Varga Papi László

Katedrális karcolatok
Zalka, Zaci, Hatkiló

Varga Papi László
Katedrális karcolatok

Varga Papi László:
Katedrális karcolatok
Szeged, 2019
Copyright © Dr. Varga László 2019
Minden jog fenntartva! Jelen könyvet, illetve annak részeit
a kiadó előzetes, írásos engedélye nélkül tilos reprodukálni,
adatrögzítő rendszerben tárolni, elektronikus, vagy más módon közölni.

Borítókép: Szűcs Édua
Szerzői kiadás.
Felelős kiadó:
Dr. Varga László
ISBNXXXXX!
A kötet megjelenését támogatta: a Szegedért Alapítvány

50 számozott példányban

№ ...........
Könyvterv és tördelés: Timár Tamás
Nyomdai munkák: Kapitális Nyomda
Felelős vezető: ifj. Kapusi József

Varga Papi László

Katedrális
karcolatok
Zalka, Zaci, Hatkiló

At l a sz
Szeged, 2019

Az iskolák a környező világot tükrözik.
Nem lehetnek tökéletes helyek. Nem lehet
minden tanár érzelmileg kiegyensúlyozott
ember.
(Andrew Solomon)
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A Zalkában - Soroksáron
Nem mehetsz el, még pisálni sem!
– Kedveském, erről a pályáról még soha senkit nem küldtek el azért, mert nem értett hozzá! –
1973 őszén a pátyi iskolaigazgató e szavakkal nyugtatta meg szabódó nejeségemet, midőn a magyar nyelv és irodalom, a
történelem, a testnevelés órák mellé rajztanítást is osztott reá. Nos, nem is küldték el őt – sem ebből, sem abból az iskolából.
Ahogyan hozzá nem értés miatt másokat sem.
Számomra gond nélkül került állás a fővárosban. Három hónap próbaidő a Honvéd Művészegyüttesnél, azután kollégiumi nevelőtanárság. Három hétig békésen elvoltam az utóbbival. Nem kerestem fel ismerőseimet jobbért, kényelmesebbért,
rangosabbért. Engem azonban hamarosan megkerestek. Szegedről, a volt tanszékvezetőnk.
Tőle tudtam meg, hogy a tanárképzős diáktársam, Szabó Sanyi a soroksári általános iskolában négy hónapot letudva
immár sportújsághoz szeretne dobbantani. Felmondási idejét elengedik, ha talál maga helyett másik tanárt. Onnan, ahonnan ő jött. Arról a tanszékről.
„Soroksár bemondta” – így említették akkoriban Pesten a német nyelvterületen működött, nálunk titokban hallgatott
Szabad Európa Rádió híreit. Magáról a településről ritkán esett szó. Az átmenő forgalmat nem számítva csendes, szenzációmentes helynek tartották. Én is jártam már itt, Budáról nézve külföldön, átutazóban. 1962-ben a Hősök terén bosszantott
fel Verbőczy barátom nyeglesége, amikor a gyanútlan helybeli srácoktól megérdeklődte, hogy merre van a községi kút. Pedig
a kérdés mindössze bő tízévnyire járt az igazságtól. 1950-ig önálló község volt Soroksár, és még azután is sváb egy kicsit.
„Kimentem” ismerkedni a Zalka Máté Általános Iskolába. Reméltem, hogy az előbb említett fiatalasszonynak Pátynál
közelebb, Soroksáron lesz állása. Elvégre ugyanott kapott magyar-történelem szakos tanári oklevelet, ahol Szabó Sanyi meg
én.
Azonban az igazgató asszony keményen ellenállt: – Férfi helyett nőt nem veszek fel! – szögezte le. Akkor minden másként volt, manapság ugyanezt nem tehetné meg. Férfi mivoltom elismerése azonban nem hatott rám: megfelelt nekem a
szakmunkásképző kollégium. Az igazgató mégis végig kalauzolt az épületen, a néhány éves, világos, tiszta iskolán. Szünetben bekukkantottunk két szaktanterembe. Az egyikben, az első emeleten az egyszerű tanári asztalba épített magnó és az
írásvetítő üres állványa ragadott meg: ez volt a „nyelvi labor”. A második emelet hátsó lépcsőháza melletti terem Szabó Sanyi
műveként a történelemtanításnak szentelődött. Szaktantermet addig még a gyakorlóiskolában sem láttam! Megfogott, megegyeztünk. Elszegődöm, s ennek fejében a pátyi mindenes helyet kap az iskola napközijében.
Egy idős, jó megjelenésű kolléga – fejre simuló, szinte fekete haj, szájszélen futó Jávor-bajusz – volt az első, aki a szokásokról eligazított. Marosi Pista bácsi nemrég ment nyugdíjba, Soroksáron élt, ismerte a dörgést. Épp a hiányzó napközist
helyettesítette.
– Ide figyelj faszikám! Itt dolgozni kell! Érted? Dolgozni! –
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Jól látta rajtam, hogy nem értem, miért ne kellene dolgozni? Tény, hogy a Honvéd Művészegyüttesnél lehetetlen
volt bármi értelmeset művelnem, no de egy iskolában?!
– Ha folyosóügyeletes vagy, még pisálni sem mehetsz el, azt Vera nem tűri. Nem késhetsz óráról, nem jössz ki
előbb, gyereket nem küldhetsz ki! Itt lógás nincsen. De munka után azt csinálsz, amit akarsz. Elmehetsz vasárnap a
templomba, az Verát nem érdekli! Csak a munka! –
A templom kétszáz éve is ott állt az iskola mellett, s annak rendje-módja szerint a közelükben, de kissé takarásban
helyezkedett el a Paraszt, a patinás kocsma. Hogy ki járt a templomba, ki a kocsmába, s a valahol biztosan meglévő
pártházba, kívülállóként sohasem érdekelt. A tanárok némelyike megfordult egy bögrecsárdában, a Marx Károly (ma
Grassalkovich) út iskolával ellentétes oldalán. Az igazán fontos helyet Halmos Pista – titkos mingréliai herceg – mutatta meg. A magas, vékony, karakteres megjelenésű talpig magyarszakossal már az első napokban felkerestük a közeli
állami gazdaság borkimérését a Vecsés úton. Az e célra rendszeresített műanyag kannákat tele méretve hosszú, de
egyenes léptekkel tértünk meg a Hősök terei iskolába. Ezzel a művelettel teljesült beilleszkedésem fontos feltétele.
A belépő-beavató koccintás után máskor is előfordult, hogy tanítás végeztén hazafelé tartva a főnökasszony megállított:
– Laci, nagyon siet? Üljön le, töltsön, legyen szíves! – és ötösben-hatosban, kinek mikor meddig engedte kedve és
ideje, a tanári szobában kvaterkáztunk.
De nem egy pohár bor kedvéért járt naponta három átszállással Fenyő Gyula Óbudáról, mások Zuglóból, nejem és
magam akkor épp a Majakovszkij (ma Király) utcából Soroksárra. A százezres lakosú XX. kerületben tizenhét általános iskola szolgáltatta mindazt, amire a Tanterv és utasítás kötelezte. Diktatórikusan. Ahogy az országban mindenütt.
A Zalkában azonban nem a bölcs pátyi igazgató, hanem a Marosi Pista bácsi által közvetített és Lugosi Ferencné által
képviselt normák érvényesültek.

A pedofil nem hazudik,
ha azt mondja, hogy Szeretem a gyerekeket! – de ez a vallomás a kannibál szájából még hitelesebben hangzik. S vajon
mondhat-e különbet a pálya vonzásáról a pedagógus?
Midőn valamelyikünk Meg tudnám zabálni ezt a kölyköt! felkiáltással karjába ragadja az ellenállásra képtelen célszemélyt, a környezetétől elismerő mosolyt, bólogatást, szimpátiát kasszíroz, noha nem személyes tulajdonság, hanem
biológiailag kódolt, hogy a kicsi, de törzséhez képest nagyfejű gyámoltalan hozzánk hasonló lényt megóvni, dajkálni
törekszünk. Valóban szerethetők: kisebbek, ügyetlenebbek, butábbak, mint mi, akik őket szeretve önbecsülésben is
erősödünk. Olyan jól esik okosabbnak, erősebbnek, ügyesebbnek lenni! Eresszétek hozzám a kis Dedeket!
Tizenéves koromtól tudatában vagyok a kicsiket támogató attitűdömnek, az úttörő ifi-vezetés és a Budapesti KISZ
Bizottság Érdekvédelmi Osztálya mellett végzett, a bajba került fiatalokat támogató önkéntes utógondozói munka ebből következett. Kezdtem természetesnek venni, hogy a gyerekek figyelnek, hallgatnak rám, bíznak bennem. Szívesen
sátraztam velük, néha csak látogatóban, élmény volt az is.
1973-ban Szigetszentmártonban olvasótáborozott Verbőczy Antal barátom, hozzá utaztunk a ráckevei HÉV-en
Őrsy Karcsival. Út közben Soroksár főterén felidéztük barátunk egykori vicceit, s bár ezekhez a belbudai flaszteren sarjadt poénokhoz hozzászoktunk, ő az olvasótáborban is meg tudott lepni: kérésére rögtönzött irodalomórát celebráltam.
Végzett tanárként, mégis szabadon, tantervi kötöttségek nélkül szárnyalhattam Hegedűs András főiskolai főigazgató
normája szerint:
„Kérem szépen, kistanárnénik, a magyartanár az Isten! Mert amelyik nem olyan, kérem szépen kistanárnénik, azt
egyenként fojtanám bele a Tiszába!”
No igen, erre a pályára akkoriban szinte csak nénik készültek.
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Nem hajítottak a Tiszába, Dunába akkor és azóta sem:
inkább megmámorosodtam a sikertől az olvasótáborban, sőt:
Őrsy Karcsival együtt meg is vidámultam az Ararát konyakká
konvertálódott honorárium jóvoltából. Ez szintúgy meglepetés volt: hiszen az előadást, a ragyogó gyermekszemeket élveztem, s hogy ezért még fizettek is…
Verbőczy Antal költészetében szintén változás történt ezután: megjelentek benne a nemzeti színek, amelyek nem jöhettek volna létre Ratkó József intenzív szigetszentmártoni hatása
nélkül. Magyartanárságomnak is lehetett ebben kicsiny része,
mert reflexiója az egyik, már Szegedre küldött Verbőczylevélben megjelent:
„Azóta is problémám vagy, csupán azt kell tisztázni, (olvasd
el a másik levelet) hogy azokat a dolgaidat csak erre az évre érted-e, amíg Ditke tanul, vagy továbbiakban is. Ha erre az évre
érted, akkor nem érdekes, ha a továbbiakra is, akkor le vagy szarva! (Komolyan) és akkor nincs dolgunk egymással.”
Azok a dolgaim a tanítás vagy nem tanítás dilemmájára
vonatkoztak. Nem az iskolák felé tájékozódtam. Az állampolgárgyárak Szegeden, mint hírlett, tele voltak professzor- és
funkcifeleségekkel. Radnóti elvtársat, aki művelődésiházigazgatónak vett volna fel, nem találtam a helyén. Egyszer.
Aztán nem is kerestem. Nem aggódtam az állásom miatt.

1. Verbőczy Antal író, költő (1948-1982).

Váratlanul elvi ellentét (Hogyan kell az uborkát eltenni?)
robbant ki a nejem és az anyósom között, akinél laktunk. – Akkor menjünk Pestre! – döntött a dühösebb nő. Bólintottam. Mire odaértünk, azaz „fel”, a tanári álláshelyeket Budapesten betöltötték.
Pár hétig anyám és húgom mellett, a Budaörsi úti szoba-konyhában húztuk meg magunkat, majd Verbőczy családja
szerzett albérletet, anyám a nejemnek Pátyon munkát, én pedig a Honvéd Művészegyüttesnél élvezett sine cura után
1973 decemberében kollégiumi nevelőtanár lettem. Nem azért, mert szeretem a gyerekeket, hanem mert a honvédségnél
kitelt a három hó – egy esztendő próbaidő. Akkor se, most sem fáradok önfényező, eufemisztikus fogalmazással. Nem
pedofil, hanem túlságosan egofil lenne.
Soroksárra nem szeretetből, hanem tanult szakmám szerint szegődtem tanárnak. Elsősorban azért, hogy a nejemnek ne kelljen naponta helyközi busszal a Terézvárosból kijárnia Pátyra.

A szeksz
Nincs mit tagadni, az első a legemlékezetesebb. Igaz, hogy korábban is történtek dolgok, a vonzódást kamaszkortól
igen erősen éreztem, így hát hivatalos felnőtté válásomat megelőzően sem tudtam ellenállni, sőt: mert nem invitáltak,
az első munkahelyemen magamtól a szeksz elébe mentem. No nem a nagykereskedelmi raktár zegzugaira célzok,
ott ugyanis nemcsak én kezdeményeztem, hanem arra, hogy a Kereskedelmi Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók
Szakszervezetét választva – az az egy volt – szervezett dolgozónak jelentkeztem. Akkor még nem terjedt el a magyar
anglicizálása, a szaksz helyett nem ejtettünk szekszet, amely ma korszerű és vonzóbb.
Ínségesebb időkben, például a sorkatonaság alatt is megmaradt ez a viszony. Úgy éreztem, a megszakítás nem tenne
jót ennek a kapcsolatnak, bár a seregben kis híján elpártoltam. Ha a csábításnak engedek, s belépek a „Pártba”, akkor
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a későbbi aktusokban némileg sikeresebb szerepet játszhattam volna. De kitartottam a tanárképző főiskola négy éve
alatt is. Másba, mint a szakszervezetbe nem léptem „bele”.
Akkoriban tényleg senkinek sem jutott eszébe a szekszszervezet ellen tiltakozni. A concubitus dimenziói a soroksári
tantestületben világosodtak meg számomra. Nuptias non concubitus, sed consensus facit. A házasságot nem az együtthálás, hanem a megegyezés teszi. Megegyeztünk, beleléptünk, kiélveztük.
Itt van például 1974-ben az első pedagógus napom, amelyen a maga közvetlen, tárgyiasult valóságában találkoztam
a szakszervezeti élet gyönyörével!
Sokat olvastam korábban a munkásság, a bérből és fizetésből élők legsajátabb – ismét a sznoboknak: sui generis –
szervezetéről, amely a klasszikusok szerint jelentőségében megelőzi a pártot, sőt: „a” Pártot is. Az utóbbi nekem már
rég nem tetszett, az Állam és forradalom lenini programját a szocializmus gyakorlata tagadni látszott, egyre szaporodtak
a tapasztalataim a kiváltságos elvtársak gyarapodásáról, bár tény, hogy jutott a rizsából az általuk lefölözött javak előállítóinak is. Marx Bakunyin kritikájától bukott meg, nálam előbb Kropotkin, majd az anarchoszindikalisták, Sorel,
Lagardelle nézetei szembesültek a létező szocializmus valóságával. Az itthonival és a ’68-as Párizshoz való pártállami
hozzáállással. Hol volt még akkor a Solidarnosć! Az összetartás!
Tartozni jó! A hatvanas-hetvenes években az állam deviza-eladósodása a Kánaánt ígérte, mintát adott a 2001 utáni
devizakölcsönösöknek. Bátran, korszerűen élni és tartozni! Amíg a máséból lehet költeni, addig a szocializmus is működőképes. Aztán, ha a tartozást törleszteni kényszerülünk, kurvára utáljuk a bankárt, a multit, a kapitalistát! Meg a
komcsit! Nemes nemzeti öntudatból. Mindenkit, aki nem olyan, mint mink, akik összetartozunk a korokon, tisztességen átívelő, Pató Pál úrral vállalt közösségben.
Mert tartozni tényleg jó. Valakikhez. Az erősebbhez, a szekszszervezethez, a párthoz, a nemzethez. Saját hiányosságaink pótlásához az azonosulás szolgáltat matériát. Az élcsapat tagja vagyok! Majd: magyar vagyok! És más semmi.
Pedig kellene Toldi ereje, Teller esze, az Isten kardja. Helyette közös páncél egyéni használatra. Két fél téglával a
mellyen. Velünk semmi rossz nem történhet, akkor sem, ha mi csináltuk azt a rosszat! Egységben az erő! – Elefánt,
hallod, hogy dübörgünk? – vinnyog büszkén a kisegér.
Dübörgünk, dobban a léptünk, - elvtársaim! - ez az a munkásság, mely osztályharcban vasba öltözött. S ha bénán,
betegen Veletek száguld, vív, ujjong a lelkem: Véreim, magyar proletárok, akkor lehet sámlin lovagolva is csatát nyerni.
Fotelben vagy hintaszékben. Hiszen: Aki nincs ellenünk, az velünk van! Okos ember nem tököl, oda áll, ahová köll!
Ha a katedra nem jól fizet, gyéren hullik a misepénz, eredj, légy osztályharcos! De hivatásos! Jár a lakás, fizu, jutalmak,
nyaralás itthon és külföldön, toszóházi konferenciák, delegációs lerészegedések. A cél semmi, a mozgalom minden!
Igenis, ide-oda tartozni jó!
Az első, tanárként megélt pedagógus napomon, 1974-ben két idős kolléga kapott évtizedes szakszervezeti mozgalmi munkájáért tárgyjutalmat. A titkár – Szentesiné Erzsike – kissé megilletődve, bizonytalanul nyújtotta át. Kék
színű műanyag tokocska, kihajtva sem nagyobb 16 x 6 centiméternél. Nem volt benne merevítő karton, naptár, telefonregiszter még kevésbé. Megfejtettük: mozijegy elhelyezésére való, belefér akár kettő vagy három! A film szabadon
választható a kínálatból, ahogy a szakszervezeti tagság is önkéntes.

A mingréliai herceg
A XIX. század második felében az egykori Kholkisz vidékén, Kvartvélia szomszédságában terült el a herceg kicsiny
országa. Mikszáth évődött rajta, midőn a szobranje Bulgária trónjára uralkodót keresett: Ő jó lesz, mondta, hisz országát a cárnak adta, jó fiú, megérdemel tehát még egyet. Jókai A bolondok grófjában szerepeltette a herceget. Amikor
Vámos László 1974-es tévéjátékában megpillantottam, a mingréliai herceg figurájában Halmos Pistát véltem látni!
Meglepődve nem tudtam a nevetésemet visszafogni.
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A magas, karcsú férfin nem látszott büszkén emlegetett focista múltja. Az Újpesti Dózsa éppen úgy magán-mitológiájának része volt, mint a mindennapi Magyar Nemzet, s ha már itt tartunk: a reggeli fél liter tej, s legfőképpen az
egyszakos magyartanárság. Dús hajjal sisakdíszes arcát két oldalt pofaszakáll szegélyezte. Más fején nem látott ilyet
Soroksáron, sőt egész Pest-Budán senki. Mindig öltönyben járt, tanárosan: ami vizsgákról, diplomaosztókról esküvőről
kikopott, ő is olyanban. Az inge gallérját szinte a nyakkendő tartotta formára, a mérete a gazdája elvált apai helyzetéről
árulkodott. A tanári fizetés megmaradt 60 %-ából Óbudán albérletet fizetni, Somogy megyébe láthatásra utazni és
jól öltözködni nem lehetett. Értő női szemeknek feltűnt a facér helyzet, s akadt, aki nem mulasztotta el kihasználni.
A munkanapot az innivalóval kezdte. A villamoson, buszon, HÉV-en – így, ebben a sorrendben – elolvasta a
Magyar Nemzetet, a soroksári Hősök tere sarkán megvette a kiflit, zacskós tejet, amelyet azután az első emeleti tanári délkelet felé eső ablakába helyezett, ahol reggelije a második óra végére elérte a fogyaszthatósági hőmérsékletet.
Nagyszünetben jött el ennek az ideje. A hatnapos munkahét lazább rendjében akadt előtte vagy utána is reggelizésre
alkalmas lyukasóra.
A lyukas órákat készüléssel, évtizedes használatban rojtos szélű jegyzetlapjai átnézésével, kiegészítésével töltötte.
Ámultan méregettem Halmos kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó kérdéskészletét, erősen preparált, lapokra szétesett könyveit, amilyenekké később – az ő példája nyomán – az én középiskolai szöveggyűjteményeim is váltak.
Magyar szakos lévén igen sok dolgozatot, nyelvi feladatlapot javított. Amikor bekövetkezett a számonkérések tantervi-tanmenetbeli szezonja, Pista megközelíthetetlennek bizonyult. Csak egyetlen impulzus zavarhatta meg elmélyült
munkájában. Ilyenkor kissé felemelte jobb kezét, benne a javító golyóstollat, fejét nemesen oldalra hajtva hátra szegte,
és körbepillantott:
– Figyeljétek csak! Milyen szépen fogalmaz ez a kislány! – s az elismerés gesztusával, bal kézzel kiemelve a füzetcsomóból a dolgozatot, és felolvasta. Nagy műgonddal adta elő a gyermek által írott mondatokat. Egy-egy jól sikerült
fogalmazás épp oly örömmel töltötte el, mint a szimfonikus zene gyönyörűsége.
Hangversenyekre nem járt. A tavaszi szünetet culágerként dolgozta végig, holott ujjaihoz jobban illettek volna a
zongora billentyűi, mint a betonkeverő, a poroton tégla, ám a tanári kikapcsolódás idejét befejező húsvéti ünnepen
komolyzenei lemezeket hallgatott.
A köztes megoldásokat, az énekelt verseket nem szerette. Sebő–Halmos, Koncz Zsuzsa, Halász Judit nem fért bele
Pista világába. A magyaros asztalvégen erről is szó esett, s bizony az én lelkesedésemet fenntartásokkal fogadta még az
irodalom iránt kevésbé elfogult Pozsga Laci is. Ő támogatta a tantárgyfelosztásban Halmos Pistát: igazgatóhelyettes
létére a munkaközösségi megbeszéléseken inkább magának osztotta a rázósabb osztályok óráit, Halmosnak többnyire
a sikerrel kecsegtetőbbek jutottak.
Egyik tanítványa, Zsákai Marika megnyert szavaló- és Kazinczy versenyek után jelentkezett egy hirdetésre:
„Akarsz-e gyerekszínész lenni?” Ő írta a kezdetekről: „Olyannyira sikerem lett, hogy a Pajtás Újság engem választott
riportalanyának. Ekkor hatodik osztály végén jártunk és szeptembertől bekerültem a Magyar Rádió Ifjúsági Főosztályára,
mint gyermek színész palánta. Minden szombatomat a stúdióban töltöttem, egy iskolában, melyet kifejezetten nekünk indítottak. Mindenfélét tanultunk, verset, prózát, szép kiejtést, beszédgyakorlatokat, helyzetgyakorlatot, táncolni, énekelni stb.
Rögtön munkákat is kaptam. Állandó tagja lettem a Zengő ABC-nek és a Miska bácsi levelesládájának. Hetente jártam a
felvételekre. Megtiszteltek rögtön az elején főszereppel is egy rádiójátékban, itt Szersén Gyula, Schütz Ila és Balázs Péter voltak a partnereim. Sajnos a szép általános iskolai évek véget értek két év múlva.” A tehetséges gyermekszínész pályafutása a
továbbiakban nem Halmos tanár úron, hanem gimnáziumi tanárán múlott. Borítsunk erre Takarót. Takaró Mihályt.
A Kevély-nyeregbe tett avartipró kirándulásunkon, midőn a cseppet sem színész két huncut, Ági és Jutka parodizálta Halmost, a tanári szerep komolysága mögé kellett magamat rejteni, nem úgy, mint otthon, a tévé előtt. De nem
találtam gúnyt az évődésben. A csitrik mélyített hangon utánozták: „Mint komor bikáé, olyan a járása, Mint a barna
éjfél, szeme pillantása, …” Mindezt olyan kifejező testbeszéddel, fej- és törzs-tartással kísérték, hogy a tanári tekintélyhez soroksári tisztelettel viszonyuló gyereksereg nem volt képes visszatartani a bennfentes, szinte családias kuncogást.
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Halmos tanár úr valóban előadta a Toldit, akár saját magát. A vékony, dús hajú, igen karakteres megjelenésű, jó hangú
férfi a magyar irodalom hívatott papjaként celebrálta előadásait. A tanáriban és a tantermekben azt az emelkedett stílt vitte,
amelyet vállalt hívatásához egyedül méltónak tartott. Finom, visszafogott, szinte koreografált mozgással kísérte szavait. Néha
egy-egy szóval, máskor elítélő pillantással közölte véleményét arról, aki ezt nem tiszteli eléggé. Csak a fontos dolgok érdekelték. Holmi hivatalos rendelkezéssel, körlevéllel, úttörő akcióval az ő óráját zavarni nem lehetett. – Amikor Arany János
költeményét tanítom?! – Oh! irgalom atyja, ne hagyj el!
Pista szinte az első soroksári napomon szárnyai alá vett, s nem csak a templommal ellentétes irányban lévő nélkülözhetetlen objektummal hozott ismeretségbe, hanem eligazított a tanári nőnapi ünnepség azon szakaszában is, amelyben a teadélutános irányultságú kolléganők még nem szedelőzködtek, de már szólt a zene, kezdődött a mulatság. Pista magához rendelt:
– Laci! – nézett egyenest a szemembe – vedd tudomásul: kötelességeid vannak! Öt percet adok neked! Öt, azaz öt percet
kapsz! Ezután fölkéred az egyik kolléganőt! Bárkit közülük! Táncolni fogsz! Érthető voltam? Öt perc! Végeztem! – s ezzel
karcsú, kecses mozgással elfordult, s táncra kérte a legközelebb álló, mosolygós hölgyet.
Szerettük Pistát. A vicceknél értékesebb rögtönzött élceit, nyaknyújtásokra késztető suttogását, megbocsátottuk a tantárgyi arisztokratizmust, a különcséget.
Amikor a hírekben arról olvastam, hogy 1992-ben az abház erők gyorsan elfoglalták Abházia többi részét, mert a grúzokat lekötötte Zviad Gamszahurdia híveinek lázadása Mingréliában, akkor nem Mikszáth és Jókai jutott eszembe, hanem a
tévéjátékban a mingréliai herceget játszott inas allűrjei.
Meg Halmos Pista. Akire 1974-ben a képernyőn ráismertem, kiváló magyartanár volt, dolgozott, küzdött, botlott és
felkelt.

