
ké szül dé s
Elsí  tanftóm, Feké sháry Lajos ernlé hé re

I skoltiba? Ftij a lába. . . - csú folódott velem kedvesen Sinka nagyapám, amikor szinte másról sem esett SZÓ a CSa-

l ledban mint é letem hamarosan bekövetkez  változásáról: iskolás leszekI AZ tetszett, hogy é n lettem a csa,
ládban a legfontosabb, de mé gis vegyes é rzelmekkel vártam a ielent s napra,

Zsuzsó né ni naponta átlé pett a szomszé dból a garádián, belé pett halkan, szinte bocsánatké r n, de azé rt a bi-
zalmas pót-családtag megszokottságáva1 ;

_ Jó reggelt adjon Isten! Egé szsé gükre kí vánom az é |szakai nyugodalmat, ha vót! - mondta el illede]mesen
é vek óta megszokott reggeli köSZönté sé t.

AZtán leült a konyha sarkában a kisszé kre, a sámedlire, ölé be tette a kezé t, né Zegette egy darabig, aztán en-
gem né zett meg alaposan é s meg is szólalt:

- No, vé ge mán a ió é letnek, mé cc mán az oskolába!
Ha az iskolát emlegetté k, mindig Zavart é s kí váncsi Jettem, olyasmir l beszé ltek, ami a titokhoz taí tozott, az

ismeretlenhez, Most is fé lszegen elhú zódtam t ]e, lesütóttem a Szemem, nem szóltam, Mit is mondhattam vol-
na? Vártam,

Zsuzsó né ni nem iS ké sett Soká a fo]ytatással, Saját iskolás idejé r l mesé lt. Az bizony í ettenetesen ré gen le-
hetett, hiszen nagyapámmal volt egykorú , de mé g nála is öregebbnek láttam a pici, mindig fekete kend s
Zsuzsó né nit, Pedig együtt jártak iskolába, Amit arról mesé ltek, az nekem most sokkal é rdekesebb Volt, mint
máskor,

_ Hát bizony, aZ öreg Ferenczi rektor ú r, lsten nyugtassa, nagyon kemé ny ember vót] - kezdte Zsuzsó né ni,
Emlé kszel-e, László, hogy elfeneke]te egyszer Váiyi Józsit a nádpálcávalI A sarokba té rgyepeltette, kukoricára,
Mer legyet tett a tentájábaI Vót iS Csend akkor egé sz nap!

_ Nem Vályi JóZsi Vót a', te! _ szólt rá nagyapám a karosszé kb ], Amjt   mondott, arra nem lehetett ViSsZa-
szólni, különösen annak, aki a sámedlin ü]t,

Í gy aztán csend lett egy ideig. Hallgattam é n is, megszeppenve, de vártam, hogy mesé ljenek mé g,
Egyszercsak megszólaJr nagvaoárr :

_ oszt el ne fe]eltsd, hogy az Araw4óbé clt meg kell tanulni! Abban minden benne van! Ha meglesz a vizsga,

megmondom a taní tónak, hogy abból is lecké ztessen a templomban, hagy halliák a ré gi szé p verseketI
Ezt már máskor is emlegette nagyapám, fé ltem is a külön vizsgáztatástól, de   nem engedett. Pedig bizony

hosszú  volt az Aranyábé cé , minden bet re szólt egy verses bölcsessé g, Ki tudja, ki rakta rí mekbe valamikor eze-
ket a ré ges-ré gi tapasztalatokat, erkölcsi oktatáSokat? Nagyapám mé g az iskolában tanulta, emlé kezett mindre,
egyt l-egyig, Azt is mondta, hogy ha majd megismerem a bet ket, le is kell í rnom az egé szet, hogy maradjon
meg az   haláia után is, az emberek tanulságára,

_ Ma mán ilyeneket ú gyse taní tanak, csak a sok hiábavalóságot! - tette hozzá elé gedetlenül. No, mi van a Bé -
bet re - ké rdezte,

