IDIÓTÁK A KATEDRÁN

A vegytan bűvkörében telt életem világra
ébredésem óta, mégis megvert a sors nem is egy,
de kettő gyengeelméjű, sőt, igen gyenge elméjű
kémiatanárnővel, eggyel az általános iskolában,
egy másikkal meg a középiskolában.
A Kosciuszkó Tádé Utcai Általános Iskolában a titokban csak Kémcsöcsnek hívott nőszemély volt a fizika és a kémia idomárja, azonban
egyikhez sem értett igazából, ami legborzasztóbban abban manifesztálódott, hogy a tudományos
kérdésekre nem a tudományos irodalomban kereste a válaszokat, hanem saját maga állított föl
meglehetősen hibás elméleteket, sőt egy otthon
megírt dolgozatban a tudományos kutatóként dolgozó, doktorált vegyészmérnök Apám által írt válaszokat is össze-vissza firkálta a piros tollával.
A dolgozatok otthon írását sejthetően nem
Kémcsöcs kezdeményezte, hanem néhány bátor,
ám a kémia roppant tudományából keveset sem
sejtő osztálytársam, akik a megírt dolgozatokat
egyszerűen kölcsönvették egy napra a szertárból.
A termet a szertárral előszoba kötötte össze, mely
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még a folyosóra is nyílt, s Kémcsöcs jellemzően
zilált lelkiállapotához igazodva az összes ajtó tárva-nyitva lengett.
A dolgozatok megírás után a szertárba,
egy fapolcra kerültek. Még csak be sem kellett
lépni értük, szinte elég volt az ajtóban állva benyúlni az ajtó mellett álló polcra. A kockás dolgozatfüzetek összeszedése és szertárba vitele után
a teremben hosszadalmasabb fajta tudományos
kérdéssel lefoglaltam Kémcsöcs amúgy is csekély
értelmét, bűntársaim addig kiválogatták a füzeteinket. Másnapra lejegyeztem nekik a jó megoldásokat és a magam dolgozatában is egy-két javítást
végeztünk még Apámmal.
Fizikaóra volt a következő reggelen, bemásolták a helyes válaszokat a füzeteikbe és egy
óvatlan pillanatban feltűnés nélkül ráhajították
dolgozatainkat a többiekéire. A dolgozatok kijavítása jó esetben is hosszú heteket késett, nem
kellett másnapig félni a lelepleződéstől. Ám minden ravasz összeesküvést romba döntött a hülye
Kémcsöcs megfellebbezhetetlen piros tolla.
Arról volt szó egyébként, mi történik, ha
klórgázt vízbe vezetünk. Ha az történne, amit a
Kémcsöcs gondolt, akkor világszerte így gyártanának vegytiszta sósavat. De nem így gyártanak,
mégpedig azért, mert a klórból és a vízből sósav
és hipoklórossav elegye keletkezik. Úgy látszik, a
Kémcsöcs által látogatott tanárneveldében nem
jutottak el a hipoklórossavig, ami fájdalmas módon dolgozatom ötös érdemjegyébe került. Talán
ha Apámmal mindketten ugyanolyan hülyék vagyunk, mint Kémcsöcs, és ugyanakkora ostobasá20

gokat írunk a kockás dolgozatfüzetbe, csillagos
ötöst kaphattam volna.
Kémcsöcs idiotizmusa idővel egyre több
és több tanítványában ébresztett jogos bosszúvágyat, s ez a bosszúvágy legtöbbször autógumijainak rendszeres leeresztésében talált megnyugvást
és elégtételt. Az idő múlásával az iskolától egyre
távolabb és távolabb kényszerült megállni bogárhátú népautójával, először csak a közeli templomkertben hagyta, ám nemsokára már a házunk mögötti kis utcánál tartott, ami jóval messzebb van
az iskola épületétől, talán a rendőrkapitányság közelsége vonzotta ide. Később, mesélték, otthagyta
az iskolánkat, ám egy év alatt mindenhol megtelt
az iszák és továbbtessékelték. Ugyanez lett a sorsa egyébként az idióta matektanárnőnknek, a Szopottfejűnek, aki még Kémcsöcsnél is több keserűséget okozott nekünk, azt is évente rugdosták tovább újabb és újabb iskoláiból.
A Nősténytetű, középiskolai kémiaóráink
réme a krisztinavárosi Töff Sándor Gimnáziumban végezte gonosz ámokfutását. Tandori Dezső
koptatta e padokat s Nemes Nagy Ágnes tanított
valaha e termekben, így ez a Nősténytetű nevű
képződmény, a tanári tudatlanság és könyörtelenség elvitathatatlan bajnoka csak a sors aljas tréfájaként állhatott itt katedrára. A Nősténytetűnek nagyon egyszerű volt a feje, olyan, mintha a nyakán
egy göndör szőrű, hülye tengerimalac üldögélne.
