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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA  

 

                              

Angolóra a jellemvonásokról.  

Kérdem, milyen a jó tanár. Röpködnek a jelzők, alig győzöm 

sebességgel a táblára írni őket: igazságos, türelmes, okos, 

emberséges, kedves, jó humorú, felkészült, segítőkész…már 

vagy 15-nél tartunk, amikor kapcsolok. Egyrészt, hogy 

hirtelen milyen gazdag lett a szókincsük, 

másrészt…rökönyödöm: 

„Now, listen …who the hell is this?” – kérdezem. 

 „A good teacher.” – néznek rám értetlenül. 

 „No, my dear. This is GOD.” 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA 

 

 

Életünk kínos pillanatai váratlanul törnek ránk az emlékezet ritkán 

szellőztetett zugaiból. Emlékek, melyektől még a ravatalon is 

arcunkba szökik a vér, kínos feszengés rángatja kinyúlt izmainkat, s 

idétlenül vigyorogni kezdünk a kegyeletgyertyák fényében. 

 

Negyedéves koromban, egy nehéz gyermeklélektan vizsga után 

mámorosan baktattam hazafelé a leírhatatlanul kék júniusi ég alatt. 

Köröttem mosolygó emberarcok, egyszóval: átölelem-az-egész-világot 

hangulatban voltam. 

A játszótérnél hirtelen harcias indiáncsapatra lettem figyelmes: színes 

tollazatuk, vörösre mázolt arcocskáik csillogtak a napfényben, 

körülöttük porzott a szél, nyilaik elsötétítették az eget. Amint 

elhagytam őket, „Skalpold meg! Skalpold meg!” üvöltéssel eredtek 

nyomomba...  

Egy rezzenéssel sem árultam el magamat, nyugodt ügetésben 

haladtam tovább, hátamban a vérszomjas fenevadakkal. Amint 

lőtávolba értek, hirtelen megfordultam a nyeregben, s pisztollyá 

formált jobb kezemmel egyenesen a Nagyfőnököt vettem célba, s 

lőttem: „Drrrr…Drrrr”. 

A Nagyfőnök, aki akkor érhette meg negyedszer a tavaszt, 

visszahőkölt, kissé hátrébb tolta homlokán a pompás tollazatot, s 

döbbenten fordult ifjabb testvéréhez:  

„Te, ez hülye!” 

Így lettem tanár. 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

KÉSZÜLŐ ARC 

 

Készülő Arc 14 évesen tűnik fel a horizonton, valahol a kiskamasz és nagykamasz 

mezsgyéjén, akarom mondani a gólyatábor beavatási szertartásain, na, akkor 

kezdi el hinni, hogy most aztán ez itt a nagybetűs.  

Készülő Arc az első évben még kisfiús és kislányos elő-angyali mosollyal ül a 

padban, bár ezt a szót már nem érti, mert asztala van és széke, amit még nem 

hintáztat, amennyiben a poroszos alaki kiképzés elég hatékony.  

Még készül, és még mind zseni, mint Steinmann, a jó tanuló, de gyurmázni 

képzeled a saját képmásodra, mert a tanár is ember, de istennek képzeli magát, sőt 

titokban többnek. És („sel nem kezdünk mondatot”, és nem „hát, mert hátba 

vágom”, és „hát nem tök jó, mert remek”, és „hagyjuk a „be” igekötő diktatúráját, 

mert berágok, tök idegesítő, hogy minden igét ezzel kezdenek”, és „az orra, 

valamint az asztal lapja között két arasz, hogy ne legyen randa púpos felnőtt”, stb 

stb) szóval,  akkor jön a következő szeptemberi áhítatból beesés az ámulatba, mert 

Készülő Arc, ha betartja a lélektan szabályait, és azt persze, betartja, nyáron átlép 

a nagykamasz kor mezsgyéjén, és úgy bukkan elő mögüle, hogy… hát igen: 

hintázik a széken, kütyüzik, állítólag kütyüsíteni kellene hozzá az órát, hadd élvezze 

legalább, holott …de nem kívánom megfejteni a digibumm utáni pedagógia 

mószertanát.  

 

Készülő Arc kezdi kimutatni foga fehérjét, már nem angyali, hanem kifejezetten 

sátáni unalommal tudja középpontba állítani magát, egyszerre, mind a 35.  

 

Na, ez az igazi Gap Year, mert idegsejtpusztító nyugalmat kíván a tanerő részéről, 

és Készülő Arc részéről is azt kellene talán, de ezt csak úgy megpendítem a kedves 

szülőnek, „mert ezt az évet csak átvészelni lehet a hormonviharok tengerén.” 

 

Az utolsó két évben Készülő Arc már nagyon készül, szakállat növeszt, avagy 

démonira sminkeli magát, és készül a nagy beavatásra, úgyis mint Szalagavató, 

majd Ballagás, mellesleg milyen szép magyar találmány ez, kár, hogy már népi 

lakodalmas lett belőle, mert még az ősök is kikelnek a sírból, hozni a szekérderék 

virágot, lufit, szárnyas majmot, s a szekérderék nagysága elnyomja a maturandus 
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könnyeit, és már amúgy sem énekel, többnyire gépzenére jár körbe-körbe, mint a 

danse macabre, a már Majdnem Kész Arcomány.  

Egy hónap múlva még bejön maturálni, aztán elhomályosul az arc, valahol tovább 

gyurmálódik, néha felsimerősdit játszol, de a nevét már nem tudod, vagy rád 

köszön, vagy kamaszba rekedten hűvös idegent játszik, pedig lehet, hogy szívesen 

beszélgetne, csak nem biztos, hogy az „arc” még emlékszik rá, pedig igen, meg 

egyébként is…a beavatás folyik tovább, és Készülő Arcot nem mi fejezzük be, talán 

nem is a nagybetűs.  

Szóval: „Menjetek!” - ahogyan lakonikus humorú kollégám mondta egyszavas 

búcsújában ballagó osztályának. És milyen igaza van. Az arca még nem kész, a 

humora néha érdes, de igaza is van. Menjetek, és legyetek „arcok” – mindannyian, 

de ezt már mondtam. ☺ Köszönöm a türelmet. 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA 

 

Kissé emelt állal, ahogy az érvelés kívánja, fogunk a meg-megújuló és intő 

ámulásba, mérve a foghatatlant, szólva a mondhatót, boncolva, ami tagolatlan, 

versben, négyzetben, oldatokban. Mindenség markoló korunkból szerte szórt 

egészek szolgálunk képtelen hiteivel a résznek, hogy mégis összeálljon, ha csak egy 

pillanatra, mi úgyse bontható képletre, mondatokra, de kell, hogy összeérjen 

naponta mégis, ízekre szedve ott, hol úgyis újra mérik. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

M 

 

Fekszem a hordágyon gipszelésre várva, egyszer csak fehérköpenyes arc, M. Na, 

de tanárnő! Így kell találkoznunk? Miért nem tetszett telefonálni?  

 

Otthon ölben visz fel az emeletre. Emlékszel, amikor hazazavartalak, mert fehér 

farmerban jöttél ballagásra? Ja. Négy évig gyűrte az idegeimet. Ezt most 

melyikünk mondja?   
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Az erdélyi túrán a sziklákon mászott fel a Székelykőre. Megfogadtam, ha élve 

megússza, felpofozom. Megúsztam.  

 

Hívom előadásra a suliba. Képeket mutogat balesetveszélyes helyzetekről a 

gyerekeknek. Az egyiken A-val, azon a bizonyos túrán, fél kézzel lógnak egy magas 

hídról. Most látom először. Ezt is megúsztam, doktor úr. Harmadikban az 

osztálykiránduláson rajtakaptam őket egy üveg borral. Einstand. Másnap reggel 

látom, ott ülnek mind a füvön, M széles gesztusokkal vezényli a lázadást. Na, mi a 

baj? Más osztályok részegen zuhannak le a hegyről, mi meg egy rohadt üveg bort 

sem ihatunk meg!  

 

A telefonban hallom, ahogy a fiára rászól. Maradj egy picit csendben, légy szíves. 

Velem szinte ordít: Tanárnő! Meg ne halljam, hogy fizet az orvosoknak! 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

ALBATROSZ 

 

Baudelaire: Az albatrosz. Már túlvagyunk a szimbólumok és a jelentéssíkok 

nehézkes értelmezésén, jön a joker kérdés: Miért nevezi „egykedvű utas” -nak a 

madarat? Várt, lehetséges válasz: sztoicizmus. Csönd, szinte lábra kap. Diák olyan 

természetességgel, mintha azt mondaná, „kedd van”: „mert már unja a 

médiumlétet”. Sic! Tanár néz, legszívesebben össze-vissza ölelgetné, de ez nem 

óvoda, úgyhogy marad a két plusz-nál és a döbbent mosolynál. Gyerek éteri 

tekintettel veszi tudomásul. A röpdolgozatban még hozzáteszi: „van egy bizonyos 

transzdimenzionális sík, mely összeköt mindent, és olyan szimbólumokat 

tartalmaz, melyeket tudatalatti szinten mindenki felfog, megért és meg tud fejteni.” 

Tanár elbizonytalanodva forgatja a piros tollat: „Hát öcsém, Isten (?) hozott (?) a 

nagy bizonytalanban!” 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: A RÁKEMBER 

 

Péter hátrafelé araszolt a folyosón, s mikor kérdezték, „Mi a francot csinálsz?”, 

blazírt arccal szólt vissza: „Én vagyok a rákember.” Másnap, visszatérvén a 

normálisak arccal-előre haladásához, a kérdő tekintetekre csak azt súgta: „Pszt, 

inkognitóban vagyok.” Egyszóval fárasztó tudott lenni.  

Rákember kezdetben kicsi volt, a szeme-sem-áll-jól hadosztály önkéntese. 

Állítólag már két gyermeke van és komoly szakmája, ami csak azokat lepi meg, 

akik nem tulajdonítanak elég jelentőséget a tréfának, akik az idiótában csak 

hülyét látnak. 

 

Rákember, míg az iskolapadot koptatja, hadosztály-parancsnok, aki csak egy 

felettest ismer: a viccet, kezdő-és felsőfokon, ahogy a helyzet kínálja. És 

Rákember helyzetet ki nem hagy. Ha elkapja „a perc, az isteni”, humora 

fergeteges, amit rezzenetlen arccal nyugtáz közönsége vihogásában. Szeme 

napi 24 órában lesi az alkalmat, mert tolvajt és csínyt alkalom szül, s mert 

csínyére van miden adandó alkalom: a nevelész baklövése, nyugalma, 

idegessége, ha kell ruhája, rákember nem bánja, szóval bármely poénra 

alkalmas ihlet. És itt éri el rákemberünk az archimédészi pontot.  

 

Mániákusan hiszem, hogy a humorérzék a tehetség egyik legbiztosabb 

fokmérője. Hogy mi lesz belőle, nos, az sokban múlik a családon, az iskolán, 

általában a közegen, amelynek, ha van húzóereje, csillagokig röpítheti 

Rákembert ─ hogy képzavarral is éljek. Ha ez hiányzik, Rákember 

elpancseresedik, s elvész a normálisak látszatvalóságában, az előretartó 

toporgásban, vagy rosszabb is bekövetkezhet. 

 

Rákemberre mindig felfigyelek. Iskolán kívül is, buszon-villamoson. Időnként a 

legprimitívebb párbeszédekben hasít az elmeél, azonnal nézem az arcot ─ 

alkoholista, lecsúszott vagy fel sem emelkedett egzisztencia, az istenek kegyeltje, 

és mégis lúzer ─ látszatvalóság középszerében. Nagyon tud fájni. 

Rákember, legyen Neked derűs a nappal, az este és az éjjel, mert istenemre,  

mi is csak addig, csak addig bírjuk ésszel. 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

A, AKI BOSSZÚBÓL TETTE LE AZ ÉRETTSÉGIT 

 

A-t már a gólyatáborban kiszúrtam, mint az összes többit, de ez most nem érdekes. 

Mindet ki kell szúrni, és mindre kell idő. Akkor is, ha az éppen regnáló oktatásügy 

ettől kifejezetten elriaszt. De maradjunk A-nál.  

A szeme. Rögtön tudattallanítottam, ez hosszú távra szól, tehát zsebre vágtam, 

mint a „ráér” toposzt.  

Nem ért rá. A második évben nekem támadt: „Mi értelme?” És ezt tette volt a 

legsunyibb módon: Nem tett ki engem az osztály nyilvánosságának, csak finoman 

jelezte egy esszében, tisztelettudóan, csendesen. Mit mondjak, piszkosul motivált, 

ezért a következő órát (elrontva) arra építettem fel, miért is remek ez a kérdés. 

Jellegzetes tanári hiba: győzni akar azzal, hogy bizonyítsa, ő nem korlátolt, holott 

az a küldetése, hogy időnként az legyen.  

Jellegzetes zseni magatartás: nem tromfolt, de ettől kezdve nem írt esszét, nem volt 

hajlandó hozzászólni a műértelmezésekhez, szinte canossát jártam egy-egy 

mondatáért. Igaza volt: És én tudtam, ezt gondolja: „Nem érted? Én magam 

akarok rájönni! Te meg bmeg lelövöd az életem poénját!” És nem mondta ki, csak 

„aludt”. Én meg tudtam, hagyni kell. 

Mindig hirdettem: a tanár legfontosabb jellemzője az alázat: a szerzővel és a 

diákkal szemben. Szóval, tudni kellett volna őt győzni hagyni. Csapda. És kevés 

volt az alázatom. És ez már egy szint, esküszöm.  

Hja, ha a zsenit integrálni akarod, légy még a szokásosnál is alázatosabb. Szóval, 

rájöttem, A vajákos. Ne ijedj meg: van ilyen, no para, nem tudjuk, miért, de az 

igazik nem tesznek rosszat. Valamiért nem engedik. Valakik. Be is bizonyította: 15 

perc alatt képes volt elaltatni a körülötte ülőket, még a legszorgalmasabbakat is.  

Amikor azt mondtam neki felvezetés nélkül: „Az erőt nem azért kaptuk, hogy 

rosszra használjuk”, úgy nézett rám, mint aki nem érti. És én akkor láttam be: még 

nem tudja, de próbálgatja. Megnéztem a születési dátumát. Stimmt. Ezért szúrtam 

ki. Nem tudom, miért, de mindegyik, rám nagy, nevelő hatással bíró személy 

akkortájt született, mint én.  

Igen, többek között A-nak köszönhetem eszmélésem egyik állomását. Isten hozott 

fiam, már vagy a sámánok küldtek ☺ , vagy a kabbala szelleme ☺ van veled.  
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És mivel ma van a tolerancia napja, köszönd meg szépen, hogy magamfélével 

hozott össze a sors, és tudat alatt felette tudtam: Ezt békén kell hagyni. Nehéz volt, 

Fiam. Anyádnak, apádnak üdv. Akiknek bosszúból akartad odavágni az érettségi 

bizonyítványt. Tartoztál ezzel. Ölelés. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA 

A SÁL 

 

Hét óra húsz. Az első órára ügetek. Még frissen-fiatalosan, a folyosón meg, ó igen, 

nevelésre epedő kis családom, a szájakon álombeli mézek. Hát ahogy körbe nézek, 

a földön valami fekete, talán a szokásos elhányt ruhadarab, magányosan a világ 

ág-bogán. Tekintet reá nem akad. Ah, pedagógiai pillanat. Környezetvédelem 

plusz felelősségtudat, együttműködés, problémamegoldó képesség, kreativitás. 

Leintem a forgalmat. Hölgyeim és Uraim, jó reggelt, legyenek szívesek idefáradni. 

Még nem tudják, hogy a gyülekezést be kellett volna jelentenem a rendőrségen, 

nem tudnak ezek semmit, ezért viszonylag engedelmesen, bár a szokásos 

szövegértési nehézségekkel sikerül csak körbe állatnom a szemet szúró problémát. 

Tekintet reá nem akad. Szemközt egy tizedikes forma LÁNY közelít, tudod, az a 

villamoson vihogós, nyegle, nagyszájú, műkörmös. Ó, körmös, régi, szép idők! Már 

tudom, mi jön: átlépi, esetleg belebotlik és félrerúgja. Kompetenciára éhes 

tekintetek tüzében ismétlem a környezetértési feladatot: Hölgyeim és Uraim, íme 

a megoldandó probléma, mutatok a földön heverő objektumra. MI IS A TEENDŐ? 

A KÖR néz rám tompán-bután, mint majd száz év után. Némi gyanús irónia csillog 

a pupillákon. LÁNY mosolyogva: Tanárnő, ez az én sálam, épp fel akartam emelni. 

Lehellet megszegik. Még az a szerencse, hogy nem értik. Nem értenek ezek semmit. 

Halk kuncogás a hátam mögött. Én némán, magamban vihogok. Már megint 

ostoba voltam. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA 

PÉ 

 

Először csak anyuka jól nevelt fiacskája mosolyog rám tisztelettudóan. 

Másodszor rájövök, hogy sokkal jobban tud angolul nálam, a tanáránál. Kínos. 

Harmadszorra megnyeri a matekversenyt, de akkor telik be a pohár, amikor 



VASS JUDIT 

 

10 

 

anyuka megmutatja Péter díjnyertes rajzait, figyelmeztetve, hogy én azokat 

„nem láttam”, mert a gyerek nem szereti, ha mások tudnak róla. Szóval, még 

szerény is. Hja, van neki mire. Lesz is irigye, gondolom, de láss csodát, nem 

lett. A háromdimenziós Antigonéja azonnal lefegyverzett mindenkit.  

A legkönnyebb tanítványaim egyike volt a 34 év alatt – csak békén kellett 

hagyni. Békén, ha késett, ha bohóckodott, ha lógott ─ egy másik zseni 

osztálytársa szerint 10 alkalmas bérlete volt az iskolára, a kamasz homlokára 

pedig egy jegy, amiben anyja-apja tekintete tűnt fel, s amit most már maga 

rajzol tovább.   

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: AZ UKRÁN BETEG 

 

Epitheton ornansát B-től kapta, és attól kezdve csak így hívtuk, az osztály és én. A 

mi betegünk aludni járt a suliba ─ már, ha beért. Amolyan karinthys figura, aki 

ösztönösen érzi, a hely nem neki való, egyszerűen nem áll jól rajta. Néha benéz, 

magára ölt egy hevenyészett bérlet-arcot, körülnéz, sztoikusan megállapítja, hogy 

megint ugyanazt a filmet játsszák, ugyanazokkal a szereplőkkel, és továbbra is 

nagyon hosszú. Talán beért volna többször, ha a 90 fokos testtartást kívánó 

ismeretszerzés helyett a büfében állva, egy kávé mellett fogadhatja a tanárokat 

lazán-komoly csevejre életről-halálról, de leginkább a butaság természetrajzáról. 

Az ukrán beteg végigaludta az óráimat, négy évig hitte, hogy adreanalin-emelő 

helyzetekre (lásd bukásveszély vagy érettségi, ergó stressz) van szüksége, hogy 

kihozza magából a legtöbbet, s mivel ez négy évig bejött, bíztunk is benne eleitől 

fogva, helyesebben az eszében, és hagytuk aludni, mert valami rejtélyes módon, 

egy ismeretlen dimenzióban folyton ébren volt, olvasott, verset írt, és emlékezett 

az átaludt tananyagra, az egyszerűség kedvéért nevezzük így azokat, akikkel 

érdemes tölteni az időt ülve, állva, alva. Nem tudhatta, hogy az álomlétből előbb 

vagy utóbb kipofoz minket a nagybetűs, de ezt most már fedje balladai homály, 

annyira abszurd, hogy mindezek után 89 százalékos emelt magyart csinált. Hja, a 

goethei istenek és az ő kedvenceik. Többen, köztük ő maga, állítják, hogy 

mostanában bejár az egyetemre, és bár a hírnek elég sci-fi szaga van, többen 

tanulni is látták. Ő lesz az alvó pszichológus, végigdől majd a pamlagon, a beteg 

odaül mellé, magától meséli búját-baját, néha megsimogatja a nagy gyógyító 

szelíd homlokát, s megnyugszik. Csendben, vigyázva, hogy ne reccsenjen a szék, ne 
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csikorduljon az ajtó, kilép a rendelőből, és egyre könnyebbedő szívvel tér vissza 

őrizni a nagy varázsló álmát, mert az ukrán beteg tudja: csak az a jó beszélgetés, 

amelyik után a beteg lelkéről potyognak a kövek. Dream on… 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: VIGYOR 

 

Göcögve-szabadon kacag, napi vigyor az életemben, néha csak azért piszkálom, 

hogy kicsit nevessen. Szabad és nagyvonalú, még nem bántják elcseszett évek. Add 

meg, Uram neki. Soha-nem-tudását a visszafelének.  