Bánj a házi cselé dekkel

Mindig ú qq mint emberekhel| - Vágtam rá büszké n,

jé gedett volt. Nekem is könny  dolgom Volt, mert mé g csak a Bé -né l tartottunk, De mi lesz, ha 32 Verset
kell tuclnom? Mert nagyapám mondta, annyi Van, AZ igaz, hogy minden vers egy hallásra megragadt a fe-

Iemben, de akkor mé g nem tudtam, mi az önbizalom,
Azt meg vé gké pp nem é rtette, mié rt kell nekem azt megtanulnj, hogy bániak a ,,házi cselé dekkel"? Hiszen so-

se vo]t nálunk olyan, de mé g nagyapámnál se,

- Háí  azé rt csak tanuld meg - válaszolt nagyapám - hátha ú r ]esz bel led, hintón jársz, Akkor jó lesz, ha

eszedbe iut, mire taní tottalak!
EZt nagyapám se gondolhatta komolyan, de nem mertem nevetni, mert   Se mosolyodott el, Arra meg Sokat

adott, hogy az öregeket tisztelni kell, Í gy csak befelé  kuncogtam, Mé ghoey ú r, hintó!.,, Miket ki nem gondol
nagyapám I

_ Belé nyi taní tó ú r is szigorú  volt, aki elé  apád iárt - szóla]t meg ú |ra nagyapám. Mindig ott volt a Í  zÍ avessz 
a sarokba támasztva. Minden nap kiadta, melyik gyerek hozza másnapra az ú |at, mert friss kellett neki minden-
nap, hogy ió hailé kony. csí p s legyen, Aki azzal kapott egy tenyerest, nem feleitette el egyhamar. Kis hurka n tt
a nyomában, amit aztán szoí ongatott a gyerek, mintha fé ]ne, elveszí ti,,_

Nekem é ppen eZ kellett! A titokzatos iskola hirtelen gonosz szellem-várké nt, fenyeget n magasodott elé m,
magába csalva a gyerekeket. hogy aztán szötny  dolgokra fogia  ket, amit l nincs menekülé s, ]ancsi é s Juliska
kí nzatása az erdei házikóban.,, Ké pzeletem mesé kbe kalandozott.

Szerencsé mre apám é s anyám máské pp beszé ltek az iskoláról, Í gy a borzongás pillanatait a kí váncsiság váltotta
fel. ók már ismerté k a taní tót, é S minden jót, kedveset mondtak róla. Hallottam, amikor apám ezt mondta,
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- Szerencsé nk van, hogy é ppen most helyezté k ide ezt a fiú t, ú gy látom, jó kezekbe kerül a gyerek!
Furcsának ta]áltam, hogy apám azt mondta: ,,fiú ", A taní tó ké pzeletemben öreg, komoly, szakállas ember voIt,

Olyan, aki a mesé ben azt szokta mondani: ,,Szerencsé d, hogy öregapádnak szólí tottál|"
Nemsokára nagy esemé ny következett: ellött hozzánk a taní tó, bemutatkozni, Valóban nem volt sem öreg,

sem szakál]as, Fiatal, bamahalú  fé rfi állt a kapunál, beszólt, hogy harapós,e a kutya? Beengedtem é s izgatott
sejté ssel né Ztem az idegen fiatalembert, HiSZen mindenkit ismertem a faluban,  t sose iáttam. Megsjmogatta a
ha jamat é s megké rdezte:

- Hogy hí vnak?
- Esztei - válaszoltam szorongva,
- Nocsak! Mondd ezután í gy: Eszteí ! Eszter,firr! - pergette aZ r-eket - no, halljuk!
EsztejjjI - mondtam é n, pií ulva, csaknem pityeregve, Nem a kedves idegenre haragudtam, hanem magamra,

hogy most Sem sikerült, de ó megvigasztalt:
- Ne szomorkodj, meglátod, hamar megtanulod, hiszen nemsokára iskolás leszel!
Ekkor már gondoltam, hogy az idegen csak az ú j taní tó lehet De máí  iött is anyukám.
- Isten hozta, taní tó ú r! - é s betessé kelte a szobába.