Az óravázlat és a szülők bálja
A szocialista demokráciában állampolgárokat gyártottak az iskolák: az állam finanszírozott, „a Párt” rendelt. Nekünk, tanároknak szabadságunkban állt megtudni, hogy mit vár el tőlünk „pártunk és kormányunk”. Az iskolaigazgató szóban és írásban hozzátette, hogy ezen belül és felül mit követel meg ő. Tudtuk, hogy mit lehet véleményezni, s
mi az, amiről testületileg dönthetünk. Ha kétségessé vált valami, előkaptam a fiókból a szocialista pedagógia normává
emelt gyümölcsét, a minden általános iskolában érvényes Nevelési tervet, s kapásból felolvastam az előírást. Ennek
párját, a Tanterv és Utasítás történelemre vonatkozó fejezetét az egyik főiskolai oktatónk, Huszka Laci bácsi magoltatta
be, miközben ő maga békésen szundikált. Pedagógiai kőkorszak volt ez, nem tagadom.
A szakmát a gyakorlóiskolában tanultuk. A szemléltetési lehetőségek özönét összehangolni a megtanítandó tananyaggal és gyerekekkel – mestermunkát kívánt. Karmesterit. Az óratervekben és a hozzájuk igazodó gyakorlótanításban a szakvezetőnk nem ismert tréfát. Gyakorló tanításaink után megesett, hogy Csillik egy általa diktált szó elmaradása miatt csak négyest adott – hiú ember volt ő is! – de mi hallgatók szintén szóvá tettük, ha például a tanárjelölt nem
a padok közt hátulról előre haladva szemléltetett egy könyvből. Ugyanis így nem csak ő tarthatta folyamatosan szem
előtt a tanulókat, hanem azok is a lehető legtovább láthatták a bemutatott indukciós anyagot.
Az általános iskolai órákra valóban fel kell készülni. A tanár ott nem szunyókálhat, nem is lilázhat akármiről, ami
eszébe jut. Középiskolában ritkán, az egyetemen, főiskolán akár évtizedekig megteheti. Harminc élénk, megalkuvásban és szabálytudatban fejlesztésre szoruló kis csibész között a puszta tökéletesség tudatával felvértezve már a hetvenes
években sem lehetett sokra menni. Ráadásul az „átkosban” a fenntartót érdekelte, hogy működik-e és hogyan a tanár
és az iskola. Volt szakfelügyelet, órát látogatott az igazgató is.
Soroksári munkakezdésem után néhány héttel Vera megejtette az első ellenőrzést. Reggel szólt, hogy a harmadik
órára bejönne. Bólintottam. Izgulni nem értem rá, a közbeeső időben is tanítottam. Aztán lement a látogatott történelemóra, majd a szünetben az asztalnál az óralátogatás naplóba rögzítése következett. Kínos: a napló mellett, a nyitott
óravázlat füzetben a fejrészen kívül jóformán nem volt semmi. Szabadkoztam, hogy most csak ennyi, de…
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– Jó, hogy mondja, hiszen az órán nem vettem észre a hiányát. Nem is volt szándékomban elkérni. Tetszett! A többit
tanítás után megbeszéljük! –
Lugosi Ferencné Farkas Vera volt egész tanári pályám alatt az egyetlen „első számú pedagógiai vezető”, aki nemcsak
órát látogatott és elemzett, hanem bátorkodott szaktanár kollégái előtt maga is bemutató tanítást vállalni. Nemcsak
a saját beosztottjai, hanem a kerület 16 másik iskolájának matematikatanárai is megbírálhatták módszereit, óravezetését. Az „átkosban” sem fordult elő gyakran, hogy olyan emberre bízták az iskolát, aki a parancstovábbításon kívül
szakmájához is értett.
A soroksári Zalkában minden a hatékony pedagógiai munka körül forgott. Máshol az igazgató tudománya nem
terjedt tovább annál, hogy vajon késett-e a tanerő az iskolából, csengetéskor a tanári vagy a tanterem kilincse van-e a
markában, s hóna alá nőtt-e a gyöngybetűkkel írott, egész pályáját végig kísérő óravázlat. Veránál valóban dolgozni
kellett! Vezetésének szakmai-erkölcsi megalapozottsága vitán felül állt. Emberismeretéről is csak elismeréssel tudok
szólni.
Amikor az 1974. évi szülők bálján a méltán népszerű Halmos Pistát egykori tanítványai asztal alá koccintották, s
ennek következtében a tanár úr az ő egyébként imádott főnöknője vélelmezett rossz erkölcséről és pártállásáról elkezdett csúnyákat mondani, Vera karanténba tetette és őriztette. Aztán pár hetes mosolyszünet után ugyanazon épületben, a Táncsics Művelődési Házban szakkörhöz juttatta Halmost. Segített a kiváló tanárnak a túlélésben: a napi zacskó
tejet, kiflit, egy-egy hanglemezt, könyvet a hívatásának gyakorlásáért kapott szakköri díjból, és nem hétvégi kőműves
napszámból vehette meg.
Óravázlata Verának, Halmosnak, és nekem is volt. Mégsem kinevezett káderként, önjelölt zseniként, oktatás-végrehajtó hivatalnokként, hanem tanárként határoztuk meg önmagunkat.

Óralátogatás – Rácz Joli
Elődeim, Lóránt István és Szabó Sándor óráit és osztályait vittem tovább a Zalkában, de az osztályfőnökségét nem
örököltem meg tőlük: az az őket ismerő erőskezű Folberth Tamásné Ibolya kezébe került. Továbbtanulás előtt ez nem
is lehetett volna másképp.
Amolyan futottak még társaság volt az 1974. évi 8. c, az iskolát mintha szívességként viselték volna el. Egyikük
önfelmentő ironikus attitűddel minduntalan hülyének aposztrofálta magát, a másikat éppen hogy kivették az állami
gondozásból: hiszen az akkori munka alapú társadalomban a következő ősztől, tizenöt évesen pénzt kereshetett szerető
szülei számára. Mindegyiküknek volt gondja elég, és nekem is velük.
Magyarórámat vizitálni hozzájuk jött be az igazgató. Itt csodák nem történnek, mindketten tudtuk. Nem hiányzott az óravázlat, s a magas heti óraszám lehetővé tette, hogy minden lehetséges előzményt felhasználjak. Tudtam,
mit tanítottam és hogyan az előző órán, persze azt nem, hogy ebből mennyi maradt a minden másról inkább, mint a
tananyagról ábrándozó tizenéves fejekben. Pedig minden hétköznap találkoztunk.
Az órát megtartottam, úgy ahogy elő volt írva: a bevezető részben egy kis osztályfoglalkoztatás, talán feleltetés is,
azután az új anyag előkészítése a korábbiakhoz történő kapcsolással. Az ezt követő bemutató olvasásnál már tudtam:
az osztály jobban teljesít! De tényleg!
Azt ma már nem sejthetem, hogy ezek a diákolimpiára sosem hajszolt gyerekek miért tettek ki magukért. A legvalószínűbb, hogy az igazgató asszonynak mutatták meg, hogy ők is tudnak, ők is érnek valamit az iskolában, még ha
tantárgyi versenyekre nem is közülük válogatunk. Aktivitásuk nagyon jól esett, hiszen az óralátogatáson nem őket,
hanem engem, az én munkámat értékelték. A gyerekek betarthattak volna nekem, hiszen a nyolcadik osztály második
felében nem veszítettek volna semmit: a beiskolázáson túl, a ballagáson még innen teltek napjaik. Ha nem ellenszenv
okán, akkor lustaságból, szórakozásból is hanyagolhattak volna.
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Mert előfordult, hogy jót szórakoztak. Egy ízben lelkes, gesztikuláló magyarázatom közben feltört a kuncogás.
Azonnal kérdőn kapcsolódtam a tekintetekre, majd – még mindig magyarázat közben – lopva sandítottam köpenyre, nadrágra: a gombolás rendben. Erre a röhögés kitört. Muszáj volt rákérdeznem, de szerencsére csak útbaigazítást
kaptam a magam előtt lefelé lendülő két hüvelykujjamat illetően – a gesztus „üzenetét”, amelyről fogalmam sem volt
akkor, nem ismertették velem.
Nekem a jelnyelvet nem kellett ismerni, s tanulók lévén nekik sem kellett mindent tudni magyar nyelv- és irodalomból. Az igazgató asszony látogatása idején mégis válogathattam a sok jelentkező, aktívan résztvevő gyerek között.
Szólíthattam, azt is, akit nem egyszer legszívesebben kihajítottam volna a folyosóra, de hát nem lehetett. Ott voltak a
pusztai napköziseim, az egykori cselédlakásokban élők, a csupa vörös agresszív negyvenkilós szeplő-királykisasszony,
és ott volt az ablak melletti padsorban Rácz Joli, a mindig komoly, már nem éppen gyerek.
A legtöbb új felismerés Jolitól érkezett, a helyes következtetések az ő fejében születtek, olyasmik is, amelyeket addig
nem tanítottam. Rácz Joli intelligens, önállóan gondolkodó emberként mutatkozott be akkor; különbnek, mint az a
tanárjelölt a szegedi gyakorlóiskolában, akinek a vizsgatanításán a gyerekek egyetlen szót sem szóltak.
Az óramegbeszélésen Joliról is szót ejtettem. Kiderült, hogy nemrég szökött vissza az iskolába! Nem tévedés! Oda! A
népes család valahol vidéken kóborolt, már akit épp akkor nem vágtak sittre, Joli közülük jőve kérte állami gondozásba
vételét, mert iskolába szeretett volna járni! Ámulattal hallgattam a szokatlan történetet, a gyermeki törekvést a többre,
a jóra, épp azzal a környezettel szemben, amelyből sarjadt, amelyben élt.
Nyolcadik után kétéves szakképzésre küldték, amelyet én – az iskolából csak rövid szünetekre kikerült ember –
ugyancsak reklamáltam, mert hiszen jó fej, még ha csak jó-közepes osztályzatokkal is, szakközépiskolában volna a
helye! Hálásan és elfogultan megfeledkeztem arról, hogy magánéleti gondok miatt én is zátonyra futottam az egykori
technikumban, s ha valaki nem segít, két osztály befejezése után elszegődöm kereskedelmi kisegítőnek, örök albérletbe
vagy munkásszállóba. Pedig mennyivel jobbak voltak az esélyeim Joliéinál!
Ráczék nem álltak rosszul. Midőn az igazgatónő a családot felkeresve a gyenge anyagi helyzetet kompenzálandó
kollégiumot és segélyt említett, a legtermészetesebb büszkeséggel reagáltak:
– Van nekünk pénzünk: mi zsebesek vagyunk! – Bizony, Lugosi Ferencnének elakadt a hangja. Efféle jövedelemigazolást még sosem nyújtottak be hozzá.
Vannak persze másféle veszélyeztető körülmények is. Ismert a példázat, hogy akkor maradhat szűz egy cigánylány,
ha gyorsabban fut, mint a bátyja meg az apja. A gádzsik nem nagyon futkosnak, nincs hová, a legtöbb abúzus a nem
cigányok közt is a családban történik... Mint mondják, pár év múlva Joli rúgva-harapva tiltakozó, már fiatalasszony
húgát a velük lakó, őt erőszakoló sógora fojtotta meg.
Csak remélni tudom, hogy midőn a rövidebb képzési idejű beiskolázást igazolva domborodó pocakkal tűnt fel Joli
a környéken, valami szép kezdődött küzdelmes életében. Talán befejezte a szakiskolát, talán nem. Tőle biztosan nem
kellett iskolába szökdösnie a gyermeknek, mert kézen fogva maga vitte oda, talán az esti szakközépbe is beiratkozott.
Most már unokájának mesélhetne szebb történeteket annál, mint amilyen az óralátogatásról eszembe jutott.

Honvédelmi szakkör
Az iskolai honvédelmi szakkört megörököltem. Rám bízták, csináltam. Nem foglalkoztam az ideológiai háttérrel.
Mióta eltörölték hazánkban a sorkatonaságot, mióta elítélték a rendbontókat oszlató rendvédelmiseket, szinte csak áldozatként lehet arra gondolni, akinek fegyvert adnak a kezébe. Hát még ha gyerek! Pedig amíg háborúk lesznek, addig
az emberek fegyverrel készülnek fel rájuk. Ha finnyásak az emberölést illetően, rábízzák annak oktatását az államra.
Az állam pirulás nélkül elvégzi, amit kell.
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Messze esik a tizenévesek lövész
szakköre és a vásári céllövölde a harci cselekménytől, mégis felidézem:
az emberek kétféleképpen reagálnak
a legfontosabb erkölcsi kérdésre. Az
egyik úgy véli, hogy pusztuljon az,
aki engem ölne! Önzetlen széplelkek
így mondanák: vesszen, aki szeretteimre, véreimre, hazámra támad!
Minden hazafiság mélyén háború
rejlik.
Más vélemény szerint annál nagyobb tragédia, mint hogy engem
megölnek, csak az lehet, ha én ölném meg a másik embert. Nekem
ez tetszik. De ha puskagolyó süvít a
2. Lőgyakorlat (Tihanyi Péter felvétele).
fülem mellett, torkolattűz lángol velem szemben, ha látom, hogy orosz/
magyar/bergengóc katona erőszakolja a lányom, bizisten minden etikát elfelejtek. Si vis pacem, para bellum. Ha békét
akarsz, készülj a háborúra!
Rendelkezésre állt egy terem az iskola pincéjében, inkább alagsorában, egy vasszekrényben légfegyverek, lőlapok.
Kerültek a történelem szaktanterembe is a szocialista hazafiság elmélyítését szolgáló füzetek, a Magyar Honvédelmi
Szövetségtől kapott oktató anyagok. Onnan jöhetett a skálázott tájoló, amellyel térképen távolságot is lehetett mérni.
Szó, ami szó, a tájoló bemutatására egykori alakulatom katonáit kértem meg, feltételezve, hogy leszerelésem óta már
ott is gyakorolták e fontos eszköz használatát. Szakkörünket a budagyöngyei, Hidász utcai rádió-felderítő zászlóalj
KISZ-tevékenységként támogatta.
A honvédségen kívül patronált bennünket Soroksár egyik nagyüzeme, talán az öntöde, talán a textil, de pontosan
még az ezt megszemélyesítő elvtárs nevére sem emlékszem. Fontos elvtárs volt számunkra: ő hozta nekünk a modern
fegyvereket, a lőszert, versenyeink mellé oklevelet és jutalomkönyvet, no meg a forró elvtársi kézfogást. Kölcsönösen jó
pontot szereztünk egymásnak a szocialista hazafiságra nevelés terén. Frontján. Ez így ment, ahogy mondom, pontosan
frontosan és terén.
Mint minden tanár, magam is gyarapítottam a szemléltető eszközöket. Ez a munka a géplakatos, a nőgyógyász vagy
a sztárfocista munkahelyén képtelenség, de mi hozzájuk képest legalább annyival kevesebbet kerestünk, mint amen�nyivel többet dolgoztunk. A szakköri foglalkozásra néha bevittem egy gyönyörű csehszlovák történelmi-hadtörténeti
atlaszt! „Nekünk, magyaroknak” akkor olyan még nem volt. Számomra az atlasz akkora beruházásnak számított, hogy
egy-két évvel később, életszínvonalunk nem éppen pozitív irányú változását ennek a csodának az eladásával ellensúlyoztam. Szintén atlasz-mániás atyai barátom vette meg, felajánlva a visszavásárlási lehetőségét. Ugyanott, a Madách
téri Csehszlovák Kultúrában, de már iskolai pénzből szereztem be Szlovákia domború térképét, hogy a történelem
szaktanteremben a fölé helyezett üveglapra applikáljam az 1919-es honvédő északi hadjárat felszabadító hadműveleteit.
A szakkör a fiúk-lányok legtöbbjének légpuska iránti érdeklődését kihasználva működött, de mellette általános
jelleggel folyt a lövészet is. Minden egyes korhatáron felüli gyerek évente kétszer – vagy négyszer? – lőhetett. Eredményeiket egy nagy kockás füzetbe jegyeztem. Ez a füzet volt az alapja (az adatbázis szót akkor biztosan nem használtam)
a kerületi lövészversenyeken sorozatosan elért kiváló eredményeinknek! Hiszen pár perc alatt kiválaszthattam a huzamosabb ideje jól teljesítő lövészeket, akiket a tehetségük mellett a hazai lőtermi eredményeik is kellően nyugodttá, magabiztossá tettek a versenyeken. Okítottam, segítettem gyakoroltattam őket, de alighanem lövész-edzői ténykedésem
volt győzelmeinkben a legelhanyagolhatóbb tényező.
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Nemcsak az adminisztrációt végeztem rigorózusan, hanem betartottam a légfegyver-lövészet szabályait is. Ellentmondást nem tűrő vezényszavakra zajlott a gyakorlás. Egy félreforduló félrelépésért akkorát rikkantottam, hogy
Mestyanek Pisti ijedtében leverte az asztalról a kollegiális névnapomon kapott kerámia tálkát. Másnak csontja nem
tört, bántódása nem esett. A balesetvédelmet erősítendő kértem meg Pálos Csabát, a gyakorlati oktatás kissé bohém
tanárát a lőterem továbbfejlesztésére. Megkapta a terem- és szekrénykulcsokat, lőszert és fegyvereket. Még mielőtt a
biztonságos lőállások kialakításával végzett volna, ő is tarthatott lövészetet. A nálam kizárt, könnyed, hangulatos bulit
csúnya, bár nem súlyos baleset szakította meg: az egyik légfegyver felhúzó karja rácsattant Purczeld Bori ujjaira.
Az effajta népszerűsködés bosszantott. Még ingerültebben reagáltam, amikor a Lámpuska gyár sportegyesületének
edzője próbálta lenyúlni a versenyzőimet. Mikor felfigyeltem bizalmas duruzsolására, már meg is beszélte két-három
gyerekkel, hogy leigazolja őket a FÉG-be. Iskolai hozzájárulás nélkül ezt nem lett volna szabad megkísérelnie. Így aztán
a Fegyver és Gázkészüléket Gyára, amelyet az „öregátkosban” – a Rákosi-korszakban - Lámpagyárnak kellett nevezni,
csak a testemen és az igazgatónkon keresztül szedhette össze a kerület legjobbá nevelt tizenéves utánpótlás lövészeit.
Az érmek közül egy bronz ragyog legszebben a szívemben napjainkig. Tanévzárón történt, hogy a szelíd, szimpatikus Rácz Sanyit, Joli öccsét szólították az emelvényhez, az egész iskola és fél Soroksár színe elé. Miután igazgatónk az
ő nyakába akasztotta a nemzeti színű
szalagon fénylő érmet, Sanyi alsós
tanítónője, Móricz Attiláné a tizennégy éves hatodikos gyerek után engem ölelt meg érte:
– Annyiszor szerettem volna ennek a gyereknek jó jegyet, vagy valamilyen oklevelet adni! Magának
sikerült Laci! Köszönöm! –

