ANNUS

JÓZSEF

Éljen Matild!
A gyerekek úgy sorakoznak csengetés után, mint a jámbor birkák a kolompszóra. Ilyenkor, jól bent a tavaszban, már fáradtak, lusták. Csikók helyett jól betört, megdolgoztatott fuvaroslovak. A tanárok sem szólnak a ténfergőkre, csevegőkre. Elég volt egész évben.
Matild azonban bírja szuflával. Nem is a melle, hordónyi hasa emelkedik, amikor ordítani kezd. Hangja, mint a felgyorsított magnetofoné:
— Igyekezzen ott, mert ha én megbiztatom, akkor elhagyja a . . . Heló,
heló, maga nem hallja ott, nyavalyás? Kivágom innen, hogy a lába se éri a
földet, kivágom, mint a huszonegyet...
Az öreg mellette állt, kétszer meg is biccentette a fejét, köszönt hangosan is. Nem vette észre. Matildnak nyolc-tíz mondata van az ilyen lemezen,
azt mindig végig kell játszania. Akkor is, ha netán a gyerekek besurrannak
közben, vagy fertőző betegség'miatt bezárják az iskolát. Amikor végez, ránéz
a micisapkás öregre, aki már a köpenye ujját simogatja, s kezdi a mondókáját: •
— Drága jó tanító néni, kézit csókolom, azért jöttem, mert szeretném
elkérni a kis onokámat, a Lajcsit...
—• Idehallgasson! Először is: ne bizalmaskodjon, másodszor pedig tessék
tudomásul venni, hogy nem vagyok tanító néni. Tanárnő vagyok! Jó, hogy
nem dadus néninek titulál. .. Miért tanultam én, ha . . .
— Már ne tessék haragudni, de ugye a régebbi világban, amikor . . .
— Tudom, tudom, akkor tanítókisasszony volt. Ez a maguk baja: az a
régi világ! Fejlődés nuku! Azt is megmondtam százszor . . .
Tarr Pista ekkor csendesen elindította az ötödik osztályt. A kollégák a
másik ajtón surrantak be a folyosóra, onnan pedig a tanáriba. Amikor Pista
is beugrott, s berántotta az ajtót, felcsapott a szóözön. Az a kiabálásszerű
suttogás, amely a bentlevők számára kielégítően kemény, megvető, maró, elítélő, felháborító hang, tehát minden árnyalat eljátszható rajta, kifelé azonban csupán monoton morgásnak hallatszik.
— Az idióta!
— Az idétlen tehén!
— A víziló!
— A szélesvásznú hasbeszélő! — tette le az asztalra ki-ki a maga rövid
mondatát.
— Én egyszer agyoncsapom! — rázta a fejét Tarr Pista. — Agyon én!
Na halljátok! Azt a nyolc-tíz évet leülöm csendben...
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— Ügy van!
— Nyolc-tíz év? Apám, szerintem felmentenének, mint az emberiség
egyik jótevőjét. . .
— Gyerekek! Hogy ez milyen idétlen! A tanárnő! Nahát! Azért nincs egy
tisztességes rongya, mert az egész fizetését utóvizsgákra költötte. Szerintem
abból tartják fenn a levelező tagozatot még ma is, amit ő odahordott. Ez egy
mecénás!
— Be se engedném egy iskolába.. .
— Gyerekek! És az a szoknya! — csapott az asztalra Klári, s innen
kezdve a férfiak csak megfigyelőként vehettek részt a tanácskozáson. A nők
beszéltek. Néha többen is egyszerre.
— És a haja! Mivel van felkötve? Nézd csak meg jól — cipőpertli!
— A cipőjébe úgyse kell. Ez még télen is papucsban jár, mert más nem
megy fel a nagy bütykös, trampli lábára...
— Láb? A zongorának még csak-csak lába van. De ezek már oszlopok,
anyám. Kerítéshez való oszlopok . . .
— Pszt! Csendesebben . . . Most megy be . . .