J avarban vo|tam, Ez lenne valóban a taní tó? Hisz ez egy csöppet sem olyan fé lelmes embe1 amilyennek
!nagyapám é s Zsuzsó né ni mesé ib l Ferenczi rektor urat meg Belé nyi taní tó urat ké pzeltem. Fé Iszegen meg-
álltam az ajtó me]lett é s lopva né Zegettem a taní tót, aki Vidám beszé lgeté sbe kezdett anyámmal. Rólam mintha
egy kicsit el is feleitkeztek volna, í gy alkalmam volt rá, hogy alaposan szemügyre vegyem ezt a nyurga, magas,
nagyon fiatal fé rfit, Tetszett, ]Ókedv  volt, kedves, nyí lt tekintet , nevet  Szem , Nevetett egy pici gödör is a bal
arcán, Már nem fé ltem t le, Rám né zett, de mé g nem szólt, csak amikor megbátoí odva visszamosolyogtam,

Nem az iskoláról beszé lt, hanem ké rdezgetett, mit szeretek legiobban játszani? A mesé ket szeletem-e?
Amikor lelkesen bólintottam, mert szólni nem tudtam voJna, megdí csé rt é s titokzatos arccal közölte velem,

hogy   rengeteg mesé t tud, igaz mesé ket Toldi Miklósról, Mátyás királyról meg az okos lányról.,,.
Ett l kezdve alig Vártam, hogy iskolába mehessek, Fé lelem helyett szeretettel é s bizalommal gondoltam a

kedves taní tóra, aki olyan sok mesé t tud,
Közben Iázas ké szül dé s fo|yt otthon, Anyám fekete klottból pirossal zsinórozott iskolás köté nyt Varrt. SZoká-

Som Szelint ott sündörögtem a varrógé p körül, babaruhának gy itve a lehulió darabokat, de most mé gsem ez
volt az igazi cé lom, Ha tehettem, ú lra é s ú jra felpróbáltam a ké szül  köté nyt é S mindig jelentkezett aZ a fUrcsa,
bizserg  é rzé s: Valamit megtudok a feln ttek titkaiból, beavatnak, iskolás leszek|

Apám meg biciklivel átkarikázott a szomszé dos mez városba é s egy csinos iskolatáskával té rt vissza, Barna
b rb l ké szült, ké t szí |ial vállra kellett akasztani, Rögtön fel is próbáJtam a köté nnyel együtt.

Másnap anyámmal elmentünk a boltba, hátamon az ú j táskával, ami mé g üres volt. Ott fog megtelni minden-
fé le titokzatos holmival, A legcsodálatosabb a tolltartó VoIt! Ha lecsú sztattam a Virágokkal dí Szes tetejé t, apró
rekeszek hú zódtak meg benne, helyet kí náJva a mé g ismeretlen tárgyaknak. Ezek hamarosan bele is kerültek:
ceruza, palavessz , radí r s t mé g egy piros tollszáí  is, ezüstöS heggyel, Ha becsuktam a tolltartót, elné Zeget-
tem a tetejé n e rózsát, nefelejcset, lrkákat is vettünk, kockást, vonalast, meg palatáblát, amin kis zsinóros apró,
száraz sziyacs lógott. Nagyon tetszett a piros kockás é s vonalas palatábla, é s már azt is tudtam, hogy a kockába
számokat, a vonalakra bet ket fogunk í rni, Nem í gy törté nt: az ifiú  taní tó elavultnak tartotta a palatáblát, nála
már csak füzetbe í rtunk, Vagy a nagy táblára, az iskolában. Í gy a kicsi egyik kedves |áté kszerem lett, gyönyör ket
rajzoltam rá szí nessel, amí g egyszer el nem törtem,

A könyveket a iskolában kaptuk meg. Eljött Vé gre ennek a napia is. Korán reggel keltett fel anyukám, amit
nem is bántam, Kiugrottam az ágyból, várt a nagy lavór ví z, é s a reggeli, amibe csak belekóstoltam, de anyukám
szé pen becsomagolt tí Zórait tett a táskámba, Ez is ú jság Volt, ú gy látszik, bozzátartozik az iskolához.

