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A Bölény
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HÁROM-NÉGY' SÁRGA FALEVÉL imbolyogva' szállott, majd a lába
elé hullott, ahogy kilépett a kapun. Hét esztendeje jár ebbe a hatalmas, két
utcára húzódó kétemeletes épületbe, az otthona, valódi otthona ez a gimnázium; de most megkeseredett szájjal nézett vissza rá. Megállt a járda szélén,
megfordult és felnézett. A kapu pontosan a sarkon, a körút és a. sugárút találkozásánál állott, hatalmas, díszített vasrácsos ablakú nehéz tölgyfakapu. A hetedik tanévet fejezte be az idén júniusban, s most két hónapja megkezdette a
nyolcadikat ebben a városban. Hét osztályfőnökség, sokszáz gyerek. Dehát mi
ez, töredék csupán a huszonnyolchoz, ami a háta mögött van! Húsz év a dunántúli városban. Ó, micsoda évek voltak azok! Idejövetele első hónapjaiban
olyan honvágyat érzett a városka, az ismerős utcák, házak, parkok, barátok,
emberek és állatok, fák és virágok, tornyok és gyárkémények iránt, de olyan,
honvágyat, hogy — szerelem volt az inkább. Dehát jönnie kellett. S azután ez
a hét éy itt: Mennyire más évek ezek! Egyre lejjebb, egyre szürkébben. De
rtiégis, azért valahogy tartotta magát". A mai napig. Hapem most aztán betelt
a pohár. Torkig van vele, igen, torkig van ezzel az iskolával, ifjúsággal.
Meghallotta, jól hallotta, mert a füle éles maradt, ha a szeme megromlott is, s ha délutánonkirit le kell is feküdnie egy-egy órácskára, hogy ernyedő
szívizmai pihenjenek valamicskét. A füle éles, és a vadász éberségével neszel
minden parányi hangra, amely elhangzik a közelében. Valahonnan az ablak
íelőii' negyedik-ötödik padsorból csapott bele a fülébe a szomszédnak szánt
óvatos mondat. »A bölény ma megint bal lábbal k e l t . . . «
B ö l é n y . . . Ez volna ő? Csak ennyi volna ezek előtt a tizenöt-tizenhatévesek előtt? Pedig milyen meleg szeretettel tud néha még most is belenézni
egy-egy csuklóhangú serdülő szemébe, micsoda féltő gonddal javítja ki kedves
botlásukat, s most meghallotta, meg kellett hallania mégis. Gúnyneve van.
A Bölény. így nagy B-vel, mint másnak a családi neve. Most érti hát végre,
. mi volt az a riadalom augusztusban a folyóparti strandfürdőn, ahova különben
sosem s?okott eljárni, de ahova az idén nyáron- ittjárt távoli unokaöccsévél
mint kísérő egyszer mégis kiment. Egész csapat diákgyerek; fogott körül a fövenyben valami távolról nem látható dolgot, élőt vagy élettelent, s ahogy ők
ketten közelbe értek, fülettépő hahota harsant messze a vizén, a parti füzes
hosszúkás levelei között: annak örültek, hogy a nedves homokból mintázott
életnagyságú bölény milyen ragyogóan sikerült. Valóban, az állat a bölény jellegzetes vonásait hűen tükrözte, szobrásznak is becsületére vált volna. Ahogy
a közelébe ért, és észrevették őt, a fiúk riadtan, a tettenért bűnösök réveteg,
biztonságot kereső tekintetével az arcukon gyorsan eloldalogtak. Szinte pilla' 2 4 5

natok alatt maradt egyedül a homokparíon a.bölény, szemben vele, Ada Sándor -tanár úrral. Még ő is mosolygott azon a kétségtelen szellemességen, hogy
az- ügyes és tehetséges szobrászművész (vagy — művészek, mért hihetőleg kollektív alkotásnak számított a hatalmas állat) csíptetőt is tett az orrára. Rövid-"
látó lehetett szegény, vagy a humorra hajlamos diákfantázia nevezte ki őt
ilyennek.
"•
• Azóta egyszer sem jutott az eszébe ez az eset, de most, itt a nehéz és
vastag tölgyfakapu előtt állva egyszerre torkön ütötte a ráeszmélés. Ö volt!
ö t ábrázolta a szobor! ö már akkor is — Bölény volt!
A torka kiszáradt, mellében indulatok forrtak, de egy percnyi álldogálás után mégis a megszokott hosszú, de puha léptekkel indult a park felé. Kezét felöltője zsebébe csúsztatta,, feje kissé lógott, úgy ballagott a platánok elhullatott zörgő levelei között.
Az ősz ezen a koradélutánon különösen gyönyörű volt. A folyó világosszürkén surrant lefelé a mélyre szorult mederben, olyan volt az egész, mint
egy remekbeszabott festmény. Az előtérben homokot húzott fel a rakpartra a
futószalag, odébb, a hajóállomás közelében' két egyenruhás folyami hajós
Csongrádról zsákokbán hozott paprikát rakott ki nádfonatos ládikókba. A paprika a sötétzöldtől a sötétvörösig sokféle színárnyalatban játszott. A vizén föntről lefelé egy motoros csúszott. Túl rajta a széles és lankás -homokpartot a f ü zes határolta, majd távolabb az elhagyott kabinutcák.
A túlsó part homokján egyhelyütt megakadt a szeme, ahogy a mérnök
leszúrja a karót. Talán azt a helyet kutatta innen a parkból, ahol két-három
hónapja a homokbölény állott hivalkodón.
'
.
A híd közelébe ért. A. villamos most dübörgött át rajta. A ritkáson ballagó gyalogosok egyikén megakadt a szeme. Legalább száz lépés választotta el
őket, s csupán derekától felfelé láthatta a híd peremétől, mégis megismerte,
ö volt, Hajdú András, az új kartárs. Valami beleütött a szívébe, s az utána
rendetlenül s kissé gyorsabban vert. Hajdú András . . . Mi baja hát vele? Bántotta őt ez a fiatal, törekvő ember? Soha egyetlen szóval-sem.. Ellenkezőleg:
udvariasan, szinte dajkálva kereste minden gondolatát, figyelmes, előzékeny
mindenkivel, de különösen vele. Mondják — igen, mondják, ez is, az is, legújabban már az igazgátó is —, hogy tehetséges, törekvő tanár, jó e m b e r . . .
Elfordult a hídtól, és hazafelé indult.
•
Nem, azt nem lehetne állítani, hogy egyszer is összezördültek volna,hogy véleménykülönbségük szavakban vagy mozdulatokban, felvillanó tekintetben vagy ingerült kézlegyintésben .egyszer is megnyilvánult volna az alatt
a félév alatt, hogy Hajdút idehelyezték. Március óta tanítja a. biológiát az iskolában, ' de szinte az első pillanattól kezdve a túlsó parton állónak érezte őt,
s a meder nem keskenyült, ellenkezőleg: egyre szélesebbé és mélyebbé vált
köztük.
Hohó! Megálljunk csak! Kire emlékezteti ez az ember? Valakire, bizonyosan valakire, aki- nagyon is közel állott őhozzá . . . Kire.is" hát? . . .
Lázasan kutatott emlékei csarnokaiban. Annyira eltemetkezett bennük, hogy a törvényszék épületének sarkán csaknem összeütközött egy
sietve "forduló fiatal hölggyel. Hirtelenében még a bocsánatkérésről is megfeledkezett, s csak tíz lépés után fordult vissza, s motyogott valamit.
Kire emlékezteti?...
Ezzel a kutatással bajlódott hazáig. A melegkútnál a közlekedési rendőrnő meg is állította, mert- beleindult a tilos-ba.
' 2 4 6

De otthon aztán már világosan látott, ö, ő ment a hídon, Ada Sándor,
a Bölény, ha úgy tetszik! ö , de. vagy huszonöt évvel korábban. Ö, mint kezdő
tanár. A dunántúli városka történelmi levegőt lehelő szűk utcácskáin, Ada
Sándor óradíjas-helyettes kezdő kis tanárocská, aki mint egyetemi hallgató
végigkoplalta az első háborút követő inflációs éveket, s most a Selyem utcai
kifőzdében nyolcvan filléres ebéden él, s papirosból vacsorázik, láz deka teper- "
tőt vagy disznósajtot .húsz deka kenyérrel, de azért úgy kopog vele mégis
a Gáztelep utca meg a Várkörút, mintha a város ura döbörögne át a hatalom
jeleként megacélozott talppal. Micsoda erő és öntudat feszegette a mellét,
amikor először lépte át a gimnázium negyedik osztályának küszöbét mint
"tanár,-mekkora hit abban, amit hitt és tudott, amit csak Ada Sándor tudott,
amekkora hite nem lehetett. az ötvenezres városban senki másnak.
Éppen mint most negyedszázaddal később az ő szeme előtt ez' a másodpéldány-Ada Sándor, ez a csupagránit, csupahit Hajdú András, ez a huszónnyolcéves fiatalocska, aki most azt képzeli pár éves gyakorlatával, övé. a világ,,
s-meg is tarthatja mindörökre, amit most a magáénak hisz.
Talán ellenszenves . volt kissé a • negyédszázad előtti- Ada Sándor, így
Utólag ezt- is vállalja, ha muszáj, de ez a — pótlék-Ada, ez minden bizonnyal
az. Az ő szemében feltétlenül. Ahogy ez lépdel az utcán vagy folyosón, egyenes
derékkal, magas homlokával, kissé felemelt fejével, kemény, kopogó léptekkel, a z . . . az kihívó. Itt megyek, itt vagyok én, ide tekintsetek fiatalok, öreg e k / d e főleg ti, öregek, akik már kifelé mentek! Ide tekintsetek, így kell
bánni az ifjúsággal! Az ujjam köré csavarom őket, ha akarom!
Az ujja köré csavarja: Igen, ez van a tekintetébén, a hangjában, tartásában, mozdulataiban. Reám figyelj, Bölény-Ada, így kell bánni az ifjúsággal!
Semmiség az egész. Születni kell csak rá. Én rászülettem. Figyeld még, .
hogyan kezelem én a ti úgynevezett »elkanászosodott« ifjúságtokat, ezeket
a tizenöt-tizennyolc éves csikókat! Panaszkodtok úton-útfélen, nem tudtok
mitévők lenni', beszélgetnek az óráitokon, kiabálnak a folyosón, kiabálnak
a tanteremben, mielőtt belépnétek, egyik-másikuk kereken meg is tagadja nektek az engedelmességet, mint legutóbb testnevelési órán az öreg' »Prakker«nak, Pados kartársnak egy harmadikos, Nagyági Tibor. Ez a Nagyági, aki
akkora, mint a villanykaró, torna alóli felmentettségére, rossz szívére hivatkozva megtagadta, hogy a' tízkilós homokzsákokat felhordja az első. emeletre.
S az öreg »Prakker« ekkor toporzékolt, ahelyett, hogy higgadtan gondolkozni
kezd s belátja,* h o g y . . . Na jó, nem engedelmeskednek.. Lehet.'Nektek. De
nekem, első számú Hajdú Andrásnak, nekem aztán semmi kifogásom ellenük..
Fiatalok, elevenek, vagyis egészségesek. Ezek a fiúk egészségesek-,- kartársak,
mint a makk! Micsoda sportolók, micsoda katonák válnak ezekből, kartársak!...
Egy kicsit mintha az orrából is beszélne ilyenkor Hájdú kartárs —
ami máskor alig-alig észlelhető nála —, ilyenkor, há dicsekszik.
• — Kartársak, ti néhányan furcsán nyilatkoztok. Az avangardizmus bizonyos kései nyomai, ütik fél fejüket? Különösen az utóbbi hónapokban? Mindenesétre furcsa számomra, hogy ez egybeesik idejövetelem időpontjával. Nem
tudom persze, mi volt itt azelőtt'... De azt tudom, hogy a szakérettségi kollégiumban — amelynek, mint tudjátok, három évig igazgatója voltam —
ugyancsak volták bizonyos nehézségek., Persze azok egészen más forrásokból
táplálkoztak, s nagyon is megmagyarázható, hogy az a huszonöt-harminc,
nem ritkán harminc, éves, üzemi munkás, bányász, állami gazdasági traktoros,
aki a maga embere volt, talán családfő, többgyermekes apa, nehezen szokik
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belé a szigorú, zárt fegyelembe.. . Egyszóval nem vagyok egészen kezdő ezen
a területen, de elmondhatom, a mi gimnáziumunk növendékei egyáltalárűnem
rossz fiúk.
Így szokott — szónokolni üres óráiban a tanáriban emelt, kissé éles és
érdes hangon, s hiába próbál az' ember ilyenkor dolgozatot javítani vagy vázlatot írni, lehetetlen, mert agresszív fellépése meggátolja ebben az embert.
Meg aztán kissé lekicsinylő is a hang, ahogy felsorakoztatja azokat az érveit
is, amelyekkel azt igazolja, hogy a DfgZ munkájában ma is fellelhető számtalan hiba meglétele nagyrészben a pedagógusok elhúzódásának eredménye.
— Közéjük menni, kartársak, a m.ainál is jobban! S akkor ezt a Szövetséget — kenyérre lehet kenni, befogni" céljaink jármába: elősegíteni vele *
a mennél magasabb tanulmányi szintet. De ehhez több, valami más kell, olyan,
ami ma még nincs meg bennünk . . . legtöbbünkben 5 s 5
Érezni lehet ilyenkor, hogy Hajdú kolléga tüntetésből sorolja magát is
a korholtak közé, beszél többes első személyben, de egyúttal éppen ezzel különíti el magát a — vaskalaposoktól. Nem, ezt a szót: vaskalapos, soha nem
ejtette ki, legalább-is eddig még nem, de egyáltalán. nem bizonyos, ha szabad
így mondani, hogy soha nem is fogja. Hiszen nem is mindig a kimondott szók
a döntők, sokkai inkább az, amit elrejtünk velük . . .
Ada Sándor szemére nem jött álom a még hátralévő fél órácskára sem.
Nagyon felkavarta lelkét ez a mai nap. Itt valami nem egészséges történik,
vele történik valami, aminek igazság szerint még nem volna itt az ideje.
Hiszen . . . Bálint Dezső, aki szegről-végről rokona volt, tavaly nősült másodszor, pécsi lányt vett el ötvennyolc éves korában . . . Vagy nézzük csak íróinkat . . . Veres Péter ötvenhét éves, és igazi íróművészete éppen az utolsó négyöt esztendőben bontakozik ki a legteljesebben. Vagy Nagy Lajos, aki hetven
é v e s . . . Sorolhatná' a példát nagyon hosszan. Az ötven év a megérettség, a
lehiggadás, a bölcseség kora, ekkorra telik meg a tapasztalatok-tárháza, ez az
igazi alkotás kora.. . Ö még csak ötvenegy lesz á jövő hónapban. Erős, makkegészséges ember. Mi baja hát mégis, hogy így fokozatosan egyedül, marad?
Hogy az ifjúság elhúzódik tőle, nem értik meg őt, és nem érti meg őket. a
tizenhatéveseket, de nem a huszonnyolc éves Hajdú Andrásokat sem? Valahol
hibát követett volna el?
