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Az iskolaAz iskola
(Esszévázlat egy meg nem írható elbeszéléshez)

Székely János modorában, az író emlékére megidézett történet, 1988-ból. 

(Az ötlet)
Ami fontos dolog velem az életben történt, azt én már mind elmeséltem. Ami 

pedig másokkal esett meg, azt nem vagyok képes hitelesen ábrázolni. Talán a 
velem született, valamely ismeretlen ősömtől a génjeimbe plántált egoizmusom 
tesz alkalmatlanná arra, hogy azonosulni tudjak a másik emberrel, mintegy erő-
szakosan behatoljak az ő egyedi, összetéveszthetetlen és sérthetetlen személyisé-
gébe. Szegény, öregedő, zápuló fantáziámra, a képzelőerőm fogyatékosságára is 
háríthatnám ezt az érzéketlenségemet. De az igazság mégiscsak az, hogy nem 
érdekelnek már az emberek. Mert ha megkísérelném (valamiféle isteni beavatko-
zás segítségével és olyan írói leleménnyel, mint amely egy Hamletet vagy Solnesst 
vagy Aschenbachot teremtett), mondom, ha arra vetemednék, hogy valamely leg-
hétköznapibb ismerősöm arcáról erőszakosan lecibáljam azt a maszkot, amellyel 
közöttünk jár-kél: bizony mondom, alatta egy másik, ismeretlen álorca tűnne elő, 
az alatt ismét egy újabb, és így tovább – ki tudja, mi maradna abból az emberből 
végezetül.

Nem is igazi történet hát az, amiről írni szeretnék. Mert amit történetnek, 
elbeszélésnek szokás nevezni, abban káprázatosan keveredik valóság és fi kció; 
valahol egy jól eltervezett epikai mozzanatnál kezdődik, és a megfelelő pillanat-
ban vége szakad. Még a modern, posztmodern narratív technikákkal megszer-
kesztett, összecsavarintott elbeszéléseknek is vége szakad egyszer.

Amit azonban én művelek, nem egyéb otromba plágiumnál. Lélekkönnyítő 
eufemizmussal nevezhetném puszta eszmefuttatásnak, egy drámai helyzet 
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esszéisztikus továbbgondolásának, egy manapság jellemző eset mélyebb értelmű 
felgöngyölítésének. Csakhogy én ezt a történetet egy fi atalembertől hallottam.

(A helyzet)
Tudni kell, hogy a mi szerkesztőségünk aff éle irodalmi találkahely szerepet 

is játszik. Valamely elsatnyult Pilvaxnak, a századelő derűs, szellemdús iro-
dalmi pletykáktól terhes kávéházai utódjának képzeljük el. Manapság a város-
ból eltűntek a hangulatos cukrászdák, a büdös kocsmákban arctalan csőcselék 
vedeli a nem embernek való, moslék szeszeket, a harsogó, rideg „bárokban” meg 
a grandomániásan hatalmasra méretezett vendéglőkben – nem is tudom, kinek 
van pénze megfi zetni a jobb italokat. Íróember, művészember nem érzi jól magát 
ezekben. Meg a félelem is kiűzte a mi íróinkat a jobb vendéglőkből; az ostoba 
szorongás, melynek oka ellenőrizhetetlen, de mélyen befészkelte magát a nálunk 
megforduló emberek lelkébe: hogy a falnak szeme, a hamutartónak füle van.

Így válhatott ami szerkesztőségünk kávéházpótlékká. Megfordulnak nálunk 
országos hírességek is. Természetesen nem hozzám jönnek, ámde tetszik, nem 
tetszik, tudomást szerzek a művelődési élet és a nagypolitika mindenféle kulisz-
szatitkairól. (Pedig rég nem érdekel már engem a „magaskultúra” és a „nagypoli-
tika”.) És időről időre betérnek hozzánk alig ismertek vagy teljességgel ismeret-
lenek is. Fiatalok: verset, prózát, egy-egy esszét próbálnak a lapba becsempészni, 
néha nem is eredménytelenül.

Így ismertem meg azt a fi atalembert is, akinek a történetét eltulajdonítottam; 
hangsúlyozom, a történetét, nem a szavait, az értelmezését. Nevezzük őt L.-nek, 
talán L-lel kezdődő neve van: Lajos vagy László vagy Lőrinc. (Esetleg játékosab-
ban: [e]l mint Elemér.) Rendszertelen időközökben egy-egy könyvismertetést, 
kritikát szokott hozni, közvetlen íróasztali szomszédomnak, G. Gy.-nek. Álta-
lában csendes szavú, szerény, betegesen sápadt ember, az újabb, de már nem is 
legújabb fi lológusnemzedékből, amely azzal az illúzióval pocsékolja írással az 
idejét, miszerint még van értelme a műbírálatnak, a rideg elméleti fogalmakkal 
komorított, boncoló elemzésnek. Ez a máskor szelíd, sápadt arcú férfi ú kipi-
rult arccal, heves mozdulatokkal adta elő a maga variánsát. Először a fi atalabb 
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kollégáimnak, aztán mintha egyre inkább nekem célozta volna a szavait, és én 
úgy éreztem magam az íróasztal mögött, mint amikor egy elhagyott lövészárok 
fenekén kushadtunk, nehogy értelmetlen célpontjaivá legyünk az ellenséges 
repeszeknek.

