BOSSZÚ

Az iskolai szenvedésekkel teli évek, több,
mint egy évtizednyi nemtanulás, felelésektől és
dolgozatoktól való számtalan rettegés után valamiféle korona mégiscsak felkerült az addigi történet fejére, mert amikor ezerkilencszázkilencven
kora nyarán a krisztinavárosi Petőfi Sándor Gimnáziumban felálltunk sorban az osztályteremben
és az érettségi bizottság elnöke a nevemhez ért,
nagyon röviden sorolta csak föl eredményeimet:
mindenből jeles, általános dicsérettel. Mire a névsor végére ért, az is kiderült, hogy az osztályban
egyedül birtokoltam a kitűnő érettségit. Akkor
egy pillanatra, nem többre, egyetlen magányos
pillanatra el tudtam feledni azt a tizenkét évnyi
szakadatlan vesszőfutást és szenvedést, ami idáig
vezetett.
A tizenkét hosszú év alatt, ha valaki ellenemre tört, csendben egy életre megjegyeztem.
Nem voltam bosszúszomjas, de megjegyeztem
mindent sorban. Türelem és nem felejtés, ezek a
lényeges szavak. Várni az alkalomra és lecsapni
akkor! Ha tehetem, örök időkön át csak a jóra
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emlékezem hálával, ám ebből, igényeimhez mérve, meglehetősen kevés volt, másra kellett hát
emlékeznem s figyelni lankadatlan, mikor dughatom be végre a botot a napfényen csillogva pörgő
küllők közé.
Folyt el fölöttem a nagy Idő, s eljőve a
perc mind maradéktalanabbul igyekeztem bosszúmat kiteljesíteni. Bosszú, nem is ez a szó ide,
hanem csak az ellensúlyt is odahelyezzük a mérleg túlsó serpenyőjébe. Hogy ne billenjenek föl az
élet kényes egyensúlyai.
Gyurgyalag Pál, egykori tornatanárom
egészen kiváló férfiú volt, aki ma már joggal birtokol mindenféle állami kitüntetéseket, mégis
nagy hibát követett el, amivel fölébresztette heves
ifjúi bosszúvágyam. Harmadik osztályban, a közös testnevelésórán a tornapadon üldögélve magas, vékony osztálytársnőm egyszer csak szekírozni kezdett, talán épp alacsony testalkatomra
célozván, én meg, visszacélozván az ő magasságára, azt kiáltottam rá: te hosszú fasz! Azonnal és
aljasul beárult a Gyurgyalagnál, aki a mérlegelés
legkisebb jele nélkül, meghallgatásomat teljes mértékben mellőzve szaktanári figyelmeztetővel jutalmazott.
Borzalmas dolog volt ez a szakszamári figyelmeztető, teljesen tönkretette az életemet! Hetekig el sem hoztam az ellenőrzőmet a Gyurgyalagék tornatanári irodájából, végül rámparancsolt,
hogy vegyem végre magamhoz, akkor meg odahaza rejtegettem hónapokig a szekrény és a fal
közötti, keskeny résben. Nem a Szüleim ledorongolásától tartottam, jól ismertem már az ostobább
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tanárokról való véleményüket, hanem engem magamat tett tönkre ez a súlyos bejegyzés az ellenőrzőmben, hogy ezáltal én már azok közé tartozom, ahová legkisebb vágyam sem tartozni.
Annak leplezhetetlen és eltakarhatatlan tudata, hogy nekem most már van egy valódi
figyelmeztetőm, nagyon-nagyon nyomasztónak
tűnt. Nevetséges dolgok ezek ma már, de ott és
akkor ez a szaktanári figyelmeztető egészen mély
nyomott húzott bennem, aki addig soha beírást
nem kaptam. Borzalmas volt rágondolni, hogy
olyan emberként kaptam szakszamári figyelmeztetőt, ki akkor még a szabályok ellen véteni soha
nem akart, de nem is mert.
Gyurgyalag Pál, akit a beírás gondos áttanulmányozása után a Szüleim kizárólag Hosszú
Fasz néven voltak hajlandók azután fölemlegetni,
mindenkor s tán elvtelenül is a lányok védelmében állt. Ha meg is hallgatja védekezésemet,
aligha számított volna ellenérvnek, hogy ez a lány
mindjárt a hosszú fasz után rövid pinának nevezett, s nem is csak egyszer. Ám én nem szaladgáltam mindjárt a tanárokhoz. Ha pina, hát pina.
Minek kéne emiatt a tanárokhoz szaladgálni?
A szaktanári figyelmeztetőtől porig alázva, legbensőmben fájdalmas oroszlánbőgéssel iktattam a Gyurgyalag-aktát a képzeletbeli, Bosszú
feliratú dossziéba. Azidőben kísérleteztem durranógázbomba előállításával, tehát haragom kihívása egyáltalán nem volt veszélytelen, Gyurgyalag
Pálon mégis másféleképpen vettem elégtételt.
A nyolcadik osztály legutolsó napjait
taposva a Kosciuszkó Tádé Utcai Általános Isko39