Pedig az iskolát végtelenül. szerette. Ó, nincs szebb, nincs nemesebb
dolog a lélekformálásnál. Az ifjúságra mindig úgy tekintett, mint valami
nemes fémre. Ebből lesz a platina, az arany. Ez úgy ragyog, mint a brilliáns
tüze.
'
A tanári szobák, az iskolai folyosók, tantermek levegője nélkül elképzelhetetlen volt az élete. Ez az a hivatás, ahol folyton adni kell, és folyton
adni lehet. S az adakozásban mindig az a legboldogabb, aki' ad. Folyton adni,
egy életen keresztül szeretettel, teljes lélekkel adni.
Pedig kisebb-nagyobb kellemetlenségei azért voltak, de mindig felül
tudott kerekedni, mert hitt abban, amiit csinált, s körömszakadtáig harcolt érte.
1942-ben például meghurcolták, mert Ady. »Fölszállott a pává«-ját szaval tatta. Ez úgy történt, hogy jóbarátja volt Simón László, a dunántúli város
kitűnő vasutasférfikarának karmesteré. A kórus rádiószereplésre készült, s a
hónapokkal korábban jóváhagyott műsorában Kodálynak a fenti versre irt
kórusremeke is benne volt. Az utolsóelőtti napon expresszlevélben értesítette
a Magyar. Rádió igazgatósága az énekkart, hogy e számot törölte, mást vegyenek helyette.
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Január volt, s Ady halálának huszonharmadik évfordulója közeledett.
Ada végtelenül feldühödött a »Fölszállott a páva« törlése miatt. Nyilvános
iskolai ünnepségre készült a gimnázium, s ezen ő mondott emlékbeszédet a
költőről, E verset is belevette a műsorba. A rendőrség.a vers kihagyását rendelte el. Ada nem szólt senkinek semmit, hanem a verset előadatta.
A műsor' utári az • ügyeletes rendőrtiszt csak ennyit mondott az igaz- '
ga tónak:
.
'
— Igazgató .úr, sajnálom, de ennek még folytatása lesz.
Két nap múlva felrendelték Adát igazgatójával együtt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba. Egy vörösszeplős,. kopaszodó — és vallási fanatizmusáról közismert — miniszteri tanácsos minősíthetetlen hangú felelősségrevönása után Ada" ugyancsak kinyitotta a száját. 'A vörös úr elhűlt ekkora
merészség hallatára. Vele lehet így beszélni? Állásvesztéssel fenyegette meg,
erre Ada sarkonfordult és otthagyta. . ' • • . .
Másnap tanári értekezleten —. a főigazgató jelenlétében — az igazgató
beszámolt pesti útjukról. Az egész testület felháborodott. A kartársak véleményét az a tanár fejezte ki leghívebben, aki ekkor felállt, és így szólt:
— Ha valami baja lesz Ada kartársnak, magam is vállalom a sorsát. Azonosítom magam v e l e . . . Nem hagyjuk magunkat "megfélemlíteni..'. S aki
ugyanígy gondolkodik,, álljon fel!
. ,•
Két ember kivételével egy emberként állott fel 26 tanár. 'Aztán lassan
felállt még az" egyik ülvemaradott is. Ezekről tudták, hogy volksbundisták.
A főigazgató elsimította a dolgot.
De itt is szerették a kartársak. Melegszívű, bár erősen zárkózott embert
ismertek meg benne. Valami nagy bánat érhette, s annak a-nyomai látszanak
rajta. Máskülönben a lelkiismeretesség mintaképe, példamutató nevelő, s igen
képzett szakember. Az igaz, hogy mostanában valami baja van. Gépiesen,
kedvetlenül jön-megy, egyre kevesebbet beszél. S mintha Hajdú András miatt
volna mindez, fiatal kollégájuk m i a t t . . .
'
Fölállt, körbenjárt, megállt a tükör előtt, s alaposan végignézett magán.
— B ö l é n y . . . — dörmögte a fohcsoros üveg felé. — Bölény, az vagy,
kivetett, egyedüli; v a d . . .
.
.
Kiballagott a konyhába, szomjas volt, ivott. Ránézett a becsukott cseléd- .
szoba.fehér ajtajára, és csak soká tudta elszánni magát, hogy belépjen. Külön
birodalom ez, ahova rajta kívül nem sok ember tette még be a lábát ebben a
városban. De újabban ő is nagyon ritkán.'Olyan álma hevert összetört szárnyakkal e mögött az ajtó mögött, aminek elmúlásába még most sem tudott
belenyugodni.
Most mégis megnyitotta és kitárta az ajtót. Gipsz és agyag szaga keveredett a különben szellőzetlen levegővel, meleg volt itt, és felkeveredett áz
ember gyomra. Állványok, asztalok,' vésők, kis kalapácsok, mintázó-fák, és
mindenekelőtt torzók az állványokon, asztalokon, a földön, mindenütt. Emitt
egy életnagyságú gyermekfej fából, de félbenhagyva, amott egy. megrepedt
női alak, az egyik karja s félválla hiányzott, s a széttört gipszdarabok a földön.
Mert Ada Sándor nagy-nagy. szenvedélye az iskolán kívül a szobrászat
volt. a formák-, vonalak,, figurák megalkotása; a szobrászat, amely a maga
anyagával és eszközeivel éppúgy a gondolkodó, alkotó, dolgozó, • szüntelenül
tevékeny, harcos, küszködő embert teremti, örökíti meg ezer arcával, akár áz
irodalom. Ada ugyan foglalkozása szerint a magyar és. latin. nyelv tanára volt,
de a véső is fontos eszköze. Apja műhelyében talált- rá a késre először, a
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Ba'kony egyik földbirtokosa, a Hamvasy nagyságos úrék bognárénak műhelyében. Jó éles kések és vésők hevertek itt tucatjával, s a négyesztendős Sándorka itt vagdosta velük a hulladékfát, nomeg nem egyszer kis ujjacskáit is,
anyja örökös ijedelmére, aki puhaszívű, vékony, sápadt asszonyka volt. Ügy
féltette egyetlen fiát, hogy még a széltől is óvta. Hogyne féltette volna Ada'
János uradalmi bognár borotvaéles szerszámaitól. De a vastagkarú, bozontos
szemöldökű, hatalmas ember csak mosolygott.
— Hagyjad csak, Etelkaf Jó, ha idejében rákap. Ügyis ez lesz a kenyere.
Jobb előbb szívesen, mint később fanyalogva...
De egyszer aztán azon kapta rajt a kis Sándorkát, hogy a vésője alól egy
négylábú jószág körvonalai bontakoztak ki. FölrántoHa a szemét a bognár:
— Mutasd csak, kisfiam, azt a fadarabot!
— Nem fadarab az, idesapám!
— Hát mi lenne, kedves?
.
'
.
— Ez-e? Hát ez bival.
Bival? Persze na, persze; hogy bival.
— Látom má, az ez, b i v a l . . .
A bognár-és kovácsműhely tőszomszédságban állott lenn az alsómajorban, közel a szeszgyárhoz, Szemben a tóval, amelybe tikkasztó nyári délutánokon bizony belevitte Csundit, a vén bivalyost a két fekete jószág a szekérrel
együtt, ha nem volt'elég óvatos. Ki sem jöttek vasvillaszóra sem napszálltáig:
Sányika' hát kedvére nézegethette őket.
A bival-forma nagy gondba ejtette a behemót embert s a nádszál-aszszonyt, s a tanító úrnak meg a postáskísasszonynak is megmutatták. Kézről
kézre járt az első alkotása, s bármennyire nehezükre esett is Áda Jánóséknak,. hat év múlva, az elemi után beküldötték a fiút a városra a postáskisasszony bátyjáékhoz koszt-kvártélyba, és Sanyika gimnáziumha- került. Két
év.múlva a bognárt halálra gázolta a Császár, a bika, s továbbra mint örökbefogadottról Pálinkásék gondoskodtak, a postáskisasszony bátyjáék, akik nagyon józan és praktikus emberek voltak, s hatalmi szóval avatkoztak bele az.
eminensen érett Ada Sanyi életébe: a bölcsészetre erőltették, nehogy »éhenkórász művészféle« váljék belőle. így lett tanár — szobrász helyett. Bár a
tanári pályát nagyon megszerette, egy napon mégis vésőt fogott. Az első álmok
nagyon belevésődnek az ember idegrendszerébe.
Talán épen két héttel ezelőtt mesélte el életének ezt a szakaszát Soós '
Máriának, a fiatal írónőnek, akivel, Pestről hazautaztában, a vonatban találkozott.
— Hát ma rágondolok, nem is hiszem el magamról, hogy én ugyanaz az
ember vagyok, aki fiatal tanár koromban akkora lendülettel, ha szabad így
mondanom: dobtam bele magam a szobrászkodásba. Szenvedélyemmé vált
szinte-. Pedig hosszú ideig nem volt véső a kezemben. Nem volt ám könnyű.
Sosem becsültem le a tanulást, tudtam, mit kell pótolnom, hogy tanulás,
»diploma« nélkül' művész lehessek. És én akkor még nagyon makacs ember
voltam, s körömszakadtáig küzdöttem. Egyszerűen elviselhetetlennek tetszett
előttem az a gondolat, hogy ne szobrászkodjam. Viszont a világért sem fognék
olyasmihez, amely számomra fiaskóval végződnék. Nem tudom, ért-e engem,
Mária?... Persze, maguk má másként vannak. Olvastam néhány szép novelláját a folyóiratokban, s ha jól tudom, az Irodalmi Alap ösztöndíját é l v e z i . . .
Igen, igen, biztos vagyok benne, hogy nagyon t e h e t s é g e s . . . . Természetesnek
tartom, hogy nekünk nem mindegy, hogy a tehetséget magára hagyjuk-e,
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vagy egyengetjük, az útját, segítjük kibontakozását... Hát én — »mezei«
szobrász voltam, ha szabad így mondani. A- dunántúli városkában háromnégy ecsetforgató ember élt meg egy grafikus; de szobrász egy fia sem. Ezek
is külön úton lépdeltek, egy kicsit egymás ellen is. De engem a grafikus
a szárnya alá vett. Könyvekkel, reprodukciósorozatokkal tömött, s kitűnő
szeme volt a szobrokhoz is. Egyszer egyik kis fafejemet felvitte Pestre, egy
tárlatra. Ettől kezdve lassan, de egyenes vonalúan. fejlődtem, ahogy a szakemberek is mondták. S ekkor jött a háború
Soós Mária ott a vonatfülkében megint látta a tanár arcán azt a sötét
felhőt, amit féléves ismeretségük alatt már kétszer, mindig akkor, ha a háborúról szólott. Most megint. Pedig' láthatóan kínosan kerülte ezt a témát, de
most újra rátévedt. Az- írónő, szinte ösztönösen, ráfektette fehér kezét egy
pillanatra Ada Sándor karjára, amitől az összerezzenve felnézett; a lánytekintetében biztató, sőt aggódó mosolyt látott, s ettől visszazökkent ő is a
rendes kerékvágásba.
— ...Tudja, nem véletlen, hogy elkerülöm a tárlatokat. Még nem'is
adtarri magyarázatot azért a neveletlenségért, hogy amikor a múlt hónapban
hívott a megyei képzőművészek kiállítására, kitértem ez elől. Most bevallhatom: nem tudom elviselni, hogy én i . . kiestem e b b ő l . . . Ne, ne- mondja
azt, hogy nyitva az út mindenki előtt! Ez igaz is meg nem is. Nyitva, igen, s
ha talán feltűnést,keltene is, hogy az öreg Ada Sándor: szobrász, talán helyet
kapna egy-egy alkotásom. Más a baj, Mária, nagyon más . . . . Amióta ebben a
városban élek — vagy talán valamivel korábbi időtől kezdve, ha szabad
így mondanom, _ nem tudok alkotni! Nem tudok, ne csodálkozzon úgy, nem
tudok! Mintha megbénuld vagy kiszáradt volna a karöm, a szemem, a fantáziám. Nincs hitem magámban, de talán már magában a művészetben sem . . .
ADA'SÁNDOR-BÖLÉNY sokáig állt mozdulatlanul és fanyar arccal ezelőtt a — temető előtt. Igen', találó szó, temető, utolsó álmainak temetője.
Pedig néha még belefájdul a szíve a vágyba, hogy formába, vonalakba öntse
gondolatait, érzéseit, a képeket, amelyeket a külvilág csal elő benne.
Mert mondanivalója volna ezer is, hiszen nagyon nyitott szemmel jár.
Mindent lát, embereket, fejlődő és lemaradó embereket,- az utca, az iskola,
az állam életét; a harcot, amely tegnap is, ma is, holnap is lényege,.középpontja mindennek, ezt a tízéves új életünket. Mindent, ami új meg ami ittmaradt a régiből, vagy ami jót eldobtunk kezdeti vakságunkban.
Minderről az első két-három évben beszélt is eleget, de ritkán hallgatták
meg. Néha kissé'merésznek is ítélték a hangját, s ha .a szemébe nem mondták is meg, de a hátamögötti suttogások el-eljutottak hozzá: furcsállták illetékesek és illetéktelenek, funkcionáriusok és közlegények, ahogy Ada Sándor
beszélt.
A Pedagógus Szakszervezetben funkciót vállalt, s egy évig birkózott a
reakcióval ebben a papi városban, ahol a pedagógusok egyharmada szerzetes
és szerzetesnő volt, a másik harmada meg bevallottan reakciós. Nehéz esztendő volt ez. Egyrészről ez a harc a régi élet ittmaradottjai ellen, másrészt
az újnak hitt emberekben-való csalódás. így aztán kicsit menekült is, amikor
áthelyezték: a kommunisták szemében kispolgár volt, a pedagógusok háromnegyed részéében meg — »vörös«.
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Amikor idejött, el-eljárt szabad pártnapokra, meghallgatta a beszédeket,
beszámolókat, hozzászólásokat, de maga néma maradt, mert csalódott volt.
Mint a legtöbb ideológiailag fejletlen értelmiségi, "'megbotránkozott azon a
zavaros, pongyola, • magyartalan beszéden, amit hétről hétre hallott, a formát
nézte, nem a tartalmat s a szándékot. Valójában fogalma sem volt arról,
hogy. a két munkáspárt között mekkora élet-halálharc folyik. Csak akkor
nyílott ki a szeme, amikor eldőlt a harc, egyesült a két párt. Ekkor negyvenöt éves volt, ereje teljében,- s az iskolában nagy vitái voltak. A testület
akkori összetételében bizony nagyon tarka volt. Nehéz volt tisztán látnia.
Emlékszik arra a biológia szakos harmincnégy éves kartársára, aki szinte
kihívóan azt kérte tőle számon, igazolja, bizonyítsa, mitől, hogyan lesznek
erkölcsösek azok az ifjak, akik majd már nem részesülnek a valláserkölcsi
nevelésben. Ez negyvennyolcban volt.
Ezután — bár pártonkívüli volt — pár évig nagyon lelkiismeretesen eljárt
a pártoktatásra, sokat tanult, nagyon érdekelte ez a filozófia, s ebben ae
időben újra többször szerepelt. Minden alkalmat megragadott, hogy elmondja
véleményét, s nem egyszer zavarba hozta egyik-másik konferenciavezetőjét
is, mert olyan összefüggésekre hívta fel a figyelmet, amiket azok eddig még
nem is gondoltak végig.
