
82

H onnan bújhat ez elő ilyen élénken? Iskolai étkezdék összetéveszthetetlen szaga! 
Felmosórongy és kelkáposzta, hússzag, izzadt konyhás néni és forró, szenes mor-
zsákat rejtő sütőszag, Maggi ételízesítő és égett olaj terjengése. Egyensúlyban 

a padló mocsok és klórszagával. Éhség és hányinger mérlege billeg. Sorban állás, soron kí-
vül ebédet kapók, tolongás, tipegés, álmos déli óra, ólmos kopogású tányérkoccanások, alu-
mínium evőeszközök elgörbülő csikorgása, halványszínű ételek, sótlanság, idegesítő moraj, 
iskola, iskola ki a csoda jár oda? Előkúszik és átver egy régi hullámhossz, amitől egy idő 
után begerjedek, magam se tudom, miért, de feszült és ideges leszek. Elmúlik az étvágyam, 
de harapni szeretnék, valamibe vagy valakibe, semmi mást nem akarok, csak jól beleharap-
ni és a fogam közt tartva rázni egy ideig azt a másikat, míg ki nem szakad a harapásnyi hús 
belőle, arcomon pedig folyik valami meleg, nyál, vér, szaft. Ez vagyok én, ilyen vagyok! 
Csorbán nőtt fogaim félkaréjának nyomán serked ki ez a sok vér. Bosszúból. Mert olyan 
vagyok, amilyen. Vézna, cingár, szemüveges, nem focizok, gyenge vagyok matekból, ma-
gamnak való, titokzatoskodó, tudálékos, de valódi tudáshoz, ötlethez sajnos már buta va-
gyok, olyan, aki elbújik olvasni a szertárajtó mögé. Mondom is magamnak: – Hát látod, 
milyen vacak vagy, egyik tantárgyból se vagy kitűnő, átlagos vagy, sőt inkább átlag alatti, 
mondjuk, legfeljebb ha közepesen jó, de az is csak olykor-olykor, nagy véletlenül. Ráadá-
sul tornából is fel vagy mentve. Görbe a hátad, cingárok a lábaid, csirkeszárnynak megfe-
lelő nagyságú a bicepszed. Szemüveges vagy, hosszúak a karjaid, bordáid kitapogathatók. 
Meg is néznek most. Alaposan. Eddig nem jártam ebédelni az iskolai étkezdébe. De má-
tól. Lassan rám kerül a sor. Sustorognak. Ki ez a nem túl életrevaló, egyáltalán mit pusz-
títja ez itt az iskolai étkezde kosztját? Miért nem eszik otthon, vagy haljon éhen, vagy le-
gyen vele akármi! Na, takarodj, na, te izé, mit csinálsz! Naponta ezt hallom majd? A csú-
folódást. A kérdéseket. Ki ez a senki? Mit furakodik? Mars hátra! Kell tockos? Vágjátok 
nyakon a nyikhajt! Mindig a sor végére kerülök majd, nekem ez jut! Más már addigra ré-
gen jóllakot, mire én a leveshez érkezem. Abból már csak valami színtelen, ritkás lötty ma-
rad, mire odajutok, tetején dermedt zsírkarikákkal, roncsolt zöldségdarabokkal, teljesen 
szétfőtt betűtésztával. Mint most is. Csontleves betűtésztával. Benne a teljes ABC. Amiből 
a lányok, a tanári asztal mellett ülő eminens lányok a tányérjuk szélén jósolnak. Azaz ne-
veket raknak ki, s úgy hiszik, kinek milyen betűsor jön ki elsőre, olyan nevű lesz a szerető-
je. Legalábbis ilyen babonaságokkal etetik egymást, meg magukat is. Szó és betű szerint 
a tányér szélére is kirakott tésztával. Jani, Tomi, Sanyi, Gabi, Oti, Pali, Tibi. Úgy látszik, 
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sok az I betű a tésztában, sok az O betű a tésztában, bőven van A betű, meg néhány X és 
V is, szóval van választék, de úgy látszik, ezek a gyakori formák a legnépszerűbbek. Nem 
rakható ki az egész ABC, hiába mondják, aki ezt hiszi, téved, ez csak egy kereskedelmi rek-
lámfogás. Azt állítani, hogy azért jó a betűtészta, hogy az iskolai étkezdében evés közben 
is tanulnak a gyerekek és a versenyszellemet is javítja! Hogy ettől lesz a példás szikra, meg 
kiből lehet jó pionír? Hát csak abból, aki jól tud olvasni. Ráadásul a cirill betűket is. Cirill 
betűtészta viszont eddig nem fordult elő az iskolai étkezdében. A kiadó pult felett a nagy 
felirat: Lenin élt, él és élni fog! Iskolai étkezde ételkiadó, hetvenes évek, huszadik század, 
Tejút, Naprendszer, harmadik bolygó, északi félteke. Szocialista rendszer. Imperialisták, fél-
tek-e? Ilyen oktatási eszközöktől, mint a betűtészta? Hej, te bunkócska, te drága! Sokszor 
elskandálták ezt évnyitón. A lenini hármast is, ezzel a tanulni dologgal, ezt meg a szocia-
lizmus nagy ünnepein, februárban, novemberben, májusban, ki tudja, hányszor s miféle 
alkalmakkor tolták a fejembe. Mindig úgy hallottam ezt a gyorsan elszavalt pár szót, hogy 
leningvég lenin ég és égni fog. Mert a fogatlan részeges pionírvezető bácsi mondta ezt, rossz 
mikrofonba, rossz hangerősítőbe. Rosszul. Pöszén. Emiatt ezt nem értettem teljesen, mi-
ért kell valami lening végének most elégni, és még egyszer valamikor még a jövőben is mi-
ért kell neki égni? Csak nem talán boszorkány volt? Akkoriban éppen boszorkányokról ol-
vastam, meg hogy milyen sötét volt. A középkor. Az imperializmus. A kapitalizmus. Na, 
kisokos véznaság! Te, aki olyan könyvet már olvastál a szertár ajtaja mögé bújva, ahol bo-