Állok a kapuban, ügyelem a porladozó épület sarokpontját, itt és most, egy 

szoknyás atlasz ─ micsoda tévedése a létnek. Vigyor közeleg kellemes 

meglepetésnek. Tanárnő mért szomorú, és nem mondhatom: kettőt és jobbat, míg 

rímben hallgatok, de prózában beszélek. Látom, hogy ideges, ne tessék. Nevetni 

tessék az egészet. A kompjúterre mondja, neki csak ürügy egy jó röhögésre, nekem 

elcseszett órák, digicsend reccsen a külvárosi éjbe ─ harmincöt vigyor a nyomor 

hatásszünetére. Milyen szánalmas ez, s milyen igaza van. Adjon magának 

nemtudást, fiam. De ezt se mondhatom. Gyanítom, itt és most, neki már örökre 

igaza van: a léte legerősebb érve. (Romlott fényt hány közénk az üveg mosatlan 

repedése.) 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: CIGI ÉS BÉKESEJT 

 

Egy robot pontosságával és egy beszélő szerszám alázatával érkezem reggel hat 

húszkor a villamos-megállóba ─ abszolút fölöslegesen, tudhatnám már, hogy az 1-

es az orrom előtt füstöl el…ja, az a 3-as metró, az 1-es még csak a pótlóbusz-

meglepetést tudja, igaz, már hetente kétszer. A kukánál két közterület-felügyelő 

cigizik, kicsit tétovázom: mégiscsak kínos: nő létemre, ráadásul egyedül közéjük 

állni… na de: minden függő egyenlőnek és szabadnak érkezik, tehát kellő 

távolságra megállok. „Nézd, öregem – közben elnyomja a cigit, és a kukába dobja 

─ mi sem vagyunk hülyék, de szerintem a nők okosabbak” …a többit már nem 

hallom, mert távolodnak az utcazajban, csak az tűnik fel utólag, hogy a hangjában 

sem irónia, sem …sem …gyakorlatilag semmi nem volt, csak tényközlő nyugalom, 

olyan csend, amit, már nem is tudom, milyen időmélyben hallottam utoljára. Hm. 
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A hanghordozás…izé…a hangszín…ja, nem: a hanglejtés mágiája. Jé. Egészen 

otthonosan érzem magam a villamoson. Egy rövid megálló erejéig meg sem 

hallom az alvó testvérek szendergésébe fejhangon mobilozó hölgytársat…és nem 

látom azt a tahó izomagyút, akinek esze-ágában sincs levenni a hátizsákot a 

tömegben…ne hagyj el idegsejt...Hm. Az idegsejt mágiája. Békesejtek. 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA :GÓLIÁT 

 

A mi maturandusunkat Dávidnak hívták, aki Góliát volt. Termetre és agyra is. 

Termetre 2 méter, agyra az országos földrajz-verseny győztese, emellett hatalmas 

dumaláda: „Állj előlem, dől belőlem!” Az utolsó évben ismertem csak meg. (Tíz évig 

voltam berepülő pilóta, vagyis az összes, elárvult végzős osztályt én kaptam meg 

magyarból. Az egyiket érettségi előtt februárban, egyéves elmaradással. 

Mondtam is az igazgatómnak: „A következőt májusban kérem, hogy valami 

kaland is legyen az életemben.” Megkaptam. Úgy kellett érettségiztetnem őket, 

hogy nem tartottam az osztályban egy órát sem.) Dávidot egy évig tanítottam, ha 

éppen bent volt két földtani bolyongás között. Ilyenkor a legérdeklődőbb maszkját 

öltötte fel, azt, amelyiken a legkönnyebben lát át osztálytárs és tanár, csak a tanár 

nem árulhatja el. És jött az érettségi. Dávidunk Radnótit húzta, szépen, 

intelligensen értelmezte az Erőltetett menetet, mikor is bekattant neki valami: 

” Jaj, erről jut eszembe, Örkénynek van egy egypercese, mi is a címe…”. „In 

memoriam Dr. K.H.G.” – mondom. Dávid dicséretet sugárzó tekintettel néz át az 

asztal másik oldaláról: „Á, hát a tanárnő is olvasta?” Elnök borul a röhögéstől, én 

nem ütöm le a magaslabdát.  

Két év múlva együtt látogatjuk meg kedvenc földrajz tanárát, nekem kedvenc 

kollégámat. János leírhatatlan nyugalommal tudta hallgatni az érettségizők 

felfedezéseit. Egy kőzetfelismerésnél, miután a maturandus hatalmas bakot lőtt a 

„bauxit” -tal, János azt mondta: „Na, nyalogasd még egy kicsit.” Útközben, a HÉV-

en, Dáviddal szinte csak róla beszélgetünk, mindketten sejtetjük, már a nekrológot 

mondjuk egy nagyember fölött, akitől mindketten sokat tanultunk. 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ZEUSZ 

 

Egyrészt szégyen, hogy csak most jut eszembe megírni, holott Ő az egyik 

istenkategóriás kolléga, akitől a legtöbbet tanultam ezen a pályán, másrészt talán 

nem véletlen: most van a legnagyobb szükségem derűs nyugalmára. Zeusz nem 

véletlenül kapta a nevét, képzeljünk el egy két méter magas, szakállas, hatalmas 

testet, amint fehér köpenyben hömpölyög a folyosókon, fehér zsebe csupa vörös 

folt. Amikor kérdezem, mitől, csak annyit görget le onnan, fentről: „Ott morzsolom 

szét a diákjaimat.” De erről majd később. 

 

Akkori igazgatónk úgy érezte, szükség van tantestületünk pszicho-pedagógiai 

továbbképzésre (amúgy szükség lett volna), és meghívott egy szakembert, sajnos 

olyat, aki leginkább csak képről látott gyereket. Na, mindegy, ülünk a tanáriban, 

délután fél hatkor, csendben javítjuk a dolgozatokat, olvasunk, alszunk, miközben 

valaki, valamilyen embertípusról duruzsolja nekünk a tutit. (A tutit már az első 

mondatban felismerjük, azonnal agyvédelmi fokozatra kapcsolunk, jómagam 

immáron 34 éve.) Egyszer csak fehér hegy emelkedik a „slampos diktatúra” 

légkörébe…” János – súgom döbbenten ─ hova mész?” Csodálkozva rám néz: 

„Mindennek van határa ─ ennek itt.” – és kihömpölyög.   

(Ő volt a párttitkár és az egyik igazgatóhelyettes. De erről majd később.)  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ZEUSZ ENUMERÁL 

 

Réges-régen, még a papíralapú korban, a rendszerváltozásnál is előbb, tanári 

kiteljesedésünk fénypontjai a félévi és évvégi hiányzási statisztikák voltak. 

Oszlopok és azokat keresztező sorok végtelen táblázata, melynek lényege, hogy 

végül vízszintesen és függőlegesen is ugyanaz az eredmény jöjjön ki. (Enapló, 

áldott legyen megalkotód neve, dícsértessél!) Nekem, bár mindig időben 

elkészültem, soha nem stimmelt, ezért újra és újra nekifeszültem. Egy embert 

ismertem, akinek mindig kijött ─ de csak azért, mert bosszú vezérelte, az esetleges 

ellenőrzés feletti káröröm. 

  

Zöldfülű osztályfőnökként, miután boldog sóhajjal becsuktam kedves naplómat, 

beálltam segíteni idősebb kollégámnak, aki a számok puszta létét személyes 
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inzultusnak tekintette, kivéve, ha azok évszámot tettek ki, mivel történész volt. Nos, 

ülünk a mensam magica felett, kezünkben a számológéppel, s talán negyedszer 

pötyögjük be a 10 hónapszor 35 gyerekszer igazolt és igazolatlan numerát, szánk 

enyhén habzik, szemeink füstösek, furcsák, véresek. Szemben velünk Zeusz 

monumentális tömege árasztja magából a provokatív nyugalmat. Ujjával 

végighúz a vertikális soron, s közben dallamosan dünnyög: hetvenöt ─ háromszáz 

─ nyolcszáztíz ─ kétezernégy. És már írja is be. Elhűlve nézzük. Ő az 

igazgatóhelyettes. Kollégám megmerészel egy kérdést: „Te, János! És ha valaki 

(értsd hivatal) ellenőrzi?” János fel se néz: „Dögöljön meg.” ─ és becsukja a naplót. 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: FIJÁM 

 

Kikerülhetetlen a kérdés: miért van az, hogy egyes tanárok „bármit” 

megengedhetnek maguknak? Na, jó természetesen nem akármit, például az 

osztály felgyújtásáról ugye csak álmodozni szabad. 

 

DE MÉGIS,  

 

MILA NÉNI, aki nemcsak gyönyörű volt, de legalábbis olyan elegáns, mint egy 

oldalági Romanov hercegnő, holott végigcsinálta Leningrád blokádját, és 

egyébként is po putyí Lényina, szóval Mila néni beszólhatott, bár akkor még nem 

így mondtuk: 

„Fíjám, unom én ez a banán, ámilyen primityív vágy, igyá kakáó, lesz neked csuty-

csuty ész.” 

IZA, miután nem volt jelentkező a szülői munkaközösségbe, lehajtotta a fejét, és azt 

mondta: Kedves Szülők, most 10-ig számolok, és mire felnézek, legyen három kéz 

a magasban. És lett. 

ZEUSZ, mint ighá szervezte a ballagást, állt a dobogón, és higgadtan 

mikrofonozta: „Kedves Szülők! Immáron harmadszor kérem önöket, hogy hagyják 

el a felvonulási területet. Nem kérem többet, köszönöm a figyelmet – és felment a 

fotólaborba, a ballagás pedig le, igaz, végig némi szorongás látszott a szülők 

arcán. „Lányom” az érettségi banketten vihogva meséli, hogy miután ő feltette a 

kezét: „De tanár úr, a tankönyv szövege nehéz és érthetetlen.”, Zeusz szomorúan 



VASS JUDIT 

 

15 

 

rá nézett, és azt mondta: „Akkor vedd elő a Barbie babádat, és szép csendben 

öltöztesd fel.” (Egy másik férfikollégát egy másik osztályban sokkal kevesebbért 

feljelentettek az igazgatónál.) 

 

ÉS AKKOR CSÉ 25 évvel később azt mondhatta egy másik lányomnak, aki a 

helyettesítő órán par excellence kamaszlányban nyomatta: „Maga üljön hátra, és 

lapozgassa a Cosmopolitant”, és lányom többet nem zavarta az órát, az osztály 

pedig legendákat szőtt a tanárról, aki csak egyszer tartott náluk órát, milyen kár. 

ÉS AKKOR CSÉ megkérdezte az egyik gyereket: „Maga miért volt ma ilyen 

búvalbélelt egész órán?” „Mert a tanár úr egyszer sem mondta, hogy „Jól van, 

fiam, hülye vagy!”  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ÉVI ÉRKEZIK 

 

Évi egyenlő Ő, és nem téveszthető össze mással. Túl egyéniségen-típuson, 

egyszerűen Ő. 

 

Úrinőt addig nem nagyon láttam, legfeljebb filmben, mígnem egy évnyitón feltűnt 

a színen, s kalapban libbent a nagyérdemű elé, úgyis, mint engedjétek meg, hogy 

bemutassam, na mondom, ez aztán figura mágika, fogja magát, és a kötelező 

fekete-alj-fehér-fentbe betipeg kompléban-kalapban, hja, ez egy úrinő, na ne, egy 

tanári karban. 

 

Úrinő alacsony, tipegve-huncfutva, egy hónap alatt belakta az épületet és a 

szóbeszédet. Fiam, mért gondolod, hogy jobban utállak, mint a többit? Úrinő kint-

bent-vircsaftja maga a Nagybetűs, ami néha szembejön velünk, halandókkal is, 

ilyenkor lenyűgöződünk: mégiscsak van itt valami titok, megeszem a kalapom, ha 

ez a nő nem vajákos, nem mintha tudnám, mi az.  

 

Évi úgy hordoz körbe szívet-derűt, mintha az természetes volna.  

Van, tehát lehet. Évi, mint az ikszedik bizonyíték. 
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Ülünk a kávézóban, cigiznénk, de percek óta egy beszabadult dongó-darázs dühíti 

betoji lényünk, s minél hevesebben hadonászunk, annál nagyobb zajjal-lobbal 

zúgja fejünk fölött a vészt.  

 

Évi érkezik, előbb az apokalipszist, aztán annak okát érzékeli, és ahogy egy kalapos 

úrinőhöz illik, odalegyint: Na, mész a picsába. Dongó ablakon ki ─ mint intrikus 

jobbra el a Willi Királyban.  

 

Szóval, mégiscsak van itt valami.  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ZEUSZ ÉS A TAO 

 

Eredetileg ZEUSZ ÉS A MAO, de erről beindult a láncreakció, úgyis, mint május 

elseje, meg Zeng és dalol az ének, ez mekkora marhaság, de mégis teli torokból 

zengtem a kórusban, vitt a dallama, na most nem jut eszembe az erre rímelő 

mozgalmi dal (dallama), segítség! kommentben kérem a megoldást! na mindegy, 

szóval, tudathasi volt a pasi, mikor megismertem, már a szabadelvűek (ld. 

Kölcsey, Vörösmarty stb)  türelmével vettem tudomásul a pletykát, hogy Zeusz 

egyetemistaként még maoista volt, újmagyarul ez azért elég gáz, de egy jóképű 

fickónak az ember-némber ugye sokat megbocsát. Szóval, valahogy nem 

emlékszem május elsejékre, valami rémlik, hogy ifitanár koromban Wesselényi 

igazgató úr kedvéért, hogy ne cseszegessék, páran kimentünk a Hősökre, de erről 

meg N jut eszembe, akivel elkövettük azt a hibát, hogy csatlakoztunk egy ómagyar 

Tímár József-féle Madách-film megtekintésére egy idegen osztállyal, amit 

gyakorlatilag végigröhögtünk VOLNA, de nem lehetett, mert a gyerekek, tehát 

végig fulladoztuk, és az volt a az apokalipszis-pont, mikor N hangosan 

felvinnyogott: Jaj, ez az öreg Arany, hát ne tudjátok meg. Szóval, Zeusz 

maoistaként kezdte, aztán az is fülembe ért, hogy taoista lett, mert a mi Annuskánk 

(a Párt nyugosztalja), nem az olajos,  egyszer berontott hozzá, úgyismint ighá-hoz, 

meg párttitkárhoz, szóval, mondta, hogy az egyik gyereknek KERESZT van a 

nyakában, mire Zeusz egy perc türelmet kért, elővette a KIS VÖRÖST, és felolvasta 

az odaillő passzust a szochazában megvalósuló vallásszabadságról, és gondolom, 

ezt már nem terjesztette a szájhagyomány, visszamélyedt a DELTÁ-ba, ifjabbak 

kedvéért, na mindegy, érdemes volt olvasni. Zeuszra visszatérve, de ez már nem 
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május elseje volt, hanem suli Télapó, látom ám, hogy Zeusznak igencsak feldagadt 

a bokája, ja, nem, az csak a lábába kapaszkodó kislánya, úgy sétált körbe a 

tanáriban. Na, akkoriban már nem dívott május elseje, de miért nem emlékszem 

én az elsejékre? Apám biztosan elment a Vasasba, de lehet, hogy anyám letiltotta, 

úgyis csak besöröztök, mondta is apám 89-ben, mikor a Jurtába jártam 

meghallgatni az ellenzéki pártok bemutatkozását, mennél te még mozgalomba 

lányom, hát hiszen, hun az a mozgalom, idesapám? szóval közben kiderült, hogy a 

názáreti volt az első komcsi, de tudok rosszabbat, ha nem adod tovább, ő volt az 

első libsi, van nekem bajom ezzel az egésszel, de jó, hogy már egyik sem kötelező, 

vagy igen. Csudajó, gyönyörű az élet. Na, erre rímel a „dallama”, csak nem jut 

eszembe a sor. Hát édesapám, Isten nyugosztaljon, meg a VIP (világ proletárjai), 

én már csak megleszek mozgalom nélkül. Épp most cseréltem le az összes 

jelszavamat, mert szólt az avast, hogy nem biztonságosak. Édes apám-hazám, te 

jó Magyarország! Őrizz meg minket, mert ennyi idiótát – nem termett széles e 

világ (béke). Holnap meg ki-ki hite szerint, egészségetekre! Mi a fene volt az az 

ének? Talán káposztás cvekedli, ja nem, ez már a Szabadötletek… 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  IN MEMORIAM BJ 

 

A világ tele van zseniális emberekkel, egy jelentős részük, uszkve 50% nő. Szűk körű 

pályámon sok okos nővel találkoztam, de két rettenetesen, értsd: félelmetesen 

azzal, akiktől tanulhattam. V a mesterem, J csoporttársam, majd kollégám 

évtizedekig. V és J – hm. De ne okkultáljunk okkul-ok nélkül. J maga volt a 

felvágott nyelv és sziporka, a legelmésebb riposztozó, akit ezért szerencsém volt 

csodálni és irigyelni, de piszkosul. Ha társaságban bor került az asztalra, mennyei 

békében igazgattuk kékharisnyánkat az irodalom igencsak józan tükörvilágában. 

Amúgy J nem volt könnyű ember ─ de melyikünk az?  

Én plö nagyon nehezen viselném el engemet, ha plö nem lennék magam a magam.  

J Kosztolányi-búvár volt, tanulmányokat írt regényeiről, egyszóval tudós tanár.  

Egyszer hamiskásan odasúgta nekem: Képzeld, referencia lettem! Szavakkal nem 

lehet meg sem közelíteni azt a kacér és magabiztos nőiséget, amivel közben a 

makeup tubust lezárta, majd végigpásztázta pilláit az Ugaron, mint egy kacagó 

szél. Mert az volt: szél és fergeteg. Beolvasni csak úgy tudott, ha elmenőben még 

félvissza fordult, odaszúrt valami epébe mártott concettót, majd ringva távozott 
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hosszasan, megadva a módját. Férfinak ez azt jelentette: azért, mert eszem van, ne 

nézz libának! Nőnek pedig: így kell ezt anyus, ha nem jöttél volna rá eddig. Ezt 

csak neki volt szabad. 

Tanítványai rajongtak érte, s mert nem akarom a végére, szóval, egyszer csak 

ellibegett a hasnyállal, aztán porszemenként elhullámzott a Dunán. A 

megemlékezésen zsúfolásig telt a díszterem és a szemek. 

De most inkább arra, amivel megnevettetett. 

Ülünk a szaktanárin, ő kissé arrébb egy szülővel, én alanyra várva javítgatok, de 

az atya zavart frekvenciája átszűrődik: „Drága Tanárnő, tudom, a fiamnak 

nehezen megy a helyesírás…” „Drága Apuka (leírhatatlan a kedvességbe lopózó 

irónia), kezdjük talán az elején! A gyermeknek nehezen megy … az írás. Tudja, 

mire gondolok, a betűk formálása.” Némán pukkadozom, apuka felszabadultan 

heherészik. 

Aztán egy feledhetetlen nevelési értekezlet, bár mindegyik az. Történt volt 

régesrégen, hogy éleseszű-agyanagy kolléga (már nincs köztünk) a folyosói rend 

megszilárdítására tett javaslatot: felsőbb évesekből verbuváljunk kommandót, 

úgy is, mint pedagógiai eszközt. J, aki addig csendben javított, hirtelen csapkodni 

kezdett, előbb a piros tollal, majd a nyelvével, s miután látta, hogy ez is „átmegy”, 

ha nem szól, kezét emelinti, mint egy balerina. Jaj, mondom, ne! Hagyd! „Nem 

érdekel az orgazmusa!” ─ szól J ─ s már emelkedik…Ezt is csak neki volt szabad. 

És melodramatikusan azzal kell befejeznem, hogy még nem fejeztük be vitánkat 

Novák tanár úrról. J a képből mindig kifele néző feleség pártján állt, és persze 

Hildáén. 

Az „esztelen” élet pártján, ami olyan pazarlón bánt el ─ ővele s hiányával velünk. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ALAKLÉLEKTAN 

 

„Mennyi munka várt még, / Mily kevés, amit beválték.”  

 

Két szóbeli roham közt kiugrom cigizni, leülök a kőpárkányra, lerúgom a cipőt, 

meztélláb szellőztetem az agyamat, kis nyurga füst virágzik az égre ─ nem éppen 

nőies. Ott fent két felhő csókolózik, egy harmadik arrébb, háton lebeg az ég vizében, 

vagy csak pilinszkysen Istenbe mártja arcát. Nem gondolkodom körforgáson, 
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úgysem érteném ─ ők, ott fent lelkek, vagy az enyém kivetülései, most épp 

mindegy.  

 

Még.  

 

Még nem forró a beton, de nyakamat már forralja a szóbelin kötelező hőség, a 

karattyoló légkondi ─ máma már nem cúg tovább. Dagad a bokám ─ holnap majd 

vizes rongyba csavarom, a vizsgaasztal mögé nem lát a maturandus, csak 

„gyilkos” szememet pislogja, tán jót is tenne neki egy kis szemléltető oktatás a 

groteszkről. Vasszigor meztélláb.  

 

Alaklélektan.  

 

Már távolodnak, oszlanak, mint fent a csókolózó gomolyfelhők, még kicentizik a 

pontszámokat a felvételire, még leróják a hagyomány köreit, de már a bulin jár az 

eszük, és igazuk van.  

 

Nem tudunk beavatni. 

Alaklélektan.  

Így, meztélláb.  

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: MATÚRA 

 

Foszlányok múlt idők maturájáról, úgy is, mint időkapszula egy kevesek által 

értett nyelven, és kereng majd a végtelenben. 

 

TÖRTÉNELEM a kedvencem, talán mert értem a bakköpéseket és 

aranylövéseket.  

Második véhá, magyar csapatok hatolnak a SZU-ba, egészen a…na meddig is, 

kérdi a tanár, én értem lemondó tekintetét, hiszen a térképen írva vagyon, nézi is 

maturandus piszkosul és nagyon, s végül homlokára csap: Ja, Don kanyon! (De 

meglehet, beleértett itt vegy kötőjelet. Is.) 
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RÁKÓCZI SZABHARC, na ki várta a fejedelmet a határon, a kérdés, mint a 

fuldoklónak dobott mentőöv lebeg a nemzethalálon, hát persze, hogy Tamás a 

talpasok esze, de az elnök már nem várja ki, súg és fejét böködi: Ja, villan a 

maturandus: „tököli!” 

 

„A dzsentrik egy külön KASZT alkottak.”   

Hallom kolléga fejéből a rímet, de arcunk rezzenetlen, már öt perce látom 

jegyzetein a könyörtelen és talpas kettest.  

Mert legyünk őszinték: a második mondat után eldőlt, nem a vizsgán, hanem 

négy évvel ezelőtt, szeptemberben ─ a kivételek a mi babérkoszorúink. Ma úgy 

mondják: hozzáadott érték.  

Kérdem én: mi? Ami nem pontozódik: aszt csak mi láttyuk: az embert, aki…na 

mindegy: és most mégis útjára bocsátjuk, és mi tuggyuk, miért. Ez egy SZAKMA, 

még ha ért is hozzá boldog-boldogtalan.  