Csak napok múlva gondoltam végig, hogy valóban (ösztönösen vagy megfon-
toltan beállított irányzékkal) felém, az ellenségre célzott. Gondolják meg, kérem, 
ott áll egy többre érdemes fi atalember, oldalán egy elnyűtt válltáska, degeszre 
tömve mindenféle tankönyvekkel, kijavított dolgozatokkal, bejön a szerkesz-
tőségbe a kultúra szivarfüstös levegőjét szippantani, mintha az valami előkelő, 
napfényes sziget vagy oázis volna, ki akar lépni valamennyi időre az ő hajszolt, 
zaklatott mindennapi környezetéből, hozza a keserűségét meg azt a kis örömét. 
És beszél és beszél, és egyszerre rádöbben, hogy nincs értelme. Ő valahogy úgy 
áll ott, mintha tábla előtt magyarázna, mi pedig eleinte bólogatunk, aztán csak 
matatunk a kezünkkel, és kushadunk az íróasztalunk mögött, mintha golyózá-
por ellen védekeznénk. Irányzéka ekkor fordul ellenem, a legértetlenebb ellen.

Megírtam már egyebütt: miért volt nekem egész életre meghatározó, tanul-
ságos a katonaság. Nemcsak rendre, önfegyelemre, de emberi tartásra is nevelt, 
bármennyire furcsának tetszhet. Megtanította, hogyan élhet az ember egyszerre 
kettős életet anélkül, hogy az tudathasadás lenne: a teste végrehajtja azokat a 
feladatokat, amelyeket a környezete, ha úgy tetszik, a társadalom osztott ki szá-
mára. Miközben szelleme éli a maga független életét. A test vállalja a reá ruhá-
zott szerepet, az egyéniség azonban képes megőrizni a sértetlenségét, a jellem 
– a szellem burkával övezve – meg nem törhető. Ez a titka az egyéniség belső 
autonómiájának.

S megtanított engem még valamire a katonaság. Hogy nincs az életben olyan 
kegyetlen, szorongató, elviselhetetlennek képzelt helyzet amelyben az ember ne 
találna a maga számára valami célt, értelmet, tanulságot. Vagy ha már a maga 
számára nem, a lét folytonosságára kap választ.

Ezt nem tanulta meg a háború után született nemzedék. Ott áll velem szem-
közt L., az ikes igék tanításánál többre hivatott tanár, magyaráz, hadakozik, arra 
gondol, hogy miközben ő állva magyaráz, én itt terpeszkedem az íróasztalom 
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védőbástyája mögött, és érzéketlenül hallgatom, holott terpeszkedhetne akár ő 
is az íróasztal mögött, és… Nem értett meg valamit ez a korosztály. A társada-
lom mindig nagyon pontosan és szabályozottan kiosztja a szerepeket, és elvégre 
is mindegy, hogy azt a társadalmat, azt a kort minek nevezzük. Nekünk a husza-
dik század második fele, Kelet-Európa és a kisebbségi sors jutott. Nekem a szer-
kesztőségi íróasztal, L.-nek az iskolai katedra.

Nem voltam én soha, egyetlen napig sem tanár. Messzire elkerültem a peda-
góguspályát, bár a végzettségem, a diplomám feljogosított volna arra is, hogy a 
katedra magaslatáról mondjam el mindazt, amit a világról, a létről tudok. Sokkal 
többet adhattam volna át az ismereteimből, mint így, a szerkesztőségi íróasztal 
mellett. Számítsák ki, kérem: ha egy tanár évente százötven gyermeket tanít, az 
tíz év alatt ezerötszáz, harminc év alatt négy-ötezer, ez a szám pedig megsokszo-
rozódik a tanítványok gyermekeiben, a jó pedagógus szelleme kisugárzik az egész 
iskolára, jó esetben, az ellenőrizhetetlen, titkos hajszálereken keresztül beszürem-
kedik egy város, egy közösség gondolkodásmódjába! Ez a hatás számokkal már 
nem mérhető, de ott van, bizonnyal mondom, ott van minden jó pedagógus egy 
etnikum tudatalattijában. Elolvassa-e valaha ötezer ember az én könyveimet?

Hogyan is gyarapíthattam volna én, a bűnös lelkű ember a tiszta, mindenre 
fogékony gyermeki elmét? Mondottam már, hogy sikerült nekem tudat- és sze-
mélyiséghasadás nélkül kettős életet élnem. A testem végrehajtja mindazt, amire 
utasítást kap, ez az ára annak, hogy a gondolataim szabadok maradhassanak. 
Bármit megírok, amire kényszerítenek, mert parancsteljesítő értelmiségi sorka-
tona vagyok. Arra azonban senki nem kötelezhet, hogy egyetértsek azzal, amit 
leírtam. Aki nincs hatalmi helyzetben, annak ne legyen lelkiismeret-furdalása.