3. Díjkiosztás honvédségi
támogatással.

Honvédelmi nap
Vagy harci túra. Neveztük így is, úgy is. Úttörőként a Szabadság-hegyen játszottunk ilyet, rohamoztunk, robbantak
a durrancsok, gomolygott harci füst, és a végén megfőtt a paprikás krumpli. Azóta tudom: egy személyre végy három
szem krumplit… Így nevelhette Lord Baden-Powell a Brit Birodalom leendő fenntartóit. A szovjet pionírmozgalmat
az ő cserkészetéről mintázták. A tanárképzés úttörőmozgalmi módszertanában a cserkészet nem szerepelt. Az úttörőt
a későbbi szegedi tanácselnök tanította, nem kimondottan a romantikával a középpontban.
A harci túra megtervezését két hónap tanárkodás után bízták rám először, alighanem a honvédelmi szakkörvezetés
járulékaként. Lelkesített, hiszen majdnem az egész iskolát meg kellett mozgatni, az összes felső tagozatos tanulón kívül
a két ambiciózus tanítónő, Móriczné Jutka és Lengyelné Irénke negyedikeseit is. Merthogy az ő gyerekeik érettek rá!
Az ötödikesekkel, hatodikosokkal együtt elindulhattak ők is.
A kollégákat be kellett osztani a harci túra megfelelő helyére és teendőjére. Csak az úttörő generális szárnysegédje, Mága Margit próbált az előkészítő tanári értekezleten berzenkedni, de Vera leintette. A főnökasszony az egész
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művelet tervezését és vezetését rám ruházta. Az igazgató annyit tett
a programhoz, amennyit mindenki mástól szívesen látott: a tantárgyi
koncentráció jegyében a honvédelmi nap tematikájához kapcsolódó
számtanfeladatokat adott a gyerekeknek. A mi tantestületünkben remekül működött a pregnancia vertikális, és a szerepek horizontális
rendszere: a zenei programokat mindegyikünknek Szentesiné Erzsike
dirigálta, a képzőművészet Sidorné Olgáé volt.
Kellett egy forgatókönyv változatos, pontozható feladatokkal, hiszen
mit ér a harc, mit ér a verseny győzelem nélkül. A szükséges tornaszereket, légpuskákat, egyebeket is számításba kellett vennünk, hiszen a honvédelmi napon nem az lett a legjobb, aki legtovább volt képes hátra tett
kézzel ülni.
A kerettörténet, amelyre az állomások elnevezése és jellege igazodott,
nem egészen az én fantáziámban született: 1974 március 21-e a Magyar
Tanácsköztársaság 55. évfordulója. Nem a bajor, nem az orosz, hanem a
magyar. Annak is a diadalmas, honvédő északi hadjáratára emlékeztünk.
Ma is felvállalnám, ahogy felvállalta, amíg a küzdelem tartott 1919-ben
- szinte minden magyar.
1975-ben hazánk felszabadulásának 30. évfordulója adta az apropót.
Felszabadítás vagy megszállás történt? Lehet vitatni. Azonban felszabadítás megszállás nélkül olyan, mint a szűznemzés, azt pedig ne feszegessük.
Kerettörténetünket a Görgey-zászlóalj tevékenysége adta. Hadtörténeti munkával, népszerű ifjúsági regénnyel, író-olvasó találkozóval és
vámosmikolai partizánemlékmű avatással kapcsolhattam össze a progra4. Kézigránátot köszönöm, nem kérek!
mot. Kolléganőnk, Fiam Istvánné közeli hozzátartozója ugyanabban az
De a motiváció jól jött!
egységben halt hősi halált, amelynek tanárom, Kiss József László is tagja
volt. Megölték a megszállók csatlósai. Erről Julika nem beszélt, Jóska bácsi azonban hitelesen, érdekesen írta meg könyvében.
A felszabadulásra emlékeztető honvédelmi napra a 2699. számú Zalka Máté Úttörőcsapat minden tagja alkalmi kitűzőt
kapott. Pesterzsébeti főbérlőm, Karácsony Józsi bácsi segített nekem a pár száz kis emlékeztető legyártásában. A linómetszetet műanyag lapra applikáltuk, s úgy emlékszem, biztosítótű tette kitűzhetővé.
Az 1976. április 29-ére tervezett harci túra elmaradt. II. Rákóczi Ferenc születésének emlékére forgathattam a fejemben valamit, hiszen az
előkészítő folyamatban a Hadtörténeti Múzeumot látogattuk, ahol múzeumpedagógusok adtak a kezünkbe dali pár pisztolyokat. A megmaradt
zsebnaptár bejegyzései abban az évben ezen kívül is számos iskolán kívüli akcióról árulkodnak.
Az árulkodásról álmélkodásom jut eszembe, midőn a korábbi pesterzsébeti főbérlőnk férje, a civil ruhás BM-es tiszt apróra elmesélte, hogyan
is zajlott le az 1974-es honvédelmi napi programunk. Máig nem értem,
miért volt oly fontos a belügynek tudni, hogy mekkorát bukfencezünk
5. Saját gyártmány volt.
a gyerekekkel. S vajon miért érezte szükségét az illető, hogy mindezt a
tudomásomra hozza? Miheztartás végett? Vagy a lakáskiutaláshoz gyűjtötték valahol szorgosan a jó-rossz pontjaimat?
Az 1977-es honvédelmi napunkról néhány fénykép és a csillag-túra útvonalát ábrázoló képeslap maradt meg. Ebből csak
őrsönként jutott egy-egy, a naplókba, természetesen. Őrsy Károly barátommal laboráltuk a fotókat, s nem pusztán a múló
idő, de néhány sör leeresztésének hatása is antikolta őket.
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A harci túrák terepét egykori Budán bandázó, vasárnaponként a Pilisben kiránduló gyerekként Soroksáron el sem
tudtam képzelni, így aztán nem értem be egy laza délelőtti akadályversennyel a Molnár-szigeten. Minden alkalommal
messzire mentünk.
A budai indulási pozícióba a reggeli csúcsforgalomban többszázad magunkkal kellett eljutni. A fővároson átkelt
első kiérkezőket már várta az indító állomás személyzete, a budai lakos kollégák, majd feljebb a hegyen-völgyben
leelőzték a gyerekeket a többiek. A haditervben nemcsak a kiérkezéseket, hanem az utolsó csapatok elindulása után
az első állomásokon működött kisgyerekes anyák szolgálatának végét is kalkuláltam. Az 1977-es honvédelmi napon
a logisztika új elemmel bővült: a terhelhető kollégákkal s néhány gyerekkel együtt már előző délután kitelepültünk a
Kevélynyeregbe, s másnap reggel felülről szálltuk meg a csillagtúra négy útvonalát. Az indító állomásokról ekkor is
korán hazatérhettek azok, akiket kímélni igyekeztünk.
A gyerekek őrsönként, azaz 6-12es csoportokban jelentkeztek az első
állomáson. Mindnyájan úttörő nyakkendőben, őrsvezetőjükkel, őrsi zászlóval. Induláskor kaptak egy igazoló
lapot. Ezen sorszámozva szerepeltek
az állomások forgatókönyv alapján
született fantázia-nevei, az ott kapható pontszám mellett a ténylegesen
elért pontok helye, megjegyzés rovat
és az állomásparancsnok aláírásának
helye. A kiindulási helyen erősítettük
meg a kerettörténet mondanivalóját.
6. Halványuló emlék
a Nagy-Kevélyről 1977-ből.

A leküzdendő feladatok részleteire csak szórványosan
emlékszem, iskolák százai, gyerekek tízezrei találkozhattak ezekkel. Légpuska lövészetet csak úgy tervezhettünk,
ha a sörétek becsapódása mögötti hely beláthatónak és
biztonságosnak bizonyult. Sziklafal épp úgy nem jöhetett
szóba, mint egy sűrű cserjés. Kislabdadobáshoz belátható
hosszanti hely kellett, váltófutás jellegű csapat-ügyességi
feladatokhoz kevesebb. Az ének nem maradhatott ki, akkoriban gyakran „terven felül” is énekeltünk. A tematikával kapcsolatos szellemi totó nem túl sok és nem túl
bonyolult kérdést tartalmazott. Inkább a tanítás, tájékoztatás dominálta. Felderítő-nyomkereső tevékenységet is
beiktattunk, például a következő állomás helyéhez vezető
térképvázlatot rejtettünk el, vagy egy utasítást valamiféle
titkosírással.

7. Eredményhirdetés: Folberth Tamás,
dr. Koszti György, Koltai Jánosné,
Lengyel Gyuláné, Balogh Jancsi, Nagy Ági.
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Igazi katonák nélkül harci cselekményeket épp úgy nem lehet elképzelni, mint romantikát az ismert,
soroksári terepen. A mi harci túráinkon Kaczúr László törzsőrmester
vezetésével egykori alakulatom katonái segítettek jó kedvvel, melyet csak
fokozott, hogy a Széchenyi-hegyen
ezúttal nem az úttörők által főzött
Fradi-kolbászos paprikás krumpli,
hanem éttermi ebéd koronázta meg
a sikeres hadműveletet.

8. Köszönet Kaczúr Lászlónak
és katonáinak 1974-ben.

Katonakoromban Kaczúr lepett meg azzal, hogy ők, a hivatásos katonák a mi nevelőink voltak. Azóta a sorkatonaság megszűnt. Egyre inkább meggyőződésem, hogy a hadsereg nevelő szerepét semmiféle honvédelmi nap, hadijáték,
cserkésztábor nem tudja pótolni. Az ember nem pusztán individuum, hanem együttműködésre, fegyelemre képes, és
arra ráutalt közösségi lény. De segíteni kell, hogy azzá is válhasson.

Az iskola volt az óvóhelyem
– írta nekem egykori tanítványom.
Gabi az osztály és az iskola egyik legnépszerűbb személyisége volt és maradt. Máig különleges érzékkel szervezi és
rendezi az osztálytalálkozókat mindhárom iskolai közösségének. Eredeti ötletei kiterjednek a régi társak címének felderítésétől az egyedi meghívókon át
a műsorig, a társalgás finom irányításáig, a helyszín ízléses kialakításáig. Előfordul, hogy otthonában látja
vendégül a csapatot, mert megteheti,
és szívesen teszi.
„Az iskola volt az óvóhelyem, –
mondja a sikeres családanya. Diákként voltam a helyemen utoljára. Lehettem olyan, amilyen vagyok. Mind
a tanáraim, mind a társaim elfogadtak úgy, ahogy vagyok annak, aki vagyok. Senki nem kritizált. Szerettek.
Én pedig azt csinálhattam, amit akarok! Soha olyan színes egyéniség nem
voltam utána, mint akkor!”
És én? Akkor? Fiatal tanárként,
pár évvel ’68 után, könyvekből,

9. Szentesiné Erzsike, Vera igazgató asszony, Koltainé Kati, Koltai László,
Ács Győző 2011.
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filmekből, de előéletemből is töltekezve, a lehetségesig szemben álltam a társadalmi nyomást leképező iskolai világgal.
Gabival közös iskolánkban megtehettem. Az egyik kolléga mániákus irodalmár lévén kitilthatta óráiról az igazgatói
körleveleket, a másiknak elnézték fegyelmezési nehézségeit, hiszen a zenét a maga módján megszerettette, s ha valakit
bemószeroltak a főnökasszonynál, hogy ezt vagy azt a szokatlanságot „követte el”, a válasz így hangzott: – Neki szabad.
Dolgozik! –
Szabadok voltunk, egyéniségek lehettünk, hiszen az iskolai értékrend első helyén a teljesítmény, a gyerekek fejlődése és fejlesztése állt. Ennek alárendelten működött az igazgató és mindenféle autoritás; a szerepek, a személyiségek
kibontakozhattak.
Nem vitás, hogy minden iskolában akad olyan nevelő, akinél vigaszt és menedéket lel a gyermek, mégis, igazi alma
materré, tápláló, éltető anyává csak olyan iskola válhat, ahol a tanárok nem oktatásvégrehajtó bérmunkások, hanem
tanulóik számára személyiségük teljességével aktívan jelenlévő, sokoldalú, sok vegyértékű emberek. Az ilyen iskolában
nem róják meg a nevelőt azért, mert kilóg a sorból! Nem vált ki ellenszenvet, ha szokatlan módon rendez meg egy
iskolai ünnepélyt! Nem lép működésbe az SI faktor (a sárga irigység), ha fiatal, ha tudós, ha sportos, ha divatos, ha
tekintélyes, ha publikál, ha táncol, ha népszerű. Hiszen ők valamennyien teremtik meg az iskolát, amelyben mindenkit
elfogadnak, amely óvóhely lehet a bajban is.
Szerencsére Gabinak volt ilyen iskolája. Nekem és társaimnak a jó sorsunk szintén megadta, hogy a Városmajorban
Kiss József László közelébe kerültünk, aki szerette a becsületes vagányokat, vagy éppen Garai Tibornéhoz, akit – a Vas
utcában – szaktárgyánál is jobban érdekelte az a tanuló, akinek meg kellett fogni a kezét. Nélkülük egy tanárral, Gabi
és mások számára egy atyai baráttal kevesebb „jöhetett volna létre”. Kincset érnek a családot kiegészítő, néha azt pótló
iskolai óvóhelyek.

Közönséges munkanapok a Zalkában
„A tanárok nem dolgoznak. Pár órát leadnak az iskolában, kikérdezik a leckét, aztán szünet, majd megint szünet” –
hangzik olyanok részéről, akik egy tanterembe lépve már a köszönésnél is zavarba jönnének, s nem egy iskolai osztály,
de saját neveletlen gyerekük nap mint nap kiidegeli őket. Ó hogyne, különféle emberek dolgoznak a mi szakmánkban
is, gyengék, kiválók és közepesek, az ilyen vélemények épp ezért felületesek. Nem vitatkozva senkivel, csak megőrzési
céllal foglalom higgadt leltárba, hogy teltek pályakezdő tanári napjaim.
Korán keltem. Szakállas mivoltom ellenére sem fordulhat elő, hogy borotválkozás nélkül, gondozatlanul utcára
lépjek, kapkodni nem szeretek, ezért ébredés után az indítófolyadékként funkcionáló erős feketét is megdupláztam még
otthon, hogy akcióba lendíthessem magam.
Egy 1974/75-ös zsebnaptár tanúsága szerint a hét mind a hat munkanapján reggel 6.45-kor kezdtem a soroksári
Hősök terén, ahová a Majakovszkij (Király) utcából egy trolival, a hatos villamossal és két autóbusszal jutottam el.
Később az erzsébeti (mostanában kiejtve pesszent előzi) Pacsirta és Királyhágó utcai albérletből kevesebb átszállással érkeztem. Megadó belenyugvással billegtünk kifelé a Soroksári úton a hajnali 23-as vagy 123-as buszon. Olyan családias
törzsgárda és gyerekcsináló zsúfoltság, mint amilyet a hatvanas évek közepén Máriaremetéről befelé jövet megismerhettem, Dél-Pesten nem volt. Messzebbről, Óbudáról járt a Zalkába Fenyő Gyula és egy ideig Halmos István – de ők
inkább HÉV-vel közlekedtek.
A nevelőknek némi plusz pénzt hozott a reggeli ügyelet. Fél év után igazgatói jóindulat ajánlotta fel ezt a lehetőséget
a feleségemnek és nekem, az asszony délelőtt-délutáni napközis beosztásához igazodva hetenkénti váltásban. Hitvesem
szerint én – mivel szeretem a rendszerességet – a saját érdekemben vállaltam el váltás nélkül a reggelezést-hajnalozást.
Mit tagadjam: önző voltam már akkor is! Nem voltam képes a mindennapi kényelmes hajnali kelésről lemondani!
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Szentpéteri Ernő 5.45-kor kezdte a reggeli ügyeletet, kivéve, ha a 6.45-ös kolléga kissé hamarabb érkezett, akkor
bizony együtt kértek bebocsájtást a Zalkába Sinka bácsitól, a mindenes portástól, és nyitották ki a földszinti folyosó
két utolsó termét. Az ilyenkor kissé megbillent munkásőr öntudatot helyreállítandó Szentpéteri kötelességének vélte
Halmost megpiszkálni, amiért az a Magyar Nemzeten kívül más újságot a HÉV-en sem vett a kezébe. Az én ellenzéki
mivoltomat szintén a szememre vetette, akkor is, amikor húsz év múlva együtt tüntettünk a szocialista-szabad demokrata kormány oktatási minisztere, s főleg a rendkívül alacsony illetmények ellen! Az öntudat néha éntudat.
A reggeli ügyelet iskolánkban arra szolgált, hogy az uralkodó osztály műszak előtt beadhassa a saját utánpótlását a
megőrzőbe. Az első órában egy tanterem, a másodikban kettő vált szükségessé a tároláshoz. A gyerekek nem maradtak
felügyelet nélkül, eső, hó nem érte őket az utcán.

10. A legelsőim!

Osztályomnak, azaz (úttörőként automatikusan) rajomnak nem volt szüksége erre a szolgáltatásra. Kérésemre és
önként vállaltan mégis bejártak az iskolába, felváltva, saját beosztásuk szerint. Meséket olvastak az ügyeleten összegyűlt kisebbeknek. Így tudtam elkerülni, hogy az én gyerekeim az iskola előtt úttörőmunkaként mások után ganézzanak. A Hősök terén a szemetet ne ők szedjék össze.
Óraközi szünetekben hétfőn és csütörtökön folyosón
ügyeltem, az utóbbit jobban szerettem, mert közelebb
esett a szaktantermemhez. Ez a munka nem járt plusz
pénzzel senkinek, azonban felelősséggel igen. A szüneti
nyüzsgést sokkal nehezebb volt szemmel tartani, mint
a tantermet óra alatt: a folyosón akármi történhet, amit
nem láthatunk, hirtelen baleset is. A korabeli óra- és
ügyeleti rend szerint hétfőn 6.45-től úgy 13 óra valameddig – Marosi Pista bácsit idézve – még pisálni sem
mehettem el.
A napi több lyukasórát nem szerettük, egy-kettő
azonban jól jött kiugrani valamiért a boltba, benézni a

11. 1974. Tanári órarend.
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Dominó Áruházba, vagy a tanáriban társalogni, nem szólva arról, hogy mindig akadt kijavítandó dolgozat. A később
bevezetett ötnapos munkahét tömörítette az órákat, hajszásabbak lettek a napok, a gyerekek órarendjében is kevésbé
lehetett érvényesíteni pedagógiai szempontokat.
Az ebédet az egykori községháza épületében – úgy emlékszem – helyben főzték azok a konyhás nénik, akiket a tanításon kívül minden másban is kollégáinknak tudtunk. Van, akinek az arcára negyven év után is ráismernék, de hogy a
frankfurti leves vagy a borscs volt-e finomabb, az rejtély marad. Egy másik levesre azonban emlékszem. Egy ízben, midőn
az ebédlőben Fiam Istvánné Julika asztalánál értesültem egy percek múlva kezdődő értekezletről, a műfajhoz viszonyulásomat a – Most jön a fekete leves! – sóhajjal kommentáltam. Mit ad Isten: ott jelentették be, hogy az asztalszomszédom
lesz az igazgatóhelyettes. A fekete levest, vagyis a napi harmadik, néha a negyedik kávét is ebéd után a szaktanteremben
főztem és fogyasztottam.
Keddenként délután a pusztai napközi következett, ahol reál szakos kollégával váltottuk egymást két teremben, így segítvén a házi feladatokkal bajlódó gyerekeket. A valamikor Marxfalva nevét viselő Péterimajorba, a külváros külterületére
a Marx Károly úti iskola mellől a Geyer Flórián utcai megállóból a 66-os busz egyik változata vitt ki bennünket, nem túl
nagy járatsűrűséggel. Az utcanév a városrész nemzetiségi múltjára utalt. Geyer Flórián az SS-be kényszerített, majd kitelepített soroksáriak rokonaiban keserű emlékeket idézhetett. A nemzetiségi jelent a hetvenes évek közepén a nyelvtagozatos
osztályok képviselték a Zalkában. Mivel Soroksár nem Mátészalka és nem Matolcs, a tábornok neve, mely a szülőhelyéről
vétetett, mára a múlté.
Minden második hét csütörtök délutánján két úttörő-óra, pénteken lövészet, más néven honvédelmi szakkör tartott
bent az iskolában. Az előbbit – mint minden osztályfőnök – úttörőpajtásként ingyen, az utóbbit szakköri díjért végeztem.
Néha a szaktanterem gyarapítására fordítottam egy-egy szabad délutánt, önkéntes gyerekekkel. Máskor meg ugyancsak a 214-es terem részére szemléltető fényképeket hívtunk elő egykori úttörőm, akkorra barátom, Őrsy Károly óbudai
főiskolai laboratóriumában. Nála már nem ittam kávét, ellenben a labor melegére való tekintettel sör nélkül a munkához
hozzá sem fogtunk. Erzsébetre néhány átszállással estére így is hazaértem.
Iskolai fogadóórák, szülői értekezletek – ha jól emlékszem, negyedévente voltak. Ezekre azok a szülők is eljöttek –
ellentétben a másutt tapasztaltakkal – akiknek a gyerekével kapcsolatban akadt megbeszélnivaló. Menet közben pedig
inkább lehetőség, mint kötelesség volt családlátogatást tenni ott, ahol szükségesnek látszott.
Számolatlan órát, napot töltöttem 1975 tavaszától a vízi táborozókkal, vízi úttörőkkel. Természetesen passzióból: ez a
szó nem pusztán ingyen munkára, szórakozásra, hanem szenvedélyre, érzelmi elkötelezettségre is utal. Le sem tagadom.