— Csak menjen! Ő dolgozhat. Évente kétszer jutalom. No és a dicshim- •
nuszok a diri jelentésében: Lippai kartársnő megvalósította p é l d á u l . . . De
amit én valósítok meg, az anyja úristenit, az smafu! Mert én nem pofázom
el hatvanszor. Én nem viszem be, hogy „jaj, igazgató kartárs, tessék nézni,
mit csináltunk a hatodikosokkal! Világító földgömb! Az egyik apuka szerelte
bele a villanyt. Ugye isteni? Ügy élvezték a büdös kölykök.. .".
— Te még itt tartasz? Ez tényleg smafu. De ezt hallgasd meg. . .
— Tudjuk, tudjuk, hagyjátok már! — emelte föléjük végre a hangját
Hegedűs Tóni. — Minek ismételni? Nem is az a baj, hogy pofázik. Engem
nem zavar. De az igen, hogy áztat bennünket. És a diri beveszi, mintha ostyában adnák neki. A marha! Pontosan tudom például, hogy hétfőn csak ő
látta Évát bejönni. Valójában be se jött, én mentem ki a folyosóra. Kaját
hozott. Átadta, elköszöntünk, s mentem vissza. Fél perc. Még annyi s e . . .
Észrevette, tudta ezt közületek valaki?
— Ugyan!
— Különben is . ..
— No látjátok! A dirinek jobb hallószervei vannak, pedig távolabb volt,
mint ti, mert akkor volt fejtágítón. Szerdán szólt. Fél órát emlegetett, s valami olyasmit, hogy a gyerekek előtt csókolóztunk, sőt. . .
— Miért nem vágtál a pofájába?
— Azt nem. De megmondtam neki: nem tudom ki volt az a gané, aki
ilyesmit mert mondani, mire az öreg ezt bökkentette: hogy beszélsz egy kollégáról, kérlek . . .
—• Hahaha!
Kopogtak az ajtón. Egy nyúlánk, szőke gyerek jött be. Látta, hogy Tóni
szónokolhatott, hozzáfordult hát:
— Tanár bácsi kérem, Lippai tanár néni üzeni, hogy . . . legyenek szívesek bemenni az osztályba, mert. .. nem tud tanítani a zajtól.
— Micsoda? Mit mondott? Hát idefigyelj . . .
— Tóni! —szólt keményen Faragó, s a gyerekhez fordult:
— Jól van, fiam, visszamehetsz. Mondd meg a tanár néninek, hogy átadtad az üzenetet...
— Igen. Csókolom . . .
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— Hogy te milyen süket vagy! Ezt a ziccert kihagyni...
— Csak az nyugtat meg, hogy te még nálam is nagyobb süket vagy,
öregem. Te mit üzentél volna? Talán azt, hogy mondd meg, fiam, a hülye
tanár nénidnek, hogy ne pofázzon bele mások munkájába?
— Szó szerint ezt, az anyja szentségit! Miért ne?
— Mert állítólag különbnek tartjuk magunkat őnála . . .
Csend lett, ki-ki elkullogott az osztályába. Néhány perc múlva minden
teremben elült a lárma.
A nők persze nem bírták ki szünetben, hogy szóba ne hozzák a dolgot.
Klári kezdte:
— Annyit azért megtanulhattál volna azon a híres főiskolán, hogy egymás tekintélyét nem illik így . . .
— Ha te annyira nagymenő tanárnő vagy. . .
— Az is, fiam! Lehet is! ö igen megdolgozott az oklevélért. Hány évig is
jártál összesen, anyus? Más ennyi vizsgával már kandidátus. Persze a menynyiség még nem minőség, mint azt. ..
— Ti mertek beszélni nekem? Ti, akik örökös lógásból álltok? Megálljatok, csak jöjjön haza a főnök! Csak . . .
— Tán ezt is beárulod, t e . . . te szent tehén, te hatmázsás tabu, te. . .
Diáknak is becstelen lehettél, nemhogy . . .
— Mit merészeltél mondani? Hallottátok? Ági, Kati, eljöttök tanúnak?
Én beperelem ezt a vörös kurvát! Be én! Majd én megtanítom . . .
— Mit mondtál? — pattant fel Klári, s emelte a nagy vonalzót is. Már
ütött volna, ha nem lép be Faragó, a kis zsurmó matematikus. Közéjük ugrott, s nyugodt hangon szólt:
— Közlöm veletek, hogy pedagógusok vagytok, s e pillanatban egy iskola
tanári szobájában tartózkodtok. Jelzésszerűen, vázlatosan állítottam fel a tételt, a következtetés azonban így sem nehéz. Ti is könnyedén megoldhatjátok,
pedig egyikőtök se egy Bolyai.. .