Csakhogy a pedagógus helyzete egészen más, a tanár a világ legkülönösebb 
szerepjátszója. Bármely más társadalmi csoporthoz képest alávetett helyzet-
ben van, bármely intézmény utasításait végre kell hajtania. Pusztán ez még nem 
veszélyeztetné a szellemi függetlenségét. De neki hatalmi helyzete van a gyermek 
fölött, a parancsokat meggyőződése ellenére teljesítenie kell, az az elme tabula 
rasa, és ő hazugságokkal töltheti meg a patyolat tiszta lapot. Az nem bűn, ha a 
műalkotás hazudik, mert amint megjelent a nyilvánosság előtt, elszakad szerző-
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jétől, önálló életet kezd élni; és az olvasóra hárul a felelősség, hogy igaznak vagy 
hamisnak, értéknek vagy nem-értéknek minősíti. A tanár aff éle hivatalos olvasó, 
az ő legnagyobb felelőssége a mű értelmezése. Ha ő, felsőbb utasításra, meggyő-
ződése ellenére azt bizonygatja a hazugságról, hogy igaz, az értéktelenről, hogy 
értékes: az súlyosabb erkölcsi vétek, mint az íróé, aki elkövette. A művet félre 
lehet tenni, megsemmisíteni, tudomásul sem venni; amit azonban az ártatlan 
elmékbe véstek, azt onnan nem lehet többé kitörölni. Az elkerülhetetlen bűntu-
datkomplexus magyarázza, hogy manapság minden jobbfajta, értelmes pedagó-
gus neurózisban szenved.

Ezért óvakodtam én rettegve a pedagóguspályától. Nem elég, hogy elkövet-
tem a kisebb bűnt, hajtsam végre a megbocsáthatatlant is? Álnokul szép, bűbá-
jos szavakkal megírtam a hazugságot azért, hogy megírhassam az igazságot is, 
bár ez talán soha nem jut el az olvasókhoz. Az én nagy, káprázatos hazugságom 
évtizedek óta, máig ott éktelenkedik a tankönyvekben. Tudomásom szerint 
senki sem károsodott általa. Azt azonban nem vállalhattam, hogy azt tanítsam 
önmagamról, amivel nem értek egyet, amit megtagadok, kiátkozok önmagam-
ban. Tanárként erre kényszerítettek volna.

És akkor váratlanul megjelenik a szerkesztőségben L. mint maga a megteste-
sült, gyötrődő tanári bűntudat, ugyanakkor az írók lelkiismerete. Van annyira 
jó műítész, hogy megkülönböztesse az igazgyöngyöt a hamistól, hogy felismerje 
az én tankönyvbeli verseimben a hazugságot. Van annyira lelkiismeretes, hogy 
szenved, amikor tanítja. Van annyira intelligens, hogy megérti: szörnyű kény-
szer nyomására követtem el. És van annyira önző és ahistorikus gondolkodású, 
hogy képtelen legyen megbocsátani.

A háború utáni nemzedékek nem tanulták meg, hogyan kell okos kompro-
misszumot kötni. Mivel áldozatnak érzik magukat, azt játsszák, hogy ők erköl-
csileg tiszták maradnak. Nem veszik észre, hogy a legotrombább politikai mani-
pulációk áldozataivá válnak. Az erkölcsi tisztaság roppant veszedelmes dolog 
a közéletben, még az eff ajta megfojtott, mozdulatlan társadalomban is, mint 
a mienk. Tudniillik a pedagógus, ha csupán úgy-ahogy, tisztességesen végzi a 
nevelőmunkáját, a közélet szereplőjévé válik, akár tudomást vesz róla, akár nem.
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(Egy régi épület)
Fel sem kell állnom az íróasztal mellől, a város legszebb épületeire látok, a 

Városházára meg a Kultúrpalotára. Mindig elsőként érkezem a szerkesztőségbe, 
jóval a kollégáim előtt. A reggeli csendben frissen megírom a leveleimet, elvég-
zem a penzumokat, hogy aztán egész nap alkati lustaságomnak éljek, az elmél-
kedésnek. Nem pusztán a hadapródiskolában magamra kényszerített fegyelem 
alakította ki ezt az életformát. Inkább a kíváncsiság. Nap mint nap, évtizedek 
óta, ugyanúgy elbűvöl a város reggeli mozdulása. Itt később indul az élet, mint 
a munkásnegyedekben, és mindig történik valami apróság, keresem a megszo-
kott arcokat, fi gyelem az ismeretleneket. A Kultúrpalota előtt elevenebb a moz-
gás, amikor kiállításra készülnek. Rendszeresen látok komoly, szigorú tekintetű 
újságírókat, művészeket, amint – nyitás előtt – besompolyognak a Pince Bárba 
egy snapszra. A Városháza/Pártszékház előtt álló rendőrök és a fekete gépko-
csik számából országos eseményekre következtethetek. Első között láttam meg 
egy reggel, hogy a körbeállványzott torony tetején a vörös csillag és a román tri-
kolór mellett ott lengedezik a piros-fehér-zöld zászló. Azt már közösen bámul-
tuk a szerkesztőség ablakából, ahogyan pánikba esett keményfi úk rudakkal, 
kampókkal tépdesték szét, a legfelső állványról, mert a torony csúcsára felmenni 
senki sem merészelt.