 

Mi, összeszokott vizsgáztatók, már nem akarjuk bizonygatni intelligens 

kérdéseinkkel sem az Elnöknek, sem egymásnak, hogy ezt az épületes baromságot 

nem mi generáltuk, mi tudjuk, de generis, és ez is belefér. Bár csak ennyi veszett 

volna Mohácsnál. 

Lejárt a mosógép. A tanár is ember. „Mossa, mossa…” 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA :MY BABY IS OVER 

 

Van becsületes neve is: HO vagy Cégünk Reklámja, esetleg Our Baby, mert az 

iskolában mindenki sajátjának tekintette. Leírni lehetetlen. Elég talán annyi, 

hogy egyik kollégám, aki soha nem tanította, ha meglátta a folyosón, vállon 

veregette: „Na, mi van O?!”  

 

Két évvel ezelőtt, amikor megérkeztem a csoportba, 10 perc után boldogan 

nyugtáztam, hogy jól karattyolnak angolul, mondtam is az óra végén: „Keressék 

meg az előző tanárukat, és köszönjék meg a munkáját!”  

And you, my baby, tell him „Thank you, sir, that I am still here.” – de ezt már nem 

értette, ezért magyarul kötöttük meg a „dílünket”, hogy németből érettségizik, 
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mert én ugyan nagyon szorgalmas vagyok, meg „workaholic”, de azért ’I cannot 

perform a miracle’, szóval megállapodtunk, hogy németből fog érettségizni. 

 

O egyébként (bébisége ellenére igen okos és tájékozott) leírhatatlan, ehhez igazi 

író kellene, mondjuk egy realista, annyira abszurd.  

Idén már előfordult az is, hogy M, az angyalok küldötte, besokallva, hátra szólt 

O-nak: „O! Inkább kibontom én azt a k… csokit, de most már ez borzalmas!” O 

ugyanis épp németül írt levelet egy általam feladott témából, szénhidráttal 

csörögve-doppingolva magát.  

 

Bye My Baby,  

amúgy én vagyok az a tanára, akitől (miközben lógott a füléből a „hülyítő gép”), 

megkérdezte a villamosmegállóban: „Tanárnő, nincs egy rágója?”  

Vielen Danke! It was my pleasure.  

Good Luck, My Baby! 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: 

AVAGY TÉNYLEG KIIRTJA-E AZ ISKOLA A KREATIVITÁST? 

 

„Te minden órán alszol!” — förmedt rá B Andrisra, mert már igen bosszanthatta, 

hogy miközben más vért pisil az ötösért, Andris alvófolyama (sream of dizziness) 

elenére kisujjából kirázza, amilyen jegyre épp szüksége van. „Kérem— szóltam 

közbe „tekintélyem” védendő, engem küldtek azért, hogy fegyelmezzek, majd én 

eldöntöm, hogy mikor kell felébreszteni.” (Egyébként soha, de ezt már nem tettem 

hozzá, mert ez szolgálati titok, ami, mint tudjuk, nem létezik, mert titok csak az 

marad, amit egynél kevesebb ember tud, de ezt már mondtam.)  

 

Úgy látszik, egyre „mesésebb” órákat tartok, mert legtehetségesebb diákjaim 

rendszeresen elalszanak rajtuk az első öt percben. Nem szólok rájuk. Okuk lehet, és 

az minden bizonnyal nem az álomba ringató hangom. Időnként megpróbálkozom 

a „személyre szabott pedagógia” eszközével, azaz adok nekik külön feladatokat, 

ami általában felvillanyozza őket, értsd: kb. 10 percig ébren vannak. És akkor 

erről ennyit.  
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Andris például magának köszönhette, hogy angolból 100%-os szóbelit produkált 

emelt szinten — máig nem tudom, hogyan tanult meg ilyen folyékonyan 

karattyolni bármilyen témában, magától. Illetve ne hazudjak, tudom: a 

kreativitást nem lehet kiölni.  

 

Köszönöm Andris, hogy soha nem késett, hogy soha nem zavarta az órát, és 

köszönöm, hogy mosolyfélét láttam a szája szögletében, amikor magától hozta a 

„nagy hírt”, bár arra már lusta volt, hogy rögtön vizsga után drop a note. 

 

De most már ne bolyongjon az Univerzumban, feketén-bakancsosan, mert a 

többség azt hiszi, hogy megveti őket, holott önben volt a legnagyobb alázat, amivel 

csak ritkán találkoztam ilyen tehetséges diákok között. Wake up and get a move 

on. 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: KÖSZÖNÜNK 

 

Igaz, Goethénél SPEAR, mint Shakespeare, de azért nekem is keine Ende, amint a 

tömegközlekedést várom, hiába, na: öregszünk, álmaink egyre merészebbek, már 

buszokat vizionálunk a horizontra, ahol a NAGY MAGYAR ÁLOM helyett fiatal női 

arc lép be, majd ki a látóteremből. Még jó, hogy nem jön az a szemét, rohadt, hogy 

enné meg a büdös fene busz, legalább van időm marcangolni foszladozó 

memóriámat, honnan is ismerem, ó nem a buszt, a fiatal nőt, aki ráadásul rám 

köszön.  

 

De ím, begördül a NAGYŐ, agyő várakozás, s ahogy felszállok, világosodom: 

honnan is ismerem – ja, nem a buszt. 

 

Félórácska telvén a Sparban, hát nem egy Shakespeare, de azért a soroknak keine 

Ende, ez van, meg az, hogy beállok az alternatív kígyók közül pont abba, ahol a 

felismerni vélt helyén ott ül az igazi ─ pénztároslány.  
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Mondom is neki, mert mostanában beszédes lettem: „Hamar ideért.” Persze, nem 

ezt mondom, csak azt, hogy milyen érdekesek a véletlenek.  

 

Mondja, ő gyakran van így, hiszen itt, a pénztárnál annyi arcot lát, folyton 

szembejönnek, akárhová megy, ezért a biztonság kedvéért mindig köszön ─ de sok 

a neveletlen ember, mert, ha nem is ismer fel, ki ismerne fel egy pénztárosnőt, mint 

Parti Nagy villamosvezetőnőjét, gondolom, szóval azért legalább 

visszaköszönhetnének.  

 

Püff neki. Vásárlóállat.  

 

Állok itt civilben a Sparban keine Ende, és egy vérbeli tanárnak fizetek. De nem 

leplezem le magamat, hogy belőlem is jó pénztáros lehetne. Szorgos vagyok és 

udvarias. 

 

Felszállok a buszra, köszönök a sofőrnek, és mit ad Isten? Nem köszön vissza. 10-

ből 8 a jelenlegi átlagom. Hja, ez nem London, de azért igyekszünk, und KEINE 

ENDE. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: APRÓLÁNY MEGHOZZA A 

KEDVEDET 

 

Aprólány kora óta ismertem, az éteri szépség és tisztaság volt szemébe írva akkor 

is, amikor 8 évesen együtt énekelte anyjával a huncut dalt: „Ne forduljál a fal felé, 

/ fordulj csak a farom felé, /tegyed rá a jobb kezedet, / az meghozza a kedvedet."– 

és kacagott, a maga ártatlan módján.  

 

Az a fajta szépség és tehetség, amelyiket, el sem tudom képzelni, hogy valaki 

irigyel. Ha lenne ilyen, az csak nagyon nyomorult ember, vagy maga az ördög, de 

akkor ez az asszonnyá cseperedett aprólány maga az istenbizonyíték. 

 

Azt hiszem, nem volt olyan tantárgy, amiből ne nyerte volna meg az országos 

tanulmányi versenyt ─ ha akarja. Anyja, kollégák lévén, megkért, hogy 
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foglalkozzam vele: először oroszból, aztán magyarból, aztán angolból. (Másik 

iskolába járt, elvállaltam.)  

 

Az angol volt a legsúlyosabb, vagy legdurvább, ahogy ma mondanánk, mert ekkor 

tanultam meg, hogy VAN romlatlan szerénység is. Azt hiszem, azóta 

mondogatom: Én nem vagyok szerény. Nincs mire.  

 

Mondom neki, ha már angolra jelentkezel, olvass irodalmat. Túl voltunk a Three 

Men in a Boat-on, Oscar Wilde-on, és akkor mondom újfent: Hamlet 

nagymonológját tudni kell. (Miért, kérdezte egy volt tanítványomtól a 

vezetőtanára, mikor fel akarta adni memoriternek. Mire ő azt válaszolta: Hát nem 

alap? Miért? ─ kérdezte megint a vezetőtanára. Elbizonytalanodtam─ odom.)   

 

De térjünk vissza Aprólányhoz. Következő alkalommal hibátlanul felmondja. 

Kérdezem, mennyi idő alatt tanulta meg. Kicsit gondolkodik, számol: körülbelül 

egy óra. Felüvöltök: Na, bmeg, nekem egy egész napba telt, míg bezsibbasztottam. 

És ekkor nem a büszkeség csillan meg a szemében, hanem a komikumon való 

ártatlan nevetés.  

 

Ezután nem csoda, hogy végezvén az egyetemen, az ő szakdolgozatát 

nyilvánították az év diplomamunkájának. Hja, bmeg, nem olvasták újra az előző 

tíz évit, akkor annak lett volna a legjobbja. 

 

Miért nem akarsz bent maradni az egyetemen? ─ kérdezi apja-anyja. „Mama, én 

ezt bármilyen témából meg tudtam volna írni ezen a szinten, de nem akarok tudós 

lenni.” Nem is lett. Elment északra ösztöndíjjal, ahol megtalálta az igazit, azóta két 

gyermek anyja, én meg néha azon bosszankodom idézőjelben, hogy megmondtam 

a kolléganőmnek még, amikor gimnazista volt: Ő a legélesebb eszű tanítványom, 

valószínűleg zseni, de „bmeg ebbe semmi ambíció nem szorult”. 

 

Minek is, mikor azért jár ezen a földön, hogy aki ránéz, vele beszél, meggyőződjön 

a plátóni ideák igazságáról. A szép, a jó és az igaz. És itt jár közöttünk. 
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Igaza van. Minek ehhez PhD!? Ránézel, és meghozza a kedvedet az élethez. (És 

akkor még nem beszéltünk ikeröcseiről ☺ de őket először kézen állni tanítottam. A 

szépek, a jók és az igazak.) 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ZSAKŰZ 

 

tegnap meglátogatott …már nagyon vártam …utoljára egy éve mindig mosolygott  

mindent megszervezett …jól tanult és minden csínynek kiötlője vagy bűnrészese 

volt  

és mégis mindenki követte …tanári szobától a portásfülkéig kacsintott rá az 

univerzum…CSAK KÉT ÉVE TANÍT …már gyerekkorában kicsiket táboroztatott 

második anyánk mondták az ajándékok …mit tettetek vele …nem ezért adtuk át, 

akik láttuk a homlokán a jelet …hogy mertétek kitörölni pupillájából a szikrát 

…szenvedjetek csak falja fel lelketeket a pitiség, ha már nem tudtok mit kezdeni a 

sorsotokkal …úgyis boldog lesz mert sok a jelölt …de kevés a kiválaszott  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA :  

HOGYAN ÍRJUNK POCSÉK HÁZI DOLGOZATOT? 

 

avagy két pont között a legrövidebb út annak tagadása 

 

1. Nihilista út:  

Ne olvassuk el az alábbi tanácsokat, vagy ha mégis, tartsuk be őket! Az életben 

(hacsak nem leszünk magyartanárok), úgysem lesz szükségünk műelemzésre. 

 

 

2. Praktikus út:  

Ha a tanár egy hónapot ad a házi dolgozat elkészítésére, dőljünk nyugodtan 

hátra. Ha neki nem sürgős… Ez esetben az alábbi alternatívák követendők: 

A beadás előtti napon, lehetőleg késő este vegyük elő a tankönyvet, rafináltabb 

esetben böngésszünk az interneten található elemzések között, cseréljünk fel és 

rövidítsünk le néhány mondatot, majd egy tiszta A4-es lapra kalligrafikus betűkkel 

másoljuk le; a tanár ugyanis köztudottan szellemi fogyatékos, nem fog gyanút.  
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A letöltés, betűtípus csere, bekezdés kihagyás is bejöhet, de legjobb a füzetből 

kitépett cakkos papír, amin ugyan a nevelész felbőszül, de mégiscsak a szándék 

látszatát kelti.  

Ezen megoldás előnye, hogy szellemi energiát nem fogyaszt, legfeljebb papírt, 

tintát, festéket, internet percdíjat, s maximum fél óra alatt megvagyunk vele.  

Lássuk be, nem sok egy elégtelenért. 

3. Mazochista út:  

Ha többet feltételezünk a tanárról, mint az 2. pontot választók, vegyük elő azt az 

átkozott verset, olvassuk el, s miután legalább egy órát dühöngtünk a költők és az 

irodalomtanárok elmeháborodottságán, fogjunk hozzá az elemzéshez.  

Meséljük el prózában, hogy miről szól a vers.  

Ezen megoldás előnye, hogy csak át kell tennünk a szöveget függő beszédbe, 

anélkül, hogy ennek tudatában lennénk, hiszen azt már két éves korunkban 

elsajátítottuk.  

Vegyünk egy példát:  

A költő :  

„Lehajlok a szent humuszig,/E szűzi földön valami rág./Hej, égig nyúló giz-

gazok!/Hát nincsen itt virág?”  (Ady Endre: A magyar Ugaron) 

 

Az elemző:  

„A második versszakban a költő lehajol a szent humuszig, és észre vesz rajta egy 

rágcsálót, majd a versszak harmadik sorában elkeseredetten kérdezi a 

gyomnövényektől, hogy nem láttak-e a környéken virágot.”  

A humusz jelentését kikeresni vagy földrajzi tanulmányainkból felidézni tilos!  

A mazochista megoldás hátránya, hogy a függő beszéddé alakítás során 

néminemű agyenergiát fogyasztunk, amit hosszú vers esetén sokszorosára növel a 

közben érzett undor és unalom, azaz aránytalanul sokat szenvedünk az 

elégtelenért.  

Roppant előnye viszont, hogy a tanár szenvedése a miénkkel egyenesen arányos, 

ha másért nem, ezért megéri. 

4. Kerülőút:  

Körülbelül sejtjük, hogy mit vár el a tanár („életrajz tilos”, „költői eszközök”, stb.), 

s mivel legalább egy kettest szeretnénk írni, amire a tanártól persze minimum 

négyest várunk, „gondolta és egye meg a fene”, nekilátunk.  
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A korábbi elemzéseinkhez írt kritikai megjegyzéseit természetesen nem vesszük elő, 

csak nem fogjuk megfontolni, amikor már úgyis „belőtt” minket kettesre? Ezen 

alapállásból a következő megoldások születhetnek: 

a) Ha a feladat egy Arany-ballada elemzése, a dolgozatunk első mondatában 

szögezzük le, hogy az adott mű egy ballada.  

b) A ballada műfajáról ne írjunk, hiszen azt a tanár is ismeri, vagy ha mégis, 

kizárólag a terjedelem növelése miatt, de lehetőleg felületesen, hiszen a kerülőutat 

járók már tudják, hogy a tanár szereti ugyan saját szavainak „visszaböfögését”, de 

azt az „önálló munka”, az „egyéni észrevételek” áligényével leplezi.  

c) Miután rögzítettük, hogy a ballada az ballada, meséljük el a történetét (jó 

hosszan), majd a dolgozat végén közöljük elegánsan, hogy „a költő költői 

eszközöket használ: metafórát, balladai homályt”. Esetleg emeljünk ki egyet, de 

nehogy elgondolkozzunk a szerepén, mert az nincs neki, egyszerűen jön a költő 

zavaros agyából.  

d) Zárómondatként (hogy kerek legyen a fogalmazásunk) biggyesszünk oda egy 

eredeti felismerést, pl.: „Ez Arany János egyik legszebb balladája.” Esetleg: 

„legegyetemesebb”. Igen, ez jó lesz, ezt a szót mintha gyakran használná a tanár. 

Vállon is veregethetjük a költőt: „Ez a mű a magyar irodalom egyik 

legszebb tagja.”  

e) És persze ne tudjunk róla, hogy gondolataink szó szerint egyeznek Karinthy 

Frigyes három-negyedes dolgozatával. 

 

Bármelyik megoldást választjuk is, esszénket ne olvassuk át! A helyesírási hibák 

bosszantják a tanárt, így kudarcélményét négyzetre emelhetjük! „De viszont” 

eszünkbe se jusson, hogy a vers rólunk is szól. 

 

„Hülye duma. Ki nem szarja le, hogy mi baja volt, amikor megírta ezt a hülye 

dumát a nagy szent szarról, ahol nem nő virág. Kontrolcé és annyi. tele van a 

tököm ezzel a sok baromsággal. Ahelyett, hogy valami hasznosat tanulnánk! ”  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: 

ÉG, AKI MINDIG EVIDENS VOLT, 

 

avagy egy miszilis Édes Öcsémnek 



VASS JUDIT 

 

28 

 

 

Az milyen már, hogy valakinek ez a monogramja: ÉG?  

 

De talán kezdjük ott, hogy ÉG a vicaverzám. Ugyanolyan stréber és racionális 

(elég gáz egy irodalomtanárban), szóval nem az a tipikus bölcsész, ha van ilyen 

általánosíthatóság egyáltalán, tehát a felemásom férfiban, csak MÁR MOST 

SOKKAL TÖBB ESZE VAN, MINT NEKEM VALAHA LESZ.  

 

Én ugyan nem szoktam még saját osztályaimban sem kibeszélni a kollégákat, de 

szerencsére vannak, akik ismernek magasabb etikát is, például a 

gyermekvédelmet ─ és ezen most már nyugdíjig töprenghetek, mert naturam furča 

expellas.  

 

ÉG osztályát az elején megkaptam, mutattam is volna emberarcot, de igen 

behelytelenkedtek ☺ ─ figyeljünk a be igekötő diktatúrájára, még lesz tökjó is talán 

─ ezért hát úgy döntöttem, alaki kiképzéssel kezdjük: levegő kockára fagyasztva, 

de a legemberibb hangfekvésben és tisztelettel.  

 

Ez utóbbi csak tizedikben kezdett derengeni bennük, mert nem mertem előbb 

gyeplőt ereszteni, vagy „nem mertem is.” Tehát osztályfőnökük finoman jelezte, 

hogy az első szülőinek én voltam „hősnője”, úgy is, mint ÉG szerinti 

interpretációban „tábornok”, akinek a haja is mindig „glédában áll”. (Erről majd 

még beszélgetünk.) Hogy eltalálta, jutnak eszembe a család tábornői, akik ugyan 

nem voltak tanárok, de nevelték cserében az egész famíliát ─  rendületlenül.  

 

Mikor ÉG bejelentette, hogy magyar szakra megy, figyelmeztettem az ott rá váró 

más világra, mint amit a személyiségéből (günkből?) kiolvastam, de ÉG nem az a 

megrettenős, szigorú is tud lenni, mint a fene, de valamiért mégis rajongják a 

kölkök. Ez misztérium. (Ez is.) Nem lehet megmagyarázni. Odafordulás kérdése ─ 

a többi csak jól vagy rosszul alkalmazott eszköz, de az is lehet, hogy (ez is) a 

teremtés titka.  

 

Most, ha leülünk beszélgetni, szinte mindenben egy nyelven tesszük, értsd: egymás 

képére formálódtunk, MERT NINCS TANÁR SZILÁRD HALMAZÁLLAPOTTAL, 
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ÚGY KUPÁLÓDIK, AMILYEN ODAFIGYELÉSSEL DIÁKJAI FELNEVELIK A 

FELADATHOZ.  

 

Ez most már EVIDENS, MINT ÉG volt az első perctől, aki úgy járt, mint Glück Laci 

az Aranysárkányban. Novák annyira evidensnek vette a mindig ott lévő 

kapaszkodót, hogy elfelejtette viszonozni.  

 

De miért evidens? Nos, azért, mert egy bizonyos valaki, akinek bajai vannak az 

idegen szavakkal, egyszer dicsekedett: „AZ ÉN FIAM AZ ISKOLÁBAN VÉGIG 

EVIDENS VOLT.” Te meg, úgy látszik, ÉG-ig az, Kolléga úr!  

 

Jöjjön akkor az intelem, mert anélkül ugye nincs katarzálás. BJ írta nekem 

egyszer: „az utolsó évben …megbomlott a rend, de mindegy is volt már …” Ezt a 

sértést! Azt hittem, mindenki örül a „lazaságomnak”. Hogy „milyen jó humora van 

neki”. És akkor ennyit arról, hogy mit is szeretne a diák.  

 

„Gondolta a fene.”  

 

Isten hozott az ötödikben.  

 

PS: Azért ezt a „glédában frizurát” még megbeszéljük. Jó, hogy nem tüchtige Frau. 

Agyhalál.  

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: MERT VAN A JÓSKA 

 

S mert van a Jóska, jobb íze van a torockói napnak, mikor szembe süt reggel, már 

másodszor.  

 

De nem baj, már csak tíz perc ez a maradék tíz méter a tetőre, és kibírható, mert 

Józsi már ott áll, s komolynak is vehető arccal szól le: Hozzak vizet, tanárnő? Nincs 

rajtam szemüveg, és egyébként is vakít a Székelykő, de szentségelő lélegzés közben 

is hallom a már megszokott apás csillogást a szemében, zavarba hoz ez a gyerek, 
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na megállj, ha felérek…de lehet, hogy már káprázik a fülem is. Az a hülye is, aki ezt 

a sziklát idetette. 

 

Délután érkeztünk, micsoda jó szó ez a „lenyűgöző”, beleérezheted a nyomasztót és 

a húzót egyszerre. Mondom: „Oda” csak együtt ─ nem játék.  

 

Tábortűzig szabadidő. Sétálunk a faluban, meg sem kísérlem a leírást, nem vagyok 

én egy Jókai, se Mikszáth. Hirtelen csillogni kezd a sziklatömeg, ereszkedő, apró 

szentjánosbogarak az alkonyatban.  