A történelem tanítómestere
Historia est magistra vitae – írattuk nem egyszer a füzet első oldalára, hogy jelentőssé tegye a magister által oda rendelt vázlatokat. A latin emelt a tekintélyén. Ha volt ilyen, az enyémen, az iskolamesterén is. Egy-egy tanuló azonban a
maga életét élve – a históriára, a tantárgyra és a közvetítőjére egyaránt fütyült, ha akart. Szabadság tere volt erre. (Vajon
megmarad-e a köznyelvben vagy a történelemben a budapesti Szabadság téri emlékmű elleni 2014-es tüntetéssorozat
emléke?)
Szerettem történelmet tanítani és tanulni. A történelem munkaköri kötelezettségemen felül is érdekelt. Bárki joggal
mondhatja: úgy könnyű!
Igaza van. „Aki megtalálja azt a munkát, amelyet a legszívesebben végez, annak soha nem kell dolgoznia életében.”
Pólya György matematikus szavait magam sem vitatom, azonban a dolog, a köztanár munkája és helyzete nem ilyen
egyszerű. Az iskolai tantárgyak egy része ideologikus tartalmakkal terhelt. A történelem tanításának éppen az ideológiáktól a lehetőségig mentes tartalmakat kellene közvetítenie, hogy e tekintetben is önálló, szabadon gondolkodó, a
társadalomban mindig meglévő döntési helyzetekben eligazodó embereket segítsen felnőni.
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Biztosan akad, amit mai tudásom alapján másképp tanítanék, mint a Kádár-rendszerben, de akkor az egész
országban használatos tankönyvekben realizálódott anyag érdemi kiigazítására ritkán éreztem késztetést. Széllel,
azaz tankönyvvel szemben ez nem sok sikerrel, inkább a gyerekek összezavarásával kecsegtetett. A szükségesnek vélt
hangsúlyeltolásokat csípőből elvégeztem. A tények és összefüggések nagyon szűk sávjáról, amelyről a történetírás és
az értelmiségi közbeszéd hallgatott, nem beszélhettem, hiszen hiteles tudásom nem lehetett róla. Tabu volt a Szovjetunió imperialista politikája, valamint Kádár János szerepe a Rajk-perben, a Nagy Imre-perben.
A szocialista hazafiság nem volt idegen tőlem, bár mindkét elemével szemben kritikus voltam. Főiskolai tanulmányaim megkezdése előtt is világos volt számomra, hogy a sokat hangoztatott fejlődés nem a szocialista ideálok megvalósítása felé halad, azonban voltak valóságos össztársadalmi eredmények, amelyeket nem az akkori pártállami média
talált ki. Reménnyel és bizalommal vártam a másfélmillió lakás felépítésére előirányzott program rám jutó hányadát.
Reménnyel, mert másom nem volt. A munkám? Az „öreg átkosban” rögzült, hogy Nálunk a munka / becsület és dicsőség dolga! Azaz: a munkának nincs értéke, csak becsülete, s mindkettő megfizethetetlen – és megfizetetlen is maradt.
Magyar hazafiként a hetvenes években volt mire büszkének lenni. Bethlen Gábor török hűbéres Erdélye és a
szintén hűbéres Havasalföld között okkal tettek különbséget az alattvalók. Ennek megfelelően hazánk lakói a „béketáborban” is kivételezett helyzetet élveztek.
Az 1974. évi október hatodikai aradi megemlékezésről visszaérkezve azt adtam tovább, amit láttam és magyarként
éreztem: a Kárpátok Géniuszának diktatúrája, lakosainak nélkülözése távoli világ egzotikumának hatott mindnyájunkra. Mi itteni magyarok a szovjet befolyási övezet legvidámabb barakkjában büszkék lehettünk viszonylagos
jólétünkre, szabadságunkra a „testvéri” országokéhoz képest. Ebbe a katedra szabadsága is beletartozott. Tudtommal
azért, mert nem (párt)vonalasan tanítottam, nem szenvedtem hátrányt a rendszeromlás előtt. Tudtommal nem. Pedig
Soroksáron is megfigyelt a belső elhárítás.
A történelemtanításra Csillik László szegedi szakvezetőnk remekül felkészítette azt, aki hagyta magát. Vesszőparipája az applikáció volt. Lényege: fém táblára térképet helyeztünk vagy vázlatot rajzoltuk, s ezeken tologattuk a
kicsiny mágnesekre ragasztott színes figurákat. A katonák, gyárak, eszközök sematikus képei mozgatásával szemléltettük a folyamatokat, az időbeli változást. A gyerekek szerették. Szívesen magyaráztak applikáció segítségével ők
is. A fóliázott történelmi vaktérképekre a szünetekben – önként! – egymással versengve helyezték fel a helyneveket,
évszámokat.
Amikor a nyolcvanas években a szegedi Dózsa iskolába invitáltak tanítani, megdöbbentett, hogy a távozó kolléganő ki sem csomagolta az állam által mindenhová eljuttatott, az igazgató által megrendelt applikációs készletet. Megjegyzem: a hölgy épp felfelé távozott, az egyetemi gyakorlóba. Vajon mit adott tovább a hozzá kerülő tanárjelölteknek?
Melyik professzornak vagy apparatcsiknak a felesége lehetett? Ki tudja! Ez így megy azóta is… Nem lehet mindenért
a szocialista rendszert hibáztatni.
Szaktanteremről Csilliktől nem hallottunk. Egyik soroksári elődöm, Lóránt István még nem ismerte, Szabó Sanyi
azonban baráti-kollegiális segítséggel megvalósította a Kazincbarcikáról indult kezdeményezést a Zalkában.
Nagyon szerettem szaktanteremben dolgozni. Ha kaptam pénzt száz darab mágnesre, személyes jutalomként értékeltem. A mágnestábla alá édesanyám varrta az applikációs figurák zsebes tárolóját. Fotókat Őrsy Károly barátom
főiskolai laborjában másoltunk. Délutánonként maguk a gyerekek is dolgoztak a fejlesztésen. Másnap délelőtt aztán
büszkén mutatták társaiknak a műszaki rajzlapra készített, kiváló vonalvezetésű térképvázlatokat. Az iskola egyetlen
epidiaszkópja – az átlátszó és át nem látszó képek kivetítésére egyaránt alkalmas vetítőgép – segítette a csodát, és
egy kiváló kézikönyv. Mint köztudott, akkoriban nem létezett elektronikus tábla, sem kakaóbiztos számítógép. (Aki
elfelejtette volna: ez egy liberális politikai párt sleppjének közpénzlenyúlós akciója volt.)
A szaktanterem ablaksorral szemközti, hosszanti falára kerültek az előbb említett közös készítésű térképek, rajzok.
Ezek alatt futott végig az időszalag: időszámításunk kezdetétől a régmúlt felé balra, a jelen irányába jobbra ábrázolta
az évszázadokat. A történelem egyik dimenziója az idő, az ebben történő képzeletbeli utazást segítette konkretizálni.
A végig futó fémszalagra ugyancsak mágnessel helyezhettünk el jeleket, szimbólumokat, applikációs figurákat.
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A múló idő érzékeltetésénél nem kevésbé fontos a tér, a hely, ahol az események lejátszódtak. Szaktantermünkben
a táblától jobbra mintegy fél méter széles takarásból függönysínekre szerelt történelmi térképek bukkantak elő – a
tanított anyag apropója szerint. A 4-5 térképet időnként cseréltük. Ha egyszerre egy nem volt elég, akkor az őket rejtő
spanyolfalra akaszthattam a másikat. Így lehetett váltani az európai események nézete, és a hazai történések térbeli
ábrázolása között.
Valahol elől lógott le a mágnes tábla is, előtte kissé
félrehúzva a vetített képeket napfényes időben is megkönnyítő eszköz, a felnagyított képeket sötét kamarán
keresztül képernyőre visszatükröző szerkezet. A szertárt
helyettesítette a felül üveges, alul zárt szekrény. Ide gyűltek a kisebb szemléltető eszközök, a gyerekek történelmi
olvasókönyvei, amelyeket így nem kellett minden nap
táskában cipelni, mégis mindig kéznél voltak. Így tehettem színesebbé az órát, az óravezetést, mely hol jobban,
hol kevésbé jól sikerült.

12. Vas Attila honvéd a szaktanteremben.
(Tihanyi Péter felvétele).

13. Háttérben a nappali vetítésre is alkalmas képernyő.
Előttem Rácz Sanyi. (Tihanyi Péter felvétele).
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A marokkövet – igényesebbeknek: szakócát – a szekrényben találtam. Az első kőeszköztől az emberiség korabeli csúcsteljesítményéig vezető útról szóló tantárgyhoz csináltam kedvet vele. A jókora kavicsot a National
Geographic Magazine holdra szállást ábrázoló poszterével
együtt alkalmazva indítottam ötödikben a történelemtanítást. Vajon megmaradt-e emlékképként valakiben? A jó
hangulatú órák egyike-másika biztosan.
Nagy buli kerekedett, amikor bírósági tárgyalást
adtunk elő egy vitatható kérdés kapcsán. Legemlékezetesebb játékunk az athéni piac jelmezes-kellékes megjelenítése – szintén ötödikben, Filla István nagyszerű
tankönyve alapján. A gyermeki rögtönzések számomra
is élményt nyújtottak. De ha egy másik osztályban, Réziében, az akciódús óra végén egy kolléganő értelmes és
aktív fia sehogy sem tudott helyreállni, bizony atrocitásra
vetemedtem. Nem képeztek ki a nagy tanulói aktivitással
működő órák vezetésére, ilyennel diákként jószerivel sohasem találkoztam. Az évtizedek alatt előfordult háromnégy nem felejthető fülest mindig kudarcként éltem meg.
Az elfogulatlan osztályzást a mindenkit azonosan kérdező röpdolgozatokkal, dolgozatokkal lehetett megvalósítani. Központilag kiadott feladatlapok történelemből az
általános iskolák számára 1974 és 1979 között még nem
készültek. Iskolánk azonban rendelkezett stencil-géppel,
amely a vállalatoknál már jó tíz évvel korábban feltűnt
xeroxhoz képest elég silány nyomatokat hozott létre, de a
célnak megfelelt. Még vaktérképet is lehetett vele készíteni! Minden feladat mellé az adható maximális pontszám,
javításkor a teljesített került, s végül csak össze kellett
adni és az öt osztályzat valamelyikére átváltani. Ha hiba
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került az értékelésbe, ezt a tanulók kérhették számon a reklamálásra mindig fenntartott időben. A dolgozat megbeszélése ugyanis legalább olyan fontos volt, mint a jegytermelés.
Sajnos, a komolyan vett követelmények szerint csak az értő felelő kaphatott ötöst, a kiválóan betanult produkció
gazdája nem. Akkoriban árnyalt szöveges értékelést nem adtunk, ezért kezdetben, alsó tagozat után szokatlanul hatott
a gyerekekre az új norma. Volt, aki úgy vélte: ok nélkül pikkelek rá, mások azt hitték, hogy csak a vízi úttörők kapnak
ötöst. A vízi-úttörőket, honvédelmi szakkörösöket persze jobban ismertem, ennek lehettek folyományai. Azokat azonban, akik erősen titkolt személyes szimpátiámat élvezték, éppen az egyenlő megítélés jegyében szigorúbban osztályoztam, mint másokat.
Ez már történelem: egykori tanulóim illetékesek a megítélésére. Facebook:
Jutka: – Nem a tanulásról beszéltem, hanem arról, hogy kire emlékszel. Varga történelemtanárunk volt. Emlékszel?
Zsolt: – Én is arról. Laci bácsi nagy király volt.
Zsolt: – És amikor Varga tanár úr felismerés versenyt vetített, én meg jelentkezés nélkül bemondtam a válaszokat
(sajna megvolt otthon a Magyarország története képekben), és repültem kifele az osztályból a folyosóra, nem is egyszer.
Mindég a Bertalannal meg Jutkával csatáztuk a potya ötösökért. Néhányszor a Jutka nagyon belemászott a lelkivilágomba, mert lány létére lenyomott
Jutka: – Hahahaha!
Zsolt: – Hát miniatúrákat, iniciálékat kódexekből, mi van rajta c. kérdéssel: „István király megvakíttatja a pogány
Vazult” vagy „Károly Róbert völgyben vonuló seregeire vlachok nyilaznak."
Zsolt: – Persze, az ismert ok miatt néha Halmos Pista tanár úr vissza is kísért az osztályba. Vera néni előtt nem csak
a diákok haptákoltak, hanem jól látható módon a tanárok is.
Jutka: – Mi van Zsolt? A kis eminens - meg vannak még a jegyzeteid?
Zsolt: – Á, de ez baromira bevésődött.
Zsolt: – Különben is, Jutka, nem ismered a Képes Krónikát.
Andrea: –Hát kövezzetek meg, de én érte nem rajongtam. Rögtön a 2. töri órán elvágta magát nálam, sose fogom
elfelejteni
Zsolt: – Mér, mit művelt? Neked vágta a krétát? Vagy nem tetszett a bulgár matrózpólója?
Andrea: – Ááááá, a legelső tananyagból legelsőként engem feleltetett. És én megtanultam rendesen a hülye ősembereket, és mégis csak négyest kaptam...
Jutka: – Hahaha, Andi. Csak négyest ... Hahahaha
Adrienn: – Nála pofára ment a dolog. A matróz pólójára emlékszem még ma is!!!!!
Andrea:– Akkor ezek szerint az én pofám nem tetszett neki!
Adrienn: – Az enyém sem! Nem ő volt a vízi úttörők fő muftija a suliban? Asszem nála úgy működött a dolog, hogy
ha nem vagy vízi úttörő, akkor nem lehetsz tökéletes töriből!!!
Andrea:– És aki nem volt vízi úttörő, az volt a szárazföldi patkány.
Jutka: – Látod, én vízi úttörő voltam - és ötös töriből!
Adrienn:– Így van Andi!
Zsolt:– Adrienn ez nem igaz, én úttörővasutas voltam és töriből színjeles.
Andrea: – Ezek szerint mindegy volt, hogy vízen v. vonaton, csak gyalog ne!
Jutka: – Vagy nem számított milyen úttörő voltál, ha tudtad a törit.
Andrea: – És emlékeztek a Fenyőre? Utolsó évben töri dolgozat előtt egy héttel megadta a kérdéseket.
Zsolt: – Kukaaaaaa!
Gabi: – Fenyő egyszer azt magyarázta, „a háború nem olyan ám, hogy csak kikardom a rántom és megyek a csatába!” - a mai napig itthon el nem hangzik a Fenyő név, anyu is Kikardomarántomnak hívja!
No igen, Fenyő Gyula tanár úr átélt valamit az általa tanított történelemből. A Don-kanyart egyik fülére enyhe
hallássérüléssel élte túl.
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Aradi évfordulók
Ma már semmiség az, ami a hetvenes évek elején tőlünk tellett. Szegedi főiskolásként azt a zászlót is kitűzettük,
amelyik március 15-én nélkülünk nem kerülhetett volna a vörös mellé. Szép hangú lányaink a múzeum lépcsőjen
verset mondtak, és ott is koszorúztunk, ahol nem engedélyezték. Nyitottunk KISZ-klubot, amely ma TÁK (Tamási
Áronról), addig nem létezett tudományos diákköri közleményeket és diák-periodikát adtunk ki a hivatalos Szegedi
Egyetem mellett. Ez utóbbi adott hírt 1974. évi 13. számában – amely véletlenül október 23-án jelent meg! –, az aradi
koszorúzásról.
Soroksári tanárként odavitt a szívem. Másnap reggelre magyarságomban gyarapodva tértem vissza a Hősök terei
iskolába. Hogy mit meséltem az alábbiakról, ki tudja már, de amit mondtam és ahogy mondtam, abban melldöngető
fél tégla mentesen, vitézkötés nélkül is benne volt Arad és Szeged.
A közeli Aradra hajnalban indultunk Szegedről, mert a határ csak Gyulánál volt nyitva. Többségünk magyartörténelem szakosként tudta, hogy miért kell Battonyát elkerülnünk, hogy miért mondunk szívesebben Erdélyt, mint
Romániát, de viselkedtünk. A román szervek is. Éppen annyit bolháztak az uzsonnás zacskóinkkal, hogy az aradi
sírhely koszorúzását lekéssük. A Kultúrpalotába a hivatalos román-magyar ünnepségre nem hívtak bennünket, nem
is igyekeztünk. Az aradi libalegelő mellett a miénken kívül csak egy busz parkolt, Békéscsabáról. A helybeli megemlékezők egyike figyelmeztetett bennünket: nemcsak halott, de élő magyarok is laknak itt. Nekik, mint mondták, a mi
kis megemlékezésünk jelentette az igazit. Az aradi vértanúk kivégzése 125. évfordulójának a rendezők protokollárisan
megadták a módját, a lelkeket azonban nem érintették.
Virágainkat az épp visszahantolt sírdombra piros-fehér-zöldet formázva helyeztük el. Ricsey Edit rövid beszédet
mondott, valaki Ady Október 6.-áját szavalta. A Himnuszhoz és a Szózathoz nekünk nem hiányzott a távozó katonazenekar, a negyvennyolcas dalokat pedig aligha tudták volna eljátszani. Nem szerepelt a tudósításban, hogyan nyeltük
a könnyeinket az emlékoszlopnak támasztott, azt majd’ felborító, hatalmas kék-sárga vörös elnöki koszorú láttán.
Romániában voltunk. Ceausescu birodalmában. A magyar Golgotán.
Délben Arad legjobb éttermében a magyar–román állami küldöttség asztalszomszédságából Bessenyei Ferenc ült
át két percre lányainkhoz, majd összeölelve bennünket súgta: – Ideülnék hozzátok, gyerekeim, de nem maradhatok!
Hogy hamarabb szabaduljak, azt mondtam ezeknek, hogy fellépésem van Pesten! –
Egy fiatal tanítóképzős Szatmárnémetiből utazott haza a gyásznapra. Tőle és egy középkorú férfitól hallottuk: a
városban harminc év alatt eltűnt a magyarok 75 %-os többsége. A főtéren, a Szabadság-szobor helyén a hős román
katona hatalmas emlékműve állott, hogy erőszakot tegyen a megmaradt lelkeken. A városi múzeum minden termében
vörös alapon fehér betűs idézetek virítottak a Conducatortól. Kint a városban magyar falfirka: Ioji, azaz: Józsi…
– No, hogy tetszik maguknak, itt Oláhországban? – szólítottak meg visszaútban a nagyszalontai kocsmapultnál. A
Symphoniámat elcseréltem egy doboz pocsék Marasestire, hadd füstölöghessenek magyarul az ottaniak.
Ma már Nagylakon át is lehet Aradra menni, csak az utat-vasutat eltorlaszoló halastavat kell kikerülje a látogató.
Kék-sárga-piros piranhák úszhatnak benne, hogy a magyar revíziót meggátolják. De nem kell mindenütt politikát,
nacionalizmust gyanítani. Csak ott, ahol megtapasztaltad. A határ innenső oldalán a korlátolt rosszindulat is megteszi
a magáét.
1999-ben, a 150. aradi évforduló alkalmából a szegedi nyugdíjas pedagógusok klubja felkért megemlékező zarándoklatuk idegenvezetésére, az odavezető úton szokásom szerinti bevezető előadással együtt. Hogyne vállaltam volna!
Csupán azt kértem, hogy az helyettesítésemet beszéljék meg az igazgatómmal.
– Ó, az biztosan menni fog, Magdikát ismerem, hiszen maguktól mentem nyugdíjba én is – válaszolt a klubvezető.
Miklós Mátyásné, akiből időközben igazgató lett, a honoráriumot nem irigyelhette, mert nem volt. Valami mást
biztosan. Jobbat ajánlott nálam: Aradról áttelepült kolléganőnket. Krämmer Erikát azonban mind a mai napig elfelejtette erről értesíteni…
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A Másodkapitány Jajónak…
Valójában ő volt a kapitány, ő, akit Soroksárra is meghívtam író-olvasó találkozóra. Mindenhol elbűvölte a
környezetét, bár nem ugyanúgy, ahogy a magas, csinos,
tanítónő, a dekoratív Zsuzsa érzékeltette:
– Kiss Jóska jön? –emelte föl szemöldökét.
– Ismered? – kérdeztem rá örömmel.
– Volt az életemben…– jelezte diszkrét, ám sokatmondó pillantással.
Kiss József az egyik könyvét így dedikálta nekem:
„A Másodkapitány Jajónak, aki már nem szabadul a
víztől Kj.”
Osztályfőnököm volt egy fiúiskolában, ahol Cukinak
nevezték. Egy férfit! Én egy osztálytárs, a szintén Varga
de János után „kis Jajó”, majd egyszerűen Jajó maradtam
ugyanott. Abban a regényben viszont, amelyben Kiss József László Másodkapitányként ábrázolta önmagát, féligmeddig én lettem Félkopasz – és vízi úttörő. Erre utal a
dedikáció. A Kj-ben Kiss József egykori, ellenőrző könyvekben, dolgozatok alján használt formás tanári névjelére
ismertem.
A soroksári író-olvasó találkozót 1975 márciusában
nem a vízi úttörő élet jegyében tartottuk. Halmos Pista
akkor sem vett volna részt rajta. Egy könyv, vagy kettő,
14. Igen, Félkopasz tanár Soroksáron!
vagy három számára korántsem jelentett irodalmat – ebben igaza lehetett. A rendezvény ürügyére, a felszabadulás
harmincadik évfordulójára meg, ha tehette, fütyült. A főiskolás munkaszolgálat, a behívó előli bujkálás és a fegyveres
ellenállás nem érdekelte – de a megbecsült vendéggel közös témát mégis csak kitapogatta.
Kiss egy évig nevelőotthonban dolgozott Zamárdiban, Halmos pedig rendszeresen gyerekeket nyaraltatott a Balaton partján. Pista szabályosan kivallatta a vendéget, előbb a kecskekörmökről szóló, általa is tanított mondáról, majd
arról, vendégünk tudja-e, hogy mondják a magyar tenger partján azt, ha fehér tarajos, tajtékzó hullámot ver a víz. Kiss
nem tudta, hogy ilyenkor a Balaton kecskézik.
Az én szememben egykori tanárom megmaradt mindentudó vízi embernek, Halmos meg kissé hiú, de az
irodalmat nálam jobban ismerő, tanítását hatékonyabban művelő kollégának. Mindkettőt olyannak szerettük,
amilyen volt.
Az idézett Halmos-féle „égetés” dacára jelentős emberi
és tanári hatást Kiss József gyakorolt rám. Akkor éppen
azzal, hogy – a tanáriban beszélgetve – két mondatával
félretétette a soroksári vízi élet lehetetlenségéről szóló
aggályaimat, s ennek következtében uszoda és vízitelep
nélkül, reggeltől estig nyakig mindenféle kenyérkereső
munkában – elindultam a gyerekeimmel a Dunára.