Kevés kísérletet láttunk a Nősténytetű nevével fémjelzett két és fél év alatt, mert mióta egy
balul kiütött reakció során tömény klórgázt eresztett az első padsorban ülők fejébe, gyáván felha21

gyott az órai demonstrációkkal. Azóta csak hülyeségeket beszélt végig a negyvenöt perc alatt, a
lombikokat meg inkább a szertárvitrinekben mutogatta.
Jóindulatomból fakadón sohasem törtem
ajtóstól a házba, ha már megint összevisszaságokat mondott a kémiaórán, mindig kivártam türelemmel a kicsöngetést, akkor odasomfordáltam a
tanári asztalhoz és felvilágosítottam a tudomány
valós állásáról. Reméltem, megbecsüli tapintatomat, hogy nem az óra közepén fojtom bele ostoba
tévelygéseibe, ám végzetesen eltévesztettem a jövendő idők természetét.
A táblánál legtöbbször ötösre feleltem, egyszer fölényeskedtem is vele és sikerült jól megaláznom, ami után, egészen szokatlan módon, több
osztálytársam is kezemet boldogan szorongatva
gratulált. Érezték, hogy most az őket ért sérelmekért is elégtételt vettem valamelyest, ami ugyanúgy örömmel töltött el, mint az, hogy a Nősténytetű a következő szülői értekezleten teljesen felajzottan azt berregte, hogy „tanúsítsak nagyobb alázatot a kémia tudománya iránt”. Ám e fölöttébb
győzedelmes epizód ellenére sem lehetett ötösöm
kémiából, mert a dolgozataimat aljasul telefirkálta hiányjelekkel és kegyelmesebb esetben is legföljebb hármas osztályzatot kaphattam.
A balul végződő klórgázas eset után a következő kísérlet, amire vállalkozni mert, jóval
veszélytelenebb volt: a víz bontása elektromos
árammal. A Nősténytetű tudálékosan kinyilatkoztatta, hogy vegytiszta, desztillált vizet fogunk bontani az árammal, hogy látsszék, nincsen semmi
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csalás a folyamatban! Kegyetlen öröm fénye villant agyambanbanban...
Desztillált vizet ugyanis nem lehet bontani
elektromos árammal. Nem állíthatjuk persze,
hogy a desztillált víz eleve nem bontható így. Az
lenne, ha belekerülne az áram, ami bontaná. De
nem kerül bele, mert a desztillált vízben oly kicsi
az ionkoncentráció, hogy számottevő vezetés nem
lép föl, vagyis nem folyik áram. A desztillált víz
gyakorlatilag szigetelőként viselkedik!
Lássuk hát azt az elektrolízist! Desztillált
vízzel, nehogy csalást sejtsen bárki kételkedő.
Mindörökre retinámba égett a pillanat, amint a
Nősténytetű kiveszi a csiszolt nyakú desztilláltvizes üvegcsét a sarokban álló üveges szekrény
polcáról és a tanári asztalhoz óvakodik vele, majd
egy főzőpohárba önti a tartalmát és belélógatja az
elektródokat.
Persze nem fejlődött se hidrogén, se oxigén. Holott látszólag minden rendben volt! Elem
volt, drót volt, elektród is volt. Sőt, még víz is
volt, igaz, desztillált, amibe azonban a Nősténytetű nem bírt áramot terelni és megindítani így a
vízbontást.
Zavartság látszott eladdig igen könyörtelen arcberendezésén. Rosszul rendezték be, állapíthatjuk meg közönyösen, mert most ugyanarról
az arcberendezésről van szó, melynek birtokosa
szinte vaktában, szórakozásból buktatott meg három embert az osztályból, s egyikük volt a barátom, TT, akit azután a nyári pótvizsgán sem engedett át, s akinek barátságunk mellett elévülhetetlen érdeme volt, hogy ő szerezte a fegyveremet,
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egy gázpisztolyt Labancországból. Ám e percben
a Nősténytetű gonosz pofájáról végleg eltűnt az a
magabiztos szigorúság, a pökhendi önelégültség,
amivel förtelmes aljasságait hajtotta végre és hármas dolgozataimat nyomta kezembe volt, azokat,
amikben aláhúzás egy sem, csak a sok-sok hiányjel.