 

Mi ez. Ja. Megáll bennem az ütő. De hiszen olyan kevesen voltak vacsora után 

…ezek mégis felmentek. Jaj. 

 

„Tanárnő, ott fent lovak nyargalnak”…büntess, ha mersz, gondolom, de inkább 

számold meg őket ─ és irigyeld…de nem mutathatod ─ még hátra vannak 

Tündérkert gonosz varázsú pontjai, kell a gyeplő. 

 

Vacsoránál megbeszéljük, aki feljön, csak velem együtt fél hatkor, mert hosszú az 

út a csúcsra, és kétszer kel fel közben a nap.  

 

Hajnalban 35-ből 30-cal eredünk neki, nem sejtve, hogy a sziklahegy lábáig már 

lóg a nyelvünk, s csak akkor kezdődik még a felfelé. 

 

Félidőben visszanézek ─  a falu fényfolt, semmi mozgás. Fényfolt és csakra ─ de 

hagyjuk a legendát, már félregondolsz a kimerültségtől. Nyomás, így soha nem 

érsz fel. Már kevesen vagyunk, mint egy maratonban a szétszórt mezőny. Szétszór 

a táv, amit saját ütemben, de meg kell tenni, már nincs visszafele. Ciki lenne. Az a 

hülye is, aki ezt a sziklát idetette. 

 

 

Hallom, öles léptek. Ja. Nem is értettem, miért nincs ott a hajnali induláskor ez a 

belevaló, mokány  gyerek. Elsétál mellettem, odalihegek valami „megbeszéltük”-et, 

de fölösleges, már fent repül a napban. 
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S mert van a Jóska, jobb íze van a torockói napnak, mikor szembe süt reggel, már 

másodszor.  

 

Jobb hangja van a lépegető gépnek, amit erősítésre ad kölcsön bokatörés után, és 

jobb íze van test és lélek harmóniájának, mert van, akinek megadatott, és még rá 

is gyúr. Kiugrik bringával a Havasokhoz, csak azért, hogy Fogaras felett 

megmássza. 

 

De nem baj, már csak tíz perc ez a maradék tíz méter a tetőre, és kibírható, mert 

Józsi ott áll, már nem kérdez, csak visszagurul nyújtani a kulacsot, és magától 

hozza a lépegetőt évek múlva, érettségi után. Rá kell gyúrni, tanárnő. (Gyúrjon ám 

a jó édes moszkvai nagynénikéd.) 

 

És lovak nyargalnak az alkonyi égen. Mert vannak ezek a Jóskák, Józsefek. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

ÉS JANÓ NEM RÚGOTT VISSZA 

 

Legjobban persze, az tetszett volna neki, ha focilabdát hozok az órára, de a játékos 

tanítás nem az erősségem, nem is áll jól, ha megpróbálom. 

 

„Megrúgott” – bambult bele a csendbe ─megrúgott, mondta megint,  mint A 

Helység Kalapácsa, ki éles eszével átlátta: „Bezártak.”  

 

És Janó nem rúgott vissza, holott a tanári és diákasztal alatti érintkezési felületen 

egyértelmű volt a mozdulatom: nem véletlen odaérés volt az, de szándékos és jól 

irányzott nyilallás bele a bokájába. Sunyi dolog, tudom, még a bíró se látta, mert 

mosolygós-komolyan folyt tovább az oroszóra és a rendszerváltás.  

 

Már sok volt a rovásán, ráadásul, tudta, a dög, hogy komálom, rendszert kellett 

hát váltani. Nem érdekes már, akkor sem volt az, éppen mivel akart provokálni 

valami elrugaszkodást a tananyagtól, vagy csak lentyájnyicsaty, ahogy a szíve 

kívánta.  
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Utoljára a prágai kiránduláson borított ki, a Kafka-házban komoly arccal rám 

nézve: „Tanárnő, mit írt Kafka, ha dühös volt?” Arcom gyanútlan kérdőjel. „A 

francba!” Szóval, meg kellett ígérnem neki, hogy nem érettségizik le verés nélkül.  

 

Tehát belerúgtam. Na, jó, kicsit bokán böktem. 

 

Neki mindegy volt, lévén pedagógusgyerek, és az ilyen hatványozottan hátrányos 

helyzetű ─ ha a szülő nem intelligens. Janó nem volt az, mert anyja, Áfonya 

mintatanár, „csak” az életét áldozza diákjaiért, s közben van két sajátja, most már 

unokákkal spékelve.   

 

Áfonya akkor kapta eposzi jelzőjét, amikor hosszas betegségem alatt hetente 

látogatott a kórházban, mindig áfonyás joghurtot hozva. De ez akkor volt, amikor 

Janó, aki nem rúgott vissza, már másodéves történelem-orosz szakos volt az 

egyetemen, hogy tanár legyen vagy fociedző.  

 

És Janót imádja a csapat. Például azért, mert soha nem rúg vissza.  

 

Janókba nincs rúgás, csak egy jól irányzott, apró bökés, de csak, ha már gyilkolna 

a szó. 

 

És ne rúgj a te felebarátod bele. És Janó visszament tanárnak.  

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: HOSPITÁLOK 

 

DE akkor jött a harmadik a csomagolópapírral meg a színes filctollakkal, és én 

legszívesebben tényleg ráírtam volna, hogy mit szeretnék csinálni az órán, de nem 

akartam bölcsködni, s mivel közben a meleg vizet is felfedezte, és én még mindig 

szégyelltem volna kioktatni, különösen, hogy 20 évvel volt fiatalabb, nem maradt 

más menekvés, mint a kóma.  

MERT nincs azzal baj, ha valaki önálló gondolkodás útján jut el evidenciákig ─ sőt, 

személyes tapasztalatból tudom, hogy heuréka élmény, a legnagyobb. A baj az, ha 

nem tudja, mert lusta utánajárni, vagy nagyképű tanárai voltak, hogy az 
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evidencia már matuzsálem korú, és nem illik mások idejét lopni vele. Hacsak nem 

pénzért. Akkor értem.  

Az már az én bajom, hogy kellett a papír, meg meleg is volt, meg hajlamos vagyok 

elcsüggedni. Néha olyan reménytelen. Háklisodom.  

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: AZ EJNYE MÁGIÁJA 

 

Már nem emlékszem, kitől vettem át, mindenesetre ezzel a két szótaggal és állítólag 

egy halk tapssal szoktam „rendet rakni.”  

Bennem soha nem tudatosult, csak akkor, mikor Juci ( azóta tanár), nevetve 

mesélte, hogy az első szülői után otthon azt mondta az anyja: „Na, kemény világ 

jön rátok, ez a nő nem kegyelmez.” Egy év múlva már azt kérdezték: „Mit csinál ez 

a nő, hogy rend van nála?” Mire Juci azt mondta: „Semmit. Annyit mond, hogy 

„ejnye”, és megyünk tovább.” Én meg döbbenten jöttem rá, hogy tényleg. És arra 

is: ez annyira ösztönös, hogy észre sem vettem.  

De már tudom, honnan ered. Elsős gimnazista koromban, irodalomórán némi 

háttérzaj keletkezvén, osztályfőnökünk megállt, és nyugodtan, kivárva a csendet, 

csak ennyit mondott: „Gyerekek, így nem lehet dolgozni.” És láss csodát, nem 

értettük félre: „együtt dolgozni” ─ mert ezt jelentette, hiszen megszoktuk már, hogy 

annak, ami az órán történik, valami együttese van. Még pontosan nem tudtuk, mi 

az, de éreztük, hogy emelkedünk, valaki biztos kézzel visz minket felfelé. 

Mondta is anyám az első szülői után: „Na, hálistennek, nem kell szülőire járni. Jó 

kezekben vagy.”  

Mondta is osztályfőnököm az első szülői után: „Rögtön felismertem anyukádat, 

pedig egyáltalán nem hasonlítotok.” Így ismerte meg nevelőanyám 

nevelőanyámat.  

Igen, innen ered az „ejnye”, és nyilván onnan, hogy riaszt a verbális agresszió is, a 

felemelt hang, a rikácsolás. 

Ez az ejnye mágiája. Fegyelmez, de nem rendez szcénát, nem riszál, csak semmi 

hiszti, „ejnye” és megyünk tovább, mert elvégre valahová tartunk, de minek erről 

prédikálni, nem hülye az a gyerek, érzi, később meg majd érti is. Egyelőre elég, ha 

érzi. 
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Ez hosszabbra sikerült, mint kellene. Már megint szónokolok. Bocsánat. Jé, ezt is 

szoktam mondani. Na, ez már én vagyok. Azért ebben már van egy kis „riszálás”. 

A többiért meg hála istenkategóriás tanáraimnak, de ezt már mondtam ezerszer. 

Sok beszédnek sok az alja. Ejnye. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

ÉN, SLACHTA MARGIT 

 

„Na, mi van, Slachta Margit, ma hány gyereket vertél meg?” – apám többnyire 

ezzel fogadott kezdő tanár koromban. „Ja, hogy jobb oldali képviselő, aki 

szorgalmazta a testi fenyítést? Kösz, semmi közöm.” Komoly, szigorú gyerek 

voltam, honnan tudhatta volna apám, hogy az iskolában én vagyok a liberál. 

Maradtunk is ennyiben Margittal, de elfogadtam, mint epiteton ornanst apai 

iróniával.  Margit megmaradt a pedagogia militans fogalomkörében. Nem apám 

bűne. Hagyjuk, kié. Szóval, Margit, ez a Jézus-követő, a zsidó deportálások idején, 

kereszttel a nyakában elutazott a pápához Rómába, hogy tegyen valamit az 

emberség nevében. Tudjuk, milyen hatékonysággal. Egy embert egy ember 

menthet meg. Na, mondjuk tízet, százat. A többiért ki gyón? Margitnak maradt 

néhány – és a szembesülés a tehető-tehetetlenséggel.  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: PARAINESIS 

 

Szívesen gazdagítanám a memoárirodalmat ilyen epifániákkal, mint: Az élet 

állandó rádöbbenés. De ezt már megírta Kassák és előtte sokmillióan… gondolták. 

De mit is akartam. Leginkább csendet és rablais-i röhögést. Az emberi tehetség 

parányi lámpa, mondja a Parainesis, ami sokkal okosabb mű, mint sokan hiszik. 

Mikor belerágtunk úgy istenigazából, anarchista fiam óra után megkérdezte: „Hol 

lehet ezt egészben megtalálni?” Na, mondom, „kropotkinnak”: a könyvtárban, de 

szívesen kölcs(ey)n adom. Öregszem. Nem figyelem a mentális 45 percet, az 

óratervet, már nincsen, csak csatangolás a téridőben: Ady-Hatvany-Fülep tolul fel 

egy kréta és maszatos tábla előtt, és tátott szájak, mintha mesét hallanának. Az 

élet állandó rádöbbenés. Józsi meg azt mondja Az eltévedt lovasra: „Tanárnő, 

nagy cucc ez a vers.”  - és nem szólok rá a „cucc” miatt. Már mondhatja, 
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érettségizik. Szóval: vagyunk egy ágban: szabadulás, béklyó… Vág neki új hínárú 

útnak. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: HOGY UTÁLOM 

 

a ballagást, ezt a népi lakodalmast, ősök kelnek ki a sírból, hozzák kocsiderékkal a 

virágot, szőrös majmokat, lufit, maga a borzalom, és mégis végigbőgöm 

mindegyiket, hja, nincs sajátom, kénytelen vagyok másokét utálni, és mindig 

maradnak visszajárók, akiknek kávézást ígérek, ezen a héten T-nek, aki kiszedte a 

csapágyakat füléből, orrából, alig ismerem meg, ülünk a kerítés mögötti 

dohányzóban, és beborítom a világképét, pedig még élvezi az egyetemet, nem baj, 

egyszer majd tényleg nekiülünk egy kávénak, még elkísér a metróig, másnap 

összejön a lyukasóra A-val, aki bosszúból tette le az érettségit, de ő most 

csapágyazta fel magát orrba-szájba, abban maradunk, hogy egyelőre éljen, de 

közben passzolom politológus barátomnak távoktatásra a facebookon, hát fiam, 

nem semmi ez a sábesz dekli meg a zománc szűzmária a füledben, na és a tetkók, 

ezt nem is mondtam tegnap, anyád biztosan örül, és végre küldd már el a verseidet, 

de most már órám van, és egyszer istókzicsi megváltjuk a világot 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: KÖRMÖS 

 

Soha nem kaptam körmöst, bár az én siheder koromban egy-két tanerő még élt 

vele, ezért elmondásból tudom, pokolian fáj. Mára finomodtak a módszerek, 

elvégre verbálisan is lehet ugyanazt a hatást elérni. 

Na, de hagyjuk. Szóval, szállok fel félkómában a villamosra, egyszer csak végzős 

lányaim vesznek körbe felszabadult mosollyal ─ immár a kínnak vége: se 

molekulák, se mondatok, se egyenlet…á tanárnő, hazafelé? Ó, nem, mondom 

emberien, előbb a körmöshöz. Felcsillan a szemük: milyen színű lesz? Hm, 

gondoltam sötétzöldre, sötétlilára, végül a sötétzöldet javasolják kajánul, az jól fog 

állni a személyiségemhez, de azért megkérdezik, ugye nem sértődtem meg. 

Vihogunk. Csak az a baj, hogy az elválás és a körmös között eltelik 5 perc, ami ugye 

az én koromban már hosszú idő, lásd rövid távú emlékezet ohne, tehát megkérem 

Zitát, hogy most sötétlilára fesse. Néz is nagyot a vagány fordulaton: Nocsak. Ja, 
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mondom, ezt kérték „a csajok”. Hm. Tetszik is. Közben eszembe jut kolléganőm, aki 

a kilencvenes években, ha meglátott ilyet egy diáklányon, megkérdezte: „Nagyon 

fájt?”  

Lányaim lépcsőznek mindennapos testnevelésképpen, mikor érkezem, és büszkén 

karmolok a levegőbe. „De tanárnő! Arról volt szó, hogy zöldre festeti!” Kész. Két 

óra múlva Babits, Holt próféta a hegyen…és már arról beszélünk, mi a különbség 

az elefántcsonttorony és a hegy magassága közt...később akartam elsütni, de az én 

kis körmöseim lelövik a poént. Furcsa ez a női lét, én mondom. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: FAUSTI PILLANAT 

 

Ráhangolásként felírom az idézetet: 

 

„Ha egyszer így szólnék a perchez: 

Oly szép vagy, ne menj! ─ 

Akkor bátran bilincsbe verhetsz, 

akkor pusztulnék szívesen.” 

 

Kérdezem:  

 

„Tudnak-e olyan percet mondani a jelenből vagy a jövőből, amit megállítanának, 

mert boldoggá teszi önöket?” Tizedikes (!) gimnazista már teszi is fel a kezét:  

„Mikor megszületik a gyermekem.” 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: MINIMALIZMUS 

 

Azt veszem észre magamon, hogy egyre inkább a csendet, vagy a minimalista 

közlést választom. Valószínűleg fáradtság és elfojtott türelmetlenség az oka, 

magamat azzal áltatom, hogy sztoicizmus. 

 

Anyámnak nagyon sokat köszönhetek e téren, a Tízparancsolat tömörségével és 

szigorával nevelt bennünket, ami az adott pillanatokban néha sokkoló volt, hosszú 

távon azonban a toleranciát erősítette. 
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Diákjaimnak a megfelelő pillanatban mindig elmesélem eszmélkedésem nagy 

pillanatait. Így könnyebb, mintha prédikálnék. 

 

Történt volt, hogy Juditka, aki megszokta, hogy semmi tanulással is ötöst szerez 

általánosban, beújított egy fizika hármast. Otthon gyászlobogó kilengetve, jaj, 

Juditka mit történt? 

 

„Á, Emi néni hülye.” 

 

Anyám néz, a kétségbeesés tekintete lassan átnevelődik szemében, de akkor ezt 

még nem értem: 

 

„Nem is tudtam, Juditka, hogy te tökéletes vagy.” 

 

Azt hiszem, ideje kiragasztani a lakás különböző pontjaira, mondjuk a 

vásárlandók mellé. Ja, az nem jó, mindig elfelejtem. ☺  

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

SZEPARÉ 

 

És mondá az Úr: 

„Legyen pihenő!”  

És lőn.  

De mire lőn, már szeparé lett a neve.  

 

Nézegetem: megérkeztek a bútorok, ifjú kollégáim megküzdöttek az IKEA-bútor 

összeszerelési kompetenciáival, direkt nem segítettem: „Szívjatok ti is.” (Hogy 

utáltam ezt a szót még tíz éve, ma már néha használom, ah, romlásnak indult, 

hajdan erős magyar!) 

 

KI ITT BELÉPSZ, SZENTÉLYBE LÉPSZ BE!  

NAGY VIHOGÁSAINK KÍSÉRTETJÁRTA SZABADULÓ SZOBÁJÁBA! 
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Ide űzettek először a dohányosok (nagyon helyesen) a nyolcvanas évek végén. Ha 

régi filmeket nézek, amelyekben mindenhol füstölnek, rosszul leszek, és ablakot 

akarok nyitni ─ én, a láncdohányos. Hja, „elhalunk, mi vének.” 

Nézem az egyelőre lakatlan szobát, és megtelik kísértettel, ifjúságom, kezdő 

tanárságom hecceivel. Mert itt frocliztuk a vezetőséget apróhirdetéseinkkel:  

 

„Szolíd, nem dohányzó osztályomat Dunára nyíló, két, külön bejáratú lyukasórára 

cserélem. Ráfizetek.”  

„Eladó hat óra ─ ingyen.” 

 

vagy:  

 

„A nem jeti együttélés szabályai”: „A kávéfőzőt kapcsolgasd ki-be, mert Gyula azt 

hiszi, hogy attól jobb a nedű.” „Ez nem trafik, ne vidd el más öngyújtóját!”  

 

Gyula rendszeresen idézte Kassákot, mint az „ilyet én is tudok poézist”, de elnéztük 

neki, mert ő volt az egyetlen, aki idézni is tudta, matekos léttére. 

 

És most kedvem támadt megírni a „Kávézó”, immáron „Szeparé” történetét. 

 

Történt egyszer, hogy matfizes Gyulánk (ősateista, hajdan ministráns)  egy 

szünetben  azon hírrel lepett meg minket, hogy az Ősrobbanásnak már csak az 

utolsó két másodpercét nem ismerik. Juli, a filozófia tanára szkeptikusan 

megjegyezte: „Elég az.”   

Mi, laikusok, mindkét hírnek örültünk. 

Azóta évenként kérdezem a fizikusokat: „Na, hogy állunk az Ősrobbanással?” 

„Már tudjuk, mi történt az első másodpercben. Csak azt nem, hogy miért.” 

 

És hallom a mai poénokat, de már nem nagyon értem.  

Nem baj.  

Egyszer a 7-es buszon barátom azt mondta a budai várra mutatva: „És ez a 

szépség itt lesz akkor is, amikor én már nem leszek.”   
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ÚJÉVI FOGADALMAS 

 

„A tanárnő milyen újévi fogadalomra készül?” Nézek nagyot. Nézésem pogány. 

„Semmilyenre.” – vágom rá azonnal. Soha nem teszek újévi fogadalmat. Eleve 

vesztes csatába nem rohanok. (Ha lehetne, de ezt már csak gondolom, egyetlen 

nemzeti ünnepet tartanék, a napot, melyen nyögte Mátyás bús hadát… de itt abba 

is hagynám a békévé oldott emlékezés jegyében. És persze, a búst le kéne cserélni. 

Reménytelen.)  

 

Most, hogy a nebuló kérdésének immár egy hete ─ kezd esni tantuszom. Szokás 

szerint a tömegvonzást taszító lassúsággal, mert bár elég értelmes volnék, 

megvilágosodásaim nem üstökösként nyargalnak át (amúgy eléggé magas) 

lelkemen.  Szóval tényleg. Soha.  

 

Talán kétszer határoztam el, hogy mepróbálkozom a nikotin csökkentésével, aber 

langsam, akár sikerülhet is, ha kéznél van a jó öreg szkepszis. Annyi eszem azért 

volt (elvégre mire való a borúlátás), hogy nem tettem publikussá, csak a kódolható 

kudarc után pöffeszkedtem egy kicsit a héroszi viadallal. Hisz a kudarc nem 

érdekes, hanem a hozzá vezető út…az igen! (Lila hajat kapok, amikor a Tragédia 

eszmei mondanivalójaként „ s az élet célja e küzdés maga” sort idézik a 

tizenharmadikból. Tényleg? Akkor mi a jó fenének írt még hozzá két színt? Ja, 

nincs is jobb, mint a l’art pour l’art araszolás, csak izzadjon az ember! Az jó. 

Méregtelenít. Ó, hogy az a…) 

 

És most egy  lassan derengő epifániám kezdődik: merthogy én igazából naponta 

fogadkozom ökölbe szorított haraggal, hogy na most elég, és dögöljek meg, ha 

törődöm a világgal, a világ ezer bajával (igaz, ezt nem ősi nyolcasban gondolom, 

de ezt inkább hagyjuk), szóval naponta legalább négyszer hányok füttyöt, mert 

uzsonnára is.  

 

Fiatalon profi voltam az Epilógus negyedik versszakában, persze, ma is lócsiszár 

legyen a talpán, de azért a Jung-előttes már fel-feltör, hogy a fene egye meg, hogy 

fojtaná el magát jó mélyre, meg alább.  
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Egyszer egy tanácsot komolyan megfogadtam: csak vidám történeteket írok, de 

valahogy súlyegyennek csak előbú a mélabú. Hogyne búna az a szerencsétlen, ha 

reggel fél nyolctól kettőig dagonya könyékig az emberi pszichében 

(irodalomtanítás címen), legfeljebb néha egy kis Fejenagy, meg mi vagyunk az új 

undokak, meg a pókok szeme koppan, de amúgy nemzethalál mindhalálig, hadd 

örököljön az a gyerek egy életre szóló pesszimizmust! 