15. A körcímkét kaptuk, a linómetszetet
magam követtem el.
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Hogy mi lett belőle?
Még abban az évben az országos vízi úttörő vándortábor versenyén 26 hajó között az egyikkel, a Sellővel a második
(pontszám szerint első), a Szkiffel pedig negyedik helyezést értünk el. A jutalmul kapott túrakenut 1976-ban a Várban,
a frissen újjáépített királyi palotában kiállítva láthatta ország-világ. Ilyen volt az akkori ország, az akkori világ. Az
„átkos”.
Ha most mesélni kezdenék,
akárcsak az előbb említett akadályokhoz hasonlók soráról: Folberth
Tamás táboroztatni hajlandó kollégám megbetegedéséről, az áradó
Dunáról, a tábori könyvelés megpróbáltatásairól, a Jó szelet, Kapitány terjedelme is kevés lenne hozzá!

16. Hátul a két honvéd, elől Polszter Jóska és Koroknai András.

Mégis, mekkora bizalom kellett
legyen a szülőkben, akik velem, a
Zalka új tanárával engedték a Dunára a gyerekeiket! Az igazgatóban,
aki őszinte aggodalmában táviratilag leállíttatta, majd engedélyezte
az utat! És a srácokban-lányokban,
akik közül Balogh Jancsi csak évtizedek múlva árulta el, hogy a lázmérőt titokban lerázva ugorhatott
be ismét közénk a hajóba a legerősebb sodrásban, Budapesten. Köszönöm mindnyájuknak!

– Jöjjön ide, randa kövér! –
Egy szólásmondás szerint: nincs
undorítóbb a normális embernél.
Pedagógiai használatra: nincs unalmasabb… stb. Ugye?
Nos, a vizeseket biztosan nem
lehet unalmasnak, köznapinak vagy
átlagosnak tekinteni. Nem a sportolókat, akik éremért, elismerésért
edzenek, nem a hivatásos révészt,
hajóst, gátőrt, vagy a Tiszán vízirendőr kisújszállási Jani bácsit, aki
17. Hegymenetben Visegrád felé egy bálnavadászban.
nyugdíjazásáig sem tanult meg úszni, hanem azokat, akiknek a vízen járás – pardon! – a vízre szállás nem muszáj! Amikor száraz, védett helyről meresztjük szemünket a kinti viharra, amely mindenre képes, csak múlni nem; amikor elmegy az áram viharnézőbe,
és gyertyát készülünk tartani a borzongó aggodalom és az „eddig is megúsztuk” násza mellé – bent a házban, a
lakásban; amikor a sokat szidott pesti villamos ablakából lenézünk az áradó, minden mozdíthatót magával sodró
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Dunára, akkor az ember felteszi magának ezt a kérdést: elment az eszem vízi vándortáborban vergődni, ráadásul
gyerekekkel?
Kecskés Tóni kádári konszolidációs fogantatású iskolaigazgató volt Szegeden. Olyan kétszintes vízitelepet hozott
össze a Tisza partján, amilyennél szebbet, alkalmasabbat vízi embernek el sem lehetett képzelni. Más magának vásárol,
vagy privatizál-kommunizál. Kiss Jóska rövid életű Marco Polo vízi úttörőcsapata az egykori menhelyen úgy keletkezett, ahogy a Jó szelet, Kapitányban leírta, de magának hajót csak évekkel később, Polonyi Szűcs Szilárddal felesben
tudott venni. Kamenszky László cserkész módra velünk épített kenut, magán-stéget szinte csak nyugdíjban. Zugliget:
a Turák család, szárazon és vízen. Kiskunlacházán még semmi se volt, amikor 1962-ben első két kenunkkal ott jártunk, de később Guga vízparti dalokat hozott onnan flottillájával együtt. És Ráckeve, Csákánydoroszló, Visegrád, és
a Duna tévéből megismert Újpest, Varga Jánosék bázisa… A dunavarsányi Mekler Laci nélkül, aki reánk, soroksári
ismeretlenekre bízta csónakházukat, vagyonukat, nos, nélküle nem gyakorolhattuk volna 1975 tavaszán az evezést, a
borulást, a vízből mentést…
Mint az 1975-ös vízi vándortáborozás győzteseinek vezetőjét magához szólított a Nagy Varázsló. A hívásban kész tényként foglaltatott, hogy huszadik kerületiként csatlakozunk a
pesterzsébeti vizesekhez. Azt se’ tudtam, hogy léteznek! Nem
emlékszem pontosan az üzenetre, csak arra: Pencz Lajos látni
kíván! A dühös Pencz Lajos, aki óriási vízi flottájával nemhogy
nyerni nem tudott, de az árhullám okán ki se jutott a Soroksári-Dunáról a fő ágra, nemhogy a rajthoz Szentendrére. Pedig
nagyon szeretett győzni! Talán ezért akart rögtön lenyelni bennünket.
A győzelem engem akkor se érdekelt nagyon, ha megvolt.
Korábban a „győzelmes” csehszlovákiai bevonulás sorkatonai
szolgálatom idején történt, de nélkülem, amelyet egyáltalán
nem bántam. Ugyanabban az évben, amikor a bajai hídon a
csapatszállító teherautó platójáról a libbenő ponyva mögül bámulhattam a Türr-kilátót, a mocskos, vacogtató idő ellenére
újra éltem a négy évvel korábbi tábort, a sátort – felragyogott
mindent. Ahogy Kiss József dedikálta: nem szabadultam a víztől.
1969-ben, leszerelésem után XII. kerületi vízi rajként működtünk. A Másodkapitány úttörőtitkár lett, a Kapitány tanár a Sas-hegyen. Távollétükben többek közt egy vetélkedőre
készítettem fel a gyerekeket a Moszkva téri úttörőházban. Jól.
Mert nagyon jók voltak. De a Hajósinas kerestetik című, Vajek
18. Greifenstein Ági és Pencz Lajos az 1977-es
Róbert rádióriporter által közvetített fordulóról nem jutottunk
győzelem napi fáklyás felvonuláson.
el a Földközi-tengeri hajóútra. A mi úttörőink olyan triviális
kérdéssel találkoztak, amely mögött rejtett értelmet kerestek, pedig nem volt. Többre számítottak, némák maradtak
és kiestek.
Engem külön dühített egy cseppet sem rokonszenves pofa, aki a Margitsziget mellett horgonyzó hajó fedélzetén
felnőtt létére a világon semmi másról, mint a győzelemről tudomást nem véve hangosan utasítgatott, beavatkozott,
és szinte részt vett az egyik csapat működésében. Talán még a rántottát is ő sütötte, míg én szabályszerűen rábíztam
mindent a gyerekekre. Na ő volt Pencz Lajos, a Nagy Varázsló.
Vagy szerezte, vagy örökölte a pesterzsébeti vízi úttörő csónakházat, amilyenről mi a Moszkva téren, a Városmajorban, a Sas-hegyen csak álmodoztunk. A Pencz Lajos vezette XX. kerületi vándortábor pakkját 1976-ban honvédségi
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19. A Hajósinas kerestetik Vándor Jutka 1969-es őrsi naplójában.

monitor vontatta fel a Győrbe a Dunán.
Az önként köré sereglett vizeseket nagyszerűen mozgatta, tökéletesen megszervezte. Erről írtam 1987 áprilisában
az Úttörővezető című folyóiratban. Képes lett volna a „felnőtt” világ bármely posztján vezetői feladatokat ellátni, de
karrierje a főenergetikus beosztásban megrekedt. Mint mondta, egy németországi cégnél töltötte szakmai gyakorlatát.
Még a hitleráj idején.
Pencz Lajos fütyült a felsőbbségre, az úttörő-generálisokat, a pedagógusokat ki nem állhatta, s engesztelhetetlen
ellensége volt a XX. kerület nagy súlyú úttörővezető sztárjának: Stein Albertnek (1937-1997), akiről – mint mondta –
vagy rosszat, vagy semmit! A gyerekek nem is sejtették miféle eredetű a mindnyájuknak kijutó epitheton ornans:
– Na jöjjön ide, randa kövér! –
Lajos bácsi 65 évet élt meg, 1990 tavaszán hunyt el.
1976-os táborozásunkon egy másik, noha kevéssé ismert szállóige is született. Az egyik pesterzsébeti kolléga, a
szimpatikus, jó humorú Ricsey Imre a Székelyhíd utcai iskolából soha nem hagyott ki egyetlen alkalmat sem a barátkozásra, amikor a felnőttek körében előkerült a „lámpás”, azaz az üveg bor este, a korty pálinka reggel, ami rendben is
lett volna. Azonban lelkesedése néhány nap után egyoldalúnak tűnt, s ezért biztattuk őt a gesztus viszonzására. Imre
bácsi vidáman felelte: – Forintért, pajtikám! –
Egy ízben megesett, hogy – tisztára nevelő célzattal – Őrsy Karcsi barátommal még behajózás előtt magunkhoz
vettünk védőitalként némi hűtőfolyadékot. Reméltük, hogy nem lesz sértő, de eléggé didaktikus, ha a nyári hőségben
a Duna széles tükrének közepén gyakoroljuk az utántöltést. A művelet, akár a nagy távolságú bombázó gépek esetén
igen kényes. Azért, amikor eljött az ideje a két hajó egymáshoz állt, és nagyokat kortyoltunk a literes üveg fröccsből
Imre bácsi egészségére.
– Forintért, pajtikám! –

28

A Zalkában - Soroksáron
Manapság másként néznék magam is arra a két felnőttre, akik a rájuk bízott gyerekek mögött ülve vidáman szivornyáznak. Nem érdekelne az alkoholtartalom, az sem, hogy ennyi nem árt, sem a poén: – Forintért, pajtikám! –, csak
a veszély. Mert azzal mérkőzünk mindig, ha gyerekeket bíznak ránk, szülőként, nevelőként és hajóparancsnokként
különösen.
A soroksári Szentgyörgyi László
kislánya révén jött velünk táborozni.
Nagyon kellett hajónként legalább
egy felnőtt, ő, ha jól emlékszem, a
Fecskét vezényelte. Szó szerint! Egyik
sarka az őrsi csónak farán, a másik a
matrózzsák-halmon, és állva, füt�tyel, énekkel vezényli az evezősöket!
Amúgy három hétig egy hangos szó,
annyi sem hangzott el tőle.
Született pedagógusként, intelligens, tájékozott emberként vezető
lehetett volna bárhol. Tudott bánni
az emberekkel. Amikor olyan viszonyba kerültünk, hogy besorolásán
20. Varga, Szentgyörgyi, Őrsy Szőnyben.
megdöbbenhettem, elárulta: Gabi
továbbtanulása, későbbi egzisztenciája szempontjából egy „munkás” apa többet nyom a latba, mint a magasabb sarzsi. A gyengébben fizetett műszaki
állományba az Istennek se, akarom mondani: a pártitkárnak se volt hajlandó átsorolódni. Ilyen gazdagok voltunk
akkoriban. Mint mondták: Az uralkodó osztály volt hatalmon. De kormányon csak a vízi táborban.
Őrsy Károly valamikor, ifivezető koromban vízi úttörőm volt. Barátok lettünk, ezért jött velem táborozni. No meg
kalandvágyból, mint Szentgyörgyi László, a szülő, Szabó Erzsébet és Folberth Tamás, a kolléga.
Ügyeltem rá, hogy az ő legénységük – a lánykákat is beleértve – az erősebbekből, gyakorlottabbakból tevődjön
össze. A kevéssé izmos cinegéket, a kövérkés antiatlétát az én hajómba tettem. Legjobb, ha magam vigyázok rájuk.
Nem voltam olyan fejlett mozgalmár, mint a Gubacsi úti, Serény utcai általános iskola úttörőcsapat vezetője: az
ő hajójában a legnagyobb lányok ültek. Nevelési céllal – nyilván. Őket, a könnyű, palánkolt őrsi csónakban evező
legidősebbeket tartották a leggyorsabbaknak a tábori flottában, s ezért egy ízben bátran versenyt provokáltak velünk.
Nem álltam le a Gubacsi útiakkal versenyezni. Reméltem, hogy egyszer talán előzhetünk.
Vízi térképpel a térdemen kormányoztam azon a bizonyos napon, annak ellenére, hogy a táborvezető mint mindig,
előző este is a legkorrektebb eligazítást tartotta a másnapi menet előtt. Parancsnoki motorosáról azután nem avatkozott
be, mindenki tudta a dolgát: a táborverők, a paklihajó, na meg a tízegynéhány őrsi csónak felnőtt vezetője. Számukra
alapkövetelmény, hogy tőkére nem futtatják a hajót, hegymenetben kihasználják a limányt, s ha kell, ügyesen, megfelelő szögben állnak a nagy hajók keltette hullámra. Aki képes rá, úgy irányít, hogy az evezősöknek segítsen.
A Helembai-szigetnél, vagy valahol lejjebb hagytam elhúzni az pesterzsébeti elitet arra, amerre a legszélesebb perspektíva nyílott előttük. A mi nehéz, műanyag bálnavadászunkat inkább a sodorvonalban tartottam. Az többnyire nem
ott van, ahol a víz szétterül, hanem amerre szűkebb, s bár időről időre áthelyezi magát, a térkép a nagy hajók számára
hasznos bóják híján is sejtteti a helyét. Így is lett!
Versenytársaink büszkén száguldottak rá a széles homokpadra, ahogyan a másik, irigyelt csónak is, amelyet épp
motorossal vontattak. Az utóbbiak túlszaladtak a nagyobb merülésű motoros paklihajón, s jó ideig vesződtek – igaz,
bokáig érő vízben – a vontatókötélzettel… Nekünk pedig nagy vidámságunk és komoly előnyünk keletkezett!
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De nem sokáig! A Váci-Duna-ágon siklottunk lefelé, a flotta pedig a szigeti part közelében araszolt. Ott, ahol a
főváros vízellátását biztosító kutak miatt nem szabad kikötni. A tervekben ilyesmi nem is szerepelt! De nem szerepelt
a deus ex machina sem!
Lentől utasszállító hajó közeledett, amely elől nem a szigeti, hanem a közeli bal part felé húzódtam, egészen addig,
amíg a meg nem jelent a vízirendőrség. A szerv átküldött bennünket a folyó másik partjához, ahol a többi, tizenvalahány csónakot látta. Kissé meglepődtem, de úgy gondoltam: oka lehet rá. Ő van itthon, ő tudja jobban. A rendőrnek
fogalma sem volt a mi lehetőségeinkről, sem a ránk leselkedő veszélyről, egyszerűen nem szerette, ha valaki kilóg a
sorból. A flotta szerinte sorba’ jó!
Nos, irányt vettem a jobb partra, keresztezve a hajóutat. Eközben rávitt bennünket a víz a lentről közeledő utasszállítóra. A hajó kürtölt, a távolság egyre csökkent. A kapitány jelzett zászlóval is, hogy tőle jobbra húzzunk el, ott, ahol
rendőri beavatkozás nélkül szándékomban volt maradni. De már nem tehettem, hogy a lomha úttörő csónakkal a nagy
hajó előtt ismét irányt váltsak. Csupán a gyerekeimnek szóltam, hogy gyerünk, mert nincs mit tenni! Sokat nem kellett
magyarázni, előrehajolva hosszan húzták a lapátot, és gyorsabban, mint addig bármikor. A fedélzetről valaki leszólt,
hogy minek megy vízre az ilyen, aki nem tud kormányozni. A „vén marha!” is elhangzott, valahol felettünk, ez egészen
biztos. Harmincéves lehettem. Nem tiltakoztam egy szóval sem, húztam, kormányoztam, ahogy tőlem telt, némán. A
gyerekeket sem biztattam: nem volt rá szükség. Amint kikerültünk a veszélyzónából, egyikük, talán Gabi megszólalt:
– A hülye rendőr! – A többiek sóhajjal helyeseltek.
– Nem, nem ő, hanem én. Mert hallgattam rá! – böktem ki erre. Így vélem ma is. A felelősséget nem lehet szétosztani. A „Parancsra tettem!” mit sem ér.

Ugorgyunk!
Nyilas Misi „Csak úgy repült a sorokon. Egyik cím után jött a másik. Mikor valamit nem akart hallani az öregúr,
akkor azt mondta:
– Ugorgyunk!
Akkor azt átugrotta. De a címeket mind el kellett olvasnia, egyet sem volt szabad kihagyni, még a legkisebb hírecske címét sem, de persze a legtöbb után: „ugorgyunk” volt az utasítás.”
Három – a Zalkában töltött évek után megjelent – írásomból következnek kurta részletek. Az „ugorgyunk!” lehetőséget én is meghagyom az olvasónak.
Az Úttörővezető 1986. októberi számában fellelhető az Amiről szó esett, s amiről megfeledkezünk című vitairatban
ezt írtam:
„... Olyan korban jó élni, amely megengedi a puszta szolgálat helyett az alkotást; olyan szervezetben jó működni,
amely nem alávet, hanem kibontakoztat, olyan közösségre vágyunk, amely lehetővé teszi a lehető legteljesebb önmegvalósítást, az életkornak, habitusnak megfelelő boldog, kiegyensúlyozott életvezetést! […] Az egyetem benyomul a
középiskolába, a felső tagozat a gimnáziumra les, miközben fél analfabétákat bocsájt ki, az alsó osztályokban immár
csak tanárnők vannak a tanítók, tanító nénik helyén, s még a legadekvátabb működésű óvodák között is feltűntek a
„jobbak”, a specialitások, a „magasabb szintűek” […] A kisdobosság célja ne az úttörőavatás legyen, és az úttörők sem
lehetnek KISZ-tag embriók! Ne kívül keressük a célokat, hanem belül valósítsunk meg minden lehetőséget a gyermeki
személyiség tisztelete alapján működve, az adott szervezeti-intézményi keretek között. Összegezve: szívesen olvasnám
az úttörőség ismérvei között a gyermekközpontúság kritériumait, …”
[Az Úttörővezető vitájában részt vett Horváth Lajos is. Ő azonos azzal az egyetemi oktatóval, aki 1982-ben, a cikk
megjelenése előtt az egyetemen úttörőtanból vizsgáztatott. Az volt a benyomásom, hogy nem jók az esélyeim nála,
mert nem azt a fajta gyermekmozgalmat kedveli, amelyiket én. Így aztán nagy kínnal átrágtam magam az ő kiválóan
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szerkesztett, decimális tagolású, pedagógiai tudományosság szintjére emelt rendszerén, de végül nem volt képem ezt a
küzdelmet a tudtára adni. Nem buktam meg.]
1983 tavaszán egyetemi konzultációról visszaútban Budapestről Szegedre bekukkantottam a pesterzsébeti vízitelepre nosztalgiázni. Még ekkor is csábítottak vissza. Olyan ember tudott a dolgaimról, akivel korábban nem is volt
találkozásunk. Pfeiffer Ferenc rendőr főtörzsőrmester ismert rám, és fogadott volna kitárt szívvel.
Az Úttörővezető 1987. áprilisi számában A vízi élet megszervezése címmel addigi tapasztalataimat, benne a XX.
kerületben megismert módszertant adtam közre.
„A XX. kerületi Úttörő Flotta parancsnoka kidolgozta az alapfokú és középfokú vezetői próbák anyagát, mert az
egység létszáma szükségessé tette a saját vezetőképzést. A próbázások a kishajóvezetői vizsga leteltével együtt váltak
teljessé, a parancsnokok összesen „hétpróbássá”.
(A cikkhez irodalomjegyzéket csatoltam azon kiadványokból, melyek könyvespolcomon összegyűltek, s melyeket
felhasználtam vezetői munkámban, a próbarendszer kidolgozásában, vagy mint a pajtásoknak ajánlható művekként.
Számos más könyv, térkép, szabályzat és rendelet található abban a frissen összeállított dokumentumban, amelyet
jószerével épp csak kézbe vehettem. Az 1986-ban készült kézirat az Úttörők a vízen címet viseli, összeállította és szerkesztette Varga János, víziúttörő-vezetők írták, s ennek A vízitúra-vezető könyvtára című fejezete több mint száz tételt
tartalmaz.)”
Az Úttörővezető 1989. évi 1. számában jelent meg a Meditációk egy kiállítás ürügyén.
„– Kérem, én a gróf Teleki Pál által irányított Szent Rókus cserkészcsapatban nevelkedtem, és amit ott tanultam, azt
kívánom továbbadni a gyerekeknek! – A bemutatkozás formaságai után e szavakkal összegezte programját a budapesti
XII. kerületi Központi Albatrosz Víziraj nyilvános rajgyűlésén, szülők és más meghívott vendégek előtt Kamenszky
László rajvezető. […] A nyilvános rajgyűlést 1964. április 11-én tartottuk. […]
Úttörőemlékek és cserkészkiállítás? Nincs ebben semmi meglepő! A szegedi Móra Ferenc Múzeum Fekete-házbeli helyiségében bemutatott több száz emléktárgy és dokumentum között talán a leglátványosabbak a próbababákon
kiállított egyenruhák. A pelerintől és búrkalaptól eltekintve az úttörők egykori tábori egyenruhájának előképét láthatjuk bennük. A háromszögletű melljelvény (Hungária-jelvény), a kerek próbajelvények, a mellzseb rangjelző csíkjai
(családvezető-jelvény) szintén ismerősek. A liliomos övcsat felirata: Légy résen! – talán a szovjet pionírok Bugy gatov!
köszöntését idézi fel. (A magyar cserkészek köszöntése egyébként Jó munkát! volt, a kissé katonásabb, honvédelmet
idéző Előré!-nél nem kevésbé értékes gondolatot közvetített […]
Mi a kisdobosokat úttörővé, az úttörőket KISZ-tagokká neveljük – immár negyven éve. Nos, hol vannak ezek a
KISZ-tagok? A mi eszményeink gyakorlása nem valósul meg a létező ifjúsági szervezetekben, ezek iskolásak, államosítottak, s a szükségesnél nagyobb mértékben szolgálják ki a felnőttvilág napi igényeit. A felnőttvilág és a felnőtt élet
csak gazdagodna akkor, ha a gyermekek és ifjak életkorukhoz illő teljes életet élnének, amely tehetségük sokoldalú
kibontakoztatásával elvezetné őket az emberi teljesség felé! […]
Nem volna szabad látszatönkéntességet, látszatönkormányzatot, látszatmozgalmat működtetni, nem engedhető
meg, hogy gyermekeink hamis kulisszák között nőjenek fel! […]
A cserkészet ötvenezres létszámával nem ért el olyan szervezettséget, mint a mi mozgalmunk, de felvállalt eszményeik és tevékenységük rokonszenvesen közel állt egymáshoz. Talán ez az, ami nemcsak az öregcserkészeket, hanem
engem is megragadott a szegedi kiállításon.”