Nem lehetne mondani, hogy ölbetett kézzel nézte az eseményeket. Világosan látta, hol milyen hibát vét kormányzatunk, a tanácsszervek, felső vagy
alsó igazgatási ügyvitelünk. Vesszőparipája volt a testületben s bizalmasabb
körökben, hogy sorban rámutasson azokra a felfedezett, leleplezett hibákra,
amiket ő már évekkel korábban bátran, nem egyszer élesen bírált.
— Ha szabad így mondanom, ennek a dolognak' a megszületése pillanatában láttam eredendő hibáit. Emlékezzetek csak rá! Dehát ki hallgatott énrám
akkor? Pedig mit jelentett volna időben, pénzben, energiában, ha meg lehet
akadályozni ezt! Dehát ki hallgat m i r á n k ? . . . .
' Pártnapokon és hivatalos helyeken történt felszólalásairól viszont furcsa
vélemény alakúit ki,- s így lassan őróla magáról is. Túrkál egy kicsit a hibákban ez az Ada kartárs, s az a mód, ahogy a felfedezők erejével szinte kinyilatkoztat bizonyos .dolgokat, a hang, a csodálkozás: lehet egy aggódó, tehát
lényegében jót akaró ember kritikája, de a hallgatókra nem mindig építő.
Nem tagadható, amit Ada Sándor jóelore, mint várható hibát megjelölt, az
szinte vaskövetkezetességgel be is következett. Ördöge van Ada Sándornak,
odavaló volna ő valaminek az élére, ott majd megmutathatná, mit tud. De ez
csak szóbeszéd volt, s ahogy teltek a hónapok, évek, s megközelítette az ötvenet, majd el is hagyta, lassankint úgy' legyintettek a véleményére, mint egy
kiöregedett auguréra. Nem vették észre őt évek hosszú során át, legfeljebb
egyikTmásik szemináriumvezetője, de aztán ugyanúgy el is ejtették. Ö meg
bölcsen • mosolygott kifelé, befelé meg marta "magát. Mert akárhogy tagadta
volna, rettenetesen fáj az, ha valakit igazságtalanul mellőznek. S. ő tudta,
hogy itt ez történik. Nem, nem volt karrierista, nem akart hozzáértés, rátermettség nélkül képviselő, oktatási osztály-vezető, minisztériumi főtisztviselő
lenni, de fájt neki, hogy nem hallgatnak rá, azért az egyszerű és ybecsületes
okért fájt, mert használni, segíteni szeretett volna.' önzetlenül, magáért a
jobb ügyért, akár a háttérből is, névtelenül,' azért, hogy a magyar nép, az
ifjúság mennél kevesebb megrázkódással jusson el az emberi méltóság, a
boldogabb élet magaslatára.. Segíteni ennek a • sokat szenvedett hazának.
Mélységesen hitt a szocializmus igazságosabb, jobb rendszerében s győzelmé-

ben is. De akik és ahogy ekkor csinálták, abban sok kivetnivalót talált. Negyvenkilenc és ötvenkettő között sokszor és szenvedélyesen kiállt e mellett a
rendszer mellett, de nem volt vakon hivő, élesen- és bátran bírált. »Én csak
nyerhetek, mint akikért agitálok, a nép; nekünk nincs veszteni valónk« --mondotta ezidőtájt elég gyakran. Voltak, akik szólamnak bélyegezték ezt:
»Valami vaj van az öreg fején, túllicitálja magát, ez a gyanús.« Nem tudni,
kik és mikor kezdték, de itt-ott ilyesmiket is iehetett hallani:. »Hagyjátok,
Ada Sándor apja gróf volt. Zabigyerek! Alakoskodás az egész népbarátsága.«
Ismét mások, a város — várakozói, akik bizonyos szálakkal a régi uralkodó
rétegekkel tartottak még összefüggést, bosszankodtak: »Ez az Ada újabban
megbolondult! Valami az agyára ment. Erre sem lesz szükségünk, ha itt
valami fordulat mégis lesz . . . «
•
Érdemes hát szólni? Ki hallgat az öregre? Csak nézi a sok hibát, segíteni nem tud. Gyanús.'
•
De végleg a következő dolog , vette el a kedvét: '
A házban, ahol lakott, néha találkozott egy munkáskáderral, aki az egyik
szakszervezet titkára volt. Sógora a megyéi • tanács oktatási osztályán. dolgozott. Kocsis elvtárs, a szakszervezeti titkár egyszer áthívta őhozzájuk.. Nem
sok teketóriázás után megmondta; mit akar:.
— Kedves tanár úr.-.. Én régóta figyelem magát. Komolya és kitűnő
embernek tartom. Napok óta azon töröm a fejem, miért nem szeretik magát
tanügyi hátóságai. .. Kérem, ne lepődjön meg, hogy- így ajtóstól rontok
• magára. De én a nyílt szávak embere vagyok. Szó volt magáról a minap
hivatalos helyen. Én dicsértem. Erre "egy fejesebb elvtárs elhúzta az orrát.
Mi baj ótok vele — kérdeztem? Mire ő: Mi bajunk? . Ezt kérdezd meg ott,
ahonnan jött! Többet .nem mondott. A tanár, úr tudja, hogy a sógorom a megyei tanács oktatási osztályán van. Tőle is megkérdeztem. A személyügyi előadó csak ennyit mondott neki: Adát hagyjátok békén. Jól van ott, ahol van.
Egy kissé — lejárt lemez. Dörmög, lázong, de nem kell komolyán venni.
Ada különösen nézhetett a szakszervezeti titkárra', mert az sietve hozzátette:
'
.
— A világért sem azért mondom ezt, mintha nekem is ez volna a vélemé-»
nyem, ha egyáltalán fontos a tanár úrnak, mit tartanak róla a lakótársak.
Én rokonszenvesnek találom önt, ezért, is szólok. Ha gondolja, járjon utána,
kutassa ki. Higgye el, mai életünkben is van ,elég hiba, kicsinyesség és apró
intrika. De érdeke, hogy leleplezze ezeket, és változtassa meg magáról az illetékesek véleményét,
Ada megköszönte az őszinte, becsületes szavakát, de semmit nem fűzött
hozzá. Persze fájt neki, amit hallott, mert ez alap nélküli félreértés vagy
tudatos kártevés volt. El is határozta, hogy utánajár.. Napokig töprengett,
hova, kihez forduljon. Ha a megyei kádereshez megy, talán semmit sem tud
meg. Kellemetlenségbe keverheti informátorait. Végül az igazgatójához fordult, de az sem' tudott semmit.
Pár hétig így rágódott, végül abbahagyta a kutatást.
De elhallgatott. Zárkózott lett, s kollégái,- akikkel eddig közlékeny volt,
nem. tudták mire vélni a pálfordulást. Ada Sándor elhallgatott. Néha még
titokzatosan mosolygott egy-egy érdekesebb hír hallatára,' de nem volt róla
véleménye, vagy talán volt, de ezt nem tudta meg senki. Bezárkózott.
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• ÁLLT MEGGYÖKEREZETT LÁBBAL a torzói között hosszú ideig. Mint
villanás, futottak át szeme előtt azoknak a kísérleteinek a képei, amelyekkel az
idejövetele utáni két-három évben megpróbálkozott. Egyszer egyik plakettjét
el is fogadták a megyei kiállításra, de aztán nagy megdöbbenésére — anélkül, hogy vele közölték volna — az utolsó- pillanatban mégis kiemelték a
művet. Igaz, ő maga is elégedetlen volt ezzel is, a többivel is, mert nem
ment neki az alkotás negyvenöt óta.
Aztán lassan megfordult, kilépett a szűk kis helyiségből, becsukta maga
mögött az ajtót, öntudatlan mozdulattal egyszer rá is fordította a kulcsot,
s visszament a szobába.
'
B ö l é n y . . . Vége hát? öreg visszavonhatatlanul. Az élet az ő számára
már csak csalódást tartogat.
De hiszen gondolatai,' tervei, vágyai, törekvései támadnak, fojtogatják,
nyugtalanítják. Csak hallgat. Alvajáró.
' •
Mi lenne, ha egyszer a Bölény megmozdulna,- megrázkódna és elüvöltené magát?
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FÉL ÖTKOR KEZDÖDÖTT a nevelési értekezlet. A kartársak nagyon
pontosak voltak. Hol van már az az idő, amikor a'tanár félkor bement az
órára, feleltetett .két-három tanulót, s feladta a következő leckét! Legjobb
esetben öt percig magyarázott is, hogy a »bunkók« is megértsék. ' »Nekem
aztán ne mondja senki, hogy nem érti! Elmagyaráztam, a te dolgod, - hogy
megtanuld.« Hát ez a világ régen elmúlt, az is lehet, hogy ázelőtt sem volt
minden iskolában így, de az is meglehet, hogy ma sem minden iskolában
folyik olyan példás fegyelemmel a tanári munka, mint ebben...
Pontosság dolgában nem volt hát. hiba. Amint a csengő megszólalt
pillanatok alatt kiürült a tanári. Űgy látszott, az órákon is kitűnő m u n k a
iolyt. S jó híre is volt az intézetnek. Legalább is voltak, akik erről hallottak.
De' a ' tanári szobába belépve megváltozott a légkör. Itt egyének éltek;
akiket a mindennapi munka azonosságán, hasonlóságán kívül nem sok fűzött
össze. Két-három fiatalabb ember rendszeres vitát rendezett a sportújság
hírein, eredményein, ketten minden szabad pillanatukban sakkoztak, egy
• negyven körüli nagyon. rövidlátó matematikus szenvedélyes horgász volt,
s évek óta agitálta a tanárokat erre . a nemes sportra. Pontos statisztikával
szolgált arról, hogy ha minden magyar közép- és általános' iskolában csak
egyetlen új horgász is -jelentkezne, a horgászok száma éppen elérné azt a
számot, aminek alapján a miniszteri rendelet szerint sportszövetséggé válnának. S hogy ez mit jelentene, azt könnyű megérteni, ha : — kedves kartársak
— meggondoljuk, hogy például a tekézők, akik . . .
Huszonhármán voltak, köztük négy nő. Három fiatal, kezdő kartársnő,
akik a fiúiskolában szinte vértizzadva küzdöttek természetes nehézségeikkel.
A negyedik egy egyetemi tanár negyven éves özvegye, akit — egyedül őt —
- nem lehetett ránevelni a pontosságra. Valahogy még most is a méltóságos
asszonyt szerette volna megjátszani, tanítást is csak azért vállalt férje hirtelen halála után, mert három iskolás fia volt; s ezeket fel kellett nevelnie.
Beszélhetett, könyöröghetett, majd fenyegetőzhetett. az igazgató, sorozatosan
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és következetesen tíz percet késett mindenünnen, ahol kötelessége volt megjelénni, de ugyanennyit a színházból és templomból is.
Ma is pontosan megjöttek a kartársak, mind a huszonketten, a fentemlített méltóságos asszony a szokott tiz perc késéssel, amikor az adminisztrátor
már a rendeleteket ismertette.
A rendeletek felolvasása különös része az értekezleteknek. Ilyenkor még
folynak a ceruzafaragások, Vajda kartárs, aki gyomorbajos, és három órári-.
kint ertnie kell, alig hallhatóan .még a kekszét ropogtatja, Simon tanár úr
rendezi a fiókját, és az orosz szakos fiatal kar társnő — dugiban — a három
utolsó dolgozatot javítja. Az igazgató, aki nagyőri komoly ember, most .még
nem veszi észre ezeket a — kilengéseket, mert hát a rendeletek ismertetése
tulajdonképpen nem. is tartozik még szorosan magához a • nevelési értekezlethez. A rendeletek különbén megtalálhatók a Közlönyben, akire tartozik,
adandó alkalommal majd elolvassa. .. Hajdú' András lesz a mai értekezlet
főelőadója, úgynevezett vita előadást tart, ismerteti az iskola fegyelmi állapotát jelen helyzetében, feltárja a hiányosságokat, s — az igazgatóság külön,
nyomatékos-utasítása alapján a vele előzetes megvitatás szerint — a nevelők
ilyenirányú munkásságának bírálatát is adja. Az értekezlet ilyen tartalmáról kettejükön kívül senki sem tudott. Kísérlet volt ez, teljesen új dolog ebben
az iskolában, s az igazgató érthető várakozással tekiritett a dolgok elé.
Hajdú András azokat a papiroslapokat rendezgette, rakosgatta a rendeletek ismertetése idején,, amelyekből félig kötött, félig szabadelőadását,
megtartja. ' '
"
Csendben nyílott az ajtó, bűbájos mosollyal belibbent rajta az örökké
• feketében járó özvegy, egy zárdafőnöknő szelídségével és alázatával a helyére
sietett, leült, és ettől kezdve végtelen figyelemmel vett részt 'a gyűlésen'.
Egyetlen szót, mondatot el nem' vesz.tett, de egyetlen kérdéshez sem szólt
Hozzá soha, kivéve, ha az ő személyéről volt szó. De ekkor aztán bátor volt
és harcias, mint egy anyatigris . . . Az igazgató összerezzent az özvegy megjelenésére, elvörösödött, elővette zsebkendőjét, és levett szemüvegét törölgette, mintha nem látná, ^ méltóságos asszony már megint tíz percet.
Ada Sándor a nagy T-alakú asztal rövidebb szárának egyik végén ült.
Most nagyon nyugodt volt. Nem kizárt, hogy ma beszélni fog, kiönti a lelkét,
hadd lássák ezek a f i a t a l o k . . . Mert az ötvenkilenc éves Bréznik »tatán«kívül, aki ábrázoló geometriát és korábban rajzott tanított, mindnyájan fiatalabbak nála. Gyerek szinte a fele. Mit tudja ez, mi van egy ilyen élet mögött!
Mit rejt magában a félszázad! Az . 1905-ös forradalom idején ő már élt; gimnazista volt, amikor a férfiak, csukászürkébe öltözve azzal búcsúztak ősszel
asszonyaiktól és gyermekeiktől, hogy: »Ne féljetek, mire lehull a hó, visszajövünk!«... : Ö, de kevesen jöttek vissza, s a megjöttek is/mikor; s ki félkarral, ki félszemmel... Hetedikes volt, amikor az őszirózsás forradalom
kitört, s még ugyanebben a tanévben ő is ott volt, amikor tavasszal Kun
Béla szónokolt a piactéren meg Szamuelly Tibor. Nagy idők voltak. A dunántúli városka vasútállomásának közelében állott, amikor a román megszálló
csapatok bevonultak, Devecserig m e n t e k . . . Az ő városukban vörös parancsnokság volt, Siófokon meg egy másik úr készülődött a vérfürdőre. Ö, jól
emlékszik arra az éjszakára is, amikor Pálinkás Géza bácsi másodmagával
gyalog nekiindult Füred felé. Mit tudta ő akkor, hogy hova mennek! Ö meg
Pálinkás néni kikísérték a város végéig, a vízművekig. Ott búcsúztak, örökre.
Nem is látták őket .többet. Lebuktak a siófoki piactéren. Sosem lehetett meg' 2 5 5

tudni, megbízásukat vájjon teljesítették-e vagy sem. Csak évekkel később
suttogtak róla, hogy a Sión-túli fenyveserdőben kapálták rájuk a földet, akár
azokra is, akiket stráfkocsin vittek Füredig, onnan meg hajón át Siófokra . . .