 

Szóval, akár meg is próbálhatnám: a súlyegyen nevében hátra lévő létem a HON 

van az a DERÜ jegyében élem. Istenuccse, szertenézek s meglelem. Na persze, nem 

lesz könnyű, különöst, ha szétnézve kiül a „gyászkönyű”. Nem baj: félreállok, 

letörlöm. Szánj meg derü, de most rögtön!  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: KOCSONYA 

 

Talán az volt a baj, hogy az irodalmat a bölcsészkaron okították.  

 

Már az sem tett jót neki, hogy az első szemináriumom ószláv nyelvészet volt. Az 

órarendben még nagyon izgin hangzott, hát még a jegyzet! Ószláv Biblia glagolita 

ábécében! „Prozenbon” egyenlő „felcsipegették” (a madarak), ha jól és elég 

nazálisan emlékszem.  

 

Szóval, jött, leült, ásított és szólt: „Nyissák ki…ásít… Olvassa…” És voltak még holt 

poláb pillanatok, melyek az ógörög szógyökig eredtek vissza, és ugyanezen okból 

nem tudok finnül se. Csak annyit, hogy „persze”, de ezt is csak anyámtól, mert a 

finn küldöttség szék alá röhögte magát a magyar köszöntő alatt, állítólag valami 

csúnyát jelent. Talán p…csa, de már nincs anyám, hogy emlékezzen, a google meg 

másra kell. 

 

 

És jött a Spenót/1 apróbetűs része (nem volt mese, magyartanárom azzal engedett 

utamra, hogy az ember becsületből a régi magyart is elolvassa), szóval nem tudtok 

megfogni a Cziráki-eposzból. VKS profnak, Isten nyugosztalja, sikerült, de aztán 

Musilra terelte a vizsga fonalát, s kinyílt, mint Ómagyar, mikor megpillantja 

Kárpát szent bérceit, és mindent megbocsát.  
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És jött az első vizsgaidőszak, na meg AZ ELSŐ, IGAZI SZILVESZTERI BULIM. 

Böhöm nagy lakás, benne már hodály van, az évfolyam színe-virága, bús bölcsész 

barna félhomályban, kezében bor, Marx-Engels-Nietzsche, itt-ott egy-egy Fichte 

(az meg ki, na mindegy), fáj  bele világba, mind a négy égtáj meg hajnal felé, amit 

már nem bírtam kivárni. Most sok lájkot veszítek, tudom. De ez van: sok világban 

élek, és egyik sem honom.  

 

Talán az volt a baj, hogy anyám állandóan Thomas Mann-t olvasott két 

Dosztojevszkij között, ronggyá a Régimódit. Vagy inkább az, hogy egyszer csak, 

két matek példa közt belenéztem, mi a fenét eszik rajta. És ott ragadtam.  

 

Vagy tán az volt a bökkenő, hogy kezdett piszkosul nem érdekelni, hol találkozik az  

A-ból induló teherautó a B-ből kipufogó Trabanttal. Bolyai szent lelke áldjon meg 

benneteket! Hát valahol… a nem ismert tartományban… 

 

A matektól tehát így búcsúztam: A és B között a legrövidebb út: annak tagadása. 

De ez már bölcsész axióma volt, apám nem is értékelte, sértődötten vette 

tudomásul elfajzásom a szülői álmoktól, aztán szépen „leverte” öcsémen. 

 

De azért leérettségiztem matekból is, habár-mamár csak titkai vannak, valamint 

a kémiának. Mert a vegytiszta valóság ez: a kémiatanár tanít, a többi csak 

szublimál -ja öszötnét Freud szerint. Ám hagyjuk a jó öreg lelkészt, bár akad 

igazsága, egyik tesztjén például kiderült, hogy „táblázatkészítő” típus vagyok. 

Értsd: korlátolt.  

 

Hát így lettem irodalomtanár. Nem is jó mű az, amelyik nem értelmezhető a 

mengyelejevben. (Mengyelejev egyébként bőröndöket készített szabadidejében. 

Mikor megkérdezték tőle, miért, állítólag azt válaszolta: „Egy értelmes embernek 

kell, hogy legyen rendes szakmája is.”) 

 

De hol itt a kocsonya? Látod, Nyájas Olvasó, ezért rossz a magyarok PISA-tesztje! 

Olvastad a címet, tán nyálad is csordult, de bizony, nem érted… 
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Boldogat Új Évet Barátom! 

Béke Velünk, meg egy kis kocsonya!  

(én ugyan utálom) 

 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: KIRAGADOTT 

 

jó reggelt / kinek jó / valakinek biztosan /hagytál benne rózsaszínűt ?/mért kérted 

?/ja jó mert ez osztályozóvizsga lesz/  ha legközelebb is színes papíron szeretnél 

dühöngeni dobj meg egy emillel teszek bele olyat amilyet szeretnél / úristen 

becsöngettek/ az nem lehet én nem tudok késni/ dehogynem erős akarattal bármit 

lehet/ja tudom az agyban dől el/ egyébként én sem késem soha de hagytam már ki 

órát / na látod ezt én sem hagytam ki/ harmincnégy év kemény megtartóztatás 

után benéztem egy lyukasórát / remélem hallod hogy behódoltam a be igekötő 

diktatúrájának / be / nane / nade/ a kölykök persze nem jöttek értem és miután 

rájuk förmedtem hogy miért nem azt válaszolták hogy azért mert az első ofőin azt 

mondtam hogy ha egyszer nem érnék be csengetésre már jöhetnek is a 

temetésemre / én nem emlékszem erre de visszaszólok illetve beszólok és jöttek? 

/nem / mondják vihogva/ feljelentem magam a dirinél, lakonikusan közli hogy 

majd valamikor tartsam meg az elmaradtat/ na az lett volna a rászemétség/ na 

csá délu tali/ délu kedves kollégák mondja újdiri tudom fáradtak kapnak 45 

másodpercet hogy abból az üres lapból hajtogassanak valamit/ M  majdnem fiatal 

korú kollégám secperc alatt összedob egy Noé bárkáját én meg egy csálé 

négyzetet/ nem baj Jutka / a tiéd egy lapra szerelt IKEA-hajó / mondja M/ert ezek 

a mai fiatalok…. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ANGYALOK KARA 

 

Na, nem. Angyalok ugyan nem voltak, bár karban tudtak és kánonban gyilkolni: 

Péter, Marci, Janó, Jóska, Dani és persze az András.  Poén, szék nem maradt 

szárazon, ha rázendített a luciferi kórus. Vágott az eszük, mint a penge, és rendre 

provokálták „a szent poézis” nagyjait fanyar és könyörtelen ellenérvekkel – 
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egyszóval öröm volt tanítani az osztályt, mert a női kar is tűnődésre hajlamos volt, 

de ők ezt nem leplezték kamasz cinizmussal. 

 

Madách mindig boldogság és mérföldkő a sihederek beavatásában. Lévén ő maga 

is nagy provokátor, hajlandók végigkövetni a luciferi úton.  

 

Már említettem, hogy lila hajat kapok, amikor Ádámtól a 13. szín végét idézik, mint 

a mű „eszmei mondanivalóját: „S az ember célja e küzdés maga.” – Tényleg? Akkor 

mi a fenének írt még hozzá két színt? Ezt órán is mindig így mondom. 

 

A 15. színt mindig együtt olvassuk, mondatról mondatra, és mindig ugyanaz a 

koreográfia. Egyszer más esett. 

 

Első jelenet: Mikor Ádám térdre esik: „Uram, legyőztél, ím porban vagyok.” – beáll 

a csend, „az isteni”.  

 

Második jelenet: Ádám most már az Úrnak teszi fel a mű három nagy kérdését: Mi 

erősebb, anyag vagy a szellem, van-e fejlődés vagy csak körfogás a történelem, 

ergó: van-e értelme a létnek. Mindig, minden osztály feszült várakozásba dermed, 

várva a végső, feloldó tudást.  

 

Mikor az Úr megtagadja a választ, kezdődik a harmadik jelenet: „Na, menjen a 

fenébe! (mármint Madách)” Innen kell felemelkedni újra, és megérteni az „égi szó”-

t − valójában most fejeződik be az ember teremtése…és a diáké ...  

 

Elkezdem olvasni: „Karod erős, szíved emelkedett… 

 

Orkánszerű röhögés robban a katarzisba – úgy nyerítenek, a könny is csorog az 

arcukon. Végre Marci megszánja kétségbe zuhant tekintetemet: „Tanárő, hát ez a 

Süsü!” 

 

És már harsan is az Angyalok kara, boldogan, felszabadultan: 

 

„Karom erős, szívem vidám, 
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nincs is több ily királyfi tán!...” 

 

Mit nekik küzdés, kanti etika…boldog átlényegülésben üvöltik ki magukból a 

gyerekkort.  

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: APOKALIPSZIS MOST IS 

 

És tíz évvel ezelőtt felharsant a végítélet, feltörettek a pecsétek: A mai gyerek nem 

olvas. Ezen a kultúrsokkon hamar túlestem, gondolom két okból: 

1. Naponta találkozom élő gyerekkel, lásd hüvelykujj a kütyün, de 

megnyugtatlak: nem ők szaporítják Laposfölde népét. 

2. Arra tanítottak: Lássuk a dolgot magát! 

 

Tehát olvasnak. Nem, nem Jókait, még csak nem is Kosztolányit, nem beszélve 

Bodor Ádámról. Miért, ki olvas Tacitust, Vergiliust? Pontosan ugyannyian, mint 

40 évvel ezelőtt. Csak akkor, akik ma snapchatelnek, nem lévén kütyü, regényt 

olvastak, tudjuk, milyeneket, és talán jobb emberek voltak?  

 

A magas kultúra mindig is csak a literátus családokból, vagy a mélyről jövők, de 

egyszer csak betűéhessé válók eledele volt. És a sznoboké – de ők a mi esetünkben 

nem játszanak, csak reklámhordozók.  

 

M, D, P, biztos, hogy alig olvasott a kötelezőn túl 30 évvel ezelőtt, azóta talán 

annyit sem, de jó velük beszélgetni, mert gondolkodnak, a gyerekeiket 

mintaszerűen nevelik szépre-jóra. És ki tudja, lehet, hogy az egyikből író vagy 

tanár lesz. M például színdarabot is írt, most pedig napi 30 órában műtőből ki-be, 

mégis tudja, mi kell ahhoz, hogy a gyereke testben-lélekben egészségesen fejlődjön.  

 

Nem olvasnak. Nem azt és nem úgy. Nekem például a kilencedikeseim meséltek 

arról, hol tart a mesterséges intelligencia, én meg nekik a Bibliáról és a Mátrixról. 

Kooperálunk. Mondom a gyereknek, bizonyos helyzetekben nem illik a „hülyeség” 
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szót használni. Mondja azt, hogy badarság. „Badarság” – hm, mondja, de jó szó, 

ezt megjegyzem. 

 

Igen, olvasom a neuroscience legújabb felméréseit az elhaló idegpályákról. 

Zagsón, barátaim. A világ már csak így megyen.  

 

Ne féltsétek ti a magas kultúrát, az mindig újra születik, nincs az a disztópia, ami 

a szellemet kiirtaná. „Kézirat nem ég el.” Csak türelem. 

 

Kétféleképpen lehet terjeszteni a tudatlanságot: 

1. Túl keveset adunk. 

2. Megemészthetetlenül sokat a sokból. 

Csak türelem. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: TOHUVÁVOHU 

 

Videóriport erős idegzetűeknek…a riporter az egyetemre tartó hallgatókat kapja 

el egy-egy általános műveltségi kérdésre…egyetemistáink néznek nagyot, miért is 

kellene tudniuk, hogy milyen feszültséggel működik a magyar áramszolgáltatás … 

Bölcsész lévén, talán nem is sápadok el azon, hogy ezt nem tudják, de azért fél perc 

múlva mosolygok, hogy ja, hát persze…de addigra már elhangzott a kérdés, amit 

csak félig csípek el, a tétova visszakérdezésből sejtem, hogy mi volt. „Csehország… 

melyik tenger partján …?” Elmereng, zavartan les ide-oda, aztán még nagyobb 

zavarában eltakarja  kezével a kamerát. Nem kapok levegőt…Olvasom a 

kommenteket…”Hol voltak ezek az általános iskolában?...a gimnáziumban?” 

 

 

Nos, testvéreim a tohuvávohuban…először is: nem „ezek”, hanem „ők”…és  ott 

voltak…és felvették őket az egyetemre… 

 

Gyakorló tanár vagyok, naponta ér kultúrsokk…a gyerek, aki igenis érti az 

Antigoné morális konfliktusát, mondom: igenis érti, s amit mond, nekem már csak 

át kell tennem irodalmi nyelvre, egy óra múlva nem tud megkülönböztetni egy 

főnevet az igétől, egy egyszerű bővített mondat szavaira ( ki sem ejtem a számon,  
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hogy mondatrész) nem tudja feltenni a helyes kérdést: kit? mikor? 

hogyan?...türelmesen elmagyarázom, hogy ez nemcsak nyelvtan, de logika és 

gondolkodás, amire minden tantárgyból szükség van stb stb …ezt elfogadja, 

azután képtelen megtanulni…már nem reagálok az idegen nyelv szakosok 

döbbenetére (én is az vagyok), hogy nem értik magyarul sem a „névmás” 

szót…hanem évek óta töröm a fejem, mit, hogyan kellene…talán ezek már 

elhagyandók?...Nem tudom a választ, a puszta „hagyomány” érv nem elégít ki… 

 

Beszélgetünk…gyerekek mosolygósak, civilizáltak, többségük elég artikuláltan 

beszél, zongorázik, fuvolázik, sportol, mutatja projektmunkáját, versenyeken 

szerzett okleveleiket veszik elő büszkén, aztán valahogy megkérdezem: Budapesten 

kívül hol járt még az országban…, mondja, hogy látta a Parlamentet, amikor 

kocsival elmentek előtte, megismétlem, hogy Budapesten kívül, de ez már a sokadik 

gyerek, akinél próbálkozom, mondja, hogy ja, a várat is látta, a következő 

Csehországban (!) is járt Budapesten kívül, visszaterelem Magyarországra, ja, 

igen a Bazilika előtti vásárra el szoktak menni. Nem, mondja a következő, csak 

egynapos kirándulásokon voltak, a Természettudományi Múzeumban, de végül 

csak kimozdulunk Pestről, mert a nagyszülők vidéken laknak, oda el szoktak 

menni, igaz, az észak-keleti várost Délre teszi…és igen, a többség volt Egerben és 

őszintén bevallja, utálta az Egri csillagokat, s ha nem akad be ez a kérdés, akkor 

nagyon kellemesen elbeszélgetünk a mágiáról, elmeséli, hogy négyéves koráig 

mesén élt (gondolatban fejet hajtok a szülő előtt), mondjuk, ha választani kellene, 

akkor Kirké lenne, mert végül jó útra tért…rémülten lapozok az 

agyamban…közben a következő a fantasyról mesél, amit nem olvasott, én sem, de 

azért vagyok magyartanár, hogy egy fél kérdéssel lebuktassam, hogy még a filmet 

sem, de nem baj, csak 14 éves, majd megérik… 

 

És mind fel van öltözve rendesen, nincs egyetlen nyegle sem…kellemes újdonság… 

 

Testvéreim a tohuvávohuban…Hol voltak?...ott voltak...és mi is ott voltunk…a 

Parlament mellett elsuhanó autóban...a nyelvtanórán...a földrajzórán…a 

számonkért hazaszeretetben…külföldön, mert mi tudjuk, milyen az, amikor nem 

lehet, ezért beültünk Európa összes mekijébe, ne aggódj, megnéztük Lizát is a 
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Louvre-ban…és színházban voltak...ahol persze nem, de tudják, hogy azt illik 

mondani... 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ZSUZSA NEM KEGYELMEZ 

 

Zsuzsát, pontosabban F tanárnőt először az iskola folyosóján hallottam: „Utat! 

Utat elvtársak!” A folyosó szétnyílt, mint a Vörös-tenger, és F tanárnő száraz 

lábbal kelt át rajtunk, fehér köpenyben, lobogó sörénnyel, bokalengető nadrágban, 

öreges malíciával. Öregnek született. Harminc év múlva, már régen nyugdíjas 

kolléganőként ugyanúgy nézett ki, mint akkor, amikor még nem tudtam, hogy az 

„elvtársak” a meglógott párttag férjnek szóló zsigeri irónia volt, ezt már csak akkor 

értettem meg, amikor halála előtt egy évvel meglátogattam kicsiny lakásában, 

ahol kivitt a málló teraszra, átmutatott a szomszéd házra, s mondta: „Na, innen 

hallgattam én mindig A elvtárs születésnapi szerenádját, hogy rogyott volna rá a 

pártközpont.” 

 

Zsuzsa nem kegyelmezett. Irodalomóráiról csak pletykákat tudtam, minket, a 

mázlistákat „A” magyartanár tanított, irigyelte is az évfolyam az osztályt, mert a 

diák mindig diák, és nem kegyelmez, hasonlítgat. Barátnőm, akinek Zsuzsa 

adatott, megrökönyödve mesélte később F tanárnő órafelütéseit: „Na, Isten 

bocsássa meg Egressynek, amit a Bánk bánból csinált ─ én nem.” Vagy: „Sajnos, 

ma nem Arany Jánost vesszük, hanem ezt a vérbajos őrültet.” Akkortájt hüledezve 

hallgattam ezeket az anekdotákat ─ ma pedig de beülnék, nem is tudom, 

miért…talán a masszalét sóvárog bennem valami nem is tudom, miért. 

 

Mikor másodszor tért vissza, mint nyugdíjas latintanár, túl a hetvenen, mindig ott 

ült a kávézóban, ami akkor még dohányzó volt, és dohánytól sárga ujját felemelve 

közölte a történészekkel, mi a politikai elitről a véleménye, s amikor látta, hogy 

már kellőképpen előkészítette katatón állapotukat, lesújtott: „Kossuthot majd 

akkor vagyok hajlandó tisztelni, ha ott lóg a tizennegyedik akasztófán.”  

 

Mert Zsuzsa nem kegyelmez. Nem ismer bálványokat, s amikor gondolatban 

legyintesz, hogy na, jó, azért ez már túlzás, valami mégis mellé ültet, hallgatni 
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olvasottságát, kirohanásait, megkóstolni a süteményét, és elmerengeni: miért is 

veszed olyan komolyan, amin talán nevetni volna bölcsebb. R.I.P. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: B-619 

 

Amióta más bolygóról jönnek órára jámbor elefántok és kishercegek, megnyúlt 

hüvelykujjukkal, dimenziófüggetlen kütyüjükkel botorkálva egy idegen közegben, 

időnként énekléssel vagy tornával melegítünk be irodalomra.  

Kütyü el…elvonókúra van kegyetlenül. Ma a Dies Irae gregoriánt tettem fel, míg 

átnézték az anyagot felelés előtt. Már nem lepett meg, hogy maguktól andalodnak 

el, az elvonás tünetei nem is láthatók, igaz, ma M hiányzott. Múltkor kérdeztem 

tőle: „Na, milyen volt 45 percig kütyü nélkül? ─ mire K mondja: „Hát nem látja, 

tanárnő? Remeg.” M nem nagyon érti, miről beszélgetünk, csak a komoly kihívást 

jelentő feladatokra figyel fel, azt hibátlanul megoldja, majd visszatér egy más 

bolygóra, nem tudom, ott mit csinál, de figyelmeztetnem kell, hogy kütyüjét vigye 

magával.  

Óra után (reálos osztály) D odajön, hogy szerinte azért Dante szórakoztató 

irodalom is...döbbenten kérdezem: „Maga olvassa?” Igen, mondja, de most meg 

akarja szerezni, mert nem szeretné elektronikusan olvasni. Na, mondom érdemes 

talán a Nádasdy-fordítást keresni, azt talán könnyebben érti, mire közli, hogy 

köszöni, ő jól elvan Babitscsal…hm...  

Amióta nem olvastatom a Pokolt, csak mesélek és illusztrálok, valahogy mindig 

van, aki rácuppan. A részlet mágiája. Tudom, az Inferno ─ nem baj.  

Kisherceg meglepő dolgokat produkál. A másik kilencedikben a görög mitológiát 

adtam fel, s jeleztem, hogy a történeteket esti mese formájában kérem vissza 

(vihogás), úgy fognak felelni, mintha 3 éves gyereküknek mesélnék 

(kamaszreakció tekintet útján elkövetve).  

Mondom G-nek: Öné a szó. Már nem emlékszem, melyik történet volt. A lány 

zavarban van magától a helyzettől, kamaszok között (többsége fiú) esti mesét 

mondani elképzelt csemetéjének. Na, én is egy ökör vagyok, gondolom magamban, 

de kisegít a mágia. Mondom neki, a mese akkor jó, ha elalszik a gyerek. Alig 

mondom ki a mondatot, az osztály fele már a padon fekszik, a többi is követi 

példájukat, az egyik még odaszól: „Tanárnő, nem lehetne leoltani a villanyt?” 

Leoltom.  
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G még hallgat, feszeng az első mondatokban, aztán valami történik, és görögni 

kezdenek a szavak, a 14 éves lány jól intonálva mesébe kezd… meg ne kérdezd, mi 

történt…nem tudom…Rajzolj nekem egy bárányt. 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: SVEJK, A STEINMANN 

 

Svejket többször tanítod mindenféle évjáratban, s amikor leérettségizik, már 

tudod, hogy az új osztályodban is ott lapul a névsorban.  

 

Persze, már az első nap felismered mosolyáról, őszinte érdeklődéséről, azt hinnéd 

bájos angyal, akinek semmi köze Katzhoz, sőt az első dolgozat után talán egy kicsit 

lökött vagy retard benyomását kelti, hogy azután a második év végén rájöjj: csak 

a hülyét játssza, mert így kényelmes. 

