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NYERGES GÁBOR ÁDÁM

... ÉS AZ ÉGIEK

 

M
ost persze mindenki a felhozatalt nézi. Nem mintha így
elsõre és külsõre olyan sok következtetést lehetne levonni,
gondolják egymással sutyorogva, mégis, az idegörlõ évek

állandó készültsége, a folytonos borotvaélentáncolás és önfegyelem-
gyakorlat után az emberbe szabályosan  beléje nõ, egyenesen a csontjai
alá ez a hét plusz egyedik érzéke, amivel – dacára a fent részletezettek-
nek – mégis, mint búzát az ocsútól, el tudja választani az izgõ-mozgó,
röhigcsélõ, síró, taknyodzó, ugrabugráló idõzített bombák tengerében
a minõségi és a híg árut. Minden évben így zajlik ez, már ki tudja,
mióta, ezen a helyen legeslegkorábban nyilván csak az alapítástól
számítva, de valami azt súgja az embernek, hogy talán még régebbtõl
fogva, az elõember kezdetleges oktatási metódusainak valamelyikébõl
(nézd. fiam. apa. fog. kõ. üt. bölény. stb.) eredhet, hogy már akkor is így
zajlott le minden, nevezetesen, hogy a négy kiválasztott, akiknek most
ennek az egész, épphogy csak le nem szakadó esõs, párás, mégis (még
ha ez lehetetlen is) tûzõ napon játszódó õsi rituálé már mind, kvázi
elõlegben ott görnyed sokat próbált vállain, félrevonul az udvar
sarkába, ahonnan azok majd a szögletet rúgják nyolc éven át, õk meg
cigizve megtárgyalják a jövõt.

Tudják jól, hogy õk most az eljövendõ világ beavatott és már mindent
látott, titkos papnõi, akiknek akár egyetlen apró mozdulatán is, ahogy
mondják az effektíve minden múlhat. Érzik a súlyt, de már nem
remegnek alatta. Tûrik az igát, és ha azt nem is, magát a tûrést élvezik.

Na bazmeg Erzsi, megint te vitted a használhatókat. Erzsike
szabadkozik, szükségét érzi, hogy már-már irígységet tettessen az övénél
valóban minõségileg, klasszisokkal rosszabb három másik adagra
pillantván, mutatgatva itt is, ott is egy-egy jobb darabot vigasztalásképp
a többi kupacból is. Az, az ott, nézd. Amelyik az orrát túrja? Nem, ott
mellette. A kis szõke. Hát nem tudom. Ha te mondod, nyilván, de
azért szerintem megintcsak te kaptad a javát, mi meg a férgesét. Azért
nincs harag. Elnyomják, és arcukon – már csak a szolidaritás okán
Erzsikéén is –, ezzel is dacolva egy cseppet az õsi, mítikus protokollal,
a másodperc töredékéig felfedik
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örökkön állandó elegyét, majd felöltik arcukra a húsz éve ugyanolyan,
évente csak párszor használatos, legszebb, ünnepi (rituális!) blúzaik
mellé viselt, kötelezõ, bizakodó, bátorító, szinte anyai mosolyt.

És most üdvözöljük közösen az idei elsõ osztályosokat (az ablakban
a szülõk, gyermekeik õszinte értetlenségére infantilis módon ugrálnak,
integetnek, mutogatnak és vakuznak, mikor leesik nekik, hogy most
az övéikrõl volt szó és az üvegen át mutatják is csemetéiknek, hogy
azok vagytok ti, azok közül meg az a néhány, aki épp odanéz, szemével
mintha azt felelné, tudjuk, most minek kell itt gyerekeskedni, ez csak
egy évnyitó, majd hazafele kaptok fagyit, addig meg bírjátok ki
valahogy), akiknek ezennel kívánok minden tanár és felsõbbéves diák
nevében boldog és sikerekben gazdag elsõ tanévet iskolánkban. A
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