szorkányok és bűbájos emberek máglyán elégetéséről volt szó, te így értetted a szocialista 
szlogeneket! Lelked rajta! Igaz, olvastam ilyenekről. Nem nagyon szerettem azt a részt ol-
vasni, ahol éppen embereket égetnek. De hát a betűk mindent leírnak, azoktól minden ki-
telik, a világ betűkből áll, a betűk a világ. Még akkor is, ha amúgy meg nincs ki mind a tész-
tászacskóban. Ami a boltban negyedkilós, de hiába keresném, nincs ki az egész ábécé be-
lőle, és csak valaki unatkozott a tésztagyárban. Nagy újítási javaslatként meg ez lett a vége. 
A jólnevelt kétcopfos kislányoknál a tányérszélre kirakott fiúnevek. Nekik már minden ar-
ról szól, nekik már mellük van, és néha megnézi őket a tornatanár. Jó alaposan. Főleg de-
réktájtól lefelé. A domborulataikat. Ezek meg? Ezek a lányok, azt hiszik, létezik jóslat, és 
igen, sok a fiúnév, majd valaki megtalálja őket. Csak az enyém, az én nevem, az nincs köz-
te, a kirakottak közt. Kikaptam a levest. Lassan kanalaztam a zsíros, kissé ízet-
len löttyöt. Sóvárogva nézi a tanári asztalon a sót! Legalább azt tehet-
nék bele, legalább sós lenne, de így semmilyen, így csak undo-
rító, langyos és egy rohadt egész betű nem sok, annyi sincs 
benne. Csak a törmelék, jól megduzzadva, jól meg-
szívva magát ezzel az ízetlenséggel. Minden betű 
ragacsossá válva, fogra, szájpadlásra feltapadni 
kiváltképpen alkalmassá vált masszaként to-
lul bele a számba. Ebből semmit nem le-
het kirakni, semmit, egy lány nevét se, 
ezek csak fél betűlábszárak. Lecson-
kolt B felek, elázott tört X, egyik szá-
rának hiánya miatt orra bukó A be-
tű, az univerzális L és I betűnek is 
behelyettesíthető pálcikák. Az 
egész szétfolyt formátlanság, a C 
egy például egy zsíros elkenő-
dés. Semmilyen nevet nem tu-
dok kirakni! Semmilyet! Úgy 
érzem, számomra elérhetetlen 
lett a világnak ez a betűtésztá-
val kódolt része, soha nem ért-
hetem meg. Soha nem fedezhe-
tem fel, soha nem lesz más a jus-
som, mint elutasítás, undor, 
becsmérlés, lenézés, megaláztatás. 
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Egyre dühödtebben kanalazom az ízetlen semmit, sőt mikor már a tányér alján jár, hirte-
len megfordul a fejemben, hogy még egyszer odamegyek a kiadópulthoz, és repetát kérek 
levesből. Igen, ebből a vacak löttyből, hogy ezzel totális zavarba hozzam a szakácsnéniket, 
meg az étkezdevezetőt, akik egyébként száz százalékban mindig meg vannak arról győződ-
ve, hogy náluk jobban senki nem főz, s hogy az ő főztjük ízes, finom, egészséges. Mégse 
járt eddig repetázni soha senki, igaz, így a megmaradt adagokat – melyeket egyébként is 
spórolósan mérnek ki a gyerekek számára – azokat haza lehet vinni, otthon még megfű-
szerezve, kicsit feljavítva lehet azokkal családot etetni. Más fizeti ebédemet, más fizeti va-
csorámat, nektek nem marad más, mint a sötét bánat – igen, ez valami nóta szövege lehe-
tett, de ezek ugyan mitől lettek volna bánatosak, legfeljebb az lehet bánatos, aki ilyen va-
cak kaját eszik. Hazalopták a gyerekektől az ételt és még… Még vacak is volt, amit kimér-
tek nekünk, ez az igazság! Szóval kérek még egy adag levest. Ez most kérem, el van hatá-
rozva! Csak azért is! Odamegyek, udvariasan leteszem a  tányérom, legilledelmesebb 
hangomon kérek még egy szedőkanálnyi levest. Ebből az undorító löttyből, amit igen fi-
nom, sőt fenséges ételnek titulálok Meg is lepődik a golyvás szemű idős szakácsnéni, a le-
veses. Majd, mint akit valami hirtelen áramütés ért elveszi a tányért, a majdnem méteres 
merőkanállal jó mélyen belekotor a hatalmas leveses fazék aljába, megmeri, és kimér még 
egy adagot. Ez viszont nem hideg. Érzem a tányéron át a melegét. Szinte gőzölög. Egész 
répák, karalábészeletek, istenuccse főtt hús cafatjai, a fazék aljára leszállt dolgok java, az 
ízek sűrűsödése kerülnek a tányérba. Meg rengeteg tészta, halomnyi, s bár duzzadt, meg 
kissé elázott, de egész darabok. Javarészt. Szinte remegve viszem az asztalhoz. Valahogy 
mindenki rám kezd el figyelni. Ez duplázni ment. Ebből! Ez megbolondult? Ki ez? Hal-
lom a suttogást. Mosolygok magamban. Rájövök, nem a diákmenüből mert a leveses né-
ni, hanem a tanárokéból. A lányok asztalánál már inkább csak a betűtésztával játszó osz-
tályelső és pártfogásos kislánykák, az ablaknál ülő iskolai junior focicsapat teljes létszám-
ban, akik edzés után futottak be futballcipőben ebédelni, meg úgy mindenki engem néz. 
A gőzölgő leveses tányért nézik, az egymásra dőlt betűhalmazt. Leülök, beszippantom az 
illatot, s ezúttal nem érzek semmilyen felmosórongy és kelkáposzta, hússzagú gőz és forró 
sütőszag, Maggi ételízesítő és égett olaj szagot. Frissen készült zöldséges, betűtésztás csont-
leves kellemes illatát érzem. Most lenne alkalmam neveket kirakni, most megtudhatnám, 