L. története persze nem erről szólt. Nem is olyasféle ez a zászlóhistória, ami-
ről érdemes volna elbeszélést írni. Ostoba vakmerőségnek tartom, csak kárt oko-
zott mindenkinek, még ha megdobogtatott is némely titokban lelkesedő kebelt. 
A megtorlás, a megfélemlítő eljárások láncreakciója összességében sokkal több 
szenvedést okozott, mint amennyi elégtételt a butácska hősi gesztus. Említésre 
sem volna méltó az eset. Csupán azért idéztem fel, mert az a kamasz gyerek, 
akire később a nyomozás során rábizonyították a tett elkövetését, abba az isko-
lába járt, amelyben L. tanít, akár a tanítványa is lehetett. A hatalom soha nem 
fog megbocsátani egy iskolának, amelynek neveltjei államellenes bűncselekmé-
nyekre képesek. Pontos mércéje van a hatalomnak, hiszen maga fogalmazza 
meg elvárásait; megszűri a tantestületet, és azok akadnak fenn a rostán, akik a 
kötelezőnél többet tesznek, nemcsak a szürkeállományt, de az ízlést, a jellemet, 
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a lelket is megkörnyékezik. Egészen biztos, hogy a rostán fennakadó tanár még 
közvetve sem buzdítja ostobaságra a tanítványait; attól válhat veszedelmessé, 
amit az egyéniségével, a szeretetével, a szükségesnél árnyaltabb magyarázataival 
önkéntelenül sugalmaz. Ezért mondom, hogy a pedagógus, kénytelen-kelletlen, 
közéleti szerepet vállal. Annak a szegény, elvetemült fi únak, némi hercehurca 
után, megbocsátottak. Azt mondják, labilis idegrendszerű volt, azért követett el 
öngyilkosságot.

Ha nem állna ott a Városháza meg a Kultúrpalota, egyenest az L. iskolájára 
látnék. Légvonalban nincs több háromszáz méternél. Mint ahogy valamikor 
látható is lett volna innen, mert az iskola mindkettőnél korábban készült. Jól 
ismerem, egy vagy két évig magam is tanulója voltam. Az a baj az ilyen évszá-
zados épületekkel, hogy bármennyire is megroskadtak, valamelyes történelmi 
hangulatot hordoznak, mondhatnám: egyéniségük van. A mai kor szabvány, 
beton-üveg iskoláit úgy tervezték meg, hogy tanár, diák, mindenki egyformává 
válik bennük, és a társadalom büszke lehet rá: a korszakunk eszményét meg-
testesítő épületből a korszakunk emberideálját képviselő embertípus kerül ki, 
tömegtermelésben. Az olyan kopott kis iskolákat azonban, mint amilyenben L. 
tanít, hiába festik-mázolják át kékre, sárgára, termeit hiába aggatják dugig kor-
szakunk szimbólumaival és mágikus erejű jelmondatokkal: falai valamely titkot 
hordoznak, sugároznak, amely erősebbnek bizonyul olykor a társadalom kény-
szerítőeszközeinél. Csak le kellene bontani az ilyen épületeket, és minden gond 
megoldódna. A hatalom azonban vagy ostoba, vagy nincs pénze, vagy makacsul 
bízik önmagában.

Amikor L. gesztikulálva magyarázta a maga történetének elfogult változatát, 
városunk megszámlálhatatlanul sok iskolájában már egyetlen magyar igazgató 
sem volt.

(A régi igazgató)
Emlékeznek, ugye, miféle sorsfordító változások rengették meg az életünket 

a hatvanas évek vége felé? Amikor megszűnt a Magyar Autonóm Tartomány, 
és kialakították az új megyerendszert, magyar nemzetiségű funkcionáriusok 
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tömegének szűnt meg az állása. Egész hadosztálya az újsütetű magyar nemze-
tiségű hivatalnok-értelmiségieknek, akik az ötvenes évek nagy emberínségében, 
a magasan képzett szocialista embertípus hiányában, gyorstalpaló egyetemeken 
szereztek diplomát. Tudásuk, műveltségük meglehetősen foghíjas volt, de annál 
nagyobb lelkesedéssel helyezkedtek el a háború utáni hierarchia magasabb lép-
csőfokain. Hogy azután, hatvannyolcban még megbízhatóbb, még újabb típusú 
román vezetőkkel váltsák fel őket. A szétzilált magyar hadosztály számára álta-
lánosságban két út maradt nyitva. Az egyik, a keskenyebb az új pártapparátus 
felé, a megyei, városi, községi pártbizottságok puhább-keményebb székeihez 
vezetett; a másik az iskolai katedrák felé. A pechesek, kegyvesztettek és a gerin-
cesebbek az utóbbit választották.

Némely iskolák akkoriban váltak elefánttemetővé. Leglátványosabban talán 
az L. iskolája: a központban áll, az oda kinevezettek tehát még megbecsülést 
is érezhetnek; az ellenőrző intézmények közelében – szemmel tarthatja a helyi 
hatalom. Miután a nómenklatúra bukott seregét elhelyezték az iskolákban, új 
oktatási rendszert hoztak létre, zárt városokat neveztek ki, melyekbe csak ver-
senyvizsgával lehetett bejutni (ilyen lett a városom is), végtelenül megszigorí-
tották, szinte lehetetlenné tették a pedagógusok átvándorlását egyik iskolából a 
másikba, bevezették a „transzfer” és a „detasálás” intézményét. Így valósult meg a 
pedagógusok feudalisztikus, totális röghöz kötöttsége.