31

A Zalkában - Soroksáron

Mit és hogyan tanítottam az „átkosban” – magyarból
Természetesen azt tanítottam, amiért megfizettek. Így tisztességes. A Magyar Népköztársaság iskoláiban mindenütt
betartandó Tanterv és Utasítás alapján heti ütemezésű szaktárgyi tanmeneteket készítettünk. Mivel alig lehetett az
állami akarattól eltérni, a hetvenes években megjelentek az ajánlott tanmenetek. Záhonytól Hegyeshalomig egy heti
eltéréssel ugyanazt adtuk elő az általános iskolákban: az azonos évfolyamokba járók költözködés esetén nem kerültek új
anyag, új világ, új felfogás zavarába. Mindannyian a béketábor legvidámabb, mégis uniformizált barakkjában éltünk.
A tantárgyankénti és évfolyamonkénti tanéves terveket máshoz nem értő igazgatók a nyomtatottból is lemásoltatták,
nehogy elfelejtse a szocialista nemzet napszámosa, hogy hol lakik a Jóisten és a párt evilági helyi képviselője. Soroksáron effajta bigottsággal nem találkoztam, a tanév eleji munkacsúcsban nem kényszerültem a nyomtatott szöveg írniolvasni tudást igénylő lemásolásra.
A szaktanításhoz a módszertani útmutatókat nem volt kötelező használni. Nekem jól jött volna Jurij Nagibin: Téli
tölgy című novellájához némi segítség, de pl. Seres József: Szépprózai művek elemzése az általános iskolában (1976) című
munkája nem jutott el hozzám. A módszertani kézikönyvek mellőzésével támaszkodhattam volna kizárólag a saját
lángeszemre, azonban úgy gondoltam, hogy azokat a gyerekeket, akiket rám bíztak, nincs jogom alávetni egyéni mániáimnak. Így is megtörtént – mint Fehér Esztike felidézte –, hogy berontottam Szentesi Ferencné órájára azzal, hogy
a János bácsi a csatábant az én osztályom nem énekelheti!
Talán nem feltételeztem, hogy van bent tanár, a dallamot pedig jobban szerettem tanárindulós szöveggel (Előkelőek nem vagyunk, és pénzünk sincs elég…) énekelni. Az eredetileg cserzővarga John Brownnal szegénnyel és Angela
Davis fekete – afro-amerikai – polgárjogi harcosnővel épp akkor államilag sem szolidarizáltunk. Chile és Allende volt
aktuális.
Természetesen a készen kapott kliséket a tanításban mérlegelés nélkül nem alkalmaztam, de mindig, azaz, ha az
időm engedte, tanulmányoztam őket az esetleges formabontás előtt.
Irodalomórán az új anyag feldolgozása – az előkészítés, megfigyelési szempontok megadása után – a tanári bemutató olvasással kezdődött. Fontos a hangos beszéd, a tiszta kiejtés, inkább az értelem, mint az érzelmek mozgósítása,
s egyáltalán nem a színészi produkció. Nem vágytam olyan emlékezetes sikerre, mint elvirágzott szegedi kolléganőm,
aki erkély és önkritika híján a tanterem ablakánál Júliát alakítva deklamálta: „Ó, Romeo, mért vagy te Romeo: Tagadd
meg atyádat, dobd el neved, Vagy én nem leszek Capulet tovább…”
Az irodalmi elemzés célja megtudni, hogy – mosolyt visszafogni! – vajon mit is akart a költő ezzel vagy azzal a
verssel, sorral, novellával mondani. Kevéssé foglalkoztunk azzal, hogy az elemzett irodalmi mű miért hat az emberre,
ez kissé eltérő irány, de szerintem helyesebb. A mondanivalót fontosabbnak tartottuk, mint a művészi minőséget. Boldogabb nemzetek nem csinálnának mindenből világnézetet, kvázi politikát, Lédából kapitalista szerelmet, Petőfiből
szimpla népfit, József Attilából a Horthy-rendszer áldozatát. A tanár tudása és ízlése szerint alakíthatott a hivatalos
szocialista realista kánonon.
Az órát lehetőleg a megismert költőkkel, írókkal egyenrangú előadóművészek hangfelvételeivel zártuk.
Hanglemezek!
Önkéntes, pontszerző feladatokat kaptak azok, akik hajlandók voltak az iskolai könyvtárban kutakodni. Maradjon köztünk: könyvtár nélkül az irodalomtanításnak nincs értelme! Az Így élt sorozat köteteiből és a tanított alkotó
tankönyvben nem szerepelt műveiből a „megfejtéseket” nem volt nagyon nehéz fellelni. Előfordult, hogy a szorgalmi
feladat két-három lépésben olyan lemezekhez vezetett, melyekről ugyanaz a költemény más-más felfogásban volt hallható. A feladat: a produkciók összehasonlítása: abból, amit a szerző leírt, mit hangsúlyozott az egyik vagy a másik
művész? Melyik szólt az észhez, melyik volt megható, s miért? A 11-12 éveseknek feltett jó kérdések remek válaszokhoz
vezettek. Jó munkára jól esik emlékezni. Ami nem sikerült, nem dajkálom.
Fogalmazásokat is írtunk. Ezek előkészítésében Hernádi Sándor egyik kézikönyve volt számomra a leghasznosabb.
A főiskolán neki még a nevét sem hallottam. No lám, mire való az iskolai könyvtár, ha mint a Zalkában, szakszerűen
gyarapítják!
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Házi feladatként a mesék-mondák tematikában a közeli Molnár-szigetről kellett kitalálni és feltálalni valamit!
Bizony, az ötödikes fejekben akadt a mai ősmagyar sámánok fantáziájának szintjét súroló ötlet. Pedig ezek a gyerekek
nem végeztek hozzá kvázi-egyetemet, és én sem osztogattam díszdoktorátust a kitalált múltért.
Inkább újságterjesztő, irodalom és tudományközvetítő voltam és maradtam: a Hegedűs András (1923–1975) alapította szegedi Kincskeresőt, a fiatalok irodalmi-művészeti folyóiratát ösztönzésemre rendszeresen vettük, közösen tallóztuk.
Egy másik emlékezetes házi feladatot a szülőkről írattam, egészen biztos, hogy tanterv és tanmenet szerint. A fogalmazási- és íráskészség állapotán túl a nem sablonos munkákból a gyermeki lelkületre, a család légkörére is tudtam
következtetni. Volt olyan dolgozat, amelyből a szülők iránti elképzelhetetlen imádat rajzolódott ki. Osztályfőnökként
erre figyelnem kellett. Szociometriai vizsgálatom mutatóinak értelmezéséhez félretettem az irodalmi dolgozatokat. A
komplex feldolgozásra végül nem került sor, ezt az izgalmas feladatot máshová kerülve már nem végeztem el.
A versmondáshoz, szavaláshoz mindig óvatosan nyúltam, tudatában voltam korlátaimnak. A kívülről elmondandókat behajtottam, a tervteljesítés és az unalom elleni harc érdekében egy-két versszakonkénti stafétával. A Tisza a maga
15 x 4 sorával egymás után huszonhatszor, no ugye, hogy nem lehetséges? Előfordult, hogy versmondó versenyen a
természetes, belülről jövő előadásmódon alig kellett igazítanom. Csuda nagy érzések férnek meg a serdülőkben!
Sok örömet szereztem kis tanítványaimnak, amikor a táblánál az első birtokba vett szavaimmal együtt rögzült felső-tiszai kiejtésem szerinti helyesírási hibát produkáltam. Ma is hosszú magánhangzót írok oda, ahol hosszút ejtünk.
Bár főiskolai szinten a kezdeti lámpalázon kívül nem volt nagyobb gondom a nyelvészettel, kiváló tudósoknál vizsgáztam jelesre, ez nem érdekelhette a soroksári „zsűrit”. Kijavítottak. Elfogadtam.
Volt azonban egy nyelvészeti diszciplína, amelyet kevésbé élveztem, mint az ebben tobzódó professzora, Benkő
László. Engem nem hozott izgalomba a többszörösen mellé meg alárendelt tagmondatok egymáshoz való viszonyának
rejtélye. A szigorlat írásbeli részét a főiskolán egyből otthagytam, amikor megvolt a kettes. Azután – ugyancsak Szegeden – a katedrát hagytam ott, amikor egy mondatelemzésemet Erika minden kímélet nélkül megkritizálta. Idézni sem
merem a szavait. Mit tehettem? Kihívtam a táblához, és az ő padjába ülve figyeltem, hogy kifogástalanul előadja azt,
amivel én melléfogtam. Kollegiális barátságunk töretlen máig.
Különös gonddal néztem át a tanulók irodalmi és nyelvtani írásbeli munkáit. Ha a tanulók egymásét javították,
annak megvolt a célja. Ha az én javításaimat indokoltan kifogásolták, azt ötösre beváltható plusz pontokkal ismertem
el. Ellenzék, azaz visszacsatolás nélkül nemcsak a parlament vagy az ország, de a tanítás sem működik.
A hetvenes években nagyszerű munkafüzetekkel dolgoztunk, amelyek az elmúlt évtizedek alatt elavultak. Hatalmas kártételnek tartom, hogy az ezredfordulón a magyartanítás időszerű megújulását az ellenérdekeltek eltorlaszolták.
Ezen a téren is bebizonyosodott, hogy az igazság sohasem győzedelmeskedik, amíg az ellenfelei nem halnak ki.

Szavalóverseny
A Zalkában az iskolai versmondó- vagy szavalóverseny döntője – nem emlékszem, akkor épp melyik kifejezés divatozott – két korosztályra bontva rendeződött. Az ötödik-hatodikosok versengésében hatodik dés osztályfőnökként voltam érdekelt. Fehér Eszter jutott tovább tőlünk, akit előzetesen fel is készítettem. A verset nem én jelöltem ki számára,
csak értelmeztem vele. Goethe Villikirályát választotta a kislány, vagy talán anyukája. Nem tartván magamat mindenhatónak, elfogadtam a bakfis szájából szokatlanul erőteljesen hangzó tele-gyász költeményt. Instrukcióim kevesebbet
adtak a produkcióhoz, mint a saját átélése. A kisnagy lánykákat valóságosan vonzza a halál. Egyikük csuklóján általam
soha szóba nem hozott, önkezűségből eredő forradásokra emlékezem...
A Táncsics Mihály Művelődési Házban mi huszonhatan hat dések egyként izgultunk Eszti sikeréért. Tudtam: sokat
eldönt a pillanat, az előadó érzelmi helyzete, s persze a rivális versenyző produkciója is.
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A másik esélyes egy elbűvölő pofikájú, kedves, csengő hangú ötödikes kislány volt, Zsuzsi, aki máig sikeres előadóművészként szerepel. Tehetségét nem csupán a folyosón alkalmilag eleresztett cifra káromkodásai jelezték, hanem
Zsizsi, a kislány magyartanár osztályfőnöke is – biztos, ami biztos – tudatta a zsűri elnökével, Pistával.
Szerettük Pistát, nagy egyéniség volt, és elvált, magányos férfi. Az egész iskolára kiható vetélkedős sürgés-forgásban
Zsizsi csípője és egyéb kellemei véletlenül sem kerülték el az első számú magyartanárunk személyes zónáját. Amikor
formás kolléganőnk beszéd közbeni önkéntelen mozdulattal rövid pillanatra Pista kezére helyezte tenyerét, Pista minden részrehajlás nélkül bólogatott. Részemről azonban sem búzavirág tekintet, sem formás csípő, sem gyengéd érintések nem befolyásolhatták a nagy embert szavalónk érdekében. Rám nem kellett bólintania.
A mi Esztink hiteles, felnőtt versmondása után fellélegeztem, minden illem és óvatosság dacára bólogattam a gyerekeimnek: ezt a produkció nem múlható felül. Fehér Eszti biztosan első!
A szavalóversenyt mégis Zsuzsi nyerte. Lóci óriás lesz, hirdette a pici lány hatalmas tehetséggel. Ki ne ismerné Szabó
Lőrinc költeményét? Majdhogynem elég a címét kimondani, és máris empátia ébred mindenkiben a valamennyiünk
lelke mélyen megbújó kisgyermek iránt. A sikerhez elég a tiszta beszéd, a kedves megjelenés, az ártatlanul kérdő, kiszolgáltatottnak látszó szemek. Zsuzsi csengő hangjának, hibátlan versmondásának, gyermeki bájának Pista sem tudott
ellenállni.
Csak Zsizsi bájait, csak azt tudnám feledni…
Halmos István – hogy jót mondva róla rosszmájú legyek – amikor Esztike magyartanára lett, megbeszélte vele a
versmondás művészetét. Mint az egykori kislány Facebook üzenetében írta: „Ő elmagyarázta a vers értelmét, nem csak
azt, hogy kell szavalni! És azt is, hogy azért lettem csak második, mert még kicsi voltam rá, hogy megértsem. Pedig már akkor
is értettem Goethe: Rémkirályát.”
Való igaz, én nem elemeztem a hatodikos lánykának Goethét és a meningitisz ihlette vadromantikus balladájának
összetett jelképiségen nyugvó mondanivalóját. Ettől a verstől – abban a fordításban, amelyben Eszter hozta – eleve
idegenkedtem. Ma sem tetszik. Ma is úgy látom, felesleges lett volna kivesézni. Lehetséges, hogy Pista irodalomértése
és tanári tapasztalatai alapján meg tudta volna oldani egy alig tizenhárom éves szintjén a bővebb értelmezést, én biztosan nem. Túl sok háttér-információt, irodalomelméleti, irodalomtörténeti ismeretet kellett volna a hatodikos kislány
torkán lenyomni.
Legtöbb magyartanár maga jelölt volna ki verset a saját versengő tanítványának, ahogyan az úszóedzők is maguk
döntik el, mellen vagy háton indítják neveltjeiket, rövid- vagy hosszútávon a futókat. Nekem nem voltak versenyparipát győzelemre hajszoló ambícióim. Ezért így zártam Eszterrel folytatott üzenetváltásunkat: „Te választottad a verset,
és jól választottál! Csak segítettem. Nem volt okom komolyabban beleszólni, tehát kellően értetted akkor is. A művészetben
nem az elmélet, hanem inkább az érzelmi intelligencia számít.”
Kosztolányi Dezső szerint: „A könyvben nem is az az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle. Minden
szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot…”

Az erőszaktévő
Tanári pályám elején komolyan vettem a dolgom. Néha később is, ha megfeledkeztem magamról. Nem írtam,
nem olvastam a tanári asztalnál, miközben a jól megfélemlített gyerekek álságos gyakorlatok fölött szuszogtak volna
a padokban. Vízi úttörő körökben emlegettek valakit, bizonytalan hangsúlyokkal, aki állítólag ily módon, a katedrán
készítette a doktori értekezését. Nem ismertem. Sem a személyt, sem ezt az attitűdöt. Én semmi rendkívülit nem tettem a katedrán, csak a dolgom.
Tanítani persze mindenki szeret, úton-útfélen, fodrászüzletben, vagy akár a köztársasági elnöki palotában is, a Vár
magasán – ahogy Sólyom Lászlóról tudjuk. Csak legyen, aki elviseli. Hátra tett kézzel ülve, mint az én időmben.
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De aktivizálni az osztályt, érdekeltté tenni, részesévé avatni annak, ami szerintem fontos, őket meg nem nagyon
érdekli – ez bizony szakma.
Feleltetni ennél is nehezebb. Már ha a számonkérés nem Számonkérő Szék, nem vallatás, nem az áldozat fölényes
vergődtetése váratlan, gonosz kérdésekkel. Mint a tévében, midőn utcán sétáló gyanútlan járókelőket szőnyegbombáznak fölényes riporterroristák: – Szereti Petőfit? – Mikor született a besamelmártás? – Melyik a kedvenc színe: a Kőbányai világos, Radványi Barna, vagy a baszni kék? Mocsok beszédnél mocskosabb a kérdező pozíciójával visszaélni. Ó,
mennyi korábbi sérelmet, hiányosságot lehet ily módon kompenzálni! És milyen szánalmas, aki a katedrán műveli!
A jók és jobbak önállóan elmondott feleletéhez mindig fűztem egy kérdést, hogy lehetővé tegyem a tananyag
megértésének igazolását. Azt, hogy a gyermek tovább jutott, mint a tankönyv, a vázlat, a magyarázat memorizálása. A
magolás bizonyos esetekben nélkülözhetetlen, s cseppet sem szégyen; magam képtelen lévén rá, még csodálom is. Ezért
ezt a bizonyos utolsó kérdést nem igazán ellenőrzésnek, a magolók lejáratásának, hanem inkább a megértők megbecsülésének szántam. Akárcsak Ötvös Péter licenciáját arra, hogy bármikor kihozhatta az ellenőrzőjét egy beírt ötössel,
mindig aláírtam. Tanári önkény, beismerem.
Amikor az aranyszőke hajú, páros copfos hetedik ás Zsuzsi felelt, szinte az egész osztály drukkolt neki. Tudták,
hogy tanult, készült, ráadásul szerették. Ismeretlen volt náluk a társasági diszharmónia. Zenei osztály lévén, köztük
a kultúrának és az empátiának a számszerűsíthető ismerethalmazokat feloldó légköre uralkodott. Így talán nekem is
drukkoltak. Előbb a tekintetükkel, később pár szóval, gesztusokkal kérték, hogy a szépen ívelő felelet csúcsán Zsuzsitól
ne kérdezzek semmit.
Mert a koronázó kérdést arcpír, gátolt beszéd követte. A kislány akart, de gyötrődött, én nem akartam, de gyötörtem. Feleletről feleletre. Kihívás volt számomra, tudom-e úgy kérdezni, hogy válaszoljon. Bátorítón, megnyugtatóan,
tréfásan, ahogy csak tellett tőlem. Na most! Most az egyszer! Miért ne sikerülne?! S azután legközelebb is. Nem sikerült. Feladtam, kínossá vált a hozzá nem értő igyekezetem, az erőszaktévő szerep. Az a néhány szó, amelyet így világra
segítettem, nem érte meg. Máig nem tudom, mennyire utált érte. Viselkedésem mögött nem sejthette együttérzésemet.
Arról nincs emlékem, hogy elsimult-e a görcs. Alkalmazkodtam? Fejlődött? Csak képzelem, hogy ez is – az is. Évekig elfelejtkeztem Zsuzsiról.
A szálakat kiengedtem a kezemből. Konzultáció és összeesküvés következett a tanuló háta mögött az osztályfőnökével, Ötvös Péter özvegy édesanyjával. Jutka épp úgy korán magára maradt, ahogyan Zsuzsi édesanyja. A tanáriban
úgy vélekedtünk, az apa elvesztése okozhatta Zsuzsinál a beszéd-görcsöket.
Egykori tanáromat, a pszichoterapeuta dr. Virág Terézt kerestem meg, aki azonnal igent mondott a vizsgálatra.
Ötvösné Jutka tudomására hoztam a lehetőséget, és rábíztam, hogy a gyerekkel és annak édesanyjával szervezze meg a
gyermekpszichológiai vizsgálatot. Ezt követően sosem tudakoltam Jutkától, főleg nem Zsuzsitól, hogy vajon mikor és
miként folyt, eredményes lett-e a terápia. Otrombaságnak, a magánszférába való erőszakos nyomulásnak tartottam a
kérdezősködést. Nem tolakodtam közelebb erőszakkal. Ha Zsuzsi odaért hozzá, Teri néni biztosan segített.
Akkor abban az osztályban nem dolgoztam hiába.