Aztán a megboldogult Géza bácsi hagyatéka szerint — aki gépmester volt a
Wirth-féle nyomdában — Pestre került a bölcsészetre, s mert az özvegy nem'
tudta tovább támogatni, önmaga tartotta fönn magát.- Micsoda évek!. ..
Amikor idáig jutott múltja képsorozatának rendezésében, az igazgató
emelt hangja rezzentette össze. A rendeletek.ismertetése végetért, következett
Hajdú kartárs.
. — Kartársaim — mondotta Hajdú eloadá-sa folyamán —, a mi testületünkben is a legtöbb nevelő nem helyesen közeledik az ifjúsághoz. Állítom, határozottan állítom, túlzott és nem egészséges az a szigor, kérném, amit egyesek alkalmaznak. Örökké akadályokat állítanak a tanulók elé. S azok nem tudják, mit miért. Tilos, tilos, tilos, ezt harsogják itt sokan, teremben, folyosón,
udvaron. Maholnap elég, ha egy tanár cipője végigkopog a folyosó kövén, már
a falak is .ezt kiabálják: jilos, tilos, tilos!... Egészséges ez? Korántsem!" Sőt
egyenesen káros! Bolgár, Nagy, Pallós és a többi kartárs úgynevezett »vasfegyelme« nem vas, hanem — vak! Vak, kérném, akárhogyan nézzük is. A szótáruk ilyen sematikus szólamokkal van tele: »ezt nem szabad, azt nem szabad!«, s ha valaki mégis megteszi: »viseli a következményeit!«, jön az osztályfőnöki megrovás, az igazgatói megrovás, ennyedik meg ennyedik fegyelmi bün. tetés, satöbbi, satöbbi. Mert se szeri, se száma ezeknek. Ne tedd ezt, ne tedd
azt! Örökösen he és ne! . . . Hát ezt egyetlen önérzetes ifjú serri tudja elviselni.
Nem is volna ifjú, ha bírná. Mi lesz ezekkel a zsandárfegyelem alatt álló gyerekekkel? Gerinctelenekké válnak előbb vagy utóbb, megfosztjuk őket a kezdeményezés, az egyéni szabadság érzésétől... Vagy megátalkodottan makacsokká válnak . . . Kérném, ezek a kartársak az elvakult laktanyamódszer hívei. S ez nagy baj. Sajnálom azt az ifjúságot, amelynek kibomló egyéniségét
egy ilyen téves úton haladó testület erőszakkal elfojtja .. .' Persze a fegyelem
megszépíti a közösséget, vallom én is. Fegyelemre tehát szükség van. De az önkéntes és öntudatos fegyelemre! Ennek az útja hosszadalmas. A kartársak türelmetlenek, főleg az idősebbek egy része. Attól félnek talán, hogy n,ekik már
nem lesz idejük ezt kialakítani? Nem baj. Majd kialakítjuk mi, a fiatalabbak ...
De van aztán egy másik hibás gyakorlat is nálunk. Nem birok velük, hát nem
is veszem' észre, mit csinálnak. Kényelmes, de vétkes álláspont. Szemet, húnynak a hibákon. Jól megy itt minden, áltatják magukat, s elhallgatják még egymás előtt is, hogy óráikon fegyelmezetlenség fegyelmezetlenségre halmozódik,
s mivel nincs erejük és módszerük a helyzet megváltoztatására, beletörődnek ...
Ebbe a mindent tűrő csoportba tartoznak a nőkartársak, Vincze Béla, de főleg
Ada kartárs. Ö azelőtt más volt, a laktanyafegyelem híve, de ma beleesett ebbé
a fatalizmusba, s neki ugyan mindegy, a fején áll-e a világ vagy sem .. .
A testület tagjai mocorogni kezdtek. Hajdút ez cseppet sem zavarta. Végigvette az egyes osztályokat, és könyörtelenül felsorakoztatta — egy ügyész
élességével és egy bankpénztáros pendánsságával, pontosságával, hol mi a
hiba.
'
•
— Kedves kartársak — emelte fel a hangját a fiatalember —, engedjék meg, hogy most magamról beszéljek. Amit én csinálok. S amivel sikert érek
el. Én nem kiabálok, de nem is törődöm bele az anarchiába. Én megkeresem a
csomó végét. Mert egy-egy osztály egy-egy gombolyag fonalhoz hasonlíthátó.'
Kérném, a gombolyag össze .van kuszálva. Nem könnyű megtalálni a végét. De
'25G

ha ez megvan, akkor még mindig csak a kezdet kezdetén vagyunk. Mert össze
van, mondottam, kuszálva. Ha erős kézzel, erőszakkal kapkodok' hozzá, megfeszülnek a csomók; ha viszont ráhagyom, a gombolyag örökre összegubancolódott marad. Megkeresem a végét s egyenkint a bogokat, és a fonalat óvatosan
átbújtatom a csomón, vagyis kioldom. Kérném, ehhez türelem kell és szeretet.
Bennem, kartársaim, megvan ez a türelem és szeretet. De azt hiszem, nem is
• nevelő, akiben ez nincs meg. Bennünk mind a huszonhármónkban megvan. De
^ nern engedjük érvényesülni. Hagyjuk, hogy az unalom vagy a türelmetlenség
eluralkodjon rajtunk. S akkor vége a gombolyagnak... Mondottam, türelem
és szeretet... Én, kérném, a gyengéjük irányából közelítettem az osztályomhoz. Moziba szerettek járni? Elmegyünk a moziba! Sportoltok? Én is szerétek
futballozni! Hát még kézilabdázni!. Vasárnap délután együtt izgultunk a Zalka
Máté által rendezett országos salakpálya motorversenyen. Összemértük az
erőnket a III. b. a'tlétáival. Mondhatom, szoros verseny v o l t . . . Vagy, kérném,
jöttel^ilyen ötletekkel, hogy népi tánccsoportot akarnak létesíteni. Tyű, ehhez
értek ám csak! Nem sokból áll felidéznem, hogy tíz éve Szarvason a gimnázium
tánccsoportjában én -is szerepeltem. Persze, hogy nem felejt el az ember, a jó
— tanár tíz év alatt táncolni! Lett tánccsoport... Kartársak, mondottam, megy
ez, szinte ijesztően simán is. Az ifjúság a nyakamon, lóg, alig lehet őket levakarni magamról. így megy ez egy ideig. Olyanná vált az ifjúság, mint a méhkas. A második lépés az volt, hogy észrevétlenül apró feltételek, feladatok párosultak kívánságaik teljesítéséhez. Egyesek — a gyengék — megijedtek, oldaltléptek, a várakozás álláspontját foglalták el. Igen ám, de kimaradtak volna
az iskola kupamérkőzésein a csapatból. Az osztályközösség átsegítette ezeket a
fiúkat a nehézségeiken. S játszottak a válogatottban, megjavult az iskolai magatartásuk, és tanultak is . . . Nem kiabálok, nem dühöngök, nem toporzékolok.
Nem emésztem magam. Vidám vagyok, s vidámak a növendékek is. Hol van az
megírva, kérném; hogy a tanárnak mennydörgő-Jupiternek kell lennie? Az. ember idegrendszere, egészsége drágább annál, h o g y . . . Az én. eszményem tehát
az önkéntes és tudatos fegyelem . . .
Így ágitált egyre élesebben s néha határozottan gúnyosan is Adá Sándorral szemben a fiatal ember. A Bölény szorgalmasan jegyzett. Egy-egy szó,
mindig az élesebb, megütötte a fülét, s azt már irta is. No,, majd ő megfelel ennek a fantaszta titánnak. Most végre a nyitjára jött, mitől szelesedtek meg ezek
a fiúk. S hogy miért kérdezte meg a II. b. legrosszabb tanulója, a hórihorgas
Sramek a múlt héten tőle nevető arccal, kihívó hangon: »A tanár úrnak nem
volna kedve délután focizni?«... Micsoda impertinencia! Hát már erre is rávetemedtek ezek a neveletlen fickók? Hogy gúnyolják/ilyesmivel idősebb tanáraikat?! Hallatlan!..-. Hát ez az oka, így adnak alájuk lovat a — tanárok maguk!
Egyes tanápok!
Belemélyedt gondolataiba. Mint mindig, ha elfutotta a méreg, most is
vörös lett, a nyakát feszítette, duzzasztotta a vér. Nem hallott, nem látott ilyenkor, s egy ideig most is kihullott a füléből az előadó szava. Hosszabb idő vagy
csak pár perc telt el közben, nem tudja, de valahogy olyasmire eszmélt újra,
hogy Hajdú András most már nem a tanulókról beszél, hanem, ni csak, a tanárokról! Ügy, úgy, egyenkint a tanárokról! Csak nem fognak leckét kapni ettől
az úgyszólván — kezdő tanártól, ők, a sokéves' tanári múlttal, a tapasztalatok
tárházával rendelkezők? . . : De igen, jól hallja, kritika ez. Éspedig nem is akár•. milyen. Vág, mint a korbács, durva, mint a pokróc, meggondolatlan és elsietett, akár ennek a fiatalembernek sok más megnyilvánulása. Mi történik itt?
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Hát idejutottunk? . . . S vajon tudott-e erről az igazgató? Tudott és mégsem
szólt? Hogy lehet ez? . . .
Hajdú András pedig szinte a többiek egyöntetű megdöbbenése közben
nyugodtan folytattá bírálatát. Az igazgató bal keze hüvelyk és középső ujjával
sűrűn igazgatta szemüvegét, pedig az nem akart lecsúszni. S közben élesen
figyelte, miként váltanak a színek: pirosság és sápadtság az egyes tanárai arcán. Nagy vizsga ez a mai nap. Ismerte Hajdú szövegét, hiszen tegnap délután
két órát meditáltak a kész kéziraton, s most így hallva is csak azt mondhatja,
találó és igaz minden szó, ami benne van. Nem sért, nem is sérthet senkit,
aki ismeri önmagát és felül tud emelkedni a kicsinyességen. De mégis nehezen
várta, hogyan fogadják. Külön aggodalommal figyelte Ada Sándort, mert hiszen ő szemmelláthatóan' igen megrendült volt. Talán lecsillapszik még az alatt
az" idő alatt, ameddig az előadás eltart. De ha nem, ám legyen. Az éles elvi
harcból csak jó sülhet ki: tisztázódás, a meztelen igazság . .. Ada Sándorra nagyon ráfér egy kis tisztító izgalom. Az igazgató igen sokra tartotta ennek a tanárnak tudását, gazdag tapasztalatait, módszeres eljárásait, dé azért aggódott
is érte az utolsó évben. Azt is látta, hogy egyre jobban valami jégpáncél alakul
ki Ada és Hajdú között, aminek okát nem tudja adni Hajdú.. Ha meg Adával
próbált beszélni, csak kitérő félmondatokat tudott kivenni belőle, semmi mast.
Azt nem akarta soha elismerni, hogy van vele valami, hogy igenis megváltozott, nem az, aki még tavaly vagy kétéve is volt. Nem, ő ilyen, ilyen az — '
»•alaptermészete«, mindig is ilyen emberkerülő volt, kedvetlen, f á r a d t . . . Csak
ennyit vallott, többet nem .. . Most majd talán megnyilatkozik, ha találva érzi
magát.
— . . . K ü l ö n kell szólnom Ada Sándor kartársunkról... Nagyon kérem,
türelemmel hallgass°a végig egy hozzá képest gyerekember véleményét. Mert ö
aztán tipikus e s e t . . .
Ada megrázkódott: tipikus eset! Ó, meddig élsz még vissza a türelmünk-'
kel, te ifjú titán, te orrhangú — majom?!...
— . . . Amint tudják, hozzám bizalmasak a tanulók, őszintén megmondják, amit gondolnak; éreznek. Ada kartárs koránt sem áll olyan tiszteletben tanítványai előtt, mint ahogy azt tudása, tapasztalatai, de márcsak kora miatt is
elvárni lehetne, ő is a — beletörődők szektájához tartozik... Kérem Ada kartársat, próbáljon engem végighallgatni. Én is meghallgatom majd a válaszát.
Amit mondok, az én véleményem, de biztos vagyok benne, hogy tényeken alapuló vélemény.. . Nem tudom, a kartárs korábban, fiatalabb' korában, a régi
állomáshelyén milyen pedagógiai. elveket vallott, de mostanában hullámzók az
elvei. A korábbi kaszárnyamódszérről egyszerre visszaesett árra .az álláspontra,
ami a beletörődéssel egyenlő. De megjavította-e ez az álláspont óráinak fegyelmét? Korántsem. Zaj szűrődik ki a tanteremből. Én ilyen légkörben nem tudnék dolgozni. I n k á b b . . . i n k á b b . . .
. 0 •
.
Itt megakadt. Ügy látszik, itt Hajdú-András — improvizált, nem a leírt
szöveget olvasta, mert nem tudta befejezni a mondatát. De aztán belenézett a
kéziratba, és folytatta.
.
.
. — így lassan aláássa nemcsak a saját, de más kartársai tekintélyét is.
így nem lehet.dolgozni! Így nem lehet termelő munkát végezni! Így nem lehet
szocialista iskolában tanítani!...
Hogy még mit mondott, abból Ada nem sokat értett. A szivére nyomás
nehezedett, egyszerre céltalannak találta, hogy itt ül. Minek mindez, ha így
vélekednek róla, ha ennyire becsülik huszonnyolc év Után a. munkáját?
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A fali ingaóra hatot ütött. Mintha kiszámította volna, szinte pontosan
ugyanebben a percben Hajdú András befejezte az előadását. Egyetlen pillanatig csend volt, aztán egyszerre mocorgás, mozgolódás indult. Fábry Géza cigarettára gyújtott, szomszédját is megkínálta, két egymás mellett ülő nő összesúgott, az adminisztrátor az' igazgatóhoz fordult. Halk beszélgetés kezdődött itt
is, ott is, csupán csak két ember ült meredten, .egyedül, némán, de egymásra
sem tekintve, Hajdú és Ada. Némelyek- jegyzetet készítettek, papirosuk fölé
hajoltak.
Így telhetett el egy perc. A ház előtt', a tanácskozó sarokterem ablaka
alatt villamos dübörgött el, a gyakorlott fül azt is megállapíthatta, melyik
irányból'jön, s merre-megy. Ez a kettes kocsi, és Ada a kocsi útját követve gondolatban eljutott Soós Máriához. Még talán mosolygott is, hogy éppen itt, éppen
most merült föl benne az írónő képe. Két hét ótá, hogy együtt utaztak, nem
találkozott vele, s most egyszerre hiányát érezte. Jó volna, ha itt ülne mellette,
és nyílt, tiszta homlokába tekinthetne . . .
•
Most az igazgató halk hangja rezzentette össze.
— Kartársak, megköszönöm Hajdú kartárs igen tartalmas és lelkiismeretes munkára valló-elemzését. Azt hiszem, ez olyan előadás volt, amely bőven
vált ki észrevételeket az érdekeltekből, tehát mindnyájunkból. Mielőtt a vitát
megnyitnánk, csak még annyit, hogy nekém nagyon tetszett Hajdú kartárs fejtegetésének nemcsak új tartalma; hanem új hangja is. Előbbre lépni és mun- •
kánkat megjavítani gyökeresen csak úgy tudjuk, ha elgondolkozunk a hallottakon. Hajdú kartárs bíráló szavai építők. Tudom, hogy a kartársak is hasonló
módon fognak vélekedni..'. A| vitát ezzel megnyitom . . .