Volt aztán ennek az iskolának egy híres-hírhedett igazgatója, úgy másfél 
évtizedig. Fodornak hívták, az iskolát pedig elnevezték „mintaiskolának”. Ha 
valamely tudatlan személy gyanútlanul megkérdezte, hogy ugyan mitől lett ez 
mintaiskola, a kérdezett hamiskásan kacsintva válaszolt, erősen hangsúlyozva a 
helyi nyelvjárásias ízt:

– Hát azért, mert Fodorminta-iskola.
Képzeljenek el egy mázsás termetű, döblechasú embert, aff éle mai Döbrögit! 

Bizony, kényúr volt ő a maga birodalmában. Ha reggel nyolckor elbődült az 
udvaron, a szomszédos házakban gyorsan kinyitották az ablakokat, nehogy 
megrepedezzenek, gyerekek és tanárok rémülten menekültek a termekbe. Ez 
volt, ez a rettenetes hangerő az ő egyetlen, de hatékony nevelési és szervezői esz-
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köze. Mondom, Fodor igazgató elvtárs jó tizenöt évig képviselte a régi típusú, 
mindenható vezetői stílust. Az éjszakákat végigmulatta kedélyes baráti körben, 
pontosan reggel nyolckor azonban (legalábbis ezt mesélgeti mostanában kocs-
maasztalok mellett, jókat hahotázva), pontosan reggel nyolckor teljes terjedel-
mében megjelent a tanári szobában, üvöltözve „rendet csinált”, hogy hatalmát 
és jelenlétét tanúsítsa, azután bezárkózott a szolgálati szobájába, délig horkolt, 
majd megismételte a reggeli jelenetet.

Mégsem tudom őt L. történetének hősévé kinevezni. Ugyanis hamarosan 
letűnik a felgyorsult, nagy változások sodrásában. Egyszer csak véget ér az 
a hosszú, boldog békeidőszak, amikor az igazgatók, vezetők kinevezése vég-
elgyengülésig szólt. Az intézmények élére új, rugalmasabb vezetőket állíta-
nak. Terjed, sistereg a hír, hogy az egész átszervezés, a vezetőgarnitúra cseréje 
egyetlen célt szolgál: lebuktatni a régi jó magyar vezetőket. És ekkor napvi-
lágra kerül a mély titok: ez az egykori nómenklatúra, a folyton lennebb csúszó, 
mellőzött vezetők hada – csupa rejtőzködő, de buzgó, derék magyar ember, 
és pusztán azért nem tettek tanúbizonyságot mély magyarságukról, mert a 
körülmények nem engedték. Színtiszta nemzeti öntudatból vállaltak terhes 
vezetői funkciókat.

És mi lesz ezentúl az erdélyi magyarsággal? Mentsük meg magyar vezetőin-
ket!

Miként lehetséges, hogy az erdélyi magyarság széles tömegei mindmostanáig 
nem vették észre: vezetőik, a pártfunkcionáriusok, iskolaigazgatók és főszer-
kesztők érettük szónokolják dicshimnuszaikat, költőik az ő érdekükben írják 
hazafi as és pártverseiket, íróik, publicistáik őket védik, amikor a hatalom apoló-
giáját fogalmazzák meg?!

Én tanúja és részese voltam ennek a nagy nemzetiségi összefogásnak. Amikor 
a vezető magyar értelmiségiek összefogtak, hogy megmentsék egymást, magu-
kat a magyarságnak. Ezt a nagy küzdelmet L. nem ismerhette. Ő már az új kor-
szakban kezdte tanári pályáját, úgy tudom, egy világvégi kis faluban, mint majd 
minden nemzedéktársa, és boldog lehet, ha városi tanárként éli meg a nyugdíjas 
kort. Nem értheti meg, ami körülötte történik, mert nem érti az előzményeket. 
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Honnan tudhatná, miféle küzdelmek eredményeként került K. Mária a Minta-
iskola élére?

(Az új igazgatónő)
Nem szükséges megmagyaráznom, mit jelent az irodalomban az „áthallás”. 

Ha az oktatás átszervezésének pillanatában esszét írok Szókratésznak a tanít-
ványaihoz fűződő kapcsolatáról, meghurcoltatásáról és heroikus haláláról: min-
denki érteni fogja, mire célzok. És áthallásos, öntudatos nemzeti író leszek.

Íróink legjaváról kiderült, hogy mind áthallásos nemzeti író; vezetőink leg-
jobbjairól kiderült, hogy áthallásos nemzeti érzelmű vezetők. Az élet törvény-
szerűségei közé tartozik: ha egy vezető elveszíti a hatalom kegyeit, attól kezdve 
a nép kegyeit keresi.

Így történhetett, hogy amikor elterjedt a híre: le fogják váltani Fodor igaz-
gatót, azt a vidám, nótás kedvű, adomázó, jó magyar embert – megvalósult a 
nagy összefogás. Kerüljön magyar igazgató a Fodor-mintaiskola élére! Jeles 
íróink ügyes, áthallásos cikkeket írtak az oktatásról, melyekben természetesen 
csak kötelező sallang volt pártunk haladó iskolapolitikájának dicsérete. A szü-
lők összefogtak, beadványokat szerkesztettek, jeles íróink támogató aláírásával, 
küldöttséget menesztettek a megyei pártbizottságra.