 

De ekkor már azt is tudod, hogy sokkal okosabb annál is, mint amit az álidiotizmus 

mögött látsz, már nem dőlsz be, s ezzel nagy hibát követsz el. Amikor arra célzol, 

hogy az ő értelmétől többet várnál, szánakozó mosolyba kezd, hogy ő is a tiédtől, 

de nem akar kiábrándítani, csak enyhe iróniával jelzi szemében: „Úgyis tudod, 

hogy leérettségizem, hát miért akarsz te énbelőlem komoly embert faragni, te 

szerencsétlen, hiszen úgysincs esélyed. Én nem leszek lúzer.”  

 

De ezt csak kiolvasod a szeméből, mert azért egészen ostoba már nem vagy, 

belenyugszol. Svejk soha nem szemtelen, annyira udvarias, hogy még egy jézusi 

kéz is ökölbe szorulna…  

− Mennyi 674-szer 258?  

− 75 ─ vágja rá Svejk rendíthetetlen nyugalommal és mosollyal.  

 

Az ördög benned halkan súgja:  

„Hetet belé, mint Szarajevóban!”  

Diákra nem lövünk – higgaszt a belső hang.  

Igaza van – érvel a tapasztalat. 

 

Mondj még egy szakmát, ahol kötelező korlátoltnak lenni.  
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: TANÁRNŐ, KÉREM 

 

Mindig megnyugtató, ha a szóbeli érettségi biztos befutóval kezdődik. Az ember 

végigfut a neveken, nyugodtan hátradől: hja, így legyen ötösöm a lottón, hogy ma 

az első kettő bármit húz a negyven tételből, mindet hibátlanul tudja, és persze 

rendesen lesz öltözve, ahogy illik.  De ez nem fizet. A világot tartó Atlaszokra nem 

lehet fogadni, csak támaszkodni. Támaszkodik is a tanár, négy évig, pimaszul 

evidensnek véve a mindig kéznél levő sikerélményt. 

 

Kíván-e még valamit hozzátenni? ─ kérdezem mosolyogva, bár már percekkel 

ezelőtt beírtam a maximális pontszámot. Visszamosolyog: „Köszönöm nem ─ vagy 

mégis…”  

 

Tekintete továbbra is derűs, nyugodt, de mire kapcsolok, már előttem tenyerel a 

vizsgaasztalon, helyesebben kézenáll, az egyiket magyarázó gesztussal emeli 

felém, most látom, hogy körmei hosszúak és méregzöldre vannak festve.  

 

Kicsit még egyensúlyoz, s mikor már rezzenetlen lábakkal mered fölfelé, 

megszólal: „Tanárnő kérem, csak annyit akarnék még mondani, hogy ezt egy 

száguldó lovon is tudom, de ugye az ember nem henceg, most is csak azért fejezem 

majd be egy dupla szaltóval a feleletet, hogy ne essem a triplázás 

magamutogatásába. Egyébként pedig kedves bizottság a színjelességem nem 

valami beteges perfekcionizmus, hanem képzeljék, engem tulajdonképpen minden 

érdekelt, amiről itt szó volt, de direkt jelentkeztem csak ritkán, én tényleg nem 

vágytam a főszerepre, de most, ha megengedik, erőből visszahajlok hídba…” ─ s 

mikor ezzel is megvolt, mégis csak tripla szaltóval landol az asztalról, elvégre a 

föld Atlaszai nem beszélnek csak úgy a világba.  

 

Csak tartják. Az Isten tartsa meg jó szokásukat. Jelesül. 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: BESZ…S 

 

Harmadik napja vasalom alvással a tanév során meggyűrődött idegeimet, amely 

gyűrődéseket nem a diákok okozták, de ezt most hagyjuk…mit sírnak a tanárok 

már megint…nem sírnak barátom, hanem nyögnek-hörögnek, és akkor még nem 

beszéltem gyerekről-szülőről.  

 

Szóval vasalgatom-vasalgatom…egyszer csak dalolni kezd a telefon…Bé 

az…”Tanárnő, felvettek az egyetemre!”…”Beszarás”… fakad ki belőlem, 

elfeledkezvén a beszédhelyzet követelte stílusról. Igaz, amikor rájuk szólok a 

suliban: „Melyik az az arany szájú?”, hozzá szoktam tenni: „Én is tudok cifrákat 

mondani, megfelelő helyen, megfelelő időben. Például, amikor odaégetem a 

rántást.” Most egy mentségem van: épp a konyhában állok, Bé már három éve 

leérettségizett, három éve dolgozó felnőtt, de olyan helyre jelentkezett, ahová 

ritkán van felvételi, és nagyon keveset vesznek fel, és egyébként is érti a 

beszédhelyzetet, tud disztingválni.  

 

Bé (aki bosszúból fejezte be a gimnáziumot, hogy szülei és én ne b…szóval 

annyit…”a te eszeddel…stb stb”) négy évig nem tanult, csak gondolkodott, ezért 

számomra nem meglepő módon „kimakszolta” az érettségit, hogy divatszóval is 

éljek.  

 

Az utolsó évben ízléstelen, virágos anyagból készült kalapot hordott rabbis 

szakállát és anarchista kiegészítőit ellensúlyozandó, legutóbb egy Szűzmáriás 

zománc lógott a füléből, és épp a politológia érdekelte, de csak úgy l’art pour l’art, 

mert igazi álma mindig is az volt, hogy egy pékségben dolgozzon. Idén már ez is 

megadatott, és akkor „ereklye, piff!” – nem felvették? 

 

Jaj, fiam, olyan boldog vagyok! Na, most jönnek az inasévek. He-he. Nincs több 

lógás öregem, meg a gondolat elefántcsonttornya…oda fel kell mászni, öcsém…mit 

mászni!...kecmeregni, fiam!…újra és újra…visszazúgások, lerúgások után…nehéz 

lajtorja ez…Jákob a megmondhatója…Igaz, ott angyalok járnak föl-le…Boldog 

vagyok, fiam… na ezt akartam mondani. 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: TAO 

 

Valójában Teó. Talán nomen est omen, de ezt még nem bizonyította be vagy cáfolta 

a tudomány, amiben makacsul hiszek, úgyis, mint a ikszedik istenbizonyítékban. 

Teó maga a megtestesült tao. 

 

Az első évben megnyerte a matekversenyt, rögtön érteni kezdtem, miért jegyzetel 

keveset, dolgozatai miért olyan rövidek, sehol egy fölösleges szó, csak a mérnöki 

lényeg. Vágott az esze, mint a penge. Bírom az ilyet: csak semmi mellébeszélés, lila 

köd. Talán, ha nincs tanárváltás, útja nyílegyenes a matematika csúcsaira…bár 

volt benne valami, ami kilógott még a többismeretlenes egyenletből is.  

 

Feketében járt, fekete haját még feketébbre festette, sűrű, fekete műszempillák 

ellenpontozták fekete bakancsát, piercing, ahova csak fért – félelmetes volt, de a 

harsány külső mögött halk, szerény és visszahúzódó. Féléves harcomba telt 

meggyőzni kollégámat, hogy hagyja már békén a fordított keresztjével, hát nincs 

ennél jézusibb figura az egész földkerekségen, egyébként is útkereső kamasz, mit 

provokálja.  

 

Közben Teó ott hagyta a matematikát, útja a metafizikához vitte, szóval elszerette 

őt a filozófia, hogy azután a pszichológiára jelentkezzen. Oda kevés volt a pontja, 

ekkor egy OKJ-s kanyar után a magyar szakot kezdte el az egyetemen, de arról 

tudtam, hogy csak kitérő lesz, a filológia nem az ő ösvénye, zsákutca az. 

 

Aztán lekopott róla festék, műszempilla, piercing, na és a magyar után a 

szabadbölcsészet is. Már épp mondani akartam: térj vissza a matematikához, 

mikor látom, most épp gyógymasszázst vállal és jóga tanítást.  

 

Ostoba módon dohogni kezdtem: már megint eszét fecsérli, aztán szégyenkeztem 

a felismerésen, hiszen én írtam nemrég: az úton ösvényt cserélnek lelkek…mert út 

ez: egyenes, kereszt, görbe… ösvény, az utazás gömbje.  

 

Az értelem vándorol benne, míg ismeretlenre lel, és végül egyenletre. 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ÉS HÉT SEBBŐL VÉRZETT 

 

Épp mondom kolléganőmnek, hogy előző nap is milyen rendesek voltak ezek a 

kölkök, hegynek fel sem nyüszögött senki, a vacsorát is humorral fogadták, semmi 

nyif-nyaf. Persze, mondja, mert a többsége fiú, jobban bírják a gyűrődést. 

Elégedettek lehetünk, én rosszabbra számítottam, mert ritka nyüzsgő, állj-előlem-

dől-belőled társaság, amúgy komálom őket. 

 

Szóval, épp nyugtázom második napot is, békésen merül a tóparti nap a vízbe, 

midőn hírnők jő, s pihegve szól: Jaj, tanárnő, nincs ragtapasza? Miért, mi történt? 

Á, semmi, csak ZS elvágta a lábát, és most vérzik. Hát nem egészen, mondja a lány, 

jó nagy vágás van rajta, és rendesen ömlik a vér, de ezt olyan sápadtan nyögi ki, 

hogy rögtön megijedek. Futólépés közben mesélik el, mi történt, beleállt valamibe 

a tóban. Kérdem, mikor, mondják egy félórával ezelőtt. Belémfagy a 

tüdő…legalább kimosták hideg vízzel? Nem hiszem, mondja a sápadtabb, most 

értünk haza, és sebtapasszal leragasztotta, de leesett.  

 

A fiúszobában (később számoltam össze) HETEN lézengenek, ZS az ágyról lógatja 

le a véres lábát, kezében tétován tartogat egy vizes ragtapaszt…megnézem, ronda 

seb, de orvosért nem kiált… mondom, mossa ki hideg vízzel, mindjárt hozok 

valamit, amivel fertőtlenítjük és leragasztjuk.  

 

A művelet közben páran körbeállnak, morgok, hát egy sem akadt a hétből, aki 

tudná, hogy egy ilyen sérülést komolyan kell venni? Fél órája vérzik, és egy sem 

tudja, mit kell csinálni? Nem szoktam így pézsmitálni, de most igen pipa vagyok, 

aztán elszégyellem magamat, talán túlhisztizem, ha a sajátom lenne, lehet, hogy 

nem tenném, de hát más gyereke…veszélyes üzem… 

 

Állunk vacsorához sorban, látom ZS biceg idefelé. Bekómálok, amikor kapcsolok: 

a jó lábán fent a papucs, a sérültön csak a géz, látom, vérzik megint, amúgy 

meztélláb a homokban…Mondom: „Megőrült, miért nincs magán papucs?” „Mert 

nem fért bele a lábam.” „Azonnal menjen vissza, és vegye fel az edzőcipőjét!” 

Majdnem hörögve mondom, aztán …megyek én is, újra fertőtlenítjük. „Nem kell, 
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mondja, holnap, ha hazaérek, majd a nővérem lefertőtleníti.” Már csak némán 

legyintek, és megyek utána.  

 

Mondom, hét sebből vérzett… 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

AVAGY A MEMORITER HASZNA 

 

Reggelizett? – kérdezi. Ha nem, akkor menjek, és egyek vagy igyak valamit, csak 

cukor legyen benne, el ne ájuljak itt neki. 

 

Enni nem tudok, lassan hörpölöm a kávét, s közben van idő eszembe jutni a sok 

horror sztorinak a bölcsességfogakról. A legjobb idős kollégámé, akinek 60 évesen 

be kellett vele feküdnie, mert vízszintesen belenőtt a mellette lévőbe. Mármint a 

foga.  

 

„Most harminckét éves vagyok. Nyár van.” – Kosztolányi fausti pillanata … hát 

nyár az van, de ez most nem annak a pillanatnak készül, és halált megvető 

bátorsággal tántorgok vissza a rendelőbe, közben térdeim csak annyira remegnek, 

mint az első, megtartott órámon. „Ötszáz bizony, dalolva ment…” 

 

Még kapok húsz percet zsibbadni és elmerengeni barátaim szadizmusán, 

mindazokén, akik naturalizmust megszégyenítő részletességgel ecsetelték azon 

lehetséges kínokat, amiket most lesz szerencsém kiállni.  

 

Az érzéstelenítőnek azonban érzelemcsillapító hatása is lehet, mert mire betonná 

fagy az agyam, már apátiával nézek a rettenet elé, és a szájtáti gyakornokok 

gyűrűjétől körbe véve hagyom, hogy szétfeszítsék a számat akkorára, hogy már 

belőle nézek kifelé, pont szemembe az idegesítő ablakfénnyel − becsukom. Mármint 

a szemem.  
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„Jó napot, tanárnő!” – gondolom, a szájsebésznek mondja valamelyik gyakornok, 

de aztán kinyitom a szemem, látom, hogy egy árny hajol fölém, pontosabban 

legalább hat, egyenként, jótékonyan takarva a vakító ablakot. Nem látom az arcát, 

de amikor mondja a nevét, már tudom, hogy az előző osztályomba járt, és most itt 

szemlél, mint esetet, lát bele legbensőbb titkaimba, talán a vakbelemig.  

 

Hirtelen eszembe jut a nőgyógyászos vicc, bólintanék és vihognék, de a sebész 

hátra nyomja a fejem, és légkalapácsok kezdik döngetni az agyamat… 

 

…most 58 éves múltam…nyár van…lehet hogy tán ez… amire vártam…itt van, mire 

vágytál…világító ágytál… 

  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: UGYAN 

 

Finito, mondanám, de a régi iskolán nőttem fel, nem könnyű abbahagyni, pedig 

már egészen máshogyan kellene csinálni ezt a nemzet lábtörlője dolgot. El a 

talpakkal! Ja. Csak bátran, keményen, itt, a wordben. Ott kint meg „lehellet 

megszegik” … ezt a pár évet már guggolva is. 

 

Finito, barátaim, ide a zsoldot, és mostantól nekem is jár egy kis pihi. Csak semmi 

pörgés meg para…emberfaragás…ugyan!…istenkategóriásaim vajon mit 

mondanának az új világra? Zeusz biztos csak legyintene: „Elmúlik, mint a 

hasmenés.” Ottó nyilván most is rezzenetlen arccal venné tudomásul a gagyit. „De 

tanár úr! Kettest nem lehet kapni?” „Nem. Az nem jegy.” Mila néni pedig a 

Romanov dinasztiát megszégyenítő eleganciával akcentálná: „Fíjám, únom én ez 

a banán! Igyá kákáó, lesz neked csuty-csuty ész.” Mennyit röhögtünk. Zsuzsa 

persze nem hagyná szó nélkül. „Na, itt jön egy puszták panteonja!” És hozzá tenne 

valamit latinul, talán egy Vegiliust, amit már én is csak az angolból fordítanék 

vissza.  

Nyif-nyaf.  

 

Milyen szépen van az elgondolva, hogy a tanár lassan megszűnik káptalan lenni, 

odaül hol az egyik, hol a másik gyerek mellé, figyeli és istápolja őket, kinek-kinek 
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képessége, tehetsége szerint. Aha… 35 gyerek egy levegőtlen tanteremben, 35 

fokban. 

  

Járai…hetedik érzékünk súgta, hogy most fordul be a folyosón, elhallgattunk. 

„Fiam, nem váltság, hanem VÁL-SÁG! És gombold be a köpenyedet, nem a 

kocsmában vagy.” Mikor Lehel részegen ült az első padban, attól rettegtünk, hogy 

most kivágják a suliból…de az Öreg csak annyit mondott: „Fiam, ha rosszul vagy, 

menj haza. A kapuban mondd, hogy én engedtelek el.”  

 

„Az iskola kiöli a kreativitást.” Ez kereng, „virál” a facebookon már évek óta. 

Dehogy öli. Francokat. Einstein, Karinthy, Bulgakov, Teller. Ugyan. Az élet nem 

fejeződik be délután kettőkör. Akkor folytatódik. Hálistennek. 

 

Kifordul alólunk a világ. Nem elég, hogy nyugdíj fele araszolgat az ember, még itt 

jön ez az istenkategóriásokhoz semmi-köze-neo-porosz agyrém.  

 

Délután belebotlottam két kilencedikesembe. Illetve csak hallottam, arrébb 

húzódtam, nem akartam zavarba hozni őket. „Tök jó.” „Alapból.” „Beájulsz.” Na és 

akkor mi van. Nyár, szabadság. „Az életet nem lehet vaskorlátok közé zárni.” 

Kiirtani a kreativitást? Ugyan, kérem. Kevesek vagyunk mi ahhoz. 

 

Ide azt a zsoldot! Pihi.  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: GRAVITÁLUNK 

 

„Most pedig rád zárom az ajtót, és ezt megírod!” – mondta ezelőtt, mondjuk, 35 

évvel filozófus barátom, akinek elmeséltem, hogy Dantéban megtaláltam a 

gravitáció tételét, és milyen érdekes, Newton előtt 200 évvel.  

„Dehogy írom, − mondtam, − meg kellene nézni az eredetit, elolvasni mindent, 

amit Dantéról írtak, a tudománytörténetet…eszem ágában sincs. Egyébként is a 

fizikának, mint németes kollégám számára a francia nyelvnek – csak titkai 

vannak.”  
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„Összefüggések? Nem vagyok benne biztos, hogy érteniük kell az összefüggéseket.” 

Amikor három éve ezt találta mondani egyik fiatal, fizikus kolléganőm, még a 

tarkóm is behorpadt. De hisz, tudtommal, az lenne a tanítás leglényege… az 

összefüggések felismerése! Mivel azonban rendkívül okosnak ismertem meg, 

gondoltam, rágódom rajt’ egy kicsit, hátha igaza van. Közben figyelni kezdtem a 

kütyü nemzedéket, és addig el is jutottam, hogy most már nem megy „a régi 

módon”. Hanem az ember szokásai foglya, ugyebár. 

 

Tanítom idén Dantét, idézem az idevágó passzust a Föld közepéről: „…hová 

minden súly hull mindenhonnan” – előre élvezem a reálos osztályban a majd 

felvillanó epifániát, hogy „jé”! Erre feljogosít az, hogy annak idején végig 

kérdeztem fizikus kollégáimat, honnan vehette ezt Dante 1300-ban, de csak arra 

jutottak, hogy a gömbölyű Föld gondolata már a görögöknél is…hja, a görögöknél.  

 

Kilencedikeseim persze, még nem járatosak a tudománytörténetben, törik is a 

fejüket, vagy úgy tesznek, Gergő is jelentkezik, de még nem szólítom, hadd 

gondolkozzon a többi is. Villogni kezdek felcsipegetett tudományos ismereteimmel, 

előadom, mit tesz egy becsületes filológus, ha egy ilyen problémával szembesül, 

szóval, két legyet, egy humánt és egy reált ütök egycsapásra, és érzem nőni 

tekintélyemet a mat-fizes osztályban. Végül természetesen felszólítom Gergőt, aki 

már egy kissé unott arccal hallgatja rögeszmefuttatásomat.  

„Egyszerű ez, tanárnő. Az emberek nyilván régen is gondolkodtak.”  

 

Zuhanok, gravitálok a földre … 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: EGÉRFOGÓ 

 

Ezt nem teheti velem Igazgató úr! – mondtam, mikor megtudtam, hogy a két 

párhuzamos osztályom színtiszta lány. De most komolyan, Igazgató úr! 70 

kamaszlány! De komolyan gondolta, és sok sikert kívánt. És sok siker lett. 

 

Kezdetben egy nagy massza voltak, azután kezdett elkülünölni a C és a D, végül az 

arcok is, vagyis mind a hetvennek arca lett. Csupa tehetséges egyéniség. Egy 

nulladik órán arra eszméltem, hogy imádok a csajokhoz járni. Persze, szabadjára 
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engedhettem magamban a cinkos nőt. „Gondoljanak bele: végre egy FÉRFI tanár!”  

Vihogtunk. 

 

Á tizedikben koedukálta egyetlenként a C-t. Na, gondoltam, könnyű dolga lesz: egy 

okos, jó humorú férfi sok szép és értelmes nő között. Hogy könnyű dolga volt-e nem 

tudom. Az biztos, hogy hamar rám hangolódott: ritkán szólt, de akkor füéig 

szaladó szájú irónia vihogtatta női szakaszunkat.  Á azután volt fizikus-csillagász, 

Maraton-futó, amit akarsz. 

 

Manapság sokan támadják a facebookot nyíltan vagy burkoltan. „Social media 

causes mental illness.” Igen, ha amúgyis beteg vagy. Megy a gazdasági háború a 

digitális szupremáciáért. Én örökre hálás leszek Zuckie-nak. Neki köszönhetem, 

hogy szétszéledt ifjúságomra, első szerelmemre, Gyurkára, volt osztályaimra 

leltem a letűnt időből, hála a facebook algoritmusának. 

 

Ma hajnalban Á talált meg messengeren. Elküldte évekkel ezelőtt írt fiktív 

regényét. Amolyan feljegyzések az egérlyukból napló. Döbbenetesen jó a stílusa, 

humora. Halálra derültem magamat. „„”Csak nem akar Franci elköltözni? Diable! 

Olyan ideges lettem, hogy egy teljes szelet hathónapos érlelésű Président Comte -

ot elrágtam.” És a szerelmi szál: „Odamentem a ketrechez, és amikor kidugta az 

orrát a házból és rámnézett, kezdeményeztem egy beszélgetést a Bovaryné 

jellemábrázolásáról.”  

 

Hát öcsém, bár háttal nem kezdünk mondatot, legalábbis nem irodalomórán, 

szóval csak haza jöttél ide, az egérfogóba. Persze, sejthettem volna. Az irodalom a 

többségnek tantárgy, sokunknak kelepce. Sok szép fájást kívánok! 😊  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: FRICSKA 

 

Búcsúzóul még küldött egy fricskát a ballagási beszédben, bár előtte megígérte, 

hogy kihagyja a szóviccet, és szofistát fog mondani, de nyilván úgy volt vele, mint 

az írók kedvenc szóleleményeikkel – nem lehetett kihagyni, így hangozhatott el a 

mikrofon jótékony visszhangosításában a „szófosta-fosta prédikátorok-torok”. 