Zsuzsi nem ért oda
Sok van a rovásomon, de nem olyan vétkek, amelyeket a túlzott bizalmatlanság okozott volna. Alkati jellemzőm,
ezért nem vagyok rá büszke, hogy jóhiszeműen tekintek a partnereimre. Mértéke a tükörben, Nagyfiamban meglep.
De ez a mi luxusunk. Alapból bízunk az emberekben. Előfordul, hogy visszaélnek vele, de ennyit megér. Hogy is lehetne állandó gyanakvásra, kétkedésre emberi kapcsolatokat építeni?
Nem volt köteles elfogadni soroksári kolléganőm, Jutka sem az osztályában tanított gyereke, Zsuzsi pszichológiai
vizsgálatára vonatkozó javaslatomat, azt azonban elképzelni sem tudtam, hogy semmibe veszi. Bíztam benne. Elvégre
tudta, hogy tanítványunknak segítségre van szüksége.
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A pedagógusnak vannak tanulói, diákjai, tanítványai. Az osztályfőnök, a csoportnevelő gyerekeimnek mondja az
övéit, akikkel több a munkaköri kötelessége, s kialakul irántuk személyes erkölcsi felelőssége, elkötelezettsége is. Nem
ritka, hogy kapcsolatuk túlterjed az iskolaidőn és az iskoláztatás idején. Például a Vas utcában Líviuszt csak az olyan
tanulók érdekelték, akiken segíthetett. Ismertem olyan osztályfőnököket, akik az egyébként alig létező személyes kompetenciájukat élték ki az osztályukkal: az ott tanítók csak rajtuk keresztül léphették át a szaktanítás kereteit. Kollégáik
szakköreibe, kirándulásaira a gyerekeik akkor se járhattak, ha maguk az osztályfőnökök nem rendeztek ilyet. A tanulók
pontosan érezték a kimondatlan tanári elvárásokat, ahogyan a családban a szüleikét is. Az osztályomban – ha tapasztalatból nem vettem volna észre – szociometriai vizsgálat igazolta, hogy ezek a rejtett társas mechanizmusok működnek.
Osztályfőnökként magam is úgy véltem, hogy az én népem az én felelősségem. Tudtam, hogy alsós tanítónőjük
hosszú ideig magáénak tekintette a gyerekeit, legszívesebben a felső tagozatban is tovább vitte volna őket, hiszen évekkel korábban megtehette. De csak négy fiút tartott meg férje evezős edzésein – s bizony nem örültem neki. Emberi
gyengeség volt, következmények nélkül. De hetedikben az egész osztálynak kötelezővé tettem a tánciskolát, annak
ellenére, hogy az a némettanáruk „üzlete” volt, hiszen évről évre a barátnője tartotta. Csekély eszközeimmel nyitottam
a gyerekeim lehetőségeit, inkább segítettem, mint korlátoztam őket. Úgy gondolom: a nevelés ezt jelenti. Segíteni a
növekedésben.
Az erőszaktévő című blogbejegyzésem visszhangtalanságából kellett rádöbbennem arra, hogy mennyire naivan értelmeztem az osztályfőnöki-tanári szerepet! Hiszen csak a vak nem látta, de ő is hallhatta, hogy a beszédzavarokkal
küzdő, ám nagyszerűen tanuló, példásan viselkedő kislány segítségre szorul! De amikor az erre szakosodott kiváló
szakemberrel elintéztem, hogy fogadja őt, akkor – tiszteletben tartva az osztályfőnöki kompetenciát – nem Zsuzsi
édesanyját értesítettem erről, hanem Jutkát, az osztályfőnökét. Hiszen az iskolában Zsuzsi az övé!
Jó lett volna tudni, hogy akkor abban az osztályban nem dolgoztam hiába. – fejeztem be az erről szóló történetet. A
visszhangtalanság azóta rádöbbentett, hogy dr. Virág Teréz, aki segíthetett volna neki, Zsuzsival nem találkozott. Ha
édesanyja utasította el a lehetőséget, osztályfőnöke szólhatott volna róla nekem. De nem tette.
Hét-nyolc évvel azután, hogy tolakodónak vélt rákérdezésemet mellőzve, vakon bíztam az osztályfőnöki-anyaipszichiáteri segítségnyújtás megtörténtében, kisfiammal jártunk a rendelőben. Az ő sorsának felismerése – Péter autista! – akkor minden más információt elmosott. De megkérdeztem, és Teri néni nem emlékezett Zsuzsira. Mostanáig
én sem. Snitt.
Ma is bánt, hogy a tanári-osztályfőnöki szerepeket tiszteletben tartva ugyanolyan bizalommal tekintettem egykori
kolléganőmre, mint volt Vas utcai technikumi tanáromra, a pszichiáterre. A bizalom nyilván nem volt kölcsönös. Zsuzsi nem kapott segítséget, nem ért oda a rendelésre.

Csak
Sok mindent eszembe juttat a nők napja, a nőket kivéve, mert őket – az obszcén áthallásokat kéretik mellőzni!
– egyetlen napra sem tudom kiverni a fejemből. Aki feministaként szemléli ezt az alkalmat, nos, ő felidézi bennem
a tiszta szívű anarchistákat, akik az 1800-as évek végén a szüfrazsettekkel együtt azért utasítottak el minden nővel
kapcsolatos előzékenységet, mert azt az egyenlőtlenség kifejezésének tartották. Így voltak ezzel a legelső, tehát kedvenc
osztályom lánykái is, követelvén a fiúkkal azonos, tehát nem megkülönböztető bánásmódot.
Kezdetben – hogy egy nem mindennapi igével fogjak a történethez – egy kalap alá vettem az egész, osztályfőnökségemre ítélt társaságot, így amikor a magam módján és velük együtt kívántam megünnepelni a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 57. évfordulóját, roppant meglepődtem, hogy a 25 gyerekből csak hatan jöttek a találkozóra. A lányok
közül egy sem. Mit volt mit tenni, indultunk nélkülük: HÉV-vel be a városba, aztán túl a Dunán, a János-hegyen is
túl, oda, ahol a nagykovácsi sertéstelep szennyének illata dúl: kimentünk a Remete-szurdokba, az Ördögárok völgyébe.
A Hétlyukat csak körbe csodáltuk, de a Remete-barlangban egészen ősemberré varázsolódtunk, gally és száraz levél is
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került, sikerrel csiholtunk tüzet, de pár év múlva mégis csak tessék-lássék őriztük a lángot (az úttörőcsapat iskolaszagú
akcióját). Jól telt a nap a romantikus völgyben, sajnos hiányoznak az akkori fotók. Pedig voltak.
Egy szavamba került volna, hogy akár minden vasárnap
osztálykiránduljunk – természetesen a templomjáró ikrek nélkül – de
szombaton is tanítás lévén órára készülni csak vasárnap tudtam igazán.
Akadtak kevésbé iskolás, magánéleti
okaim is arra, hogy csak tavasszal
vetettem be a cselt: a fiúkkal együtt
nőnapi ünnepségre hívtuk meg a lányokat. Az írásbeli meghívást még
a templomosok sem utasíthatták
vissza! Ezúttal teljes létszámban a
Remete-völgynél is messzebbre mentünk.
A nőnapi ünnepség helyszíne a
Pokol, a solymári Ördöglyuk-barlang
21. Út közben a Pokol felé. Nőnap az Ördöglyukban.
legmélyebb szakadéka. 1975 márciusában a feneketlen sötétbe vezető létrán ötödikeseimet hátul kísértem, elöl és középen a húgom és férje – mindketten gyakorlott barlangászok – tartották
őket szemmel. A mászás nem volt veszélytelen: mára a barlang be is lett deszkázva, nem látogatható.
Én is elveszítettem két gyereket. A barlangtól a Zsíros-hegyi turistaházhoz vezető úton lemaradt két kislányt ismeretlen kiránduló házaspár kísérte utánunk. Annyira szégyelltem, pedig a libasorban egyszerre elöl és hátul nem lehettem. Ha a közelmúltban nem juttatja eszembe egyikük, el is felejtettem volna. Részrehajló az emlékezet: női dolgokban
kivált… S mint mondtam: nőnapra ment ki az egész.
A sikeres akciót meg kellett ismételnünk. A következő évben a fiúk
újra elkészítették a nőnapi meghívókat. Hatodikos irodalmi olvasmányunk alapján kézenfekvőnek látszott Dobó Katicáink számára „egri”
nőnapot tartani. HÉV, villamos,
metró – irány az egri vár! Többeknek
feltűnt, hogy a keleti térfélről a Duna
alatt átkelve biztosan nem Eger felé
megyünk, de szóvá csak Várnai Zsuzsi tette. Rittyentettem valamiféle
magyarázatot, ezután rám hagyta,
akár a többiek: az ilyentől sok minden kitelik! Az Egri csillagok című
film díszletvára előtt, Pilisborosjenő
közelében készült egy havas felvétel
rólunk. Visszaútban, a Batthyány tér
közelében egy cukrászdában fogyasztottuk el az ünnepi tortaszeletet.

22. Dobó Katicákkal Egerben.
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Hetedikben célszerűbben, helyben ünnepeltünk: becsengetéskor a szaktanterembe nyomuló lányokat immár a Parasztba szóló meghívók várták! Igazi, becsületes kocsma várt bennünket, rögtön a templom mögött, kétpercnyire az
iskolától. Ahogy Rejtő mondja: Ötórai gabonapálinka! Esténként az úri közönség verekszik! Kitűnő széklábak! Megbízható
elsősegély! Belépés díjtalan! Kilépés bizonytalan! Így aztán érthető, hogy amint kettes oszlopban lefelé vonultunk a második emeletről, miért döbbent meg az a késésben lévő kolléganő, aki utunk célját tudakolta. Mert csak az ötödik óránk
volt, s nem is ötórai gabonapálinka és székláb, hanem süti és Márka várt az asztalokon, s az elmaradhatatlan virág…
Mire visszaértünk a hatodik órára, addig az illető lelkesen jelentette az igazgatónőnek. Vera három évi ismeretség után
minden kétely nélkül nyugtázta:
– Vargának lehet! Mert dolgozik! –
Egyenlőség tehát a Zalkában nem létezett. Voltak egyenlőbbek.
A külvárosi iskolában ama pártállami időkben nemcsak nőnapon nem érvényesült az egyenlőség. Én sem egyformán dicsértem és fegyelmeztem, és nem is mindig a szocialista pedagógia szocialista embertípushoz méltó eszközeivel.
Bizony előfordult a testi fenyítés. Megtörtént, hogy maga az igazgató asszony kevert le egy sokáig visszhangzó csárdás pofont a saját fiának, én pedig tehetetlen mérgemben Csabát, egy kolléganő csemetéjét kínáltam meg hasonlóval.
Egyszer. Bánom azóta is. Azt egy cseppet sem, hogy nem jutott mindenkinek, egyenlően.
Más műfaj a sima. Megörököltem a módszert. Ha a delikvens óra alatti rendetlenkedéssel kivívta magának, előre
ballagott, bedőlt, a fenekére csaptam egyet, s a dolog további intézkedést nem igényelt. Egyetlen egyszer ez sem volt
elég: Czéh Jóska olyannyira nem fért a bőrébe aznap, hogy miközben magamhoz intettem, s ő megnyugodva indult,
meggondoltam a dolgot. Visszaküldtem a helyére. Mit mondjak: Jóska – az egyébként nagyon szimpatikus, egyenes,
vagány kölyök – magába roskadva vívódott, hogy még azt sem?! Hogy egy simára sem méltó?! Ez nem igazság!
Így vélekedett a nagyszájú Gál Mari is. A sok helyes, jó eszű gyerek közül talán ő lármázott a legőszintébben az
igaza, a véleménye mellett, innen az eposzi jelző. – Ez nem igazság! – hangoztatta magyaros hangképzéssel, nagy szájnyílással nem egyszer.
– Az nem járja, hogy csak a fiúk kapnak simát! – reklamált elől, jobbra az ablak felőli padban, s rögvest bólogattak
hozzá többen a lányaim. A fiúk értetlenkedve hallgattak, akár jómagam, a lányokat inkább a válaszom érdekelte:
– Tényleg, miért nem?! –
Emancipált választ hirtelen nem tudtam adni. Csak amolyan nőnapi nőiest:
– Csak! –

Nyugodt Szikla
Épp egy közös barátunkkal folytatott internetes csevegés (chat) közben olvastam el Katinak a Facebook által kreált
indián nevét. Az egykori osztálytárs, Zsuzsa, az ő nekem írt leveleivel kapcsolatban csevegte, hogy vágnám már a tűzbe
mindet, mert mit is fog velük kezdeni örökösöm, a fiam – azután. A dolog (azután) már több ötéves tervemben szerepelt. Hozzá is fogtam. Azután, vagyis a selejtezés megindulásakor csak olvasgatok. Most éppen a tizenéves Nyugodt
Szikla leveleit. Égetés nincsen. Majd azután.
„A felvételemben egyébként nem nagyon bízom, az írásbeli is elég nehéz volt, a szóbelin pedig nem a legszerencsésebben szerepeltem. […] Ami nagyon meglepett, az a nyelvtan volt. Nem tudtam ugyanis, hogy nyelvtanból is van
szóbeli… Ha már ennyit mesélek magamról, hadd dicsekedjem el azzal, hogy általános dicsérettel érettségiztem le.”
Miközben betűhíven gépeltem a levélrészletet, a nyelvi ellenőrző csak ott jelzett, ahol kisújszállási kiejtésem szerint
hosszú magánhangzót írtam. Nyugodt Szikla ötödikesként észlelte ezt az örökséget, én meg ma is éppúgy elhibázom a
hosszan ejtett magánhangzók rövidnek írását, mint akkor. Olvasok tovább, levelet nem darálok, nem égetek.
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Az tűnik fel, hogy többet írt a barátokról, az osztálybeliekről, mint saját magáról. Pedig korán elárvult, s volt gondja
elég. Mégis, az egyik osztálytalálkozó-kirándulásunkat – két napost Törökmezőre – ő hozta össze, ő szervezte meg,
amikor már mindenki és magam is szanaszét.
Megbíztunk benne.
Mostanában már jót kuncogunk
egykori melléfogásaimon: hogy elhagytam őt és Zsuzsát a Zsíros-hegyi
kiránduláson, hogy 1981-ben a francia elnökválasztás előtt Mitterrand
győzelmét nem tudtam elképzelni,
de a lengyelek iránti szolidaritásom
azóta is teljes. Jól esett hallani, hogy
Görgeyt 1978-ban úgy tanítottam,
ahogy ma tanítják, és milyen remek
volt – na nem elsőre – a mágnestáblán
a térképes-figurás applikáció. A viccmesélő Kiss Zolit – ki hitte volna
szelíd önmagamról! – végig kergettem az osztályon, mert ülni a trojkán
az annyit tesz: orosz faszán. Vannak
dolgok, amelyeket csak néhány évvel
a ballagásuk után lehetett megbeszélni. Ilyen volt a Kati által szervezett
kirándulás is.

23. Törökmezőről Zebegénybe: Balogh János, Kovács Laci, Kiss Zoli,
Nyugodt Szikla, Erdei Erika, Kiss Alajos, Hajnal Péter, Polszter Jóska,
Czéh Jóska, Serdült Gabi. 1981. augusztus 29-30.

Arról egyáltalán nem tudtam, hogy Kati kötényvarrásának sajátkezű voltát soroksári kolléganőm kétségbe vonta.
Pedig Nyugodt Szikla szavára építeni lehetett, Mága Margit nénire szintén: ismert és többnyire ártalmatlan, helyén
kezelt spiclije volt bölcs igazgatónknak. A méltatlan gyanúsítgatás a mára kolléganőmmé vált Katival együtt engem
is taszít.
Elfogult vagyok: úgy vélem, a „gyerekeim”, a többiek sem szoktak volt hazudni, de akadtak dolgok, melyekről
maguktól nem beszéltek. Így engedtél el őket otthonról, én meg nem kérdeztem olyat, ami a tisztességet próbára
tette volna. A levelekben épp ezért nekem is írtak kellemes-kellemetlent, a tegeződés előtt harmadik személyben,
tetszikezve. Tetszett. Tetszettek. Éppen így.
Ma úgy látom, nem voltam elég személyes, nem kérdeztem rá kényesebb, fontosabb dolgokra, pedig szó esett
ezekben a levelekben megszakadt barátság fájó helyéről, felvételi és házassági kudarcról, korai gyászról. Ha mondták, írták, visszafogottan reagáltam. Tartózkodásom onnan jött, ahol a hosszú magánhangzókat hosszan ejteni
tanultam, ahol a kínálásra automatikus válasz a Köszönöm, nem kérek, ahol szemérmesen bántak az öleléssel. Így is
megesett párszor egy-egy önkéntelen nyakamba ugrás, de többnyire – mint Szegeden Nyugodt Sziklával találkozva
– viselkedtünk.
Gyerekcsoport sétált el közelünkben, nyári napközisek lehettek.
– Milyen szépek! – jegyeztem meg. Valóban öröm volt az egyenként sokféle ígéretre tekinteni. Annyian mondják
magukról, hogy szeretik a gyerekeket. Bizonyára, mindjárt az önszeretet után. Van, akik számára ez a motiváció
akár a legelső lehet: Olyan ennivaló ez a gyerek! De Kiss József fekete bőrű guayanai veje is tiltakozott a lakodalom
előtt: – Ha megszorulunk, akkor sem főzzük meg a házmester nénit vacsorára, mert „enyém nagypapa indián”! – Az
indián nem eszik embert…
Indián név a Nyugodt Szikla. Sohasem írja és mondja, hogy úgy szeretlek, majd' megeszlek, nem szokott cukorba mártva jókodni azért, hogy a nyalóka visszanyaljon. Nem hízeleg, kerüli az önfényezést. De amikor a sorban
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sétáló napközisekre annyit mondott, hogy nagyon szereti a hívatását, és boldog, hogy tanítónő lett belőle – igazat
szólott. Szólottam én is. Uff!
– Büszke vagyok rád, Kati!

Szeplő a szocializmus arcán
A szegedi Mars teret határoló szocreál épületekről csak a címer hiányzik. A Rákosi-féle szimbólum, amely hivatalában
csupán hét évet élt meg. Évtizedekkel később a gengszterváltás későbátor hőseit nem sikerült megúsznia, ellentétben a
stabil épületekkel, amelyeket az „öregátkos” idején (a szegedi Horváth Dezső kifejezése) jellemzően Sztálinvárosban, de
mutatóban Szegeden is emeltek. Akkoriban a dolgozó nép legjobbjainak a szoba-konyhákat felváltandó ilyenfélékben
utaltak ki olcsó bérű lakást. Az építők kizsákmányolását sztahanovista mozgalommal és díszoklevelekkel fokozták. Ezek
közül a műkőbe örökített példány a szegedi épület átjárójában látható.
A dicsőségtábla egy soroksári családlátogatást juttatott eszembe. Nem szólított Gombos Lajosékhoz semmi rendkívüli. A kerekképű, apró szeplős fiú balhékat nem csinált, a tanárok nem panaszkodtak rá, a társai elfogadták, megbíztak
benne. Emiatt választottuk meg őt osztálypénztárosnak.
Az osztálypénz két ágon jött össze. Az egyik az osztálykirándulások befizetett részleteiből a kiadásokon felül maradt
meg, a másik a szóbeli stilisztikai kilengések megtorlásra hivatalosan rendszeresített fegyelmező eszköz révén, amely intő
helyett szolgált.
Büntetést fizettünk a csúnya beszédért. A trojkás viccért. A gyerekek annak idején is rólunk, felnőttekről vettek példát, ha káromkodtak – bár nem mindenütt, nem mindenkor, és nem egyfolytában. De ötven fillérével számolva hízott a
kassza. Akadt, aki feltalálta magát, és – Azt az ötven fillérit! – kiáltással közölte a világgal indulatát, mire a riposzt nem
késett: – Egy forint! – Inkább a játék kedvéért, mint zsugoriságból hangzott el ilyesmi, hiszen mindnyájan rendelkeztek a
kiadásaikhoz szükséges forintokkal-fillérekkel. A káromkodási illeték rám, az osztályfőnökre is vonatkozott, de visszafogtam magam, mert – ha másért nem – akkoriban a napi négy kávéra, doboz Szimfire éppen, hogy futotta. Egyszer mégis
befizettem a közadóba.

24. A flottakürtös az 1976. május elsejei próbatáborban.
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Varga Palika, akinek a tartozása
jól felszaporodott, nem volt neveletlenebb vagy szegényebb, mint a többiek, de már zsenge ifjúságában értett
a pénzügyekhez. Hetedikben kőművesnek készült, annak ellenére, hogy
egyáltalán nem rendelkezett a betonkeveréshez, állásépítéshez, kefni pakoláshoz szükséges testi kondíciókkal.
Viszont kifigyelte, hogy sokba került
náluk az akkoriban folyó építkezés.
Később az automobilizmusban látott
perspektívát, így másik szakma felé
orientálódott. Még fel sem szabadult,
már takaros karosszériás műhelyt hozott össze. Gyűjtött szerszámot, gépet, de nem a közösbe, mint Gomba
a káromkodási pénzt, hanem sokkal
praktikusabban: magának tartalékolt.
A konfliktus ebből keletkezett.
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A pénztáros az osztály színe előtt hétről hétre jelentette, hogy áll a kassza. Kaján mosolyok kísérték, ha valaki az
elmaradását ekkor rendezte, úri gesztussal rögtön két-három forintot. Igazi dzsentrinek azonban Palika bizonyult: az
Istennek sem akarta megadni a maga csinálta adósságot! Még hogy az Istennek se, akinél kapható végső haladék, de a
barátjának se nagyon! Igen nehéz helyzetbe hozta ezzel a talpig becsületes Gombát, aki néhány hét után – cimbora ide
vagy oda – nem titkolhatta el az osztály elől az egyre növekvő kintlévőséget. Kénytelen volt – úgy is, mint flottakürtös
– riadót fújni!
Senki nem kiáltott bankárkormányt, globalizációt, én mégis húzódoztam attól, hogy a szülőktől az ellenőrzőben
káromkodási pénzt követeljek. Írtunk egy tájékoztató levelet, ecseteltük benne a közcélt, a közpénzt s a tartozást, majd
a pénztáros és az osztálytitkár aláírta. Ezután Varga Palinak, a sarokba szorított pénzembernek „át kellett mennie postásba”, ehelyett azonban Gomba dobott egy hátast.
Mert Pali másnapra ugyan lemondott a postaszolgálatról, és fizetni akart, de csupa tíz-húsz filléressel több mint
húsz forintot! Gombos Lajos őszinte, becsületes arcán hatalmas felháborodás tükröződött! Barátság ide vagy oda, beavatkozást sürgetett tőlem! Palika csak ártatlanul vonogatta a vállát:
– A pénz, az pénz! –
Hirtelen magam sem tudtam erre mit mondani. Inkább befizettem a káromkodási pénztárba egy papírhúszast –
Varga Palinak kényszerkölcsön gyanánt.
Az ember kényes arra, hogy környezetében elismerjék. Az osztályban, ahol pénztáros, a Dunán, ahol kürtös lehet.
A tanáriban, ha működik a közösség, szintén létezik rang és szerep. A kettő nem ugyanaz.
A seregben láthatóvá teszi a fegyvernemi jelzés, a csillag, a kitüntetési szalagsáv, hogy nem akárki az illető. I. Napóleon ismerte a rangok, címek, csillagok, s az általa alapított Becsületrend hatásmechanizmusát. De többet is tudott
ennél. Elba szigetéről visszatérve nevükön szólította öreg morgósait, akik cserébe az utolsó száz napot ajándékozták neki
oda érte. Bolond szerzet az ember, hajlamos sokat kockáztatni azért, hogy tiszteljék, megbecsüljék.
Nos, az „öregátkos” és az „átkos” is kalkulált ezzel. Kitüntető emléke nemcsak a szegedi Sztalin-stílusú épület átjárójának falán, hanem a lakószobákéin is megvolt.
Varga Paliéknál akkoriban már épült-bővült a családi ház, de a pénztáros Gombos Lajos szülei önálló fészekrakásából még nem látszott semmi. A telekhosszába nyúló nyeregtetős épület szoba-konyhájában beszélgettünk. A falon
sok-sok elismerő oklevél, emléklap, papírkitüntetés. Csillagos, olajágas, babérkoszorús tapétaminta. Rajtuk a nevek.
Tizenegynéhány évvel a családalapítás után a falakon a perspektíva, az övék és az enyém, ez volt a tisztességes munka
ellentétele, megannyi szeplő a szocializmus arcán.
Így vártuk, egyre vártuk, hogy egyszer majd a szocializmus a nevünkön szólít…