Az okos hatalom tudja, mikor kell keménynek, mikor engedékenynek mutat-
koznia. A valódi, erős hatalom nem riad vissza a nagyvonalúságtól, a kegyúri 
gesztusoktól. Mi aztán tülekedünk az olcsó ajándékért. Pedig egyetlen esélyünk 
a veszteségek pontos könyvelése. Mert a vesztesnek többé semmije sincs: a tör-
ténelemben neki van igaza.

Nekünk gyakorta sikerül ezt az egyetlen, keserves dicsőségünket is elveszej-
teni.

A megyei pártbizottság mintha megtántorodott volna a magyar értelmiségiek 
és a szülői közösség példátlan bátorságától: beleegyezett, hogy a Fodor-mintais-
kola magyar igazgatót kapjon. Volt öröm, ujjongás, győzelmi mámor. Miközben 
a Fodor-mintaiskoláért folyt a küzdelem, az összes többiben megtörtént a vál-
tás. A város azonban ennek az egynek tapsolt: a sikernek. Senkit nem érdekelt 
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az új magyar igazgató személye. Csupán a tanügyi és a pártvezetést. A kinevezés 
demokratikus jogát ők fenntartották maguknak.

Ekkoriban kezdték fi atalítani az elefánttemetőt. A régi káderek gyülekezete 
megtotyakosodott, öregedésnek indult, többen könnyes szemmel nyugdíjba 
vonultak. Helyüket kevésbé idős tanárokkal töltötték be, helyettesítőkkel meg 
detasáltakkal. A pedagógustársadalomnak ez a széles rétege teljes bizonytalan-
ságban és a nyomor határán él. Minden nyári vakációját kérvényezéssel, kilin-
cseléssel, összeköttetések felhajtásával tölti, hogy egy újabb évre álláshoz jusson. 
Ha ráadásul valaki városi iskolába kerül, az egy életre lekötelezett a kenyéradó-
inak, tőlük bármit meg lehet követelni, és ők bármire hajlandók egy állásért. 
Minthogy bizonyos funkciókat (igazgatói, aligazgatói, párttitkári feladatkört) 
a törvény értelmében csak „tituláris” tanárok tölthetnek be, alkalmanként ver-
senyvizsgát hirdetnek meg.

Így lett a Fodor-mintaiskola román–magyar–német szakos tanára (most már 
leírhatom a teljes nevét): Kovácsu-Schmidt Mária, mondhatni, egy személyben 
egyesítvén megyénk boldogan együtt élő nemzetiségeit. Ráismertem L. leírásá-
ból, évekkel ezelőtt fedeztem fel, reggeli tűnődéseim közepette; kezdetben ide-
gen, groteszk alakja lassacskán beépült városom reggeli képébe.

Először hátulról pillantottam meg. Ilyen kifejező, beszédes lábikrát azelőtt én 
nem láttam. Az asszony kezdetben gyámoltalannak tetszett formátlan ostoba-
ságában; feszülten reszkető, bizonytalan, a félelem és alázat megható üzenete. 
Hónapok múltán egyre határozottabb, komolyabb, csaknem szigorú lett. És 
egyszerre, nem fokozatosan, hanem egyik napról a másikra: a győztesek aurája 
vette körül, és Mária jobb vállának enyhe púpja szinte beleszépült a jellemválto-
zásba. Ez már egy vezető személyiség járása volt.

Ősi recept: ellenzékedből válaszd ki azt, aki folyamatosan észrevétlen tud 
maradni! Legyen gátlásos, csekélyke fi zikai fogyatékossággal. Fontos, hogy 
félénksége mögött titkos ambíciók lappangjanak, melyeket ő még nem fedezett 
fel saját magában. Vigyázat! Átlagos szakmai ismeretei oly mértékű korlátolt-
sággal társuljanak, hogy soha rá ne döbbenjen ostobaságára! Ő a te embered! 
Kenyerezd le! Adj neki biztos állást – hangsúlyozottan kegyelemből! Azután, 
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a megszokott óvatosságot, fokozatosságot kiiktatva, mint a villámcsapás, még 
mielőtt magához térhetne, adj neki korlátlan hatalmat sorstársai, a te ellenzéked 
fölött!