•
Csak egy pillanatig követte mozdulatlanság az igazgató utolsó szavait,
aztán egySzerre három kéz emelkedett fel. Az igazgató körülnézett, majd így
szólt:
. .
— Elsőnek ., .' Ada kartársunké a szó
A BÖLÉNY FÖLÁLLT, és így beszélt.
— Kedves tanártársaim , . - . . ' '
Az arcok mind rátapadtak, szinte ki-ki elfeledte saját keserűségét, őt
nézte huszonkét szempár. Hiszen nagy dolog, hogy Ada Sándor, a' mind hallgatágabb, csendes, magának élő öreg tanár egyszerre megszólal. Kovács Imrének és Hajdúnak most ez jutott eszébe: Bölény. Kovács szinte megrettent, ahogy
ülve felnézett a magasba nyúló, száznyolcvan centiméteres Bölény elszánt, keserű, markáns arcára.. Nem lehetett csúnya férfi valaha, most is rendkívül megkapó ez az arc, s aki rápillant,'ottfelejti a. szemét. Nem szép, de hatalmas fej. és
hatalmas arc. Haja, amely szőke, most is dús, s csak kétoldalt kezd fehéredni.
Domború homloka alatt elég távolülő a szeme, szürkéskék, nagy, nyílt szem ez,
amelyben kérdezés és befelétekintés egyszerre benne ül. Járomcsontjai elég távol állanak egymástól, orra kissé meghajlott, szája elég nagy, de nem széles.
Arca borotyált. Mozdulatai lassúak/kimértek, meggondoltak, lépése puha, de
hosszú. A keze szinte külön élt ennek az embernek, ha hallgatott; ha meg beszélt, mozdulatai kétszeres erővel támasztották alá mondatai tartalmát. Mosolyogni ritkán látták, hacsak azt az ironikus mosolyt nem számítjuk annak, ami--'
vei nem fukarkodott. De ennek is az éle legtöbbször befelé fordult, mint a bumeráng, mások ellen nem irányúit, másokat sosem szokott megbántani... Kovács is, de a többiek is most úgy találták, hogy új ember jelenik még Ada Sándor álarcában. Hangja egyre keményebbé vált, a végén dübörgött. A más' 2 5 9

kor finom mozgású keze most ökölbe szorult, és .hadonászott. A máskor halványarcot a beszéd alatt állandó pír .terítette be indulata jeléül. Kovács Imre u g y
találta, hogy félelmetes most ez az ember.
— Valamikor én is voltam fiatal. Úgy hallgatták a számról a szót n e m zedékek, mint a hivő ember az igét. Az ujjam köré csavartam őket, Hajdú kartárs — emelte fel a hangját —; az újjam köré, mint most te. és a magadfajta
fiatal tanárok!.. . Az ember nem születik öregen, a legtöbb ember nem születik
öregen, de mind megöregedhet... Hajdú, kartársam, ha szabad így mondanom,
megleckéztetett bennünket. Különösen az öregeket, de legkivált engem. Ezt
megértettem, Hajdú kartárs, nagyon is m e g . . . Ne, ne szólj b e l e ! . . . . Lehet,
hogy majd kérdéseket fogok feltenni neked, majd arra felelj, ha tudsz!.. . Megkaptam a magamét, az bizonyos . . .
— De kartársam — szólt közbe csillapítóan az igazgató —, nem szabad
ennyire megsértődni az őszinte szón. Hajdú kartárs...
— Nagyon szeretném, 'ha méghallgatnának. 'Én ritkán szoktam szólni,
tudják jól, de most nem kérem, hogy akár az elnöklő igazgató is megnyugtatni"
próbáljon. Csordultig megteltem mondanivalóval, s elvégre egyszer én is m e g mondhatom az igazat. Az igazat, kartársak! Az i g a z s á g . . . Ha szabad így mondanom, csodálatos szó. Mindenki- a magáéban hisz, s ezek az igazságok annyi
arcúak, ahány szögből nézzük őket. Nincsenek abszolút igazságok, eszmények,
erkölcsi normák, ahány társadalom, rend, osztály, annyiféle az igazság. Ennek
a "huszonhárom embernek itt huszonháromféle igazsága van, mindé nagyon
igaz, s mind a tűzbe menne érte. Hallották a Hajdú-féle igazságot. A magam
részéről visszautasítom!...
*
•
.'
Szinte felszisszentek erre az éles fordulatra. Ki várta volna, hogy ez a
begubózott ember ilyesmire képes? Egyesek egymásra tekintettek ijedt arccal,
mások hirtelen fölrántották a tekintetüket a beszélőre, megcsodálták merészségét, bátorságát, kissé irigyelték is, Ki ez az Ada Sándor, aki" itt forgolódik közöttük hét éve, s csak most látják, ilyen hangja is van? Ismét másokat úgy izgatott fel ez a hang,'.hogy ők is hasonlóra készültek. Már keresgélték és ízlelték a
kifejezéseket, amikkel ők rukkolnak elő, ha rájuk kerül a sor. De voltak tekintetek, amelyekből az együttérzés, a teljes helyeslés sütött ki, kettő-három ilyen
volt, de volt."Felbolydult a méhkas. Ki bolydította föl, Hajdú vagy Ada? Mindegy, Viharszag pörkölte a levegőt.
'
Hanem ekkor — váratlanul — épen Ada vált a legnyugodtabbá. Óriási ,
-erőfeszítésébe került, de legyűrte.indulatát. S a hangja, amelyen újra szólt, mélyebb, emberibb, rokonszenvesebb volt. Igazi bölcs szava.
— Igen . . . kedves barátaim... az ember nem öregnek születik, de mégöregszik. Ha most húsz-huszonöt évvel előre lehetne látnunk, talán Hajdú kartárs ülne itt a helyemen a — vádlottak padján . . . Kedves Hajdú András, tudod is te, mi voltam én negyedszázaddal ezelőtt, s mi leszel te annyi idő múlva!
Nem állítom,. hogy ez törvényszerű, de azt igen, hogy fiatal tanár korombar
— a magam módján — más viszonyok között én is forradalmár voltam. De az
á m ! . . . Oda-odacsaptam az asztalra, hogy táncoltak á poharak. Hej, de nagy
idők voltak! A Falvay Géza meg a Baltay János csak úgy nyitották á szemüket: Mit akar ez a nyálas kis k e z d ő ? . . . Pedig én nagyot akartam, akár most
t e . . . Most már látom, hogy nekik volt igazuk. Persze az öregeken kívül én
is.meghódítottam mindenkit, de legfőképp a diákságot. Hajdú András, én is az
ujjam köré csavartam az ifjúságot a sző legjobb értelmében. Eljöttek volna
utánam a pokolba is. Nem volt énnekem panaszom rájuk s o h a . . . De az i f j ú ' 2 6 0

ság is volt! Nem- olyan, mint ez a mai. Mentünk játszani, szórakozni. Micsoda
önképzőköri életet teremtettem!... És a diákság ennek a nevelésnek a hatására egész magatartásában, erre figyelj, Hajdú kartárs, egész
magatartásában
nevelődött! Igaz, akkor erkölcsi normákat ismertek, -ma meg csak beszélünk
róluk. A mai ifjúsággal mintha elszaladt volna a ló. Ideig-óráig.talán gátat-tud
neki vetni egy-egy Hajdú András, de ez. kétes értékű eredmény. A kezdetben
hangoztatott jelszókat félreértették, a szabadság szót szabadosságnak magyarázták. Azt képzelték, hogy ezentúl az iskola úgy forog majd, ahogy ők akarják. Igaz, elmúlt már az az idő, amikor nem is minden alap nélkül lehetett
nyíltan hangoztatni, hogy az ifjúság fejlettebb a marxista filozófiában, mint a
nevelők tízezrei, s hogy. nem lehet a szocialista ifjúság nevelését azokra bízni,
akik .az idealista filozófiában nőttek fel, s felfogásukat, annak mérgei itatják,
át ma is. A párt irányító szerepe akkor még nem mindenütt érvényesült, s az
avangardistákban több volt az anarchizmus és a jelszó, 'mint a megalapozott,
átgondolt tett. Az az idő — szerencsénkre — már elmúlt, s .nagyon kár volna,
ha egyesek, éppen a pedagógusok, fel akarnák támasztani. Hajdú kartárs — módszerében ezt a veszélyt látom, ezért utasítom vissza. Jó ilyen fontos pillanatokban vissza-visszatekinteni a múlt tapasztalataira, s tanulni belőlük. Eszembe
jut 1947-ből Boros Tibor hetedikes, akit az avangardista világ odaültetett a valóban régi világból idecsöppentett hatvankét éves Antoni Kornél főigazgató úr
mellé. Ez a Boros Tibor többet jött-ment a főigazgatóság irodahelyiségeiben,
mint a tanteremben, s az öreg főigazgató térde megremegett, ha a hetyke és
félfuvalkodott fiú rányitotta az ajtót. Ö maga sietett cigarettával kínálni Boros
elvtársat, akit első éves egyetemi hallgató korábaA aztán nemcsak az egyetemről távolítottak el negyvenkilencben, hanem a pártból is . . . Persze Antoni Kornél is rég a Mecsek lankáin szedi a bogarait azóta, há ugyan még él, s ez való
neki, nem más . . . Igen, igen, Hajdú kartárs, ezek a nehéz idők, ha szabad így
mondani, elmúltak, a semmi ködbe vesztek, az acél salakjai voltak ezek, így is
kell tekinteni őket, s eszerint értékelni. És én ezt már akkor is megmondtam.
Egy ügyesbajos dolgomban negyvenhét novemberében — ma is jól emlékszerp
—, bent jártam a főigazgatóságon, s. beirányítottak a főigazgatóhoz. Akkor is
bent ült nála Boros Tibor. A főigazgató biztatott, hogy mondjam csak, mi járatban vagyok. Nem, várok, amíg végeznek, majd csak négyszemközt. — De drága
kartársam — tárta szét karját Antoni Kornél —, az elvtárs előtt nyugodtan beszélhet, ő a MADISZ és a párt kiküldöttje . . . — Igen? No, az én ügyem mindenképpen négyszemközti tárgyalást kíván . . . Mire a fiú dühösen és gőgösen
kiment. A főigazgató elutasította a kérésem, s kimenet á folyosón az irodaigazgató a fülembe súgta: A tanár úr valamit elhibázhatott... Nem baj — válaszoltam —, majd elmúlik ez is .... Igen, Hajdú kartárs, a halottakat hagyjuk
aludni.. . Ma a tanárok akarnak dirigálni újból az iskolában, a tanulók azonban nem engedelmeskednek. • Ez van, s ha megszakadunk, sem lesz egyelőre
lényeges változás! Én hiszek a fejlődésben; a nevelés erejében, de vallom szilárdan bőséges tapasztalatom alapján, hogy a nevelést, az ember átalakítását nem
lehet tempóban a végtelenségig fokozni. Megvan ennek, ha szabad így mondanom, a.természetes forgási sebessége, s Ha a fordulatszámot egyre fokozzuk, egy .
bizonyos ponton törés áll, be. Persze, p e r s z e . . . a gép! De az is csak égy bizonyos pontig fokozható. Az ember pedig a legérzékenyebb, legfinomabb műszer,
amely kényes is egyúttal. Nem évek, hanem évtizedek kellenének a "'tudatba
beleivódott tartalmak lassú megváltozásához. S akkor sem mindenki képes
erre. Lesznek, akik úgy halnak meg. hogy alig valamit léptek előre, mások
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talán nagyobbat. Az utca, a sportélet is, — éjszaka a sportklubokban,, bál, professzionizmus —, a mulatók ma is mérgezik az ifjúságot. Menjenek el, kérem,
kedves kartársak, egy dizőzparádéra, mit látnak] Menjenek el, mert diákjaik
úgyis ott vannak! Menjenek el és.lássanakí Meddig tűrjük ezt ölhetett kézzel?...
Erről van szó, kartársak, semmi egyébről, s aki ez előtt lecsukja .a szemét, befogja a fülét, nyugodtan tud aludni, az lehet jó szakember, biológus, nyelvész
vagy kémikus, de rossz nevelő, rossz tanár! . . . S ha aztán nem bírjuk tovább
az önmarcangolást, úgy járunk, mint én. Meg a csiga. A házába húzódik. S milyen könnyű ránkmondani, hogy pesszimisták vágyunk..-. Pesszimisták?...
Álljunk csak fnegy egy pillanatra!... Egyesek talán tudják a kartársak közül,
mit vesztettem el én 1944. szeptemberében/, Azt is, hogy nem tartoztam soha a
kizsákmányolók táborába. Árva gyerek voltam, bognár apám halála ütá'n könyörületes munkásemberek jóvoltából lettem diplomás ember. Amióta élek, a
szebb, a becsületesebb életért küszködöm. Tíz éve szétnyílt a nagy függöny,
a lehetőség. S ezt-jól használtuk-e ki? Nem, kedves kartársaim, nem! Ha a mi
területünket nézzük, mennyit tudtam volna én használni, ha valaki is hallgatott volnarám! De kinek kellett az én szavapa? Hogy néha éles volt? Hát éles,
. mert a türelmetlenség keserűsége élesítette ki. Tíz év . . . Tele gyönyörű eredményekkel egyfelől, s bosszantó hibákkal másfelől. Az utóbbiak ez előzők velejárói? Tagadom! El lehetett volna és el kellett volna kerülni a legtöbbjét. -De' az
első pillanattól kezdve mindenüvé a legrátermettebb embereket ültetni! S ahogy
nőtt a nép hatalma ebben az új országban, úgy kellett volna a bizalomnak is
növekednie irántunk, Adák iránt. De ez, sajnos, nem így v o l t . . . Hosszan tartana, ha példák százait sorolnám fel a mi munkaterületünkről. Ezt nem teszem.
Csupán egyet említek meg, s ez egészségtelen maradvány régi életünkből: aki
hatalomra jut, a paragrafusok erejével akar érvényt szerezni mindennek, ami
az ő létét, nélkülözhetetlenségét igazolja. Akkor is védi's végrehajtatja a rendeletet, ha az kézzelfoghatóan hibás. Beszélünk arról, hogy alulról induljon ki
minden, a nép szava kiáltson föl. Megvalósult ez? .. .- Mert például ki hallgatott
rám, mióta itt vagyok? S a végén —lázadó lettem illetékesek szemében, majdnem e l l e n s é g . . . Kartársaim,, csoda-é, ha ilyen körülmények k ö z ö t t . . . elhúzódik az e m b e r ? . . . Megkérdezem, van-e tovább értelme az ilyen életnek? A vakond a sötéthéz szokott, de az ember nem vakond, nekünk napfény kell, különben elpusztulunk!
Megállt egy pillanatra, leejtette hatalmas fejét a mellére. Most sajnálni
lehetett.
— Napfény?. . . Kihúnyt az én napfényem . . . Az én napfényem az ifjúság szeméből tűzött felém. Tompa, vak fény tekint csak rám. Hiába keresem,
hiába szomjazom . . . Nem kellek nekik . . . S ti, barátaim? Mit vétettem nektek, hogy így széthúzódtok, elfordultok, ha én megjelenek? Az én szívem melegre v á g y i k . . .