Most a Nősténytetü állt bukásra és úgy
mászkált a hatalmas tanári asztal körül, mint kóborkutya a bot előtt. Lesunyt fejjel, gyáván és
megalázkodva. A természet törvényeinek nem parancsolhatott. Nem értette. Én meg nem szóltam,
nem-nem, még nem. Élveztem, hogy láthatóan
emelkedik az adrenalinszintje.
Lógott csak a két elektród a desztillált vízbe és nem történt semmi. Nyalogatni kezdte az
elemet, fájdalmas volt a sárgaréz nyelvek csípése,
nem itt volt a hiba, jóval fölötte volt a delej a víz
bontási feszültségének. Hátradőlve hintáztam a
székemen s tudtam már: ma belevágom a baltát a
fejébe.
Kinéztem a kémiaterem nagy üvegablakán
át a Horváth-kertre, gyönyörködtem a zöldellő tavaszi természetben. Távoli, diadalittas hegedűszót
véltem hallani. Ráhibáztam tán, mert mint egy
gyönyörű álomban, perceken belül valóban jól elhúzzák majd egy kegyetlen és könyörtelen zsarnok nótáját.
Ekkorra már majd’ mindenkinek volt elszámolnivalója a Nősténytetűvel, harmadik éve
tanított minket, bár tevékenységére e szót alkalmazni bizonyosan túlzás. Most csak szaladgált ott
elöl azzal a ronda rágcsálófejével, idegesen rez24

gett a bajsza és rémülten forgatta a szemeit. Kedvem lett volna pökhendin odavetni, hogy akkor
most írjuk be a füzetbe, hogy a kísérlet nem sikerült? Hogy a vízbontás fűbe harapott?
A Nősténytetű tétován tökörészett a tanári
asztal mögött, majd kihúzta a szertárból a nagy
voltmérőt és bekötötte az áramkörbe. Rögvest
megugrott a mutató a sarkára állított, szépen lakkozott fa keretben, négy volt körül lengett a hoszszú fémszál. Jelen volt a feszültség (más értelemben is!), mégsem bomlott a desztillált víz. Lassú,
baljós csend kezdett eluralkodni az osztályban,
amit a Nősténytetű azzal igyekezett megtörni,
hogy egy ampermérőt is hozott a szertárból, ám
hiába is csatlakoztatta az áramkörbe, láthatóan
nem folyt áram a vezetékekben.
Végéhez közeledett a kémiaóra, percek
voltak hátra, az idő folyama elmosni készült a
gyalázatos kimenetelű kísérletet. Csengett a fülemben a pénztárgép, ahogyan lesújt a kéz az öszszeadógombra: főúr, fizetek! Megfizetek. Mit
érezhetett vajon, meglátván magasba lendülő kezemet? Szánalmas agyában fekete gondolatok
kergethették egymást, ám a valóság valószínűleg
még annál is mélyebbre taszította őt, mint amire
számított. Felálltam. Finoman cizellált mosolyt
villantottam. Megrezdült a guillotine kését függesztő zsinór.
Megrezdült a két pofazacskója is. Amiből
még nemrég kőkemény ítéletek szavai fröcsögtek
kifelé. A barátom megbuktatása és a hármas dolgozataim. Lógott csak a két elektród a desztillált
vízbe és továbbra sem történt semmi. Ezékiel
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könyve nyílott ki fejemben: „...s cselekszem rajtok nagy bosszúállásokat, hogy megtudják, ki az
Úr, ha a megtorlást érzik...”. A Nősténytetű most
megtudhatta, mit is jelent filiszteusnak lenni!
Felemelkedett kezemben a bot, kéjjel fonták körbe ujjaim. A Nősténytetű mintha egy lépést tett volna védekezőleg hátrafelé, noha tíz
méter is volt köztünk, hátul ültem a kémiateremben, soha nem voltam kíváncsi arra a felfuvalkodott bogyó fejére. Első szavam árnyalata elárulta,
hogy vége a kegyelem hosszú korának. Lesújtott
a bot, csak úgy durrogott a fején. Három év keserűsége lakozott minden egyes csapásban.
Előadtam a desztillált víz vezetőképtelenségének okát vízionszorzattal, ionkoncentrációval
és egyebekkel, aprólékosan megmagyarázva mindent, s nem felejtettem ellátni az egyébként jól ismert tanáccsal, hogy kevés kénsavval vagy nátriumkloriddal szokás a vizet vízbontás céljára vezetővé tenni. Élvezettel magyaráztam neki, hadd
tanuljon.