Hát így szökkent váratlanul magasba Mária karrierje. Csakhogy ezt nem 
tudhatta, nem érthette szegény ifj ú L. barátom. Akkor sem értené, ha részt 
vett volna abban a hősies csatározásban, melynek eredményeként és jutalmául 
a város legfontosabb iskolája elnyerte Kovácsu Máriát. L. egyszerűen bele-
csöppent egy adott helyzetbe: valami csoda folytán, vagy ki tudja, mi módon, 
milyen áron, átcsúszott egy versenyvizsgán, és – ki tudja, miért, milyen meg-
fontolásból – éppen a Kovácsu Mária iskolájába pottyantották. Hogy jót akar-
tak vele tenni? Vagy megfélemlíteni? Vagy beépíteni a gépezetbe? A teremtő 
képzelet itt megtorpan, mert L. maga is csak mellékszereplője az események-
nek – az én meggyöngült kombináló- és kompozíciós képességem öntudatlan 
inspirálója. Máriának minden esélye megvolna, hogy főszereplővé lépjen elő, 
aff éle negatív hőssé, a gonosz nő megtestesítőjévé. Ha L. vállalkozna a tapasz-
talatai leírására, föltétlenül így látná. Ő már egy teljhatalmú törtetőt ismert 
meg, aki több értelmetlen feladatot követel a munkatársaitól, mint amennyit 
odafönt elvárnak tőle. Talán mondanom sem kell, hogy a munkamegosztás 
diszkriminatív jellegű. Csak a magyar pedagógusok szenvednek attól, hogy 
a lecketerveiket az állam nyelvén kell megírniuk, hogy csak az állam nyel-
vén szólhatnak egymáshoz és a tanítványaikhoz. Miközben mindez a város 
többi iskolájában jobbára fenyegető szóbeli utasítás marad. Már-már üldözési 
mániának, de legalábbis elfogultságnak tekinthető L. panasza, miszerint őt 
az igazgatónő szakmai féltékenységből, személy szerint is megkülönböztetett 
módon ellenőrzi, hajszolja, ostromolja.

Egyszóval, L. nem tudná elfogulatlanul ábrázolni a valós állapotokat. Szer-
kesztőségi előadásában Mária aff éle türannisszá vagy inkább szörnyeteggé 
hatalmasul: apró, alig észlelhető púpja rút otrombaságot mutat, szinte önálló 
életet él, arca gonosz hüllőpofa. Ez már nem emberi lény. Holott a valóságban 
nagyon is emberi., mert gyarló. Férje van, kis fi zetésű hivatalnok, két nagykorú 
fi a, akiket be kell juttatni az egyetemre, kilencvenéves anyja, kit öltöztetni, mos-
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datni, néha pelenkázni; és az egész családra főzni, mosni, takarítani. Mindezt 
csak keményre edzett lábikrával, érzéketlen tekintettel lehet elvégezni. Legna-
gyobb gond a főzés: kimondhatatlan könnyebbség egy asszonynak, ha a kivá-
lasztott kevesek jogán megkapja a havi élelmiszeradagot, nem kell naponta 
sorba állni lila tyúklábért.

Mária nem bűnös, nem gonosz, L. pedig nem az áldozata. Nem tudom, nem 
akarom most már tovább rejtegetni a gyanúmat, hogy L.-t valamiféle megfon-
tolás, talán világosan nem körvonalazott terv alapján helyezték éppen ebbe az 
iskolába. Lehet, csupán egy rangsorba helyezték azokkal, akiket ily módon egy 
tömbben ellenőrizhetnek. De az is elképzelhető, hogy más feladatot szántak 
neki. Gyakorta összemosódnak a szerepek: ki a megfi gyelő és kicsoda a megfi -
gyelt. A nagy társadalmi színjáték szervezői bekalkulálják ugyan a véletlent és 
a kockázatot, még sincs kizárva a véletlen lehetősége. El tudom képzelni, hogy 
többet, nagyobb teljesítményt vártak tőle. Adva van egy ambiciózus fi atalember, 
kellőképpen tapasztalatlan, szerény, munkásszármazású, de rühelli a tanügyet, 
és nem hagyja magát, szabad idejében cikkeket fi rkál. Az ilyen ember komoly 
áldozatokra is képes az érvényesülés végett. Amennyire én ismerem, valószínű-
leg csalódtak benne. Csak az írásaiban, esztétikai nézeteiben szigorú, kemény, 
hajlíthatatlan. Ez téveszthette meg a feljebbvalóit. Egy olyan határozott fellé-
pésű vezető alatt, amilyen Kovácsu Mária, begörcsöl, nem a karrierjére fi gyel, 
inkább a lelki-szellemi épségére. L. gyámoltalan álmodozó, hogy ne mondjam: 
gyáva, aki megfutamodik a veszély elől. Az emberiség története azt bizonyítja, 
hogy a nagy teljesítményeket, beleértve a művészetet, nem az ábrándos lelkek, 
hanem a céltudatos, erkölcsi gátlástól mentes, szilárd jellemek hozták, akik az 
alkotás érdekében, az érvényesülésért nem riadtak vissza a bűntől, az árulástól. 
Az utókor nem a jellemet, az erkölcsöt: a teljesítményt, a teremtést méltányolja. 
L. alkalmatlannak bizonyult nagyvonalú feladatokra.

(A lehetséges főszereplő)
Ekkor lép a képbe (nem a történésbe, hiszen a valóságban már rég jelen van; 

hanem az összefüggések logikája szerint) egy új szereplő, Faág Előd. Nem tudni, 
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hogyan, mi okból, egyszer csak megjelent a Fodor-mintaiskolában, és néhány 
nap alatt megmozdult körülötte az élet.

L., mint láttuk, statisztának is gyenge, nemhogy főszereplőnek. Fodor igaz-
gató túlságosan karikatúraszerű, legfennebb egy vígjáték epizódfi guráját alakít-
hatná, a helyzetkomikum erejéig. Kovácsu Mária árnyaltabb, színesebb jellem, 
de túlságosan kis formátumú ahhoz, hogy önállósuljon. Faág Előddel azonban 
megjelent a rangrejtett drámai hős, egyéniségében ott sejlik a győztes és a tra-
gikus áldozat lehetősége egyaránt. A kérkedő titokzatosság glóriáját hordozza 
magán: megíratlan, élő, valóságos drámai fi gura.