Kockára fagyott bennem a tüdő. 
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Igazi bölcsész agy volt már 15 évesen, penge elmeél, ellenállhatatlan humor, s a két 

inspiráció vegyülvén, egyszer (egyszer? százszor!) megpróbálta kidumálni az 

irodalom feleletet. Akkor még pedagogia fanaticus voltam, percekig hagytam, 

hadd szenvedjen, aztán azt mondtam: „Ez minőségi rizsa volt. Egyes. Legközelebb 

mondd meg, ha nem készültél, ne lopjuk egymás idejét.” Legközelebb megmondta. 

Mire én: „Ez becsületes dolog volt. Egyes.”  

 

Ott helyben fel sem fogtam a dolog szadista iróniáját, mert nem annak szántam, 

csak később esett le, amikor az érettségi banketten nevetve felidézték. 

 

Hatalmas csapat volt, s benne P az egyik óriás. Harmadikban, mikor a 

kiránduláson drámai jelenetet rendeztem egy üveg bor miatt, a hatásszünetbe 

halkan beleszólt: „Tanárnő, ehetnék?” 

 

Még évekig visszajárt, egyszer egy orosz nyelvű Bibliával lepett meg, aztán 

elsodorta őt a tanár törvényszerű sorsa. Szofista nebuló, hová lettél az eltűnt 

időben? 

 

 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ÉS LÁTOM ŐT 

 

Én nem tudom, min meditált folyton, de mindig így idéződik fel az alakja: 

hátrakulcsolt kezekkel, leszegett fejjel, szájában cigarettával rója a köröket a 

tanáriban, a folyosón, a szalagavató bálon a diszkózene üvöltő hangjaira a 

táncolók sűrűjében…sok jóra emlékezhetnék, emberi gesztusaira, humorára, de 

gonosz a lélek, leginkább mégis a „nagy pillanatok” villannak be.  

 

Imádott szónokolni, ezért készült hetekig a Nőnapra, amikor kiélhette a 

hatásszünetek drámaiságát, mi pedig a visszafojtott röhögés kegyetlen kínjait. 
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„Üdvözlöm a szépeket, a jókat, az okosokat…(férfi kolléga súgva: És mi lesz a 

kolléganőkkel?)…És látom Őt: egyik kezében a szatyor, a másikban a gyertya…( 

kollégám kezét tördelve: Jaj, most jön a porszívó, a porszívó – mivel már olvasta 

a szöveget előtte)…Mert van valamijük a nőknek, ami nincs a férfiaknak…(Édes 

istenem – sóhajt fel nyugdíjas vendégünk. Már nem tudta máshogy leereszteni a 

pukkasztó röhögőgörcsöt)…Amit mi magunk is meg tudunk csinálni, azt csinálja 

meg a Sándor…(mármint asztalosmunkát a gondnok-mindenes)…És köszöntöm 

Őket is…(Édesjószüzanyám, hát ki maradt ki?) 

 

Noémival, mindketten ünneplő fekete ruhánkban sétálunk a Szalagavató színes 

forgatagában, már egy perce azon vihogunk, hogy olyanok vagyunk, mint 

Lédával a bálban, amikor a táncosok villódzó hullámainak sűrűjében meglátjuk 

Őt öltönyben, nyakkendőben, hátrakulcsolt kezekkel, cigivel a szájában, öles 

léptekkel meditálva…ő volt az első igazgatóm. R.I.P. 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ZSÉ 

 

ZSÉ-vel sokadszor találkoztam a 35 év alatt. Az a fajta diák, aki az első évben 

elsírja magát egy négyes miatt, iszonyatosan szorgalmas, soha nem kapod nem-

készülésen, szinte mindig ötösre adja vissza az anyagot, mégis tétován írod be a 

jegyet, mert érzed: valami hiányzik. 

 

Aztán a második évben fel-felkapod a fejed, mert jelentkezik, és egyre többször 

találja fejeden a szöget, mígnem a harmadikban beigazolódik a tétel: a mennyiség 

átcsapott minőségbe. Nyilvánosan és többször megdicséred, hogy mennyit 

fejlődött, íme a bizonyíték: a szorgalom meghozza gyümölcsét. És elámulsz 

legközelebb is, mert nem ül le a babérokra, hanem most már szárnyalni kezd, nincs 

az a szélcsend, ami ne sodorná egyre feljebb. Milyen kár, hogy nem őriztem meg 

dolgozatait, hogy elhidd: a zsenik előnyét nem lehet behozni, de ad abszurdum le 

lehet körözni. Az utolsó évben már csak hibátlan dolgozatokat tudott írni, 

miközben folyton eltört hol a keze, hol a lába, mert versenysportot űzött, a suliban 

meg akadémiai székfoglalókat írt. 
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Ám jött a Matúra. Kezdő kollégáimat szoktam nyugtatni: nyugi, a zseni is tud 

irgalmatlan baromságot írni, valamint a gyenge is tökéleteset. Ez a matúra 

psziché. És mindig így van, mint ahogy az is, hogy az úgymond okos diák, ha több 

tételt nem tanul meg, biztosan kihúzza azokat. Nem tudom, miért, de így van. 

Talán az érettségi az igazság pillanata is. 

 

ZSÉ majdnem tökéletes dolgozatot írt: lélek is volt benne, miközben minden 

szakszó jól használva a helyén − már nem lepett meg, de azért megint fejet 

hajtottam az értelem és szorgalom eme csodáján. Profi munka volt. Mondom, 

majdnem tökéletes − egy szabad asszociációt kivéve, amelyben a parafától eljutott 

Jézus véréig. (parafa-dugó-bor) 

 

Így.  

 

A dolgozat megtekintésekor odamentem hozzá, rámutattam a mondatra, de csak 

nevetett: „Jaj,tanárnő, nem tudom, mi történt.” És semmi nyif-nyaf a levont 

pontok miatt.  

 

A szóbelin 50 pontból „70-et” ért el. (Egyébként épp el volt törve megint, úgy 

csinálta végig a tesi érettségit jelesre.) RESPECT. 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: KISBENEDEK 

 

Csupa nagybetűvel. Irtózom a felemelt hangtól, otthon, iskolában. Egy jó kis vérre 

menő filozófiai vitában bizalmas barátok közt sordinóval – az igen, de az 

osztályban soha. Na, jó, volt rá példa, de akkor napokig nyugtalanul aludtam.  

 

LJ szokta mondani, hogy amikor a sztoicizmust tanítja, velem példálózik. Nem 

tudom. Nekem meg ő tűnik példának, bár saját bevallása szerint tud ordítani. Mint 

ahogy legnagyobb meglepetésemre, mondhatni epifániámra BJ is tudott, aki 

amúgy maga a jézusi türelem és derű. Tehát nem vagyok ordításellenes, csak 
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nekem valahogy nem szabad. Nem tudom, miért, de nem. A felemelt hanghoz 

sokkal szelídebbnek kell lenni, azt hiszem. 😊 

 

Na, de KISBENEDEK-nél tartottam, és az első évben, amikor még elő-előfordul 

pedagógiai pillanat fegyelmezés terén, egyszóval nyüzsi van. Nem akarván tehát 

hangot emelni, ilyenkor odaszólok egy nebulónak, legyen szíves rendet teremteni. 

Velük is így volt. Hogy kit szólítottam fel, már nem emlékszem, csak az 

instrukcióra, úgy is, mint: „KUSS!” És akkor kockára fagyott bennem a tüdő. „Most 

akkor próbálja meg emberi hangon ugyanezt” – mondtam. Azt még nem tudta, 

tehát füttyentett egy éleset – csend lett, figyelés. (Öcsém azt mondaná: „Hagyd 

már abba ezt a liberális nyöszörgést, időnként ki kell osztani egy kis nevelési 

sűrítményt.”)  

 

KISBENEDEK nem bírta megjegyzés nélkül, pedig ritkán szólt, és csak is okosat. 

„Tanárnő, emberi hangon? Az óvodában leragasztották a szánkat.” 

Megismételtettem vele, annyira orwellinek tűnt. Többen ugyanazt az élményt 

erősítették meg. Horror. 

 

Pedagógiai pillanatnak számít mostanában, ha valakiről kiderül, hogy tudja a 

nyelvtant, és az igét meg tudja különböztetni a főnévtől. Ilyenkor mondom mindig: 

”Menjen vissza az általános iskolai tanárához, és köszönje meg neki.” 

KISBENEDEKNEK is ezt mondtam, csak nem magyarból, hanem angolból, mert 

azonnal feltűnt, egyrészt, hogy nem anyanyelvitől tanult, mégis jó a kiejtése, 

másrészt, hogy ritka gazdag a szókincse. Szóval menjen vissza, és köszönje meg. 

Valamit morgott az orra alatt, de meghallottam. „Jó, majd megköszönöm 

magamnak.” Úgy tettem, mint aki nem értette, de szívem-lelkem NEVETETT. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: HÁKLI 

 

„Látom, véded az aurádat.” – mondta K, de meg kellett magyaráznia. Beszélgetésünk 

alatt többször hátrébb léptem, ha ő felém hajolt. Nagy pillanat volt. És tényleg. Ezt 

eddig észre sem vettem magamon, mint ahogy rajta sem, milyen jó megfigyelő. 

Folyton lebecsüljük embertársainkat. És tényleg.  
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Azóta mondom bizalmas baráti körben, ha valaki eluralkodik: „Mars az aurámból!” 

De ezt nem lehet mindenkinek, főleg nem olyanoknak, akikből az önreflexió 

minimuma is hiányzik. „Nem terhelem-e vele a másikat?” Ezt soha nem öntöttem 

így szavakba, de most már látom, hogy társas kapcsolataimban egészen kisgyerek 

korom óta ez vezérelt.  

 

Egy-két kilengésem, vagy inkább illegális behatolásom azért volt. Mielőtt elcigiztem 

volna, kellemes hangomon elég jól és szívesen énekeltem. Így történt ez egy Prága 

környéki kempingben is, ahol az éjszaka és barátok bátorító ösztökéléseire egyik dalt 

vezényeltem fel a másik után, mire valahol, egy távolabbi sátorból megszólalt valaki 

magyarul. „Ezt a nemzet csalogányát üsse már le valaki!” Nagy pillanat volt, 

önreflexió erősítő.  

Szóval, védem az aurámat és másokét– ha lehet. A diákokét is. Mindig azt mondom, 

nem akarok könyékig mászni a lelkükbe, csak annyit mondjanak, amennyit jónak 

látnak. 

 

Ó, szófosók, lélegzet nélkül negatívak, folyton panaszkodók, fortyogók, pattogók, 

ármánykodók, ó ti mindig okosak, magabiztos ki-ha-nem-én-ek, hittérítők – Mars 

az aurámból!  

 

Ha valami bánt és megosztanád, nekem ne mondd, hogy „Á, semmi.” – mert én 

komolyan veszem. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: GYÁVASÁGOM 

TÖRTÉNETE 

 

„Morduljak, ne morduljak?” „Szóljak, ne szóljak?” – a tanár örök dilemmája, 

vagyis neveljek, ne neveljek? Rámozduljak, vagy hagyjam annyiban, majd 

megtanítja az élet?  

A tanár akkor is nevel, ha nem akar, vagy ha kifejezetten elutasítja ezt a szerepet. 

Az oktatás és nevelés elválasztása a kontárság netovábbja. Mert az igaz, hogy a 

tanítás szolgáltatás, de hol az az üzlet, amelyikben számon kérhetik rajtam, hogy 

abban a ruhában járok-e, amit tegnap ott vásároltam?  
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Az osztályban, pusztán azzal, ahogy az ajtón belépsz, a hanghordozással, azzal, 

ahogy helyzetekre reagálsz, ilyen vagy olyan magatartást közvetítesz, pozitív 

vagy negatív élményt teremtesz – hatással van a diákra, tetszik vagy nem: nevelő 

hatással. Például követi  vagy elutasítja – akarod vagy nem, formálod a világhoz, 

az emberekhez való viszonyát. Szóval, hagyjuk a fából vaskarikát! Tetszik vagy 

nem,  bizony nevelünk, ezért nincs kibúvó: morális felelősségünk van. Morduljak, 

ne morduljak? Mondjam, ne mondjam? Mivel teszek jót? 

 

A második hétre elkülönültek az arcok, már nemcsak az osztályban tudtam 

beazonosítani őket, de a folyosón is. Nem voltam osztályfőnök, ezért nem 

mozdultam rá a nem-köszönőkre, csak mosolyogtam rájuk, de azért belül 

dohogtam. Végül is 14-15 évesek. Csak nem kezdjük az újrapelenkázással? Hol 

voltak a szülők, az általános iskola, hát mivé fajul a világ? Leginkább X 

bosszantott. Az órán a jótanuló készséges tekintetével jelentkezik, mindig 

naprakész, a folyosón meg vagy köszön, vagy nem. Ez zavarba hozott, kevés volt 

a dohogás.  

 

Most mit tegyek? Tegyek? Hagytam annyiban, de hogy az egyik szünetben még 

oda is jön hozzám kérni valamit, másnap meg nem köszön – hát ez már 

kiakasztott, de nem szóltam. Hetedik érzék. Aztán egyszercsak szembejött ketten. 

Ja, hogy ikrek… 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ÚGY LEGYEN 

 

Kifordulok a tanári mosdóból, az automatánál tanítványaim bűvölik a  21. 

századot. Az egyik rám mosolyog: 

− Jó napot! 

− Kívánok −teszem hozzá mosolyogva. 

− Kívánunk! – válaszolják kórusban. – Szép hétvégét tanárnő! 

Fog ez menni. Csak türelem. 
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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA 

 

Tízperces szünet.  

 

A-val megyünk dohányozni, már nem a feleségéért aggódik, hanem a következő 

órája miatt, nekem már könnyebb, négy év, és vége a magányos harcnak.  

 

Hirtelen, mintha ketté vágtak volna minket, egy fickó nyomul közénk, sodor 

jobbra-balra, határozott léptekkel megy tovább. Zsebre dugott kézzel, fejét fel- és 

előre szegezve.  

 

Mi állunk és ámulunk. Férgek, akiket nem megelőzni kell, hanem lesöpörni az útról. 

Semmik vagyunk, s semmik leszünk. „A jövő záloga.” 

 

És most mindegy, hogy történetesen tanárok vagyunk, úgymond, emberi 

erőforrás. Ő az ERŐ. Egyet tud: ÉN. Az öltözetéből ítélve minimum érettségizett, 

de lehet, hogy egyetemista. Értelmiségi gyanús. 

 

Lemondóan legyintek, fáradt vagyok. Sok sikert, A, és a többiek. 

 

A kapuban egy diák köszön: „Jó napot.” Aztán gyorsan hozzáteszi: „kívánok”. 

Magamban nevetek: már körbejárt a hírem. Nem is tanítom. Na, jó, ne adjuk fel… 

Hátha. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ÉS AKKOR… 

 

És akkor azt mondta az öcsém: „Hagyd már abba ezt a liberális nyafogást! 

Időnként ki kell osztani egy kis nevelési sűrítményt.”  

Ja. Ahogy azt Móricka elképzeli. 

Akkor most kiosztom magunknak, felnőtteknek. 

„Ha már nem vagy fiatal, más kifogást kell keresned.” (Oscar Wilde) 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: KÖCSÖG 
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Már nem is emlékszem a szó eredeti jelentésére azóta, hogy megtudtam, mit jelent 

ez a szó a börtönben. Beteg leszek, ha hallom – napokig. És mondják: viccből, 

jópofin, azok is, akik ugyanúgy éreznek, mint én. Beteg leszek minden agressziótól: 

legyen verbális vagy tettleges. 

 

A szövegyűjteményt kint felejtette a szekrényben, a tanár kiengedte, hogy érte 

menjen. Ezek az új szekrények elég kicsik, de legalább saját kulcsa van hozzá, 

biztonsági. Mondjuk, elég nagy a káosz, matatni kell. A szövegyűjtemény alatt egy 

boríték. Ez meg mi? Kinyitja, pedig sietni kellene vissza az órára. Benne egy penge 

és egy cetli: „Ezzel vágd el a torkodat.” Visszatántorog a terembe, a tanár már a 

Csokonai-verset olvassa: „Most jázminos lugasban…”. Biztosan tudja, ki lehetett. 

Persze, hogy tudja. Hetek óta tart. Talán fotosopolni kellene róla egy képet egy 

köcsöggel, és feltenni az Instára, akkor mindenki látja, de sajnos azt is, ki tette fel. 

Körbenéz. Vajon kapott-e más? Nem. Ő a lúzer. 

 

Rendőrség. Zokogó szülő és gyerek. Ha peche van, kiskorúak börtöne.  

 

Vágod? 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: ÉS AKKOR FELÉBREDEK 

 

Mindennap. Nem hajnalban, amikor a bioritmusom kilök az ágyból, akkor még jó. 

Akkor is, amikor „kávé és cigaretta mellett henyélek” még egy kicsit, és közben az 

órámat tervezem. Aztán még jó az utcán is, a metrón, ahol az emberi nem 

esendőségeit kikapcsolandó tovább töröm a fejem, hogy is lenne jó kezdeni a mai 

irodalomórát.  

 

Aztán beleér a kezem.  

 

Mindennap. Pontosan akkor, amikor belépek az osztályba.  

 

Harmincöt élő gyerek egy szűk tanterembe és NAT-ba zsúfolva.  
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Itt és most élnek, Magyarországon. Ebben a közoktatásban, ebben a 

vizsgarendszerben. Erre kell felkészítenem őket. Nem tetszik. Magánügy. 

És persze, tudom, tudjuk, ehelyett mi lenne jobb, korszerűbb, nekik is élvezetesebb. 

Ezt még talán meg is tudnám oldani, ha időm és energiám maradna. Tudom, mit 

csinálnék másképp. És tudom, hogy nem tudom a tutit. Ez azért felszabadít egy 

kicsit. Legalább a magam rabja nem vagyok, ha már a körülményeké. 

 

Mire a tanári asztalhoz érek, megérkezem a jelenbe. „Ímé a valóság ma reggel.” Itt 

kell gúzsba kötve táncolni. Falak közé zárt lelkek egészséges fejlődéséért ...  

 

„A többi csak irodalom.” 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA:  

KOPASZ, A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS  

 

Ha az ember több évtizedet tanít az alma materben, elkerülhetetlen a „vérfertőzés”. 

Bármerre járok a városban, biztosan találkozom valakivel, vagy hallok valakiről, 

aki szintén oda járt, és persze tanítottam vagy hattam volna, de megúszta. 

 

Ha egy jóképű férfi rám mosolyog, rögtön tudom, így folytatja: „Jó napot 

tanárnő!” – én pedig törhetem a fejemet, hogy őt vagy a gyerekét, ma már az sem 

kizárt, hogy az unokáját tanítottam. A dolgot tovább „aberrálja”, hogy különböző 

generációkból való tanítványaim lelnek egymásra a világ valamely táján, és akkor 

beáll a tohuvávohu: ki, mikor, de hogy kerülnek össze? Olyan vagyok már, mint 

szegény József Attila versében a „visszhangzó családi kripták.” 

 

Kopasz eredetileg szőke, keszeg fiúcska volt, kérdeztem is az atyát: „Sportol ez a 

gyerek valamit?” Papa göcög a nevetéstől: „Tanárnő, mindennap órákig püföli a 

homokzsákot.” 
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Kopasz, alias szelíd, szőke jó tanuló, tudott viselkedni, elvégre a homokzsák 

önkontrollra nevel, meg is lett hamar az összes nyelvvizsgája, a kitűnő érettségije, 

sajnáltam is hogy nem humán szakra megy, de nem erőltettem.  

 

De addig püfölte azt a zsákot, míg kigyúrta magát és magából a dupla humán 

diplomát, és egyszer csak beült a tanáriba kollégának, de már tar fejjel, bár ifjan. 

Sok „hajaszála hullott a tudományokért”. Keszegből izompacsirta, hangját-alig-

hallodból öblösen bömbölő suttogás lett. 

 

Kopasz hátrányosan halmozott helyzetű: magyartanára, angoltanára és 

osztályfőnöke voltam, de nagyon örülök, hogy nem hasonlít rám sem stílusban, 

sem módszerekben. Autonóm. Respect.  

 

Mikor megérkezett, épp végzős osztályom volt, osztályfőnök-helyettes nélkül, 

adódott tehát, hogy felkérem, jöjjön velünk kirándulásra.  

 

„A” az új osztályomból titokban elmesélte nekem, hogy rajongott zenészéről 

véletlenül kiderült, hogy Kopasz osztálytársa volt, aki most az ő tanára. „R”, a 

hajdan csendes sztoikus, ma már külhonban is jegyzett zenész-énekes erre csak azt 

mondta:  

 

„Tudtam, hogy el fogja cseszni az életét.” 

 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: PERSZE… 

 

Persze, tudom, hogy itt a világ vége, készülök is rá, de azért holnap ne felejtsem el 

mégkérdezni az osztályaimat, hogy mit tettek az elmúlt héten a környezetvédelem 

terén…persze…erről anyám jut eszembe, aki (Isten nyugosztalja) annó elmesélte, 

hogy a finn küldöttség asztal alá vihogta magát a magyar nyelvű köszöntő beszéd 

alatt, majd a pezsgős-rokoni lazításnál árulták el, hogy azért, mert a „persze” 

finnül úgy hangzik, mint a „p…csa”. 
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Persze, nem erről akartam beszélni.  

 

Mondaná is 10-es nebulóm, hogy „jó marketinges” címet választottam, végül is ki 

olvasná el, ha azt írnám a „PERSZE” helyett, hogy „VILÁGVÉGE” vagy 

„APOKALIPSZIS”. Egy-két „tudós elme” a Laposföld hívők közül. 

 

PERSZE nem erről akarok írni. 

 

Most hosszú fejtegetésbe kezdhetnék és bölcs gondolatokba arról, hogy a mai 

gyerek minek van kitéve: a felnőtt társadalom frusztrációjának, elfojtott 

agresszivitásának otthon, iskolában…nem folytatom.  

