés, udvarlás terén nem lesz semmi. És akkor 
a Zsuzsika belekezdett, hogy közvetlenül azután, hogy bekerült ide a Világlegjobba, ami 
neki már eleve egy óriási élmény volt, mert épp csak kikerült az egyetemről, nem tudta, 
mi lesz vele, mihez kezdjen, és akkor rögtön egy ilyen nagy múltú (és jelenű – heves bólo-
gatás mindkét részről), nagy presztízsű helyen, mint a Világlegjobb, üresedés van, és pont 
énektanárt keresnek, és ő persze nem is hitt benne, de azért tett egy próbát, és rögtön, el-
ső munkahelyeként fölvették pont ide, szóval ezután, mikor elkezdett tanítani, először ő is, 
hát szinte épp olyan elkeseredett, vagy izé, nem is ez a jó szó, de talán így fogalmazna in-
kább, hogy csalódott volt, mint amilyennek most a Feri tűnik a számára, de persze, teljes 
joggal. Milyen gyönyörű a nyaka, gondolta erre válaszul Sibók, és nem mert lejjebb néz-
ni. Mert hogy persze, az ő „nebulói” sem érdeklődtek, meg unták, meg túl voltak terhelve, 
meg semmi sem tetszett nekik, mindegy volt, hogy Bartók, népdal vagy Chopin, bármit 
énekeltetett velük, bármit vitt be hallgatni, bármit magyarázott, semmi, de úgy képzelje 
(nem kell nagyon képzelni, tudja, bólintott) a Feri, hogy de aztán tényleg semmi se. Míg-
nem egyszer, gondolta, már minden mindegy, megkérdezte az egyik órán, minden előz-
mény nélkül, hogy akkor ők mégis mit szeretnek. Na hát erre először zavart csend lett, de 
aztán valaki bekiabálta, hogy Metallica (bólintás és mély sóhaj Sibókrészről), és hát erre, 
most képzelje a Feri, hát szabályosan „elszabadult a pokol”, de (kis kacaj), jó értelemben, 
hát erre mind elkezdték, és hát volt ott minden, Zanzibártól Eminemig (bólogatás Sibók 
részéről, mert hallomásból, persze, tudta, hogy ezek afféle táncdalénekesek lehetnek), disz-
kó és „desz metál”, úgy képzelje, hogy tényleg minden. Na hát erre, megint, ki tudja, hon-
nan, támadt egy ilyen egészen, meglepően jó ötlete. Akkor a következő órára mindenki 
hozza be a kedvenc zenéit, és párat meghallgatnak együtt, ezt mondta, meg hát ezek kö-
zül, mármint nem az ilyen durva reppet vagy deszmetált, de a popzenéből ő is jópárat sze-
ret, meg, gondolta utólag is, nem is árt, ha a diákok is tudják, hogy azért, mert zongora-
művésznek tanult és a konzervatóriumban végzett, azért ő sem valami „marslakó”. (Sibók 
pedig bólintott, mintha maga sem lenne az.) Na erre a következő órára mindenki vitt ze-
nét, olyan lelkesek meg érdeklődők voltak, hogy szinte nem is bírt velük, hirtelen min-
denki jelentkezett, sorra akart kerülni. Aztán volt ott is minden, Nightwish, az még kife-
jezetten jó is, az végül is, nem is úgy „pop” zene (Sibók bólintott, mert valami plakáton 
látta már leírva ezt a nevet), meg volt Nox, valaki még Beatlest is vitt (Sibók szeme föl-
csillant, azt – többnyire – ő is szerette). És utána, még pont egy valakire volt idő, felszólí-
tott egy fiút. Valamilyen Károly volt, a legrosszabb gyerek az egész osztályban, azóta már, 
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azt hiszi, nem is jár ide, meg is bukott talán párszor. Na szóval kijön ez a Károly, már elő-
re ilyen sátánian vigyorog, a barátaival így összenevet, látta már a szemében is, hogy vala-
mi nagy rosszaságra készül. Kérdezi tőle, hogy milyen zenét hozott. „Ganxstát, jee”, feleli 
erre válaszul, és büszkén mosolyog. Nyilván azt hitte (itt akaratlan hatásszünetként evett 
még egy falatot a krémesből, amiről a beleéltség okán pár percig teljesen meg is feledke-
zett), szóval nyiván azt hitte, hogy ettől majd megriadok, és leültetem, de… ! De itt lepő-
dött meg szerintem csak igazán, mert én meg rámutattam a magnóra, hogy tessék, tegye 
csak be. Na és, hát úgy képzelje a Feri, hogy az még a Ganxstától is valami extra trágár dal 
volt, nyilván arra számított a fiú, hogy ő majd fejvesztve rohan ki a teremből vagy két sor 
után leállítja a magnót, de nem. És ettől ez a Károly egészen zavarba is jött, mert erre az-
tán nem számított, hogy ez ott, egy tanítási órán végigmehet. És ültek mind, síri csend-
ben, iszonyatos zavarban, és csak mentek ezek az olyan káromkodások, hogy hát azt most 
ő itt, pláne így a Feri előtt, meg nyilvános helyen, hát még suttogva sem (El tudja képzel-
ni, jelezte Sibók, részben azért is, hogy megelőzésképp is, ha a Zsuzsika mégis meggon-
dolná magát), na igen, és végighallgatták. És mindenki rettenetes zavarban volt, ez a Ká-
roly fiú is, egészen meg volt semmisülve mindenki. És onnantól, hát ha sokkal nem is let-
tek érdeklődőbbek vagy igyekvőbbnek, de egy kicsit talán javult a helyzet, valamivel szor-
galmasabbak voltak talán, meg egy kicsit tisztelettudóbbak, ő meg ettől, erre válaszul ve-
lük sokkal közvetlenebb, és hát ez nyilván nem olyan nagy dolog (Sibók már nem tudta 
rávenni magát még egy adag lelkes fejrázás-bólogatásra), de azért mégiscsak valami. És az-
óta, ahány új osztály jön hozzá énekórára, ő mindig ezzel kezdi, hogy ezt elmeséli nekik. 
Mondjuk olyan nagyon sok haszna nincs, de egy kicsit talán használt. Jaj, de most itt ösz-
szevissza fecseg, meg ennek nincs is feltétlenül sok füle-farka, nem is érti, most miért is 
mondta el. Sibók pedig, fejben már a másnapi óráját kezdve tervezgetni Balassiból, egy-
szersmind el is döntve, hogy öt helyett csak három verset ad fel, hátha annyit még haj-
landók elolvasni hétfőre, megértő, barátságos és udvarias mosollyal fedte el, hogy ő sem.

   