ki fog szeretni, most annyi minden boszorkányos dologra fény derülhetne szá-
momra. Most és ebben a pillanatban én, a nyápic vagyok a figyelem 

központjában, engem néznek, aki repetázni ment a diákoknak 
kimért zöldséglevesből. Ki ez a srác, aki egy korábbi tányér 

kötelezően elfogyasztandó leves után – amit nagy nehe-
zen a torkán letuszkolt – még egy adag rosszízű és ál-

lagú levest megy el kikérni? Ki ez, aki a kirakha-
tatlan nevek, a  szétfőtt betűk, a duzzadt, száj-

padlásra tapadó ragacsok miatt magát kínoz-
ni akarja egy újabb adaggal? S erre a sors vá-

lasza mi lehet számomra? Egy adag pompás, 
ízes, forró, jóízű leves! Benne a sok lehe-
tőség! Máris látom egy csomó lánynév 
kirakásának esélyét, ott van legalább 
két Ildi, legkevesebb másfélszer a Ci-
li, négy Ili, egy Hajni, két Gerti, de 
Oli, azaz Olivia, Eva és Zsuzsa, meg 
Anni és Betti is simán kirakható len-
ne. Csak ezekkel mit kezdjek? Ilyen 
nevű lányok nincsenek az iskolában, 
vagy legalábbis egy ilyet sem isme-
rek. Az az igazság, hogy akiknek ed-
dig a  nevét tudtam, most hirtelen 
azokat is mind elfelejtettem. Lening, 