lában, rudam végleg kifelé állván ifjúkori szenvedéseim színteréről, jóbarátommal, Sir Andrewval, akiről később még nagyon sok szó fog esni,
egy délután tanári parancsra megjelentünk a fizikaszakkörön. Sohasem voltam cselekvő híve a
hasonló pedagógiai önkielégítéseknek, ám most
határozottan föl lettünk kérve, mert jött valami
miniszteriális szemléző hímvessző, s nem jól mutatott volna a tanárnő ott a szakkörön egy szál
magában.
Korábban érkeztünk, tétován téblábolni
kezdtünk a fizika-kémia terem meg a mellette
fekvő igazgatói szoba előtt. Egyszer csak a falra
téved tekintetünk, közvetlenül az igazgatói szoba
ajtaja mellett, s a Gyurgyalag Pál által vezetett
vándortáborok fotói tűnnek föl nekünk egy negyvenezres méretarányú térkép megfelelő helyeire
gombostűkkel felböködve.
Még most is magam előtt látom annak a
térképnek a zöldjét! És az egyik fotón ott feszít
Gyurgyalag Pál, virágcsokorral a szájában, ahogyan a teheneket szokták lerajzolni. Látszott a
fényképen világosan, hogy éppen nem ír be szaktanári figyelmeztetőt sehova. Nem sok idő telt a
gondolatok megszületése és a tettek mezején való
taposás között!
Kihúztam a gombostűt a kép egyik sarkából s Gyurgyalag Pál két lába közé tűztem, ágaskodóan felfelé. Hosszú fasz volt, nagyon hosszú,
harmadikos koromtól egészen idáig tartott a hoszszúsága.
A beteljesült bosszú zamatos spermája lövellt öt éve forrongó bosszúvágyamba, holott leg40

csekélyebb reményünk sem volt még arra az
egész iskolában napokig keresztbe-kasul rohangáló botrányra, ami végül bekövetkezett. Most még
csak ketten nevetgéltünk Sir Andrew-val Gyurgyalag Pál meredeken fölálló, krómozott gombostű-faszán.
Szétáradt belsőmben a bosszú beteljesedésének visongó orgazmusa, hiába volt fölöttébb
gyermeteg a realizáció. Megfizettem, annyi sok
idő, további öt kemény évek után. Ki gondolta
volna öt éve, hogy egyszer még a denevérek felülnek a biciklire és végigtekernek a főutcán?
Nagy bőrszárnyaikat lobogtatva az északi szélben.
Rettenetes hangulatú nyilvánosságot kapott az Ügy, mert a következő reggelen a tanári
szoba előtti nagy ablakokon beözönlő fény bizony kevélyen csillogott Gyurgyalag Pál krómozott gombostű-faszán. Ekkora lázadást még sohasem követtek el decens és neves iskolánkban, s
föltehetően a kívánatosnál sokkal, de sokkal több
diák szemlélte már meg a kisplasztikává avanzsált fotót, mielőtt a tanári kar megfelelően képzett nő- vagy hímtagja eltávolította volna e határkövét (vagy legalábbis határtűjét) az iskola történetének.
Tehetetlenségének fájdalmától megkergülve bégetett Béla, az osztályfőnökünk, aki egyébként a világ legjobb osztályfőnöke volt, de most a
tanári nemen esett szörnyű csorbától felajzva azt
vicsorogta habzó szájjal, hogy az ilyen gazembereket ki kellene rúgni! Az én Bélám, akit egy
évekkel azelőtti magyardolgozatban a példaké41