— De magad körül mégis jégpáncélt építesz ki! — vágott közbe Hajdú.
— Jégpáncélt... azt mondod, Hajdú András?. Jégpáncélt.. . Mért nem
mondtad ezt nekem előbb? . . .
— De azért Ada kartárs megtalálja a maga társaságát nélkülünk is! —
Hirtelen ironikussá vált Hajdú hangjai — Megtalálja, akikkel kártyázni ül le
egy asztalhoz...
A Bölényt taglóütéssel érték ezek a soha nem hallott szavak. Hogyan,
hát figyelik, lesik, hova jár, kikkel van együtt? S nem is arra gondolt ekkor,
ami pedig nagyon természetes lett volna, hogy azt a társaságot vizsgálja felül
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gondolatban, amelyet itt kifogásolnak, hanem a személyes szabadságában, az
önérzetében megsértett emberben ágaskodott a tiltakozás. Hogy lesik, kémkednek utána, figyelik vagy figyeltetik!
S ahogy meg tudta őrizni eddig a nyugalmát', úgy vesztette el most szinte
varázsszóra. Lassan, felemelte a fejét, körülhordozta,, majd megpihentette pon-.
tosan Hajdú felé fordítva. Kék szeméből most a düh lángjai villantak elő..
— Ez a kérdés nem tartozik ide!
—_ Nagyon is. idetartozik!
— Én meghallgattam magát, fiatal barátom, most magán a hallgatás
s o r a ! . . . Ne szakítson félbe! Világosan beszélt, 'én is így szeretnék... Hogy
megértsük e g y m á s t . . . Ön engem ma . . . Nagyon jól tudom, hol kezdődik ellenem ez a — tevékenysége. Márciusban helyezték hozzánk. Az most nem tartozik ide, hogy miért hagyta ott a szakérettségis tanfolyamot...
Hajdú ingerülten felugrott, de aztán legyűrte feltörő indulatát.
— Mindenesetre szókatlan, hogy" tanév k ö z b e n . . . Idejött. Órákat kapott az én osztályomban is, 'az I. b.-ben. Megvallom, nem volt egészen sima az
élet az osztályban. Már akkor mutatkozott ott egy rossz mag. Ezek nem tisztelték a tanárt, és nem is dolgoztak. De lehet, hogy sikerült volna' elszigetelni
ő k e t . . . S ekkor jött az új tanár. S vele új szellem, új levegő áramlott be a terembe. S ez nem volt szerencsés. Most már megmondhatom: elcsavarta a tanulók f e j é t ! . . . Ma meghallhattuk, miféle eszközökkel dolgozott! Bevallotta, be- '
ismerte, sőt: eldicsekedett velük, ajánlotta ő k e t ! : . : Nem, kartársak, mindennek van határa!: Erre én ném vagyok kapható! Ilyenféléket én már. egypárszor
végigéltem. Szerencsére eddig mindig kilábaltam belőle, most sem akarok belefulladni!-. .. Kartársaim! Jól megértették, -mit akar ez a fiatalember? Anarchiát! Merem állítani: anarchiát!- Hatalmat a gyerekek kezébe, döntsenek ők.
mi legyen az iskolában, s mi, akik a vezetésre vagyunk hivatva, erre. tettünk
esküt, mi táncoljunk, ahogy ők fütyülnek! Nem, én visszautasítom a Hájdútervet, mert rossz! »Ijesztően simán« megy az ő terve. Hallották? Ijesztően simán! Ne nevessenek, kérem, nagyon komoly dolog ez. Nagyon nagy itt a baj;
ha ijesztően simán m e g y . . . Tánccsoportot alakít, mert egyeseknek, ha szabad
ilyen triviálisan mondanom, viszket, á • talpá. Nos, én hem kívánok táncolni,
kedves kollégám — most már folyamatosan magázta —, ezt meghagyom magának!..
Egy pillanatra mintha meglódult, megingott volna a hatalmas ember.
De aztán nyomban folytatta: Most már elvesztette az uralmát magán, és
•szinte harsogott, csattogott a s^ava:
. .
— Elég baj, hogy akad tanár, aki összeáll t— futballozni a diákjaival! . ..
P'utballozni!... Én is menjek futballozni?! Ügy .gondolja?! Mert az egyik impertinens... futballistája merészelt engem i s . . . engem is invitálni! Hallják,
kérem?! Menjek velük futballozni, én, Ada'Sándor, tanár!. .. Hát erre tanítjuk
mi az ifjúságot?! Ilyenek kezébe lesz letéve öt-hat év múlva a haza sorsa?!.. .
Bohócot .akar csináltatni belőlünk?!... Azt érje el a híres módszerével, hogy
tisztességesen viselkedjenek velünk, nevelőikkel szemben! Hogy, ha szabad
így mondanom, ne — röhögjenek a hátunk mögött, s maholnap talán már a
szemünkbe is! Ezt érje el, Hajdú kartárs! Hogy. emberszámba vegyenek
minket, és ne gúnyoljanak, csúfoljanak! Hogy ne adjanak gúnyneveket!...
Hát] bölény vagyok én?! Kérdezém, bölény vagyok én?! Magától kérdezem,
Hajdú András! . . . Miért nem felel?! Bölény vagyok é n ? ! . . . .
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Innen-onnan visszafojtott ku.ncogás- neszei ütöttek a fülébe. Ez még
jobban felbőszítette. Vérben forgó szemmel tekintgetett emberről emberre.
— Kinevetnek?!... Maguk is kinevetnek?!... Maguknak talán nincs
csúf nevük, azt hiszik?! Vari! Vagy ha még nincs, idő kérdése! Csámpásnak és
Malac-pofának, nevezik majd el magukat! . . . .
— De kérem, Ada kartárs, csillapodjék!
— Hagyjon beszélni, igazgató kartárs!... Lássák meg mindnyájan, mi
vár magukra, ha ez a Hajdú-féle s z e l l e m . . .
Hajdú felugrott, és az asztalra-ütött.
— Ne tovább!... Eddig tűrtem, amit össze-vissza beszél, de most megálljt .mondok!
. ' . - " .
— Maga engem nem állít meg! Jogom van beszélni, jogom, érti?! . . .
És majd. a többiek is a szemébe vágják magának a magukét, ha van gerincűk 1 ...
Szinte foszforeszkált a levegő attól a feszültségtől, amit ennek az uralmavgsztett embernek a kitörése okozott. Az utolsó mondat egyenesen bombaként robbant. Ha van gerincük?! Többen felálltak, elhagyták á helyüket.
Ada folytatta.
.
— Most. beszéljen, Kovács kartársnő, ne akkor, • amikor nincs itt az
igazgató-meg Hajdú tanár úr!
A megszólított lángvörös lett, és éles, kissé sipító hangon hadarva válaszolt.
— Nekem nincs semmi mondanivalóm! Nekem nincs semmi bajom
sem az igazgatómmal, sem Hajdú kartársunkkal...
Ada véres szemmel ámult el. ezen.
— Nincs?!.... Na, t u d t a m ! . . . Tudtam!... — Aztán a terem másik oldalára nézett. — És te, Varjas Géza? Te is hallgatsz? Lenyelted, amit kaptál? . . .
Meg Rozner P á l ! . . . Hallgattok?..'. Hát gyávák, meghunyászkodók voltatok
mindig. Jól ismertelek meg benneteket!... Egerekből nem lesznek oroszlánok . . .
Erre aztán kitört a vihar. Az"igazgató a csengőt rázta,- többen Bölényhez
léptek, s egyszerre öten-hatan is beszéltek. A hangzavarból csak időnkint vált
érthetővé egy-égy élesebb mondat vagy moridatfoszlány.
— Megőrültél?!
••
— Hagyja abba, kérem, ne sértegessen bennünket!
— Na, most aztán kibújt a szeg a zsákjából!...
— Hát bölény, igenis, bölény vagyj-Ada Sándor! .Találó rád ez'.a név,
akárki adta is ..'.
És Bölény úgy.állott ennek a zúhatagnak a közepén, mint a . . . Recse-.
gett a fülébe a sok ismerős, és most mégis elváltozott, idegenné és főleg ellenségessé torzult hang. Két tucat patkány rágja a Bölény lábikráját, mérgezett
. nyilakat lődöznek feléje, tépik, marcangolják, s meg is ölik, ha hagyja magát.
S mindezt miért? Mert ez egyszer — igaz, indulatosan — megmondta, a szemükbe vágta a meztelen igazságot. Most hát gonosz, és pusztulnia kell.
Arcok, torzult szájak, lobogó hajak, hadonászó karok cséphadarói támadták- közvetlen közelről.
•
• ,
•
Vége -van. Felégette a hidat. Süllyed.
Mind ellene fordultak.
A gyomra kavargott/nagyokat nyelt, nehogy hánynia kelljen. Közbenazért ő is odavágott még egy-egy indulatos mondatot, de csak úgy ösztönösen,
s hogy mit, azt. nem. látta át, nem is hallotta.
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A rosszullét köde környékezte. Beburkolta valami sűrű közegbe, fojtogatta a torkát, és csípte szemét a füst.
TJjra megtántorodott. A fejét vaspánt feszítette. Utat erőszakolt magának hatalmas karjával, és megindult.
Aztán friss, hűvös levegő csapta orron. A folyosón ment. Valaki tán
meg akarta .állítani, vissza akarta tartani, a karját rángatta, de hiába. Ö erős
volt. Bölény v o l t . . .
Leért a lépcsőn. A csapóajtót a lábával lódította meg. A nagy tölgyfakapu kilincsére nehezen talált rá. Már egészen sötét volt.
Kilépett. Égtek á villanyok, és sűrű, aprószemű eső szitált. Hamar belepte a fejét. Odanyúlt, ekkor eszmélt rá, hogy kalap nélkül van. A nehéz
tölgyfakapu csapódását csak most fogta "föl a tudata.Indult hazafelé végtelen indulattal és szomorúsággal egyben. Mintha .
leszakítottak .volna a húsából egy darabot, olyan eleven volt benne a fájdalom. A lelkével és testével egyformán érezte.
Most igazán kivetett vad volt, hatalmas, sajgótestű Bölény.
3.
AHOGY ELHAGYTA AZ ISKOLAÉPÜLETET, még gyorsan rángatta
á lábába szaladt izgalom, de ahogy eltávolodott tőle, úgy lassult fokozatosan
a türelmetlen, sietés.
Október huszonharmadika völt. Ezen a délutánon lett ősz, hiszen eddig
egész hónapban, három héten keresztül szinte egy szem eső sem hullott, s a
szeptember végi hűvös, esős idő után ragyogó, napfényes napok követték
egymást. S ennek lett vége a mai délutánon.
•
Egyszerre belesüppedt a város az elmúlásba. A zörgő falevelek lucskosan tocsogtak a járókelők talpa alatt, esernyővel vágy behúzott nyakkal
siettek fedél alá.
A hideg zuhany lehűtötte az ő fejét is, s fokozatosan lecsillapultak idegei.
Szeme előtt ugyan még ott ugráltak a tanácsterem szörnyű képei, a handabandázó karok, indulattól eltorzult- arcok, kidülledt szemek,' a fülében még
sokáig hallotta a. meggondolatlanul odavágott szófoszlányokat; amelyeknek
talán nem is volt más céljuk, mint hogy sértsenek, bántsanak. De már kissé
kívülről, eltávolodva, a harmadik ember szemével, fülével fogta föl a hangokat, mozgásokat. Öt magát is látta a gomolyag közepén, és hirtelen megdöbbent. Meg is állt valahol a körúton egy hirdetőoszlop árnyékában. Ejnye, ez
ő-lett volna? Lehetetlen. Ö, tudott ő Harcolni, verekedni is — ha éppen arra
volt" szükség — a korábbi évtizedekben, de az azért mégis más volt. Elvi harc
az igazságért. De ez? Ez tele volt emberi indulattal, kicsinyességgel, amely
szúrt, mart, amelybén nem működött a fék. Talán az évek alatt összesűrűsödött elégedetlensége keresett szelepet. Talán ártatlan embereket is bántott.
H a . . . ember volna, -most megfordulna, visszamenne: Kartársaim... M é g i s . . .
Nem jól szóltam"... Bocsássatok meg nekem, öreg bolondnak . . .
E>e nyomban eldobta magától ezt az ötletet. Gyávaság volna, féríiatlanság. Amit kimondott, amit tett, azért helyt áll. Vállalja... Meggyőződése ellen
nem cselekszik. Talán kivetette magát ebből a társadalomból... Dehát sajnálhat-e olyan társadalmat, amely képmutató, amelyik nem-áll ki igaza, véleménye mellett? Nem és nem! Ha kirekesztette magát, hát kívül van! S akinek
nem kell a — bár meztelen' és éles, de — igaz szó, az falja a hazugságot...
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Hazaért.
Jó volna befűteni. Vacogott. A fejéről letörölgette a vizet, s föl-alá
járkált a kis lakásban. Jó volna befűteni, mert megveszi az istenhidegje.'
Kutatott a tálalóban, és egy üveg fenekén talált valami konyakfélét.
Rettenetesen kívánta. Két hajtókára kiitta. Percek múlva forróság kezdett
szétáradni bénne, a gyomrából indult, s haladt sugár irányban, lábába, karjába, fejébe.
Egy darabig ruhástól feküdt, talán el is szunnyadt, mert amikor felült, tízet dudáltak a gyárak. S az is tudatossá vált benne egyszerre, hogy
álmodott/Hogyan i s ? . . . Rég elhalt anyját látta most megint ugyanabban
a képben, ahogy már sokszor. Ö fekszik a farácsos fehérjágyacskájában, talán
hét-nyolc éves lehet, a skarlát láza' majd kiveti a párnák, dunnák markából,
forró a teste, ég a szája,- torka, gyomra, mindene, s a vékonyderekú, sápadt
asszony, az édesanyja föléhajol, egyik keze a homlokán, és azt mondja, amit
betegsége idején — hetek vagy évek óta is már! — annyiszor: Csillapodj,
Sandrikám! Ne félj, meggyógyulsz, s.faragsz te még címeres ökröt, megládd! . . .
S megint. előkerült a-meséskönyv, és a kisírtszemű asszony azon a soha nem
feledhető cérnahangján elkezdte olvasni »A tetejétlen fá«-t. Ó, az csodálatos
mese volt, azóta is sokszor megkísértette a vágy: fába kellene faragni azt
a történetet.
. És most az egyedüllét érzése kerítette hatalmába a Bölényt. Az ablakot
kíméletlenül paskolta az eső, a lakásban hideg volt. Sivár, szomorú, üres volt
az élete. '
Lenne hát valaki, akinek kisírhatná magát. Aki meghallgatná. Ha nem
szólna is rá semmit, csak bólogatna vagy akár bóbiskolna is, csak a fülét adná.
oda, hogy ő kiönthesse, ami fojtogatja. Dehát kicsoda? .
Az asztalon álló telefonkönyvben lapozgatott. Valakit, aki meghallgatja! Még nem tudta, kit akar felhívni. Lapozott, sietősen, de tervszerűtlenül,
végigfutott a szemével néhány lapot, aztán felnézett.