Fehé r, piros pettyes nyári ruhámhoz illett az ú i iskolásköté ny. Hátamra vé ve a táskát, izgatottan sürgettem az
indulást, Azt már tudtam, hogy az iskolából nem illik elké sni. Anyukám ké zen fogott é s elindultunk. Úgy ragyo-
gott a Szeme, mintha   is velem izgulna, Hat é Vem büszkesé gé vel nem me]]ette, tudtam, hogy mi fiatai anyu-
kámmal együtt nagyon szé pekvagyunk. a kapuból szemmel kí sé rtek nagyapámé k, apukám, meg Zsuzsó né ni.

Ahogy közeledtünk az iskolához, egyre több iiedt, tisztára sú rolt gyerekkel találkoztunk, sokan ké Zen fogva
hú zatták magukat szegé ny anyjukkal az iskola felé . A feIn ttek der s beszé lgeté se, a ragyogó  szi nap ünnepé -
lyes vasárnapi hangulatot, szí nt adott az els  iskolai napunknak,

A z é pületet nem azé rt hí vták kisiskolának, mert kisebb volt, mint a nagyiskola, hanem mert ide jártak az els ,
flmásodik, harmadik osztályosok. Ú1 é pUlet volt, világos, nagy ablakokkal, Frissen felsepert, homokos udvar-
ról lé ptünk be az aitón, ami fölött dí szes cí mer állt, ké t angyallal, Ezt nagyon ünnepé lyesnek találtam, Bent már
nyüzsgött a sok gyeIek, né melyik hangos bömbölé ssel bú jt az anyia mögé , Egy kicsit lené ztem ezeket a gyereke-
ket, é n már tudtam, nincs mit l fé lni, Ültek már a padokban is, de mé g többen a taní tót Vetté k körül fiú k, lá-
nyok, feln ttek. Mi is oda igyekeztünk. Köszöntem a taní tó bácsinak aztán büszké n mondtam a nevemet:

- SZabó Eszterrrr! - pergettem hangsú lyozva aZ r-eket, hogy é szrevegye: már ki tudom mondani,
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É szrevette! Elismer en rám mosoIygott, aztán odavezetett a második padhoz, ahol egyenesen, komoly arccal
ült egy dundi, fekete kislány, Mellé  ültetett, megmutatta, hogyan kell a táskát levenni, elhelyezni a padban. Az-
tán megismertetett szomszé dommal - Kerekes Erzsiké vel - é s otthagyott bennünket, hogy tovább bé kí tgesse a
sí rókat.

Izgatottan né ztem körül, Beszé lni egyikünk se mert, csak üitünk csendben. Láttam, hogy egy szepl s orrú ,
sz ke fiú  halkan szipog a másik o|da|on, aho| a fiú k ülnek, Összemosolyogtunk a szomszé dommal, Hirtelen na-
gyon jó kedvem lett,

A falakat szinte beborí tották a tarka, szí nes ké pek, Az egyiken egy góJya állt, fé l lábon, cs ré ben bé kával. Má-
sikon gyümölcs, körte, alma, minden ké pen más. Leg|obban a né gy nagyobb ké p tetszett a né gy é vszakról. A té l
volt a legszebb, hóemberrel, gyerekekkel.

taní tó asztala mellett nagy, fekete tábla állt, kicsit fé lelmetesen, Közben elcsendesedett a iöVé S-mené s,
csak a gyerekek maladtak az osztályban é s a mosoiygó taní tó. Felé nk fordu]t,

_ Nos, gyerekek, bizony, nagyok lettetek, Mától már iskolások, Komoly munka vár rátok: a tanulás! Meglátiá-
tok, nagyon é rdekes lesz| Megismerkedtek sok mindennel, amir l eddig nem is hallottatok,, ,

Köí ülné Ztem, Ekkor Vettem é szre, hogy anyukám ié gen haZament, Kissé g meghökkentem, aztán csendes áhÍ -
tattal lestem a taní tót, aki arról beszé lt, mit fogunk az isko]ában csinálni?

A szipogó fiú  is elcsendesedett, felragyogó arccal figyelni kezdett.
slnka Erzsé bet

f},,.l p-}}ltZ ,
Yr A-v-l f ^)

Maftyn Fercnc m ve
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