pemnek neveztem, most hirtelenjében sokféle állat egyvelegének tűnt, ketrecében bömbölő oroszlánénak, lábaival a földet kapáló, bősz bikáénak,
hiábavalón mekegő kecskéének, csökönyösen ordító szamárénak, ám leginkább mégis egy idétlen,
tagjait összevissza lóbáló csimpánzra emlékeztetett, aki zavarodottan rohangál föl-alá a szavannán. Azt bégette egyre: álljon föl, aki csinálta!
Mert sajnos a Béla megsejtette valahonnan, hogy
ebben az osztályban bújkál a tettes, sőt hogy szoros közöm van a történésekhez, de mégis úgy dühöngött ott a tanári asztal mögött, hogy egyetlenegyszer sem pillantott felém.
Őrjöngését látván elégedetten nyugtáztam,
hogy rászolgáltam végre az öt év előtti szaktanári
figyelmeztetőre. Ha nem tisztelem a Bélát annyira
nagyon, akkor talán fölállok ott az osztályfőnöki
órán és részletesen elmesélem neki az egész történetet a hosszú fasztól a gombostűfaszig. Tudja
meg mindenki, micsoda lavinát indíthat egy szakszamári figyelmeztető! A végén bárkinek a farkába szúrhatnak egy gombostűt.
Kétszer voltam elég bátor a Kosciuszkó
Tádé Utcai Általános Iskola elleni, nagyobb szabású támadás végrehajtására, s ahogyan a gombostűszúrás az utolsó évben történt, a másik eset
az első vagy legföljebb második évben esett meg.
Hiába voltam roppantul büszke arra, hogy ezen
iskola padjait koptatom, ugyanez az iskola tett
meg mindent azért, hogy már alig tízévesen szabotázsakcióval próbáljam megtörni szerencsétlen
kisdiákok fölötti uralmát.
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A Kisudvaron játszottunk délutánonként,
onnan nyílt az iskola hátsó kapubejárója is, ami
rendesen le volt lakatolva. Ám ha vitték a moslékot éppen, délutánonként, kinyitották, s a lakat ott
hevert kulcsostul a közelben valahol. Bár a moslék legtöbbször már elkészítésekor felvette végső
alakját, minden nap tettek vele egy kitérőt ide az
iskolába, hogy ehessenek belőle a diákok, mielőtt
a disznók elé borítják. Ráadásul azért is percekig
szidalmazni volt képes egy szellemileg kicsit
visszamaradott napközis tanárnő, mert egyszer a
mákostésztából kivettem egy szál csőtésztát és
azzal szívtam fel a vizet a pohárból. Abban az
iskolában nem támogatták az alkotó elméket!
Egy verőfényes őszi napon ott a kapualjban végre minden szükséges tényező találkozott:
a moslékoshordó, a lakat, meg jómagam. E ponton a történelem kereke könnyen sejthető, sőt talán természetszerű vágásába fordult.
Első felszólításomra jóindulatom nyomán
névtelenségbe burkolózható osztálytársam nem
akarta bedobni a lakatot a moslékba, hiába is
biztattam. Mindössze egy szelet száraz kenyeret
vetett a nagy hordó moslék tetejére és óvatosan(!)
ráhelyezte a lakatot. Fölháborított, hogy valaki
ennyit sem képes megtenni az elnyomó tanári hatalom ellen. Hiszen éppen ez a lakat testesítette
meg durva acéltestével a tanárok és az iskola általi elnyomást, a bebörtönzést!
Leemeltem a lakatot a kenyérről és a moslékba hajítottam, de káposztafőzelék volt aznap,
sűrű, nem merült el benne. Félmunkát végezni
nem szabad, kerítettem hát egy másik darab szá43

raz kenyeret és a káposztamoslék színe alá nyomtam a lakatot. Alámerülvén utolsó üzeneteként
kulcsnyílásából néhány buborék tört föl.
Hátramaradt még a lakat kulcsa, most már
amúgy sem sok hasznát lehetett venni. Ugyanúgy
a moslékba veszejteni nem lett volna helyénvaló,
ám mindenképp meg kellett szabadulni tőle, mert
bűnjellé lett, s ha megtalálják nálam, nos, erre
jobb volt nem gondolni. Szemetes, kuka meg hasonlók szóba se jöhettek. Balról a második vécében ráhúztam a vizet.
Szomorú végződése a történetnek, hogy
egyik osztálytársam azt látta meg, hogy a mosléknál matatunk, egy másik a lakatkulcsot vette észre
a kezemben, így lassan összeállt a kép, a lakatot
saját hatáskörben pótolni kellett, de gyorsan, mert
a moslékos ember az igazgatóhoz akart menni.
Apám, aki aznap jött értem, talán a valóságosnál
is konokabbnak gondolhatott, mert tartalékolás
céljából mindjárt két lakatot vett a Déli ABC iparcikkosztályán.
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