Lenin, Leninke, Lenke, él és élni fog. 
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Pont ezt a nevet nem tudom kirakni, ezt 
a Lenke nevet. Azok a rakoncátlan E be-
tűk! Az E betű a kis száraival nagyon sé-
rülékeny, egy sem maradt a tányérban egy-
ben. Mi lesz már így elvtársak? A gyermek, 
aki a babonaságokan is hisz, akit nyápic-
sága kisodort a  többiek közül, aki csak 
a betűk birodalmában érzi jól magát, aki 
tornából felmentve sápadozik a szertárajtó 
mögött, ha boszorkányégetésről olvas, ez 
a  gyermek hogyan fog szembenézni ezzel 
a hazug halmazzal? Én, a gyermek, benne eb-
ben a halmazban. Ahol egy E betű sincs egé-
szen! Leninget nem lehet kirakni! Mi lesz így a jö-
vőmmel, ha egymást fedik a sánta, kicsorbult, el-
ázott, kificamodott betűk, s a  lánynevek ugyan ki-
rakhatók, de más, például a világ hősének a neve meg 
nem? Szóval minek a lánynevek így, minek? Ha engem – 
bármikor bármennyi lánynevet is fogok kirakni bármekko-
ra mennyiségű betűtésztából – akkor se fog senki se elfogadni. 
Szeretni? Ugyan, ne is álmodjak ilyesmit magamról, én kis nyomo-
rult! Nem marad más választás! Betűk kiválogatása nélkül, nevek kiraká-
sát mellőzve egyszerűen be kell kanalaznom az ételt. Hadd lássák, csak nézzék, 
ahogy szenvtelenül betermelem azt a sok lehetőséget, ami most megadatott nekem. Csak 
azért sem rakok ki semmilyen nevet sem és nem foglalkozom a rám irányuló tekintetek 
össztüzével. Direkt hanyagul és direkt csámcsogva elfogyasztom azt a rengeteg betűt! Az 
alumínium kanállal elegánsan eszegetve – annak tompa koccanásai, mint valami ütem-
hangszer, tempót adnak az evéshez – a még mindig jó meleg leves módszeresen elfogy. Hir-
telen úgy éreztem, most megváltozott valami. Mintha ebben a pillanatban a testem elkez-
dett volna egy olyan folyamatot, amit nem lehet betűkkel, betűtészta jelekkel sem kirakni, 
leírni. Férfi leszek! Ez villant meg az agyamban. Olyan férfi, akit nem befolyásol a kinti 
közeg. Aki bátor és erős tud lenni! Független! Aki… Álmodni is mer! S ebben maradtam. 
Fogok merni álmodni is. Az üres leveses tányért gondosan tisztára kanalazom, úgy viszem 
vissza az edényleadó pulthoz, majd beállok a második fogásért. Sertésszelet, pesti módra, 
tarhonyatésztával, savanyú uborkával. Tanári menü. Az éppen kiránduláson lévő pionír-
vezető bácsi meg a nevelő nénik adagja megmaradt. A másik golyvás konyhás néni pedig 
a leves duplázásért nekem adja a megmaradt tanári adagot. Amúgy a diákoknak grenadír-
mars az ebéd. Tudom, hogy most tényleg elkezdődött velem valami. Abban is biztos va-
gyok, a szerencse szót is ki tudtam volna rakni azokból a szétázott betűtésztákból, ha akar-
tam volna. Szerencsére nem akartam. Túl szép már ez is így! Túl szép. Rozsdamentes acél 
evőeszközöket kapok. Jó étvágyat kíván a konyhavezető! Lening ég valahol messze, kelle-
metlen a füstje, beszáll az ablakon. Eszem.  Férfi  vagyok.   

Szászi Zoltán (1964) költő, író. Legutóbbi kötetei a Szokott helyen hatkor című regény (Kalligram, 2015) 
és a Bábukák – kisvárosi panoptikum című novellagyűjtemény (Madách, 2016). Zeherjén él.