A Nősténytetűt végleg elhagyta a lélekjelenléte, nem vágott közbe, nem ültetett le, hanem
csak mozdulatlanul vesztegelt egy helyben, mint
egy kidurrant gőzmozdony. Hiába van az Írásban,
hogy a hatalmasok által megtaposottak végül (legvégül) mind-mind megelégíttetnek, jobb szeretem
az ilyesmit magam elvégezni. Ez a biztos, az önmegelégítés. A dolgok saját kezű elrendezése.
Mondhatják, bosszúálló vagyok. Igen, az vagyok,
ha mértéken fölül hergelnek.
Előadásom végén csak annyit mondott a
Nősténytetű, mintegy ráeszmélőleg: ja igen, igen!
26

Mintha csak most ért volna föl a sarki boltból és a
fejéhez kapna: ja igen, igen, elfelejtettem gyufát
hozni, meg hogy a desztillált víz nem vezeti az
áramot! És ez egy egyetemi végzettséggel rendelkező középiskolai tanárnő! De hiába is volt oklevele, most a méretei úgy kezdtek csökkenni, mint
egy jól felfújt kotoné, mikor hirtelen kiengedik
belőle a levegőt. Aki látott már jól felfújt kotont,
könnyen fölmérheti a kezdeti és a végállapot közötti különbséget! Éppen hogy csak nem kezdett
el a légsugártól hajtva körbe-körbe röpködni a teremben.
A Nősténytetűnek az egész osztály színe
előtt bekövetkezett, hatalmas lángokkal való megsemmisüléséhez mérve Mózes meg a csipkebokor
amatőr pirotechnikai mutatvány volt csak. Vagy
fogalmazzunk a kémia nyelvén: heves oxidációs
reakció. Ráadásul teljesen zavarodottan futkározni kezdett a teremben, mint a megostorozott házinyúl, javára legyen mondva, nátriumkloridért. A
sót a vízbe keverve föl is szálltak az első buborékok az elektródokról, de nem tudom, képes volt-e
örülni neki.
Kémcsöcs és a Nősténytetű ámokfutásai
után, fölvételt nyervén a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára, átbillent az élet
nagy mérlege a másik serpenyője felé s ezerkilencszázkilencven őszén a kémia királyából napok alatt szerencsétlen földönfutóvá lettem. Évekbe telt magamhoz térnem, s ha nem születik egy
igen kiváló elméjű és Zsolt nevű fia a szirmabesenyői állomásfőnöknek, Lehotai úrnak, akkor lehet,
hogy soha nem is sikerült volna apró roncsda27

rabkáimból összeragasztgatnom magamat és soha
nem is lehettem volna vegyészmérnök.
Már a Karácsony közelgett. Az első évfolyam első félévében három zárthelyit írtunk kémiai számításokból, ebből kettőn már rég túlhaladott
az idő, s kiderült az is, ha a harmadik zárthelyire
nem kapok legalább négyest, talán örökre búcsút
mondhatok az egyetemnek. Gondolható, miféle
eredmények születtek addig, meg hogy mekkora
esélyem volt most négyest írni.
A végső gyász nagy, fekete lepedőit láttam magamra ereszkedni. Hiába volt az egyetem
további fél évtizede egy végeláthatatlan, grandiózus és kegyetlen vesszőfutás, a kémiát és a műszaki tudományokat roppantul vágytam művelni s
birtokolni, nem akartam volna hát vesztesen elkotródni a sötét jövőbe. De nem volt már hova
visszavonulni, mély szakadék tátongott mögöttem.
Itt lépett be a történetbe a szirmabesenyői
állomásfőnök vitéz fia, Lehotai Zsolt, aki nem
csak annyira elmés volt, hogy ötösre írta az eddigi zárthelyiket, hanem a bátorságát is jó nagy zsebben hordta és igent mondott kockázatos fölkérésemre. Egészen meseszerű módon fordult jobbra
sorsom!
Egyszerűen történt minden, most is megírta a zárthelyit ötösre, mint máskor. Igaz, dolgozatának hófehér papírja korántsem feküdt oly közel
az asztal lapjához, mint várható volna, fölötte volt
egy hajszálnyival. De mégsem lebegett az, a dolgozatok nem szoktak lebegni, még ilyen kicsinyt
sem. Hanem kitöltöttük alatta a teret egy réteg
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indigóval és még egy írógéppapírral, s ez az alsó
papiros egy óvatlan pillanatban a kezembe vándorolt.
Így lett belőlem vegyészmérnök. (Többek
között így is.) Remélem, a diplomám kézhezvétele utáni években, mikor egy ideig tanítottam az
egyetemen, legalább egy töredékhányadát sikerült
meghálálnom annak, mit másoktól önzetlenül,
megelőlegezve megkaptam.
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