LÁZADÁS A RAJZÓRÁN

A Kosciuszkó Tádé Utcai Általános Iskola
rajztanárnője, a Csigafejű föltehetőleg egy elmekórtani intézet lakója volt, mielőtt ideszökött a
rajzterembe. Nevét most onnan kölcsönöztem,
hogy mindig olyan hülye alakú kontyba volt fölcsavarva a haja, mint valami őstengeri csiga.
Műveimet szemlélve nem volt titok, hogy
rajztehetségem az otromba firkáláson nem terjed
túl, és sajnos a Csigafejű rögtön fölismerte, hogy
a legkisebb erőfeszítést sem fogom tenni ennek
megváltoztatására. A felsőbb osztályokban négy
hosszú év alatt egyetlen jelét mutattam a képzőművészeti kreativitásnak, amikor a folyosó falára
végig felaggatott, kartondobozokra kasírozott rajzórai mázolmányok közül egy madárnak a szemébe krómozott fejű rajzszöget szúrtam. De a Csigafejű, talán szerencsémre, nem szerzett tudomást
erről.
A Csigafejű temperafestéket osztogatott a
kivételezetteknek és egyéb talpnyalóinak, de engem ilyen hülye praktikákkal meg nem törhetett,
négy kemény év alatt el nem érhette, hogy a házi
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feladatot ne az óra előtti szünetben firkáljam meg.
Nem kell mondani, hogyan néztek ki ezek a rajzok, azt meg végképpen nem értem ma sem, mit
jelentett a Totival közösen ránk zuhogó ítélet, miszerint minket csak a majom feneke érdekel.
Elvetemültségemet cáfolandó fölemlítem
Töff Sándor Gimnáziumi rajztanáromat, a Gyulát,
akinek kedvéért teljesen önként rajzolgatni meg
festegetni voltam majd hajlandó hosszú órákig.
Mert a Gyula ember volt először s csak utána
tanár, megértette hát, hogy csak olyanokat tudok
rajzolni meg festeni, amit egyenes vonalak határolnak.
A Gyulánál kaptam ötösöket! Egyszer fölemlítette egy rajzomra, hogy még nem eléggé kidolgozott, erre engedélyével visszavettem, hazavittem s még fél napot nagy-nagy gondossággal
dolgoztam rajta. Úgy, hogy szinte ujjongtam közben, hogy ez most végre tényleg szép lesz! Tetszeni fog valakinek. A sikertelenség zöld falai
közt kaphatok szép szavakat. Láttam, hogy labdába rúghatok, futottam hát. A Gyula tanárember
volt, a szó legnemesebb értelmében.
Az első ötöst érő alkotás egy színes papírlapokból ragasztott tájkép volt, egy egészen egyszerű kompozíció, a horizont két sarkából sugarasan indultak a színes papírszeletek, völgyet szimbolizálva, melynek közepén kék papírpatak csordogált. A másik ötöst egy plakátért kaptam.
Ezerkilencszáznyolcvanhetet vagy nyolcvannyolcat írtak akkor, s házi feladatként tetszőleges tárgyú plakátot kellett festenünk. Huzamos
fejtörésbe estem a feladattól, mert mindig bor31

zasztóan elszegényedett a másmikor gazdag fantáziám, ha utasításra kellett alkotnom. Ám a felszín alatt szüntelenül lázadó lelkem végül megmutatta a helyes utat: lefestettem egy M16-os
amerikai gépkarabélyt, egy kézigránátot és néhány töltényt, terepszínű hátteret adtam az egésznek és vörös betűkkel fölírtam: HARCOLJ TE IS
ERDÉLYI TESTVÉREINKÉRT! A Gyula nagyon elégedetten mosolygott és beírta az ötöst a
naplóba, és még megjegyezte, hogy ezt azért ne
nagyon mutogassam a többi tanároknak, egy részüknek meg főleg ne. Kommunizmus volt még,
önkényuralom, bár már bomlófélben oszladozó.