 

Mint minden tanár, én is kapok szóban vagy írásban vallomásokat, kétségbeesett 

segélykiáltásokat kamaszoktól, akiknek normális esetben is nehéz az élete: 

biológiai-lelki-erkölcsi-értelmi válság, önkeresés…folytassam? Minek. Tudjuk.  Ezt 

a normális válságot tetézi a mai magyar (és világméretű) identitásválság.  

 

Köszönik szépen, ez mondjuk, elég is nekik. 

 

Tegnap kaptam egy levelet, a téma archetipikus, kamasz szerelem, kamasz válság 

– ezt is komolyan kell venni. 

 

DE!  

 

Idézem:  

 

„A barátosném megölelte őket köszönésképpen, nos akkor végképp levert a víz, 

valyon most tipornak a földbe, vagy majd a suliban, hogy több elismerést 

kapjanak miatta. Mert hát a mostani generáció ezen alapszik. Hierarchia 

az alapján, ki hány embert tipor a földbe, és milyen erővel.”  (Kiemelés 

tőlem.) 

 

Tegyek-e még hozzá valamit? Ezt tettük.  
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Hetedíziglen.  

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: KIEJTŐS… 

 

Valójában Kazinczy Szép Kiejtős Verseny, de előre szaladtam, mint egy medias 

res… 

 

Halálom a késés, a szöszmötölés. Nálunk otthon az volt a rend: amíg munka van, 

nincs pihenés. Ez elég hibátlanul ment 2013-ig (jól megjegyeztem az évszámot, na, 

akkor kellett volna nyugdíjba mennem).  

 

A diákjaim hamar megszokják a betegesen korai érkezésemet, talán azért nem 

lázadoznak, mert soha nem húzom el az órát, vagy ezzel áltatom magamat. 2013-

ig soha nem késtem.  

 

Majd egy szép pénteki napon, emlékszem, épp 2013-at írtunk, a lyukasórámon 

nyugodtan tettem-vettem, fénymásoltam, kicsöngetéskor összabatyuztam, s 

elindultam, hogy még egy cigit elszívjak a következő óra előtt. A lépcsőn elém 

hökken az egyik lányom: „A tanárnő miért nem jött órára?” Lehellet, ahogy kell, 

megszegik: úristen, elnéztem a lyukasórát! Azonnal riposztozok: Miért nem jöttek 

értem? Döbbenten rám néz: „Mert kilencedik elején azt tetszett mondani, hogy „Ha 

egyszer nem jövök, már indulhatnak is a temetésemre.” Nem indultak. 

Visszafordulok, bekopogok az igazgatóiba, feljelentem magamat. Emlékszem, épp 

2013-at írtunk. 

 

Azóta eltelt öt év késés mentesen, emlékszem, épp 2018-at írunk, amikor is 

készülünk a Kazinczy Szépkiejtési Versenyre. Kilencedikes osztályomban eldöntőt 

rendezek, szépen mindenkit meghallgatok, hogyan olvas, négyen indulhatnak az 

iskolain, következő órára hozzák a szabadon választott szövegeiket. Minden órán 

elmondom, hogy december 5-én, csütörtökön lesz a verseny, öltözzenek fel szépen.  

 

Előző délután még ráírok homo ludens tizedikeseimre, hogy másnap öltözzenek ők 

is fel szépen, mivel nemrég vettük Kazinczyt, még ihletnek idézem is nekik:  
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„Az ember az igazságnak, a virtusnak, az emberiségnek és a Hazának tartozik.” 

(Ah, mi szép.) 

 

Alig küldöm el a posztot, már jön is az első komment: 

Tanárnő, az ma van. ☹ 

de már jön is a második: 

Tanárnő, épp most estünk ki. 😊 

és már jön a harmadik: 

De azért jó volt…😊 

 

Így ért véget az idei Kazinczy Kiejtős Verseny.  

 

Reggel megtanítom a kilencedikeseimnek: mea maxima culpa, de az egyik kislány 

egész óra alatt szomorúan néz. Nem bírom tovább: „Jázmin, ne nézzen így rám, 

mert mindjárt elsírom magamat.” Nincs semmi baj, tanárnő, majd jövőre. De 

tudom, hogy baj van. Ő most szerette volna. 

 

Emlékszem, épp 2018-at írunk.  

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: NA, JÓ… 

 

A mostani tanítványaim már bőven az unokáim lehetnének, többek között azért, 

mert egészen elnagymamásodtam. Egyrészt folyton és mindenkit nevelek (sajnos), 

másrészt nevelés után könnyezve meghatódom minden disznóságon. 

 

Nem értjük mi már egymást. Jöttem a pleisztocénból, itt felejtett a nyugdíj 

korhatár − a digibumm kellős közepén.  

 

Mondom is mindig az osztályaimnak: Az önök és az én nemzedékem olyan, mint 

az angolok és az amerikaiak: egy nép, amelyiket a közös nyelv választ el 

egymástól. („divided by the same language”) Kilencedikeseim ma halálra kaacgták 

magukat azon, hogy régen a feleséget „oldalbordának” hívták, én pedig sírtam 

azon az „előzetes tudáson” (hittan?), hogy „Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, 
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elküldte Jézust, aki hozta a rossz hírt, hogy 40 napon belül el kell hagyniuk a 

falujukat.”  

 

Ezerszer elmondtam: macskakaparást nem olvasok el, lassan megértették, hogy 

ez nem szadizmus, hanem tényleg az életre nevelés. Írják a dolgozatot, örömmel 

nyugtázom, hogy M. is igyekezett „a külalakra”, de azért egy kicsit csóválom a 

fejem. Kedvesen mosolyogva rám néz: „Mi a gond?”  

 

Na, jó…ezt majd a téli szünet után. Vagy inkább nem. Feladom. Vagy legalábbis 

mától megkezdem a nevelésmentes ádventet. Pihi. 

 

 

  

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: BESZÉLJ! 

 

Ez alapszabály, ha vakokat is tanítasz. Persze, nem kell a vesszőket is kimondanod, 

nem kell hülledezned, ha elmeséli, hogy tegnap mit láttak a tévében, és nem kell 

frászt kapnod, ha belékarolva megkérdezi: „A tanárnőnek is barna kabátja van?” 

 

Jobb, ha időben megszokod, hogy sokkal többet tud rólad, mint az összes 

tanítványod egybe véve, akiknek látását elhomályosítja a látvány. Ő viszont akkor 

is tudja, hogy rossz idegállapotban vagy, ha lát-szólag vidáman fecserészel az 

osztályban, mert minden más érzékszervével figyel. Tudja, hogy valóban ott vagy-

e a teremben, vagy csak ügyesen mímeled, és érzi, figyelsz-e. Vagy nem.  „Nem 

Adyt írtál, hanem Babitsot.” – szólt közbe volt tanárom, amikor vak osztálytársunk 

kitapogatta a dolgozatát. Kockára fagyott termestül mindenki. 

 

Pedagógiai pillanat – ahogyan mondani szoktuk. Ilyenkor ne beszélj. Egy kis 

csend, aztán már mehetünk is tovább. Megtette a magáét. 

 

Igen, megszokod a bődületes közhelyet, hogy a vak is ugyanolyan ember, mint 

mindenki más. Igenis divatozik, melíroztatja a haját, szerelmeskedik és 

huncutkodik is. 
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Látni tanultam tőlük. Ha egy vakot látok közeledni a járdához, rögtön tudom, kell-

e a segítség, vagy nem. Abban nem vagyok biztos, mert nem mindig érzem, hogy 

jólesne-e, ha nincs is szülksége rá, vagy hagyjam egyedül. Ebbe az érzékelésbe már 

örökre bezavar egy film, aminek nem jut eszembe a címe, csak a jelenet, amelyben 

egy „civil” mindenképp át akarja segíteni a vakot a zebrán, ő pedig idegesen 

kapálózik, már szeretne szabadulni „ettől a hülyétől”, aki miatt lassabban tud csak 

haladni. 

 

Beszélj!  

 

Kollégám, aki megszokta, hogy Feri vaksága ellenére profi matekból, gyakran 

elfeledkezett erről az arany szabályról. Mikor már sokadszor fordult elő az órán, 

hogy némán felírt valamit a táblára, s arra a kérdésre, hogy „Na, ide akkor mit 

írunk?” , és újfent rá nézett kérdően, Feri elnevette magát, és mordult egyet:  

 

„Cseszd meg, hát nem látom!” 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AY A DOLGA: 

ÉS AKKOR FELBOSSZANOK 

 

Igen, felbosszanok. Igen, feldühödök. Ez új. Kezd elegem lenni a sztoicizmusomból.  

 

Hogy világos legyek, nem érdekel, hogy ön mely nemzedék tagja: Z, Y vagy alfa – 

tudom, ez utóbbiakkal különösen türelmesnek kell lenni, mert digi-bumm, meg 

minden. Hát nekem ebből elegem van. Én nem vagyok Z, hanem ember vagyok 

először is. Na, nézzük, mit dob ki Google: 

 

„Az ember társadalmi lény; közösen végzett munka, a tagolt beszéd és gondolkodás 

jellemzi. Mindezek révén képes a világ megismerésére és átalakítására. 

Rendszertani szempontból az emberi nem az állatok országába, a főemlősök 

rendjébe, a hominidák (Hominidae) közé tartozik. Az ember biológiai neme szerint 

nő vagy férfi, ivarérettsége (illetve tenyészérettsége vagy életkora) szerint 

gyermek (lány és fiú) vagy felnőtt. „ 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Munka_(k%C3%B6zgazdas%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Besz%C3%A9d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolkod%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3s%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendszertan
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nem_(rendszertan)
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatok
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C5%91eml%C5%91s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hominid%C3%A1k
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Szép, de ez nem érdekel, antropológiailag úgyis folytonos frissítést igényel a dolog, 

nem beszélve a mesterséges intelligencia okozta tohuvávohut a fejekben. 

 

Szóval, igenis bosszanok. Z,Y, Alfa. Mindannyiunkra. Bosszanásom oka: 

 

1. Vedd fel a szemetet, ne lépj át rajta, mondván, nem te dobtad el. Nem érdekel. 

Te voltál az első, akinek utatba került, vedd fel – persze, ha otthon 24 órás cseléd 

rohangál utánad, akkor megértem az átlépést. De a munkahelyeden is követ? Ja, 

hogy a takarítónő. Édesem: kérdezd már meg, hogy mennyit keres 8 órában, és 

hogy robot-e. Ja, galambom, ezt a szóviccet talán nem is érted. (google) 

2. Szerintem kezded kapizsgálni, hogy miért tegezlek, nem is ragoznám túl. Nem 

vagy te olyan OKTONDI. Vagy esetleg nem érted a szót? Google, barátom, mert 

Jókai tényleg nehéz. Ugye, milyen belátó vagyok? 

3. Kedves Alfa, Te állítólag nem tudsz hosszasan figyeni egy dologra. Elárulom, 

eredetileg én (Z) sem. Gyakorlás kérdése. Kénytelen leszel. A gyereked 40 fokos 

lázban fekszik majd otthon, s neked mellette kell töltened az éjszakát…legalábbis 

ezt gondolnám helyesnek. 

4. Ja, hogy mi a helyes? Elárulom: a JÓ. Képzeld, másoknak segíteni. Hiszen ők 

is ezt teszik, bár lehet, hogy nem veszik észre. Például anyukád, aki hagyja, hogy a 

villamoson te ülj, miközben ő áll. Azon gondolkoztam, vajon valami testi 

problémád lehet-e. Nincs.  

5. De már túlragozom. Szerintem értjük egymást. Ha nem akarod, hogy 

ugyanezzel az önzéssel viszonyuljak hozzád/Önhöz, akkor figyelj! Például figyeld, 

mit csinálok. Felszedem a szemetet. És ha dafke, csakazértis ott hagyod, akkor is 

érte nyúlok, is kidobom a kukába. És túllépek a nyegleségeden. Hétfőre elfelejtem. 

(Talán emlékszel, egyszer már idéztem Kantot: „A dolgoknak ára, az embernek 

méltósága van.” Ergo nem ül le a szemétdom közepébe. ) 

 

Jön a busz, már nyitja is az ajtót, kezemben a cigi, már nem érem el a kukát. 

Elnyomom a járdán. Szóval ekkora bunkó volnék. Ki szedi fel utánam? 

Felbosszanok. Ekkora tapló vagyok. Lennék? Erőt veszek magamon. Hagyom 

elmenni a buszt, felszedem a csikket, és a kukába dobom. 
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Mert igenis bosszanok, ha bort iszunk és vizet prédikálunk. Hétfőn majd elmesélem 

azt a vicces dolgot, amit ma nem sikerült oktondi viselkedésed és  bosszanásom 

mián.  

 

Szép hétvégét mindenkinek, de leginkább nekem. 😊 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: MINT BÉLYEGET… 

 

Alig érkezik a kávé, már mondja is:  

 

„Tanárnő semmit nem változott, na jó, rendesen megöregedett, de azért a mosolya 

és a gyilkos tekintete a régi.” Nem sértődöm, bár fiam lehetne, már egyenlők 

vagyunk, ő is felnőtt, nem is illene már a csendőrpertu köztünk, megszűnt az 

asszimmetria, de nem tudja megszokni a tegeződést, az ő magázását pedig 

elutasítja. „Tessék csak tegezni.” 

 

Ezt a „gyilkos tekintetet” már úgy látszik, örökre bélyegként hordom a homlokom 

alatt, talán csak a halál „hunyja bé”. Bé mindig is olyan volt, mint egy 

atomtámadás, bár bevallása szerint soha nem verekedett, ő a béke embere. Olyan, 

mint öcsém, aki, amikor gyerekkorunkban egyszer majdnem megpofoztam, mert 

hátulról ugrott a nyakamba, hozva frászt olvasásba merültemre, csak megfogta a 

csuklóm, és szigorúan rám nézett. Bé ugyanilyen, csak nyomatékosabb kiadásban.  

 

Diákkorában senkinek nem kegyelmezett, úgy értem, tanárnak sem. Kertelést, 

mellébeszélést nem ismer, ha békésen is, de kenyértörésig harcol az igazáért. 

Valójában igazságot kellene írnom, mert Bé olyan atombomba, akibe erős 

önreflexiót is beépítettek, vagy nevezzem önféknek, aki képes beismerni tévedését 

is, igaz, a megengedő mondatot kamaszként is csak úgy kezdte: „Na, jó, lehet, hogy 

abban is van valami, amit a tanárnő/tanár úr mond.” Sokat nevettünk ezen, 

kollégák egymás közt. 

 

Szóval lerohan legújabb élményeivel, mert ez a hatalmas termet, amúgy békés 

hegy valahogy vonzza a kötekedőket maga is. Egyszer egy órán, osztálytársa nem 
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bírta tovább Bé tanárrali szópárbaját a Jónás könyvéről, és odaszólt félhangosan: 

„Fogd már be!”, mire Bé mondatba ékelve csak annyit reagált:”Szünetben 

lenyomlak, mint egy bélyeget – szerintem Isten, ha van, nincs igaza Jónással 

szemben, Ninivének pusztulnia kellett volna.”  

 

Bé tehát szóban igen harcias, testi mivoltában maga a méltóságos és lassú 

hegyvonulat, amit semmi rengés nem ráz meg. Emberként meg  a légynek sem árt. 

Csak bírja ki az a légy. 

 

Miközben meséli élete folyását, megtudom, hogy most, a metrón, idejövet, részeg 

suhancok kötözködtek az utasokkal, őt is elkezdték kóstolgatni, zsidózták-

cigányozták. „Mit tettél? – kérdem. „Semmit. Mondtam a ringleadernek, hogy: 

„Rád nézek meghalsz…Eltakarodtak” – és innen már nevetve folytatja, hogy 

kisebbik fiával sok baja van, mert nagyon „robbanós”, állandóan bunyózna a 

óvodában, és már unja, hogy rendszeresen beidézi őket, szülőket a vezető óvónő. 

„Kénytelen leszek ránézni.”  

 

„A fiadra?” – kérdezem.  

„Persze – mondja – mit kezdjek egy defetista óvónénivel?” 

 

 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: MEG NE TUDJAM! 

 

Negyven körüli, gyönyörű nő ül le elfogódottan velem szemben. Ha nem is a 

vonásairól, de a félszegségéről ráismerek a fiára.  

 

Csendes, sokat tűrt.  

 

Másodszor jár nálam, a név is ismerős, de már ott tartunk, milyen hálás, hogy az 

ő gyerekét is…hirtelen nem értem, miért hálálkodik, aztán eszembe jut Miki 

bemutatkozó levele: „Most nagyon jó, mert saját lakásba költöztünk, ahol van saját 

szobám.” Saját. Igen. Boldogság.  
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Mikinek nincs okostelefonja, Anna nagyon vigyáz rá, óvja még a széltől is. És már 

könnyek potyognak az arcán: „ Tudja, tanárnő, a válás után megfogadtam, hogy 

mindenért kárpótolom…Tudom, lusta…” Aha, gondolom és kérdezem, van-e 

Mikinek otthon dolga, úgymond kötelessége, vagyis miben segít az anyjának, aki 

csak este zuhan haza a rabszolgalétből…kárpótlásként. „Nincs, csak a tanulás…” 

Na, mondom, ezt meg ne halljam többet, Miki lesz szíves segíteni otthon 

mindenben…és elmesélem, hogy életem első farmerjáért egy hónapig kellett 

dolgoznom 14 éves koromban, és nem akkor, hanem most vagyok hálás az 

őseimnek.  

 

A síró arc kimerevedik egy percre…”Gondolja, tanárnő?” „Igen, gondolom, mivel 

meg nem parancsolhatom. Meg ne halljam többet, hogy Miki nem segít otthon!” 

Otthon újraidézem a beszédhelyzetet: úgy beszélek egy felnőtt nővel, mintha a 

gyerekem lenne, plusz eszembe jutnak ellenpéldák: jól szituált szülők, akik nem 

dolgoztatták otthon a gyereket, mert a gyerek „nem cseléd” – és lám, mindegyikből 

rendes ember lett. És felötlik gazdag barátom fia, akinek az mondatott 

gyerekkorában: „Motort szeretnél? Dolgozz meg érte!” Megdolgozott…s most mi 

van? Hóhányó gazember.  

 

DE MOST KOMOLYAN! KI TUDJA, MITŐL LESZ EGY EMBER RENDES? 

 

Miki meglepetést tartogatott. Órán soha nem szólt hozzá, ő volt a tipikus néma 

levente: nagyon csendes, nagyon lusta, akit a barátai próbáltak belerángatni az 

életbe reménytelenül. Aztán a nyelvvizsga szóbelijén mindenkit lepipált a 100 

százalékjával. Egy hétig röhögött az osztály hitetlenkedve. 

 

Pár napja megláttam, már épp odafurakodtam a buszon, amikor eltűnt a feje, 

hogy aztán előbukkanjon a profilja egy csókban. Ja, akkor minden OK. Hogy mi 

OK, azt nem tudom, de azért meg ne halljam, hogy otthon nem segítesz. Leszálltam. 

 

A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA: IDEGROHAM 

 

Kezdjük a spoilerrel: mindenki nyugodjon le, jó lesz a vége. Vagy nem. 
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Ma kivételes napnak indult a tegnap vagy a holnap, ez hajnalban még nem volt 

egészen tiszta, de szokatlan nyugalom jelezte a szokatlant. Ja. Nem nulladikra 

megyek, van idő szöszmötölésre, kávézás közbeni eszmélkedésre, számvetésre, 

ahogy az kell. 

 

Érkezem tehát frissen és kisimultan, kicsit még megtréfálom a titkárnőket: 

„Megjött a Mikulás!” Fülig szalad a szájuk: „Hoztad?” Igen, hoztam. A 

nyolcadikosok kijavított felvételi dolgozatait. Írta is volt tanítványom, immár 

tanárkollégám a facebookon, hogy elege van már a századik Luca-napból − hja, 

fiam, a fagyi visszanyal. 

 

Továbbra is derűs megelégedéssel nézek a nap elébe, mint Berzsenyi az égre, mikor 

is nem találom a szemüvegem. Sebaj, már minden gyerek arcát ismerem 

impresszionistán is, a ppt-t meg tökéletesen látom a kivetítőn, a többi meg a 

fejemben van. Hopp. Hoppá. Otthon hagytam a pendrive-ot is. A francba. Nem 

baj, akkor fejből. A képeket majd máskor. Na, mennyi időm van még, emelem bal 

csuklóm: hja, hogy az órát is. Kezd süllyedni az indulatküszöb: Afffenébe. Hogy 

utálom a mobilon nézni az órát. A mobilon. Se ebben, se abban a táskában. 

Namégegyszer. Sem itt, sem ott. Nammégegyszer, az nem lehet (hogy annyi szív 

és oly szent akarat, nyugodj meg, lehet – súgja Márai, mert a belső hang nem 

ismeri a szakralitást, összehord hetet-havat) szóval, az nem lehet, hogy mindent 

otthon hagytam. De lehet.  

 

Érzem galoppra váltani véredényeimben az idegrohamot, már üget, már vágtat. 

Csak semmi pánik! Nézem az órát a tanáriban, nem látom – és hiretelen 

megnyugszom. 

 

Mégsem olyan félelmetes a jövő: A mesterséges intelligencia ezt nem fogja tudni 

soha. Ezt az idegrohamot, haragot, lecsillapodást, megbocsátást. 

 

Szépen, racionálisan, hibátlanul végzi majd dolgát, olyan rend lesz, mint egy „szép, 

megszerkesztett jövő”-ben. Semmi para. Jó lesz, mint egy szabályos négyszög, 

mint „az egek fogaskereke”. Nem felejt el semmit.  
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Csak az ember tudja, hogy a négyszög „mindig fölfeslik valahol”. A szabadságot 

csak mi fogjuk tudni, a tökéletlenség humánumát. Úgy segéljen. 

 

 

 