Soós Mária!.. . Mi lenne, ha,őt hívná föl? Még sosem kereste telefonon,
de levéllel sem. Az a néhány találkozás, ami eddig köztük lefolyt, véletlen volt.
Ha most félh ívná! . . . Talán van telefonja . . .
S most újra forgatott... Soós! Megvan! És már tárcsázta is a számot.
A kagylót úgy szólította a bal füléhez, hogy az belefájdult. Milyen'szomjúságot lehet érezni egyszerre azért, hogy valakinek a hangját meghalljuk. Milyen
különös, hogy egy pillanat' töredékében felfedezzük, hogy napokon, heteken
keresztül hiányzott valami. S milyen nagy dolog, hogy ha rá tudunk döbbenni,
mi az.
Féléve ismeri. A színházban. mutatta be neki valaki. Az első pillanatban szíven ütötte ez a találkozás. Hét éve él ebben a városban, és sosem
látta még? Ki ez az alacsony, nagyon kemény, ruganyos járású szőke nő,
akinek ilyen bátor, éles tekintete van?
— Persze, hogy nem látott. Nemrég jöttem haza. Bebarangoltam az
országot. Tudja, tanár úr, mit jelent az ember számára: látni, látni? A Mátra
meg a Bükk rengetegei, a Bakonyban Gézaháza, a Cuha- és a Gerence-völgyé,
a balatonfelvidéki vulkános hegyek, az ohati erdő. A városok, bányák • és
gyárak. Folyók, Fehér-tó, a Balaton. Utazni, utazni, látni, g y ű j t e n i . . . Á szemem tele van tájakkal és emberekkel, de legfőképpen emberekkel. Mennyi
más, és szinte kivétel nélkül mégis mind ugyanazt csinálja: a jobb életét.
Ha- én azt le tudnám írni, ami a szememben és a szívemben ván! . . .
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. Egyetlen szóval sem mondotta, hogy'író, hogy novellákban akarja-megörökíteni a látottakat.
o
Aztán sokáig nem látta. Másodszor villamosban találkoztak. Ez tavaszs'za-1 volt.
/
-— Nem is képzeli, hova megyek. A téli kikötőn túl van egy rét. Azt
mondják, rengeteg . ott a mezei virág; Az édesanyám nagyon szereti. Neki
szedek...
.
•
"
Adának nem volt sietős a dolga. Egy régi ismerősét akarta meglátogatni
unalmában. No,, ez ráér máskor is. ' .
Amikor a végállomáson leszálltak, a lány" hozzáfordult.
•— Jön vagy másfelé -megy?
. _
•
~
ö kissé zavart lett.
— Tulajdonképpen . . .
.
— Vagyis 'megzavartam.
Rávágta mosolyogva;
•
'.
— Igen, igen, kislány, megzavart.
Soós Mária nyomban' értette. Ahogy nevetett, a szájából egész gyöngysor villogott ki.
— -így válik áz ember akaratán kívül — rendzavaróvá.
— .Az, az,' rendzav.aró. Bennem merev rendben sorakoznak a tervek,
gondolatok.' Kimérten, elhatároltan.
,
— Nö, ne féljen, én nem akarom • felborítani ezt a — rendezett sort.
— Csacsi kislány! .
No nem, ez túlzás! Nem a csacsi, hanem a kislány. Nézze, tanár —
bácsi, én már öregedő hölgy vagyok. Néhánnyal túl a harmincon . . . De mit
dicsekszem így a kórommal! Hol vagyok én attól a gazdagságtól, ami magában lehet!
'
•
— öregség, kedves, öregség! Az van.
— Menjen már, öreg bácsi!.. Az évek növekedése gazdagodás, Egyetlen vágyam: mennék hamarabb egészséges öreggé válni, hogy nagyon gazdag
lehessek. Aztán ontani a bőséget, a szépet és igazat mindenfelé. Hogy más
is növekedjen... Én végtelenül irigy- vagyok magára. Mert pedagógus. Hogy
minden nap adhat. A saját lelkén megszűrt igazságot közvetíti az ifjúság felé.
Nincs ennél szebb pálya.
.
'
...
— S maga miért nem ez lett? . . . Különben sem tudom, micsoda.'
— J a ! . . . Persze!... Nem mutatkoztam be.
.— De a nevét tudom: Soós Mária. De többet nem.
— Hát kíváncsi volt többre? Én tudom magáról, hogy gimnáziumi tanár,
magyart tanít, egyedül él, k i s s é . . . túlkomoly...
— Akár egy-természetrajzi könyv.
— S z ó v a l . . . én munkanélküli vagyok. Vagy: veszedelmes munkakerülő,
ha így .érdekesebb. Az Irodalmi Alap a cinkosom, bizonyos anyagi támogatásával táplálja, bennem azt a rögeszmét, hogy Írókra szükség van, s hogy én
is az lehetek. -Egy-két írásomért fizettek is valamit, s végigjárhattam széphazámat. Most hazajöttem, és alkotni szeretnék. De e pillanatban mezei- virágot szedünk . . . Ne azt, az nem jó! Amazt a hosszúszárú k é k e t ! . . . Köszönöm!.. r
Később leültek. Mária hanyattfekve nézte az eget, egy fűszálat rágott.
— Egyedül él, mondja. Akár én. De én mégis benne élek mindenkiben.
Minden hangban és minden mozgásban. Ez a legnagyobb dolog: . egyedül,
és mégis mindenkivel együtt, függetlenül, és mégis minden percben függő2 6 7
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ségben. Ez a teljesebb élet. Mert kiszakadni, körülbástyázottan elhúzódni
embertelen és egészségtelen t e t t . . .
Ada sokáig és szívesen hallgatta ennek a kedves lánynak, a filozofálását.
Egyszer sem szakította félbe, nem tett hangos ellenvetéseket. De egy kicsit
kalapác^itések is voltak ezek a szavak. Néha pontosan ráillettek.
Arra eszméltek, hogy alkonyodott. A folyón hajó búgott. Csongrádról
vjött.'
.
'
Szótlanul mentek a villamosmegállóig, és a kocsiban sem igen beszéltek.
Azóta négyszemközt nem találkoztak ..
. . . A drót másik végén a csengő egyenletesen, élesen, kitartóan csengett.
Talán alszik, s most felzavarja. Szabad-e ilyet tennie? Milyen jogon?
Felhatalmazták-e erre? Nem, n e m . . . Mégis teszi, s vár, mikor hallgat el a
csengő, s szólal meg helyette a hívott, a vágyott hang.
De csak a csengő berregett, s mintha egyre távolabbról, egyre halkabban.. Végül elhallgatott. '
•
A kagyló csattanva esett vissza- a készülékre. Nincs otthon. Hol jár
ilyenkor tíz után egy magános lány? Vagy talán nincs joga hozzá? Az írótársaival vitázik, vagy előadást tart valahol. Esetleg színházban, moziban ül.
Megteheti, maga irányítja az életét. Vagy akár egy eszpresszóban ül valakivel.
Az udvárlójával. Mennyi lehetőség. Csak egy nem " teljesül most közülük, amit
olyan nagyon vágyott, hogy megszólal a. drót végén a mély alt: Szívesen 'elmegyek magával, ha úgy akarja. Igen, vacsoráztam, de azért e l m e h e t ü n k . . .
Mondjuk a halászcsárdába. Jó? . .. Húsz perc múlva várjon a körút és a B . . .
sugárút s a r k á n . . . Ezt mondta volna talán, ha felvette volna a hallgatót. ..
De ez. csak üres ábrándozás. S ez neki most nem elég.
Veszi a felöltőjét, esernyőjét, és elmenekül hazulról.
Mintha csillapult volna valamicskét az eső. De azért már jókora tócsákban nézegetik magukat az utca fényei: villanyok, kirakatok világításai.
Válamit elhibázott. Dehát mit és mikor? Egész életében becsületesen élt,.
senkit nem bántott, nem lopott és nem csalt. Negyven éves koráig — távol
ugyan a napi politikától, de azért elevenen '— a bőrén érezte az embertelen
világ tűszúrásait. Ahol tudomást szereztek a származásáról, az urak lekicsinylően siklottak át rajta: levegőnek nézték. És m o s t ? . . . Hol van hát a titkok
nyitja? Az emberekben, akik amikor végrehajtják a legszebb, legtisztább eszméket, indulataikkal, rossz hajlamaikkal', önzésükkel és ezer más apró hibájükkal tönkreteszik azokat? Ő, az emberek kezében szennyessé válik a legfehérebb gondolat is.
' '
És ezt nem lehet tudomásul venni. Aki pedig felemeli a szavát, az
elvészett ember. Mint ő„
Kódorgott háborodott fővel és sajgó szívvel az esős éjszakában.
A KÜLVÁROSI ITALBOLTBAN harapni lehetett a füstöt. A három szál
zenész egy kisebb társaság fülébe húzta már legalább háromnegyed órája a csárdást, és ennek a duhaj nótázásnak nem akart vége szakadni. A kis terem.ben több volt az ittas ember, mint a józan. A kerek falióra háromnegyed N
egyre járt.
.
Ada-Bölény az ötödik féldeci kevertnél tartott. ; A két társát, akivel az
egyik sarokban ült, ma látta először. Szállítómunkás volt az egyik, árudavezető
a másik.
"
•
A szállítómunkás szavalt éppen. A keze, a körme piszkos volt, enyhe
bűz áradt a ruhájából is. Amikor nevetett — márpedig sokszor tette ezt
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bambán, részegen — a két-felső metszőfoga kilógott. Ez. sárga -volt, és hatalmas, mint a lóé.
' .
— Tudja, tanárkám, igaza volt-az én apámnak"... — Ezt a mondatot a
másfél óra alatt, hogy hárman együtt ültek és ittak, legalább ötödször mondta
el. De az sohasem derült ki, miért, volt igaza az apjának. — Azt mondom én
magának, hogy melós vagy nem melós, egykutya. Én kilencszázat keresek,
maga-keres, mondjuk, három-négyszázzal többet. Mi az? Pökök rá! Egyfene!
Ez is kevés, az- is. A magáé több? Ki irigyli? Maga szebb ruhában jár. Arra
köll. Nekem ez is jó . . . Tudja, igaza volt az én apámnak . . .
A másik, a volt árudavezető, alig szólt. Nagy bánata lehetett, a szeme
vérben forgott, s időnkint vicsorgatta a fogát. Alul volt még a negyvenen,
határozottan jó külsejű ember, szénfekete göndör hajjál.. Egyszer-kétszer a
kezével vízszintes irányban elsöprő mozdulatot tett az üvegek, a poharak, a
hamutálca fölött. Csaknem súrolta a holmikat, de szerencséjére eddig még
épen maradt minden. Látszott rajta, hogy valami nagyon nyomja a szívét,
de ngég nem- érkezett el vallomásának ideje.
Ki ez a két ember? Tudta is ezt Bölény! Dehogy kérdezte volna. Csak
nem sérti meg őket ilyen dolgokkai? Még azt hinnék, lenézi ő k e t . . . Két
másik szerencsétlen ember. Az most nem is f ontos,-. mitől, miért. Csak, hogy
ők is azok, s hogy nyomorúságukban így összeverődtek. Eddig jobbára a
rakodómunkás beszélt, aki nagyon közvetlen ember volt, s mennél alaposabb
munkát végzett benne az alkohol, annál bőbeszédűbbé vált. Hanem most,
úgy látszik, feladta passzivitását a véresszemű árudávezető, mert ,egy minden
füstöt elsöprő karmozdulat után dörgő basszusán belezengett a kocsmai zajba.
— Eleget beszéltél, barátom! Tiszteletlenség volna tőlünk, ha nem
hallgatnánk meg a tanár urat. Tehát a tanár úré a szó! Halljuk a tanár
urat! — De ezután az erélyes felszólítás' után egyáltalán nem hallgatott el,
hanem hevesen, sőt szenvedélyesen szavalni kezdett. A szeme meg mintha
valahova nagyon messzire nézne. — Ne is tagadja: a nő! Az az oka mindénnek! Nekem, mondja, faterom? Kijártam én már az élet iskoláját, de ki ám,
még talán az egyetemét is! — Közelhajolt á Bölényhez, szinte szuggerálva
beszélt, egyik kezét a tanár karjára tette. — A n ő ! . . . Mindért és mindenféle
n ő . . . Fiatal és öreg, keszeg és zsíros, platinaszőke, vörös és szénfekete.
Mind . . . Nekem is, magának is, neki is .. . mindenkinek . . . A sírunkat ássák,:
faterom, minden nap, a sírunkat. S mi mégsem élhetünk nélkülük. Én sem,
maga sem, ő sem, senki s e m . . . Mit" rázza a, fejét? Magunk között vagyunk,
nincs takargatni valónk egymás előtt, faterkám. Maga már nem mai csirke,
de azért kinéznek magából egyetmást. De ki ám! Ha .mást nem, a p é n z é t . . .
— Harsányan és bántóan röhögött, s ez a hangulat átragadt a rakodómunkásra is.
.
•
Ada-Bölény fejében sokkal több alkohol volt, semhogy önérzetesen
felállt volna, s kiszakítja magát ezeknek'a karmaiból. Csak a fejét rázfa, és
halkan ezt motyogta: Nem . . . nem . .. nem . ! .
'
De a volt árudavezető makacsul kitartott az elvei mellett.'
— N e mondja nekem, faterkám! .. . Űgy hívjanak engem Rezeda Mátyás
helyett Kankalin Vendelnek, ha nincs igazam! Nő . . : Nekem is, magának is,
. neki • is .. . Minden rendes embernék. Mert mi azért rendes • emberek vagyunk . . . Mit tagadjam, az enyimet például Ibolyának" hívták . . . Szép név.
Ugye elismerik? Ibolya . . . hogy ott egye a kórság, ahol éppen muzsikáltatja
m a g á t ! . . . Hijnye a jóistenit, csak egyszer akadjon a kezembe az a Bak
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Szilárd!.. . Ibolya .. . Miatta volt az egész négyezer . r. Mert kereken annyi
hiányzott... Tudják, a huszonhetes árudát vezettem. Ibojya ült a pénztárban.
Megejtő volt a mosolya, a vásárlók oda voltak érte . . . Én is, mit tagadjam . . .
Hej, hogy tudott bánni velem . . . Nem mondom, néhány szép hetünk az v o l t . ..
Olyan trükkjei voltak az elszámolásnál, hogy nem : született még a világra
ellenőr, aki bármire is rájött volna. Mégis vége lett egyszer. Vége, mert a
főellenőr vetett»rá szemet, a Bak Szilárd.. . Hát ez nagyobb kutya volt nálam,
s amikor egyszer láttam őket együtt, és másnap' az Ibolyámat előszedtem,
hogy mit . keres este tíz után azzal a Bakkal a Kálvária téren a sötétben, akkor
a drága elkezdett karattyolni: Te úgyse akarsz nősülni, különben is unalmas
vagy . . . A Szilárdka talán szebben csiripel nálam? — kérdezem én a kis Ibolykától. . . . Azt elhiszem! Az egy igazi úr? nem egy ilyen csiszlik, mint t e ! . . .