Tarr Laci és Hegedűs is bejöttek.
Csend lett. Nagy csend, mintha senki nem maradt volna a szobában. Pedig ott voltak mind. Ki az órarendet tanulmányozta, amit pedig így az év
vége felé már álmában is el tud mondani az ember, ki az ablakra bámult, ki
a körmét vizsgálta nagy figyelemmel. Egy mondat kell ilyenkor, amely beüti
a csend buráját, s egyben kibúvót is csinál a szorító helyzetből. Ezt a mondatot most senki nem találta. Hangok indultak: egy köhhenés, egy csosszanás, szipogás, koppintás, könyvlapzizzenés, de mondat, emberi szó nem hangzott. Szótlanul vonultak ki a csengőszóra.
Óra végén jött Miska bácsi a körözvénnyel: kettőkor rendkívüli értekezlet!
„Nem lehet! Az nem lehet, hogy a nő előcibálta volna a dirit a tanácstól, azon nyomban leadta volna a históriát, és a főnök máris . . . Vagy mégi s . . . Hiszen Matildnak lyukas órája volt. . . mégsem lehetetlen, hogy mindez . . . Te jóisten! De én nem pofáztam. Nekem soha nem vétett ez a debla,
miért is bántottam volna . .., amit megmondtam, hát igaz is, mert. . . Különben is ő dumált, meg ő, meg ő .. . én csak..."
A direktor szinte zavarba jött, amikor belépett. A legjobb osztály nem
várhat ilyen csendben. Mi van ezekkel?
— Csak nem ijesztettem meg a kollégákat? Sajnálom, de most igen gyorsan kell cselekednem. A helyzet a következő: fél órája telefonáltak...
917

„Ugye, telefonált! A dög! A ronda víziló! A dromedár, hogy . . ."
— . . . a járástól, hogy . . .
„ . . .akkor ez egy más ügy. Huuú! De megkönnyebbült a szívem . . .''
— . . . az a megtiszteltetés .. . igen, nyugodtan nevezhetem így, megtiszteltetés ért, hogy be kell ugranom egy Drezdába induló küldöttségbe, amely
ott a feladatlapos értékelő módszer alkalmazását tanulmányozza. Mindez örvendetes számomra, de néhány kellemetlenséggel is jár. Először is, hogy
holnap már indulunk, a másik, hogy Jávor Feri kartársam a műtét után még
szanatóriumba megy, tehát csak az új tanévben számíthatunk rá, így pillanatnyilag helyettesem sincs. Minthogy én is csak év vége után térek vissza,
szükséges egy megbízott igazgatóhelyettes kijelölése, aki teljes joggal vezetné az intézményt.. .
„Nem kétséges: Faragó, a matekos! Csak ő lehet. Volt már helyettes
valahol, meg tán felügyelő is . .., ámbár ez nem biztos, hogy mellette szól. ..,
túl jól is csinálhatja, s ez a dirire nézve nem lenne éppen előnyös. . . Persze, persze nem is lehet! Világos! Amilyen jelentést ez a pasas év végén csinálna! Hát a járásnál mindenki elájulná, az idősebbek szíve már nem is
bírná a gyönyörűséget, belepusztulnának! Hát ez úgy tudja variálni a számokat, mondatokat, pontokat, alpontokat, hogy attól elszédül az ember . . .
Nem, nem, ez lehetetlen.. . Tarr Pista lehet. Ő a szakszervezetes, különben
is jól fekszik, mert ő egy jópofa, focizik a járási pedagógusok bulicsapatában . . . , amúgy viszont elég buta a szerencsétlen, semmiféle veszélyt nem
jelent, mint vetélytárs. .., különben sem fúrós típus, inkább nagyon is lezser . . . , nála meg ez lenne a baj . . ., nem, nem! Ö sem lehet. Ez azt jelentené, hogy a mai nappal befejeződött a tanítás . . . Tóni? Az igen! Az ráncba
szedné a szent tehenet is . . . Te jóisten: a szent tehén! Csak nem? C s a k . . . "
— . . . a döntés nem volt könnyű, hiszen a járási elvtársak is azt kérték, és ez természetes is, hogy olyan kartársat állítsak magam helyett, aki
szakmailag, politikailag egyaránt megbízható, ugyanakkor képes. . ., szóval
minden fronton helyt tud á l l n i . . .