L.-től eltérően, aki csak mostanság került a vonzáskörébe, én tulajdonképpen 
régóta ismerem Elődöt. Bár az élet valahogy átverte, félresodorta, van egy külö-
nös adottsága: a számára kiosztott jelentéktelenebb helyzeteket is képes úgy 
felnagyítani, olyan dinamikával, fontossággal, értelemmel telíteni, hogy mind-
untalan előtérbe nyomul. Megtörténhet, hogy egy valódi főszereplő elszürkül 
mellette.

Ismét a kezdeteket kell felidéznem. Emlékeznek, ugye, hogyan zajlott a negy-
venes–ötvenes évek fordulóján az egyetemi felvételi? Inkább aff éle pofavizit volt, 
jellem- és alkalmassági vizsga, a tehetségesebbeket egyszerre három-négy szakra 
is csábították. Ma sem értem, miért lett Előd éppen matematikus. Talán, mert 
ez állt tőle legtávolabb, a kihívás vonzotta. Én színésznek, újságírónak, irodal-
márnak, más időkben papként tudtam volna elképzelni. Ő azonban könnyedén 
elvégezte a matematika–fi zika szakot, és amikor ősszel az első kötetem ügyében 
a fővárosban jártam: már a Műszaki Könyvkiadónál dolgozott. Lelkesítő feladat 
lehetett egy fi atalember számára; országos koncepciót kidolgozni, új tankönyve-
ket szerkeszteni, egyáltalán, könyveket, amelyeken az örökkévalóságig ott ékes-
kedik a szerzők neve. Könyvek. Többtízezres példányszámban. A siker, a karrier 
délibábja. Bizony, vágyálom, mert a szerkesztés hivatalnoki munka, a szellem 
tompul, az egyéniség szürkül, kopik, apródonkint eltűnik az iratcsomók, a szá-
mok és képletek mögött.

A jellem akkor rugalmas, ha saját autonómiáját megőrizve képes ráhango-
lódni a kor követelményeire. A jelszó így hangzott: „Építsünk!” Mi buzgó poé-
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mákban magasztaltuk az építőmunkást, festőink égbetörő fénnyel árasztott 
házakat komponáltak. Faág Előd épített. Az esti tagozaton tanulta a mérnöki 
mesterséget, nappal tervezett. Nőttek, növekedtek, költőibben szólva: szárba 
szökkentek, ágaskodtak, pomparuhában ékeskedtek az új négy- meg tízemele-
tes blokkok a régi, rongyos kicsi házak fölött, terebélyesedtek a lakónegyedek, 
és mi szörnyülködve tértünk magunkhoz. Minden épület egyforma, és a benne 
lakók mind egyformává lesznek. Előd az építésben sem találta meg az igazi élet-
terét. Tíz mérnök, tízezer mérnök ugyanazt a házat tervezi fél Európában.

Ekkor került először kapcsolatba az oktatással. Nem, nehogy azt higgyék, 
hogy valamely falusi iskolában látjuk viszont, megundorodva a grandiózus 
egyneműsítéstől, fáklyaként, nemzetéért lobogó néptanítóként. Annak még nem 
jött el az ideje. Majdnem a csúcson, nem a legtetején, de a közelében találjuk. 
Országnyi terület, a Magyar Autonóm Tartomány oktatásügyének első számú 
vezetői között. Tankönyvszerkesztői, ország építő tapasztalata, reáltudományos 
képzettsége nélkülözhetetlenné tette. És most végre, most friss levegőhöz jutott, 
kibontakozhatott az a rendkívüli képessége, amely humán pályára predeszti-
nálta¸ és ő mégis az ellenkező irányba indult el, talán dacból, talán szokatlan 
megfontoltsággal, hogy tehetséges kortársait lekörözve egyszer csak mindannyi-
unk fölött álljon. Az ipariskolák főnöke, a szakmunkásképzés irányítója, felü-
gyelője, legfőbb ellenőre lett a munkáshatalom társadalmában. Szavára iskolák 
születtek, az iskolák mellé tanműhelyek települtek, a műhelyek üzemekké duz-
zadtak, az üzemek munkát és kenyeret biztosítottak a faluról elvándorló töme-
geknek, akik most birtokba vehették az új blokk-negyedeket. Nem a költők, 
a művészek alkottak! Faág Előd teremtett; mindannyiunknál látványosabban, 
egy egész társadalmat mozgatott meg. Emberek és közösségek életét változtatta 
meg, távlatot nyitott előttük. Ez az igazi teremtés, nem a szöszmötölve, össze-
rágcsált ceruzával kiszenvedett poéma.

És ezt ő tudta. Úgy tűnt, nem annyira a monumentális feladat vagy a hatalom 
izgatja, mint a szereplehetőségek. Művészi alkotássá változtatta a hivatalnoki 
beszédet, mondhatnám, műfajt teremtett. Az természetes, hogy egy tárlatmeg-
nyitónak stílusa, egy költő fellépésének irodalmi formája van, ahhoz azonban 


