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A TANÁR IS EMBER, DE NEM AZ A DOLGA 

 

ÁRNYALOM A REZET 

 

De csak órán. Módszertani,  tanítás-tartalmi kérdésekben (szándékaim 

szerint) utoljára huhogok.  

 

Mikor megtaláltam ezt a képet a sugármeghajtású gyerekről, rögtön 

éreztem: igen, ez az! De mi ez? Semmi különös. Az örök, repülni vágyó 

Ikarosz, itt volt már a vaskorban is, ahogy mi is, az aranykor örök 

visszavágyói és kihalói.  

 

Hagyomány és újítás örök vitája ez, s mint mindig, időnként süketek 

párbeszéde. Mit és hogyan tanítsunk? „Hagyd zajongni, majd az élet 

/korlátozza önmagát./Nem vesz el harcában semmi,/ mindig új s mindig a 

régi/halld csak igéző dalát.” (Madách, a londoni szín eleje.) 

 

A magam harcát majd megvívom az órán ezzel a gyerkőccel, akivel naponta 

és ezerféle alakban találkozom. Azt már biztosan tudom, hogy a 

humánumot, az árnyalt gondolkodást kell képviselnem – „A többi” , ki 

tudja ezt ma? 

 



Átmeneti korban élünk. Újítók és hagyományőrzők kilengéseiben. De 

nekem az órán, a napi „kultúrsokkban” nem elméletekre, hanem nagyon 

is gyakorlati és egyedi megoldásokra van szükségem egy fenekestül 

felfordult világban, ami úgy kezdi nyomasztó voltát, hogy a globális status 

quo is átalakulóban.  

 

Ma reggel egy David Bowie-riportot láttam 1999-ből, amelyben az internet 

által megbolygatott világról jósolt: „I am speaking about the context and 

the content…We don’t know what the mediums will be…” – biztosan nem 

szó szerinti idézet, de ez volt a lényege. És most megkérdezném tőle: mit 

értett a „medium” alatt. 

 

Igen, most elcsodálkozom magamon: David Bowie-t idézek én, aki soha 

nem hallgatom a dalait. Hát ezt hozta az internet: tágabb horizontot, más 

látószögeket közelebbre. Örülök neki. 

 

Ne féljetek közvetíteni az emberséget, ad abszurdum az illemet. Ha ez 

sikerül, minden sikerülhet. „Nem is kevés.” A többi már ennek a 

sugármeghajtású gyereknek a dolga – ha megtanítjuk, hogy dolga van. 

Hogy a vállvonogatás nem illik, mert sérti az emberi méltóságot, amit ő is 

számon kér rajtunk.  

 

„Hajt az idő, nem vár…” Sugármeghajtású. 

 