Erre aztán az én epém sem maradt rest, és faterkám, úgy találtam visszakézből szájon legyinteni, hogy megmozgósodott a müfoga. össze is pakolt
menten, s egyenest á Bak Szilárdjához nyargalt. Ezért kerültem a törvény elé
ma délben. S a piszkosak nem hogy kirúgnának, hanem ledolgoztatják velem,
amit az Ibolyka elivott! Havi kétszázat lefognak. Két évig nyöghetem.. / Öt
meg bevitte a Bak. Szilárd maga mellé a központba .. . Pfuj!. .. A nők . .. Na.
faterkám, ne búsuljon. Könnyítsen a szívén maga is . . .
Űj -féldecibe hörpöltek bele. Ada-Bölénnyel forogni kezdett a terem, '
egészen • lassan, egyirányban, jobbról balfelé. Pöl akart állni, de visszaesett a
székre. Ekkor nagy csattanás ütött bele a fülébe. Mögötte elzuhant egy, szék.
Ada Sándor agyában ez a- csattanás egyszerre megindította a tíz év előtti képeket.
Derült, csillagos est borult a városra. A modern kis kétemeletes ház
egyik elsőemeléti kétszobás lakása ebédlője, a saját lakásuké, amely valóságos kis múzeum volt. A felesége iparművész volt, s mindene a család,
az otthon.
Ada Sándor áz asztalnál ült, dolgozatot javított, előtte a muzsikáló vekkeróra és a térkép, amely a Légo-kerületeket jelezte. Felesége még odavolt,
valahol előadást tartott a szakmájából. A hálóban kisfiúk aludt, a hatéves
Beluci.
'
•
Az egyik dolgozat közepénél egyszerre félbenmaradt a rádió zenéje — •
a Bohémélet előadását közvetítették az operából — s nyomban megszólalt a
jólismert hang: »Halló! Berepülési veszély Zala—Kanizsa!« . . ; S félperc múlva:
»Légiriadó Zala—Kanizsa! Berepülési veszély ' Veszprém!«
Felállt. Mindennapos volt a légiveszély, a berepülés,- s a Balkán-félsziget
meg Olaszország felől naponként délelőtt és este órákon át szállottak el felettük
északnak, majd dolgukvégzetten haza délnek a liberátorok százai, de most
mégis furcsállta, hogy ilyen gyorsan követték egymást a jelzések.
»Halló! Légiriadó Veszprém!«... Ez az ő kerületük! Nyugtalan lett. Átsietett a hálóba, s rázni kezdte a szöszke kisfiút. Bizony alig tudott életet
önteni b e l é . . .
_Ada-Bölény tudata tíz évig ettől az élménytől feszült. Hányszor táncoltak ott a képek szeme előtt, hányszor volt úgy, hogy beszélnie kell élete leg-'
borzalmasabb .élményéről, • erről a szörnyű- éjszakáról, de mindeddig ő volt az
erősebb. Most, hogy ebben a mai kusza lelkiállapotában, kissé már ittasan is,
két vadidegen szegény nyomorult társaságában egy ostobán elzuhanó szék
zöreje nyomán újra a fülében hallja a bombák recsegését, a fékező erő, tíz év
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után először, felmondja a szolgálatot, s megindul a beszéd árja a felszakadt
zsilip nyomán.
'
.
•
S először szinte olyan halkan, hogy — különösen a kocsma zaja miatt —
csak. maga érti, -motyogni kezd-. A két mostfelszedett barát szinte i belehasal a
szájába, úgy figyel. Megszólalt végre az »úri barátjuk«, a »tanárkám«, a »fater1
kám«, s erre illik odafigyelni. Hogy pedig izgalmas is, amit.mond, s rendkívül
láttatón — mint valami jó filmet — tudja elmondani, kétszeres ok rá, hogy
nagyon figyeljék.
'
— . . . A kisédes.. . hatéves . lesz . decemberben. . . nehezen e s z m é l . . .
Álmodott; talán? A király legkisebb fia volt? . . . Vitézi próbára i n d u l t : . . Dobálom rá a ruhadarabokat... harisnya, hócipő . . . A szirénák sikoltanak. Rá a
mackónadrágot..-. — Ada Szeme furcsa fényben izzik. Két hallgatója még közelebb hajol. A beszélő arca is lázban ég, az alkohol és a szörnyű emlékezés lángjában. — Indulni!... Egyre • sikoltanak a szirénák... Húzóm magam után.
Mindennél drágább kincset cipelek... Sír. »Apu, hova, viszel? Aludni akarok!
Almos vagyok!« . . . Hej, barátaim-, barátaim!... A folyosón izgatott emberárnyak. Valaki vigasztalja/bátorítja a többit. »Mit ijedeznek? Máskor is átrepültek felettünk!«... Az u d v a r . . . A feleségem ekkor' ér haza. Házáig
futott. A gyereket keresi, nem látja mellettem a sötétben . . . Megyünk a futó. árokhoz . .. Mi ástuk a szomszédos fatelep kerítésének tövében. Deszka és araszos föld a-födémé . . . Én-megyek be utolsónak . ./. '— Egy kis időre elhallgat.
Az arcát szinte görcsös ránc húzza össze, szeme kidülled. —. Na, igyunk! —
És fenékig issza a poharat. — Már zúgnak a gépek . -.. Fatus-kóra kuporodom.
Az árok végén vagyok, kilátok.. . Hej, barátaim! . . . Hej, barátaim!. .. Ma a
pokol jön r á n k ! . . . Kigyullad az első »sztálingyertya«. Tőlünk kissé délre .. .
Akkor az állomást szórják m e g ! . . . Bombázni fognak! Most először!,. . Már
gyullad is a második, ötödik, kilencedik, Béluci erősen szorítja a kezem. »Apu,
mi az a piros, áz a fényes? Mitől van világos?« . . . Semmi ez, kisfiam, • igazán
semmi!...
'
.
Ada-Bölény homloka gyöngyözni kezd. A tekintete merev és zavaros.
Megfogja a két ember karját, és egyre jobban szorítja. De' azok nem törődnek
vele. Mindkettőnek vannak háborús tapasztalatai, az egyik fogságot is járt,
a másik itthon bújkált a nyilasok elől, hát nem Szívbajosak. De ez a történet
egészen leszögezi,a figyelmüket, s mit fáj az .a-kis 'szorítás.
— A z t á n ? — nógatja a rakodómunkás. . • '
— A z t á n ? . . . Aztán elkezdődött. A jobb karom kint volt.a szabad ég.
alatt. Jobbról j ö t t e k . . . Fütyüléssel kezdődik, s ez egyre erősebb. .Aztán belereccsen a füledbe! H é ! . . . Számolok, ahogy közeledik a szőnyeg: égy, kettő,
három. Most jövünk mi! N é g y ! . . . Túljutott rajtunk . .'. Megint számolás: egy,
kettő, három, — most jövünk mi! — négy!!. .. Ezt' is megúsztuk!... Balra
tőlem valaki imádkozik: »Édes jó Jézusom! Édes jó Jézusom! Édes jó Jézusom! . . . « Tovább nem jut vele, csak eddig. A repülőfőhadnagy egyre .ezt
kiáltja: »Ez aztán a munka! Ez aztán a munka!.,.« A füvön előttem a liberátprok árnyékai rohannak jobbról balrá... Megint egy hullám! Az ötödik?
Vagy hatodik? Egy, kettő, h á r o m . . . A z t á n . . . nincs bennem több szám. Valami ismeretlen erő nekivág az árok falának. Sikoly jut el a fülemig. Az enyém
vagy másé? . . . Hej, barátaim! Hej, - barátaim!... Egy kis ideig nem látok és
nem hallok semmit. Csönd. Aztán emelnek és visznek. Már újra látok. Vörös
és kék óriáscsillagok néznek velem farkasszemet.... Hej, barátaim! Hej, barátaim!...
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Ada-Bölény elhallgat. Leesik a feje, csaknem összekoccan az asztalon
álló pohárral. És nem tud többet kimondani, egyetlen szót sem, pedig jobbról
is, balról is noszogatják.
A FRISS LEVEGŐ .MAGÁHOZ TÉRÍTI. Már nem esik, az égen ezer
csillag ragyog élesen. Hűvös a levegő, csakúgy bújik be az ember ruháján, a
szövet résein. Ketten vezetik. A két új barátja. Jólesik, hogy most van kihez
tartoznia, melegség üti szíven, ahogy tudatos lesz benne, hogy belekarolnak s
viszik. Pedig azok sem józanabbak nála, meg-meglódulnak, de azért így
hárman a tömegükkel is állva maradnak valahogy.
— Most merre, tanárkám? — kérdezi az egyik. Különben alig beszélnek.
A történet, amely tulajdonképpen csonkán, lebegve ottmaradt á kocsmai pirostarka-terítős asztal fölött, tovább foglalkoztatja a három embert, mindegyiket
másként. A • négyezer forintos Rezeda mindegyre egy nagyon szomorú dallamot keresgél az emlékezetében, de nem- tud ráhibázni.
— Nem jut e s z e m b e . . . Nem jut eszembe!... — motyogja. — Pedig
nagyon szép volt! Még gyermekkoromban hallottam Balassagyarmaton a Tátra
utcában. Egy szőke asszony zongorázta és énekelte minden d é l u t á n . . . D e
nem jut eszembe..'.
A rakodómunkás egy darabig türelmesen csitítgatja, a tanárra bök a
fejével, hogy most nem illik-dalolni, végül aztán elfutja a düh, és felkiált:
— Nem ez az, pajti? —. És elkezdi kornyikálni földöntúli, -repedt és.
tremolós hangon az »Ibolyák, lila ibolyák. ..« kezdetű egykori slágert.
Rezeda Mátyás nem ismeri a tréfát. Megáll, kikarol. Ada-Bölényből, és
félkézzel megmarkolja a daloló kabátját a mellénél, a másikkal az orra alatt
. kezd hadonászni:
— Ha jót akarsz, hagyd az Ibolyákat!... Nekem- elegem van az Ibolyákból! Egy egész életre!... — Majd hirtelen a homlokára üt. — Megvan! Megvan végre! — És Adába újra.belekarolva rágyújt az »Akácos út-. .
kezdetűdalra, s olyan mély érzéssel fújja, hogy nemsokára a könnyei is végigfolynak
az arcán, és lecsepegnek a kabátjára.
Egy kapu előtt aztán megáll a Bölény.
'
. \
— -Itt lakom. A rakodómunkás felnéz.
•.
— Szép ház. , .
'
— Köszönöm, hogy elkísértek . . . Hogy velem voltak . . . — S már forgatja is a kulcsot a kapuban.
,
Kezelnek. A két barát mondani szeretne . valamit, talán kedveset,
együttérzőt, de csak szorongatják a kezét. Aztán ketten., maradnak, s bent
fordul a kulcs.
A felmenetellel nincs baj. Vaksötétben is feltalál, számtalanszor ment
haza kapuzárás, villanyoltás után. Magasföldszint hét lépcső, aztán forduló,
kilenc lépcső, forduló, tíz, forduló, kilenc. Helyben is van,.
Rendesen levetkőzik, még a nadrágját is- gondosan összehajtja, -fára
teszi, ahogy szokta. Csak lefekvéskor eszmél rá, hogy esernyő nélkül jött meg,
az ottmaradt az italboltban. No, majd h o l n a p . . .
Józan szinte.
De ahogy végigfekszik, betakarózik és becsukja a szemét, újra belevág
a fülébe — akár az első két-három évben minden este — a bombák recsegése.
Feszül a melle, tágul az orrcimpája, s rettenetesen koncentráltan nem lát,
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nem hall mást, csak a tíz év előtti éjszakát... A kocsmában félbehagyta ugyan,
de most' mégis végig kell csinálni újra, ki tudná számolni, hányadszor...
Fölötte a fénytestek egyenkint kihúnyó tucatjai. Körülötte égnek a keríté) sek, a bokrok, a tízezerszámra lehulló gyújtóhasáboktól. Háromszáz ház ég
egyidőben, s a tűz egyre terjed, mert a hirtelen keletkezett és félszálló nagytömegű tűz szinte szélvihart támaszt. Ijesztő árnyak mozognak a közelében a
füvön. Percek kellenek hozzá, míg ráeszmél: ezek a mentők. Aztán újra
megfogják ketten, egy valaki a hóna alatt, egy másik markos kéz meg a térdénél, és' viszik, viszik. Itt megint hiányosság van a történetben, Hajnal felé
ébred.. A lakásában fekszik, az ágyában, de mellette a másik ágy üres. É's
üres a kis gyermekágy is. Nem tud semmit, de rémes sejtései vannak. Emeli
a fejét, karját, lábát. Semmi. baj. Sehol törés, mindene ép. Körülötte a lakás
feldúlt, az ablakok kitörve, a szekrény tele repesszel. De a 'nagytükör ép.
Felül. Leszáll és lépdel. Imbolyogva jut el a- tükörig. Nézi az arcát, s alig
ismer magárá: hamuszürke.
' Mi történt hát?
• .
A bejövő házmestertől tudja meg. Ő légnyomást kapott. A házmester
a lakásában maradt, már nem volt ideje elfutni a futóárokig. A ház' futóárkába bújt tizenkét lakó közül négyen szörnyethaltak. A többiek -nagy részé
sebesült.
S mi van az övéivel?! A felesége, a kisfia?!
. A házmester arca . sápadt, lesüti a szemét.
— Legyen erős, tanár ú r . . . A kis Béluska a kórházban fekszik. Remény van rá, hogy megmarad . . . De a felesége...
— Beszéljen, ember, beszéljen!... Hol van?!' Mi van v é l e ? ! . , . Miért
hallgat?!... Meghalt?!...
' '
•
A másik nem szól, de ebből is mindent ért. •
Imbolyogva, rogyadozva kapkodja magára a ruháit. Hová? Maga sem
tudja. Csak ki, el innét, hozzájuk!,..
• Odalent alig ismer az utcára. A szomszéd háromemeletes ház is kapott
egy ötszázkilós "bombát. Ahogy szemből, nyugat felől a ház földszintjének
nekivágódott és robbant a kissé ferdén zuhanó bomba, egyenkint lehajlott a
ház két emelete. Belátni á szobákba, a kuszá bútorokra, ruhaneműekre.:
A felesége'... Egy szempillantás alatt m e g h a l t . . . De a B é l u c i . . . még
két napig élt. Egyetlen repeszt kapott drága kis teste, a jobb válla alatt, a
kulcscsontjánál hatolt be. Nem volt nagyobb három centiméter hosszúnál, és
vastagabb egy. tollszárnál. Még azon éjjel kioperálták a kis melléből... Az
eszméletét mindössze egyszer nyerte vissza. Megismerte őt, és bánatosan,
nagyon halkan csak ennyit mondott: »Anyu hol van? ö nem szeret?.. . .Miért
nem jött el? .'..« Ez volt minden, amit a két nap alatt mondani tudott.
Elcsigázva, álmatlanul és étel nélkül ott bóbiskolt a kis ágyon ülve,
amíg meg nem halt. Csak egy órácskára hagyta magára, amikor a másik temetésére m e n t . . .
Így maradt magára tíz évvel ezelőtt, hogy a mások játékszereként, urak
és dölyfösök, hiénák és gazemberek kedvteléséből. csinált nagy háború tőle
ezt a sápot húzza le. Hogy mindenét odaadja, ami szép volt, amiért idáig
érdemes volt dolgoznia*
(A vége következik.)
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