•„ . . . A végén még máshonnan hoznak ide valami süket ágyút erre a
másfél hónapra! No, jól nézünk ki! Akkor aztán jól nézünk k i . . . "
— . . . éppen ezért úgy döntöttem, s ezt a járás is jóváhagyólag vette tudomásul, hogy az iskolát Lippai Matild kartársnőre.. .
A többit nem hallották.
Ültek, s az asztalt nézték. A diri beszélt még vagy fél órát.
Másnap elutazott.
Matild első teendője volt egy értekezlet összehívása.
„Ugyan, mit fog mondani? Mit tud mondani egyáltalán? Ámbár lehet,
hogy a diri eligazította, adott neki néhány écát, meg ő is utánanézhetett egypár dolognak. Biztosan fent virrasztott egész éjjel, s bújta a vezetés kézikönyvét meg a többit, hogy most felvértezetten állhasson k i . . . De egyébként is . . .
nem olyan buta nő ez, ha jól megnézzük. Sőt, vannak egészen kitűnő gondolatai. És a szorgalma! Az igyekezete. Ez csak a munkájának él. És a szakmájához is ért. Az nem lehet igaz, rágalom lehet, Klári találta ki, vagy talán
Jutka, hogy a nagy amerikai folyót Misipisinek mondta, s a gyerekek javították k i . . . Hülyeség, viccnek sem eredeti. . . Igen, a rágalom meg az elvakultság. Mindent rámondtunk erre a szerencsétlenre. Mert ilyenek vagyunk:
csak a feketét meg a fehéret szeretjük. Nekünk egy ember vagy idióta, vagy
zseni. Matildra fámóndtuk, hogy nem komplett, hát ebben maradtunk. Min918

den. lépésében megtaláltuk a rosszat. Ha segített, azt mondtuk: sumákok Ha
tartózkodó volt, azt mondtuk: nagyképű. Feketének könyveltük el, pedig nem
az. Én úgy a dolgok mélyén mindig is éreztem az értékeit... Ha jól emlékszem, meg is mondtam ezt neki egyszer. .. Vagy csak akartam . . . Nem lenne
sportszerű most megmondani, de . . . meg kellene mondani. Miért ne? No,
majd látjuk értekezlet végén.. . Majd látjuk, hogyan alakulnak a dolgok. .."
— Kedves kartársak! Ügy vélem, felesleges hosszú bevezetőt mondanom
a kialakult helyzetről...
„No nézd csak, miből lesz a cserebogár! Micsoda határozottsággal beszél.
Magabiztosan. Az óráját lecsatolta, ott van a füzete mellett. Akár a diri!
Nocsak..."
— . . . én inkább kérdeznék. Ki milyen javaslattal tudná segíteni a munkát a hátralevő hetekben...
„Hohó, anyám! Itt melléfogtál! Hohó! Itt mindenki hallgatni fog, mint a
sír. Bizony. Megvárjuk, hogy te mit mondasz. Itt mindenki^ arra vár, hogy te
igazgass, intézkedj. Nézzük, hogyan csinálod? Hogyan halmozol marhaságot
marhaságra . . . "
Klári jelentkezik.
„Meg kell őrülni! Klári! És jelentkezik! Nem csupán beszélni kezd, megszólal, bekapcsolódik, nekifog, hanem szólásra jelentkezik. Mint a dirinél. Hát
mi történt ezzel? Ugyan mi? És miket mond?"
— Kartársak, én úgy vélem, a munka egyik feltétele a jó közösségi szellem, ennek pedig egyik alapja, hogy Matildka...
„Matildka?! Meg kell őrülni! Mi lesz itt?"
— . . . tekintélyét. . ., szóval értitek. Talán én is hibáztam, amikor hallgattam némely rosszindulatú kolléga intrikájára . . .
„Némely rosszindulatú! Nahát! Ki nevezte el szent tehénnek, dromedárnak, elefántnak, tevének? Te jóisten. .."