B. mester a gimnázium második és harmadik osztályában volt irodalomtanárom, a történelemben csak lánchídi csataként jegyzett események során hosszan megkergették a fasiszta-kommunista pártrendőrség nyolcelemis rendőrei, de
még a diplomát is kevés híján megtagadta tőle a
szocialista rendszer.
Egyetemi tanulmányai alatt, ezerkilencszáznyolcvanhatban vizsgatanítást tartott. Hanem
előző este egy akkoriban szokásos, aljas propagandaműsort vetítettek a televízióban ötvenhatról,
mindenféle bűnöző pofákat mutogattak az elvtársak, hogy „íme a forradalmárok”. Mesterem gyorsan kerített egy képeskönyvet a tanácsköztársaságról, másnap meg a proletárhatalmat erősen pártoló vizsgabizottság színe előtt mutogatni kezdte
a gimnazistáknak azzal az útmutatással, hogy íme
az igazi forradalmárok, össze lehet hasonlítani
őket a tegnapiakkal. A történelem gonosz tréfájaként ezek a tanácsköztársasági fószerek az előző
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napi ötvenhatosoknál sokkal, de sokkal sötétebbek voltak, s ez az összehasonlítás majdnem Mesterem diplomájába került. József Attila időben
útmutatott: valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
fasiszta kommunistákból.
Mesterem, említettem, második s harmadik osztályban tanított minket, miután elsős tanárnőnk, a hipermodern és szexi Bözsi, nem állhatván a bolsevikokat, fölmondott az elviselhetetlenül rendszerhű tanári karból, s B. mester ugyanezért követte őt két év múlva. Ezután ütöttük meg
negyedik osztályban a főnyereményt, Kopottszőrűt, egy rég eldelelt elméjű irodalomtanárnőt.
Mikor bejött az első órára és megláttam, szinte
fizikai fájdalom hasított belém. Lehetetlennek tartottam egy egész év hosszában elviselni, valóban
embert próbáló sorscsapás volt.
Kopottszőrű egy lökött pillanatában, számosból az egyikben, nem csak felolvasta a verset,
hanem előadta egyenesen! Ideggyógyászati élmény volt, ordibálni kezdett meg ugrabugrálni az
osztályteremben, mint egy meggyújtott bakkecske, rángatózott és egyre csak hadonászott a kezével az ég felé. Nagyon nem tudtam mire vélni ezt
az egészet és ültem csak szomorúan, mily elérhetetlen messzeségben volt ez attól, mikor B. mester
behozott egy öreg lemezjátszót és a hangszóróból
Latinovits Zoltán szavalta A walesi bárdokat!
Ez a nő nem egy wales-i bárd volt, hanem
csak egy pesti bárdolatlan, jól megigazítottam volna egy hentesbárddal (a szablya leszabja). Alig
ért véget a rémálom, megkérdezte, előadja-e mégegyszer, egy emberként üvöltött igent a nép. Mint
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egy felhúzós játék, ugrálni kezdett megint és kéjjel rikoltozta a vers ordenáré szavait, azt mondta,
ezt így kell előadni, holott ő igazából nem is a
verset adta most elő, hanem csak saját magát.
Az elválasztások miatt negyedik osztályban fellázadtam, mert vérlázító, értelmetlen szabály volt érvényben azokban az időkben, az összetett szavakat is úgy kellett elválasztani, mintha
nem két szóból lennének összerakva, például a
faszállítót fa-szállítóként. Ami szabályos, ha valaki fát szállít, ám ha felállít egy farkat, saját vagy
idegen tulajdonút, akkor mégiscsak fasz-állítóról
van szó és nem fa-szállítóról. Hanem a szabály
másként rendelkezett.