— . .. véget kell vetni, mert csak a jó közösségi szellem lehet a jó munka
alapja, különösen így, az év végén, és ilyen helyzet...
„Nem igaz! Ez nem lehet igaz! Itt valami boszorkányság történik. Valamilyen elektromos vagy egyéb hullámok összekeverik a hangokát a levegőben, s így egészen más jut el a fülekhez, mint ami a szájakból kiindul...
Szájakból, mert többen is szólnak. Ági, majd Kati tette meg hűségnyilatkozatát. Utánuk pedig Tarr Pista."
Matild szóhoz sem juthatott. Néha közbekottyantott egy köszönömöt, s
belepirulva hallgatott. És volt mit. Következett Faragó, majd Jutka, utána
pedig Hegedűs Tóni. Bocsánatot kért, ha netán valamikor — szándéka ellenére — megsértette volna igazgató kartársnőt... Kimondta! Ö mondta ki
először, s ezzel soha nem hervadó érdemeket szerzett. Amikor befejezte hatásos felszólalását, körülményesen felállt a helyéről, Matildhoz sétált, megragadta a jobbját, s kezet csókolt neki.
Tarr Pista követte, majd Faragó is, aztán a nők következtek. A nyakába
borultak, s csókolgatták. Ági sírva is fakadt, mert őt külön is megsimogatta
Matildka, az igazgatónő, aki már alig látszott a hódolók tömegétől. Tarr Pista,
mint szakszervezetes és a buli futballcsapat tagja, felállt egy székre, széles
karmozdulatokkal vezényelni kezdett, s három-négyre ezt kiáltotta: Él-jen
Ma-tild! Él-jen! A következő lélegzetvételre a többiek is vele ordították: Éljen Ma-tild! Néhol még odapottyant az éljenzés mögé egy-egy kicsinyítő
képző, mert a lányok Matildkának rikkantották.
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A főnöknő sírt és nevetett, bolondos gyerekeknek nevezte őket, majd átbújt közöttük, s kifutott a folyosóra. Könnyedén futott, azt mondhatnánk;
szökellt.
„Méghogy ez a nő egy dromedár? Hiszen nem is kövér. Kissé molett —
így kellene feladni róla a házassághirdetést. Ez a mellényke egyébként is igen
jól áll rajta. Mert egy kis hasa tényleg van, s ez azt is eltakarja. Az arca
pedig kimondottan szép. Mit szép, gyönyörű! Mint egy madonna! Kipirult a
játékban, egészséges fogai is elővillannak. Meg kell enni, olyan aranyos! Gyerünk! Utána!"
Kergetik a folyosón, majd az udvaron. Bujkál a tornakert vaserdejében,
a kötelek, rudak között, majd nagyot dobbantva átugrik a gyakorlókert kerítésén. A teremtésit! Mint a gazella! Mindenki utána! Most talál egy lyukat a
kerítésen. Nekihasal, máris az utcán fut, ki a kertek alá, egész a falu széléig.
A nyomában vannak. Nyihároznak, tombolnak, éljeneznek, énekelnek, kalapjukat a levegőbe dobálják. Tóninak nincs kalapja, s a nőknek sem. Ök kardigánjukat, blúzukat vetik le, hogy dobhassanak. És futnak, száguldanak. Át
a temetőn, ki a faluból, neki a városba vezető útnak. A nagy kanyart levágják. Búzaföldön, bujkáló krumplisorokon bukdácsolnak, majd vastag lucernáson lábalnak át. Ismét elérik az országutat, s hamarosan a nyolcas kilométerkövet. De nem állnak meg, sőt! Az iram egyre fokozódik, ahogy a városhoz
közelednek. Mert odáig kell menni, a járási palotáig, a nagyfőnökségig, hogy
ott is lássák, ki mennyire szereti Matildkát, ezt az aranyos, drága teremtést.
Matildkát, a nagyszerű embert, Matildkát, a kitűnő szakembert, Matildkát, a
páratlan főnököt, Matildkát, aki most már tényleg nem tud futni, ezért vállra
kell emelni, s úgy kell vinni. Vállra hát, és vigyük! Éljen Matildka! Éljen!
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