A legutolsó irodalomdolgozatban szembejött egy összetett szó, szembejött úgy, hogy el
kellett választani a sor végén. Írhattam volna egybe, megkerülhettem volna, ha akarom, de egyszerre nem akartam, nem volt már tétje semminek, csakazértis elválasztottam úgy, ahogyan egy
becsületes magyar ember elválaszt egy összetett
szót. Kopottszőrű egy egész jegyet vont le a dolgozatból.
Fájt egy kicsit, de ne tagadjuk, elég kicsi
lázadás volt ez, meglehet, így kérkedni sem szabadna ezzel. Viszont a történet jobbra fordulván
ért véget, idézem A magyar helyesírás szabályai
újabb kiadásának vonatkozó passzusát: „Ha az
átlagos magyar nyelvérzék számára az összetétel
ténye felismerhető, akkor az összetett szót alkotóelemei határán választjuk el.” Megjegyzem, jelenleg sem föltétlenül követem a hivatalos elválasztási szabályokat.
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A Töff Sándor Gimnáziumban a kommunizmus legutolsó éveiben nem a hipermodern és
szexi Bözsi, B. mester vagy a Gyula volt az
egyetlen ellenálló. Ma is áldom a sors kegyelmét,
hogy oly sok bukással fenyegető, rémséges időszak után a gimnázium negyedik évében Zsinka
Istvánt, egy talpig úriembert sodorta az osztály
orosztanári székébe, így nem csak megmenekültem a bukástól, hanem egyenesen hármast kaptam.
Zsinka tanár úr orosz hadifogságban tanult
meg oroszul, annakelőtte latintanár volt, talán
ezekből az élményeiből is fakadóan bánt velünk
igen-igen kegyelmes kézzel. Sajnos eddigre már
mind a Kosciuszkó Tádé Utcai Általános Iskolában, mind itt, a Töff Sándor Gimnáziumban is
egy-egy alkalommal megkísérelték már a minden
tudásukat Vlagyimir Iljics Leninnek a bebalzsamozás ellenére is rég elrohadt fütyijéből szívogató tanárnők, hogy megbuktassanak oroszból, s ez
rengeteg kellemetlenséget jelentett részemre.
Azonban Zsinka István tanár úr talpig úriember volt, aki meglátta bennünk az orosz iga
alatt görnyedő, jobb sorsra érdemes áldozatokat.
Mégsem pusztán engedékeny s jóindulatú osztályzataiért tiszteltem és szerettem, hanem mert
egy igazi békebeli ember volt. Valaki, akinek a
jelenléte erőfeszítés nélkül meggörbíti a teret.
Általános iskolámban is ismertem egy békebeli embert, Károly bácsit, az iskola gondnokát,
vagy ahogyan régen mondták, pedellusát. Már akkor nyugdíjas lehetett, mikor az első osztályba beírattak, ám kék köpenyében rendületlenül szolgál35

ta tovább az iskolát, talán ez volt az ő egész életének legnagyobb, szent célja. Örökké kedves és jókedvű volt az öreg, és semmilyen rossz tulajdonsággal nem rendelkezett, amire az ember egy „iskolamumus”-nál azért mindenképpen számítana.
Az iskola elhagyása után tíz évig nem láttam, csak gondoltam rá néha, igaz, más emberek,
s kiváltképp az iskolakapu látványa miatt szántszándékkal elkerültem még azt a környéket is.
Egyszer mégis arra jártam, s ott jött szembe Károly bácsi. Hirtelen rádöbbentem, mit jelent a lassú elmúlás, s bár szólni akartam volna s keblemre
ölelni az öreget, némán haladtam el mellette.
Károly bácsi feje tetejét már iskolai szolgálata alatt sem fedte haj, viszont fültől fülig körbehaladó hajzatának határozottan szürkés színe
volt, kis bajuszának hasonlóképp. Ám mára fejének minden haj- és szőrszála hófehérré változott,
s Károly bácsi lassan csoszogva, bottal haladt az
iskola előtti járdán, egyre csak maga elé nézve.
Túl hirtelen szakadt rám háromezerhatszázötven
nap ott az utcán.
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