Tanár úr, hogy bírja?
– kérdezte Czéh anyuka az általam vezetett első osztálykiránduláson.
– Hogyan? Mit? – kérdeztem vissza.
– Hát ezt itt! – intett a fejével a környező nyüzsire, amely kétségkívül megtöltötte az egykori, 1883-ban épült Tóth
Péter-házat, amelyben 1975-ben a Szeged Tourist adott otthont kiránduló ötödikeseimnek. A kérdést hamarosan megértettem. Mert hívattak. A két kísérőmhöz hasonlóan ifjú, de korántsem oly kedves recepciós hölgyek.
– Csináljon rendet, legyen szíves! –
– Hogy mit? – értetlenkedtem ismét.
– Zajosak a gyerekek!
– Igen. Gyerekek. – válaszoltam.
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– De mi dolgozunk! – folytatta az érettebb külsejű, akivel a bejelentkezést nem sokkal előbb intéztem. Az ifjabbon
csak némi kíváncsiság látszott.
– Ahogyan magam is. – válaszoltam.
Aztán folytattuk, hogy ki mikortól meddig, például én kora hajnalban a pesti Belvárosból ki a soroksári Hősök
terére, majd a gyerekekkel HÉV, villamos a Nyugatiig, a reggeli hét óra egynéhány perces vonattal Szegedre, gyalog
a turistaházba. Ahol éppen az elcuccolás folyt, hogy aztán a városnézés következzen. Ilyen egyszerű. És ilyen zajos.
A recepciós végül a korszellemnek megfelelően az igazgatómmal fenyegetett, mire azzal zártam a témát, hogy ha
a megrendelőn nem volna olvasható a cím és a telefonszám, lediktálom. Csakhogy kifogása időben, még a pedagógus
nap előtt Lugosinéhoz megérkezzen. Mert hiszen:
– Hol futkározzanak? Hol hangoskodjanak?! Otthon? Az iskolában?! Az utcán? – kérdeztem őket Kiss József példája nyomán, biztos lévén igazgatóm egyetértésében.
Ekkor szólalt meg a kisebbik recepciós:
– Én magát ismerem. –
– Nocsak! – lepődtem meg.
– Az 1. gyakorlóból. Odajártam. Maga tanított bennünket. –
Ott – Kerényi Józsefné szakvezető tanárt provokálva – Rejtő Jenőről is rögtönöztem egy töredék irodalomórát,
ebből rám ismerhetett. Megörültem.
Pár mondat után a nyolcadikat biztosan elvégzett régi-új ismerősömnek tettem egy ajánlatot, mely szerint, ha bármelyik futkosó ötödikesemnek felad egy matek példát, és az nem tudja megoldani, garantálom a síri csendet a turistaházban. Matek példa nem született a szegedi születésű Folberth Tamás kollégám külön-matekján edzett növendékeink
számára, így aztán tovább zsivajogtunk az utcákon és a házban, ahol csak tudtunk, egészen az este 22 órás takarodóig.
Az azért nem ment simán. Gomba kikerekedett szemmel jelentette, hogy Zoli, Jóska és Peti át akarnak menni. A
lányokhoz! Bizony!
– Ezt nem hagyjuk annyiban! – mondtam.
– Ugye nem? –
– De nem ám! Megyünk mi is! – válaszoltam, majd a jó negyedórás látogatás után visszatértünk húszágyas kuckónkba, a már ott elcihelődött idegenek mellé, akiket másnap hajnalban csomagolással és ágyneműleadással együtt
úgy hagytunk faképnél, hogy legfeljebb horkantásuk búcsúztatott el minket.
A két csinos kísérőm láttán kötözködő recepciósokat nem vettem komolyan, pedagógus napi jutalmat az ő panaszos
levelük nélkül is kaptam. A velem együttérző Czéh anyuka gyakran eszembe jut. Mert, ha lehet mondani, az ő fia volt
a „legrosszabb” az egész osztályban.
Czéh Jóska ezt úgy cselekedte, hogy szinte soha semmi rosszat nem tett, csak beleakadtak a folyosón a többiek, csak
izgett-mozgott a padban, csak tele volt jó szándékkal és energiával. Számára áldás volt a délutáni külön matek, a kora
reggeli külön testnevelés – és a vízi tábor. Meg sem kottyant neki teljes sötétben az egyszemélyes éjszakai őrség, ha
este kellett kissé kivonnom a forgalomból, de nem okozott számára gondot a vészhelyzet sem, amikor előttem vágtatva
rántotta ki a Mosoni-Duna vadvízi gödréből a fuldokló Egért. Ne legyen senkinek „rosszabb” gyereke!
De gondoljunk bele: hány meg hány szülő van köztünk, aki a maga egy szem kölykével vagy a két szeme fényével
odahaza nem boldogul, s mégis úton-útfélen a mai világot, az iskolát, a minisztert, a volt minisztert hibáztatja a kudarcáért. No meg a pedagógust. Mert azóta sem sokan kérdezték meg a kollégáimtól:
– Tanár úr, hogy bírja?
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Tanbanyák az osztálykiránduláson
Kivel legyen a szülő szolidáris? Időnként feltűnik az internetes közösségi oldalakon ez a kérdés, a sok-sok, jobb híján
napi hírré vergődött iskolai tanár-gyerek konfliktus valamelyikének kapcsán. Mondjuk a tanár üt meg egy tanulót,
vagy egy tanuló rugdos meg egy tanárt. Mindkettő történhet szóban is, az jobban fáj.
A szülő állhat a tanár mellé azért, mert tudja: a társadalmi beilleszkedésre a család egyedül nem képes nevelni és
tanítani a gyermeket, az iskolában pedig épp erre alkalmazzák a pedagógust. Puszta tekintélytisztelet okán is helyeselhet a gyermekével szemben kritikus nevelőnek, vagy csak azért, mert így látta, így tanulta maga is gyermekkorában.
Mindig a szülőnek, a nevelőnek, az idősebbnek, a felsőbbségnek van igaza. Superior stabat lupus. Az is rejtezhet a szülő
bokrának mögötte, hogy a ráhatás lehetőségét, amivel maga már nem rendelkezik, úgy véli, az iskola pótolni tudja.
Kezdő osztályfőnökként nem volt kialakult véleményem a szülői és tanári tekintély szükséges mértékéről. Úgy gondoltam, ha egyáltalán gondolkodtam róla, hogy az egyszerűen – van. Soroksári munkahelyemen nem is emlékszem a
szülői és az iskolai értékrend összeütközésére. Úgy vélem, a kettő nem állt messzire egymástól. Az állampárti időkben
sem volt ez mindenütt így. Nemcsak iskolák és környezet, hanem iskolák és iskolák közti különbség is létezett, az
egységesítő állami akarat ellenére is.
Azért kissé meglepődtem, amikor egyik intézkedésemet ellenőrzőbe írt viszont üzenettel reagálta le az egyik szülő.
Nem volt súlyos a dolog, csak váratlan, s persze kellemetlen. Jó tanuló, jól viselkedő ikerpár apjáról volt szó, aki elismert művész a városrész egyik büszkesége volt már akkor.
Az üzenetre az osztály előtt – szerencsére – nem reagáltam. Abban biztos voltam, hogy ha a nekem szóló kifogás
tartalma nem is, de ténye nem maradt titokban a gyerekek előtt. Hogy mennyire nem, az a következő szülői értekezleten derült ki.
Kovácsné asszony, aki anyai minőségben kért szót, nyíltan, bár tapintatosan, név nélkül helyre tette a tanárnak
„üzengető” szülőt, a jelenlévők pedig helyeslőn vették ezt tudomásul. Először nem is értettem, miről beszél, utóbb
sem szavaztattam meg a dolgot, csak ámulattal vettem tudomásul, hogy a soroksári értékrendben a tanár és az iskola
tekintélye előbbre való nemcsak a gyerekénél, hanem az egyes szülőkénél is!
Nem a tanárt illető bírálatot ítélték el, hanem annak módját! Hiszen ugyanez az anyuka keresett fel egy ízben azzal,
hogy szólnék a matektanár kollégának, ne járjon át a bögrecsárdába délelőtt! Nem helyes!
– Miért nem? – vetettem ellent. –
Az Ön férje is megihat munka után
egy pohárkával, ugye. A tanár úrnak
bizonyára nem volt már órája, amikor látták átmenni!
– De volt még, megnéztük az
órarendben! – szólt a verdikt, és ezt
tudomásul vettem, mint az osztályáért felelős nevelő. Nem árulkodtak, s
nem is nyilvánosan hangzott el a figyelmeztetés!
Az üzengetésért bírált apuka
– akárhogy is kerülgetem a neves
pszichológus, Popper Péter által kritizált szót, mégis ilyen minőségben
kell említsem – hatodikban osztálykirándulásra jelentkezett velünk.
Miért, miért nem, felajánlott egy

25. 1976. Zebegény, Dániel Kornél házigazdánk jobbra hátul.
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vonzó szálláshelyet művészeti programmal, sportolási lehetőséggel, amelyet én ifjú kolléganőmmel, a lányoknak szinte idősebb társával együtt elfogadtam. Különjárati autóbusz nélkül Soroksárról tömegközlekedéssel utaztunk előbb
Nógrádverőcére, majd Zebegénybe, a Szőnyi István Baráti Kör Egyesület művésztelepére, ahol délelőtt és kora délután
komolynak mondható játékos programjainkat maga a festőművész apa alakította, majd következett, immár „magunk
között” a kötetlen játék, foci, és a hegymászás.
Estére kiderült, hogy a faházaink szomszédságában egy másik osztály is helyet kapott. Innen kissé távolabb, lejjebb
egy téglaépületben leltük fel a vizes blokkot, s ott lehetett az a vendégszoba is, ahol a szomszédaink kísérő tanárai
megszálltak. Nem láttuk őket. Mi odafent, a gyerekeink közvetlen közelében éjszakáztunk, de pihenni csak szerettünk
volna. A mieinknél is zajlott valami kis csendes esti nyüzsi, de nem túl sokáig, a kifárasztás erről gondoskodott, no
meg az iskolai és családi norma. Hanem a szomszédban! Amíg bele nem fáradtak… Lárma, veszekedés, futkosás egyik
házból a másikba, az ágyakról nem is szólva! Felejthetetlen és fárasztó éjszaka szabadjára engedett kiskamaszoknak!
Tanárnak, kísérőnek se híre, se hamva. Hogy is lehetett volna, amikor ők, de inkább „azok” odalent hallótávolságon
kívül nyugodtan pihentek.
Csak másnap reggel találkoztunk velük szemtől szembe. A vendéglőben éppen reggelizéshez helyezkedtünk el a
kolléganőmmel két gyerek hívására az asztalukhoz, amikor benyomult a helyiségbe a szomszéd sereg. A meglepetés
akkor ért bennünket, amikor a két tanárnő a legnagyobb természetességgel és pofátlansággal felállította gyerekeinket
a mi asztalunktól, s leült. Mintha együvé tartozók lettünk volna a két rettenettel!
Akkor kellett volna mind a kettőt elküldeni a jó büdös fenébe!
Kerülöm a durvaságot, a modortalanságot, ha mégis megesik, akkor restellem nagyon. Ezúttal épp ellenkezőleg:
máig nem bocsájtom meg magamnak, és nagyon szégyellem, hogy akár a pedagógus-kollegialitás, akár a nők iránt
tisztelet gátolt benne, nem hagytam ott a két tanbanyát az asztalnál! Szégyen, hogy nem voltam az elküldött gyerekekkel szolidáris.

A tábor, az sátor – meg sátorfa
Sátorban éltem át a táborozást,
először általános iskolás koromban,
1960-ban Fülén. A nagy kirgizben
szalmazsákokon feküdtünk vagy
tízen. A következő évben Tatán az
iszonyú viharban két esőköpenyként
is szolgáló sátorlapból összefűzött
vitorlába csimpaszkodtunk Kuhár
Petivel, 1962-ben Kiskunlacházára
saját konyhát vittünk, magunk ástuk
a latrinát, és ismét kirgizben háltunk,
aztán ifiként újra sátorlapok alatt a
Dunán. A tábor: az sátor.
Tanárként úgy folytattam, ahogyan írva vagyon a Jó szelet, kapitányban! A Másodkapitány Kiss József Lászlótól meg az öregcserkész
Kamenszky Lászlótól tanultam. Dunai Nagy Nyolcas, Mosoni-Duna,
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26. Sátorfájukat Százhalombattán és Lótéven ütötték fel 1980-ban
Bese Zoltán, Suhajda Albert, Polszter József, Gyöngyösi Mátyás, Bese Ferenc,
Balogh János, Czéh József, a Vargák mellett Kiss Alajos.

A Zalkában - Soroksáron
két-háromhetes vándortáborok, vizes és avartipró kirándulások, még azután is, hogy Soroksárról szednem kellett a
sátorfámat.…
Nem adatott megszámlálhatatlan táborozás, mint Varga Jánosnak Újpesten, Gugának Lacházán, (Tu)Rákéknak
Zugligetben, vagy a Nagy Varázsló Pencz Lajosnak Pesterzsébeten, de ami volt, az éppen sok lett a soroksári Zalkában
maradásomhoz. Távoznom kellett, így vízi táborba 1977 nyarán a Zalkából nem ment senki.
Az 1978-as soroksári ballagáson a gyerekek már nem hordtak vízi úttörő egyenruhát.
A drapériás asztal mögött, miközben vártuk a kifelé sorjázó, ballagó osztályokat, erről is szó esett.
Az igazgató asszony kérdése – Laci, nincs kedve visszajönni? – több volt, mint udvarias gesztus, de meg nem lepett.
Hacsak azért nem, mert egy évvel korábban olyan nekem tulajdonított ízetlen megjegyzés miatt exkuzáltam a főnökasszonynál, amely az én számból sohasem hangzott el. Ó igen, a jótét lelkek, az úttörő-csapatvezető és a közismert
spicli beugratott ebbe a bocsánatkérésbe. Mintha férje temetése után megsebeztem volna Verát. Szégyellem, hogy
hittem annak, aki lejáratásomban volt érdekelt, s persze fájt, hogy ennek következtében valakit, történetesen az akkor
megözvegyült igazgató asszonyt a bocsánatkéréssel megbántottam. Lugosiné mégis megkérdezte:
– Laci, nincs kedve visszajönni? – A válaszomra is felkészült, arra, hogy: lakást, Vera, lakást! Bármi másról igen, de
arról nem tudok a családom nevében lemondani! Egy évvel azelőtt „a kerület” mondott le rólunk a megígért pedagógus-lakások elosztásakor.
– Tudja, Kati már nem csapatvezető. – folytatta Vera.
Ámultam az elképzelhetetlent hallván. Koltainé Kati – úttörőcsapat nélkül?!
Koltainé az úttörőzésért élt-halt, a csapatot a saját gyermekének tekintette, még a Pajtás újságot is maga árulta
hétről hétre, osztályról osztályra, ám szigorúan csak a szünetekben. Lelkesedett az őrsi órákért, a raj- és őrsi naplókért,
a jótanuló-jókislány-jóúttörő világának minél teljesebb megéléséért! Úttörő vetélkedők, kulturális szemlék és tanulmányi versenyek zajlottak vezérletével, amelyeket – mint mindenütt – ha tetszett, ha nem, a szaktanárok bonyolítottak
ingyen munkában, de szerencsére ehhez Halmos Pistának sem kellett vörös nyakkendőt, fehér inget öltenie. A fehér
ingesek táborba is jártak, a Szelidi-tóra, meg – amikor a kerület „biztosította” – Szárra, fa- és kőházas romantikába,
első nap oda-, hatodik nap visszautazással. Olcsó, nem tart soká, és áldozatos mozgalmi tevékenységnek minősül! Ez
ám a lehetőség annak, aki felismeri!
Maszlóné Eta ki nem hagyta volna Koltainé Kati faházas táboroztatását, ahonnan felsejlett számára a szocialista
perspektíva, a hetvenes évek közepén Pesterzsébeten is egyre-másra magasba emelkedő tízemeletesek ígéretével. A
panelházakban évente 5-6 lakást juttattak a kerület pedagógusainak. A semmire se jó szekszszervezet közreműködött,
véleményezte a lakáskérvényeket, az övét is, a miénket, a pedagógus házaspárét is. Aktuális főbérlőnk tanácsára mindenféle kellemetlenséget összeírtunk, amelyek a szelíd, szintén ének szakos szakszervezeti titkártól Maszlóné Etához
kerültek – aki nem győzte belőle a hatásos tényeket átmásolni. A döntést persze a párt- és állami szervek hozták, ahol az
egyik illetékes Bojtár elvtárs tanácselnök-helyettes, egykori tanító, a másik Koltai János, úttörő csapatvezetőnk odaadó
férje, továbbá a kerületi tanács oktatási osztályvezetője volt.
Másik tanár házaspárt nem láttunk a kerületi lakás-kiutalási jegyzéken, a pedagógusok között sem, kivált olyat
nem, aki honvédelmi napokat rendezett, télen-nyáron kirándult és lövészversenyeket nyert a gyerekekkel, majd 1976
nyarán három hétre ötvened magával ült be őrsi csónakokba a Dunán. A tanítás nyilván nem nyomott sokat a latba,
azt így vagy úgy mindenki abszolválta. Bíztunk naivan a pluszmunkában, de a szocialista jelen zenéjét illetően süketen.
Nem voltunk hű meghallói a létező szocializmus által hangszerelt törvényeknek.
A jó hallású énektanár, a Kontakta mérnökének felesége a férje legénykori lakáskérvényén felcserélte az igénylő nevét
az övével, viszonylag régi pedagógus kérelmet gyártva így belőle. Az ő nevét, Etáét formálisan sem írták be az iskola
káderfejlesztési tervébe, bár úttörő-vetélkedett, kórust vezényelt, mint szaktanár. Koltainé hatnapos faházas táboraiban
is lehetett rá számítani. De nem számított jövendőbeli úttörő csapatvezetőnek, a tanácsi osztályvezető felesége nem
tartott tőle.
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Nejemmel ugyanabban az iskolában dolgoztunk. Albérletbe született gyerekkel vártuk a konszolidációnkat, mígnem a kerületben a lakás-kiutalási listán 1977-re az első helyet ígérték nekünk. – Most már igazán, Varga elvtárs! –
Minden okunk megvolt a reményre. Lesz otthonunk, fogunk mi lakni! A káderfejlesztési tervről hallottam ugyan,
arról is, hogy beleírtak, de eszembe sem jutott a jövendőbeli úttörőcsapat-vezetésről egy percig is gondolkodni. Különben sem kedveltem az adminisztrációt, az őrsi órákat, a kvázi iskolás „mozgalmat”.
– Kati lemondott a csapatvezetésről. – fűzte tovább a mondatokat az iskolaigazgató.
Döbbenet! Hihetetlen! Csak néztem ki magamból.
– Tudja Laci, segítettünk neki. – folytatta tárgyilagos derűvel a főnökasszony, s ezzel még nem fejezte be a hatás
fokozását:
– Pálos Csaba lesz helyette. –
Csaba, aki velem együtt távozott a Zalkából, korábban a zenei általánosban csapatvezetett, táborozott sátrakban,
főzött bográcsban, mindenféle vadregényt trappolt a srácokkal. Az iskolaegyesítés után magam adtam át neki az egyik
szakköröm honoráriumát lövészterem-fejlesztés fejében, s hagytam volna rá a másik szakkörömet is, ha az iskolában
marad. De Kati féltékenysége miatt számára is szűkössé vált a hely. Egyszerre léptünk le, s lám, egy év múltán Csaba
jön vissza!
– Voltak változások a kerületben: Koltai János kiment az oktatási osztályról igazgatónak a Lázár utcába. – fejezte be
Vera a tájékoztatást a drapériás asztalnál.
Mindenki helyezkedett, s kezdetét vette a ballagás utolsó felvonása.
Engem is meglepett, hogy nélkülem. Lugosi Ferencné pillanatok alatt
megértette a helyzetet, és elégtételt
szolgáltatott.
Az igazgató első szavaival bemutatott azoknak a ballagókat ünneplő
soroksáriaknak, akik nem ismerhettek, s megindokolta, hogy miért foglalok helyet mellette.
Az iskola ma is egyike a legjobbaknak Budapesten.
Néhányan akkor „többet” néztek
ki belőlem, mint az általános iskolai tanítást. Mégis úgy vélem, hogy
27. Ballagásom soron kívül.
türelmem fogytán én voltam az, aki
sokat vesztettem. Nem csak azt, hogy nem kísérhettem nyolcadik végéig legelső osztályomat. Egy évet kellett volna
még rezzenéstelen arccal, átverten kibírni. Míg Koltai János kimegy igazgatni, a megszolgált donációba. A donáció a
hűséges szolgálatért járó adomány.
Ha előre látom a változásokat, vajon akkor is szedtem volna a sátorfámat?
A táborozás valóságos próbatétel, megméretés. Igazi élet. Nem olyan, mintha az volna… Nem lehet fehér ingben,
hátra tett kézzel felmondani. Ha kitartóan evezel - odaérsz, ha jól vered fel a sátrat – nem ázol, ha tüzet gyújtasz – megmelegszel. A tábori munka nem púder, nem mozgalmi blabla. A tábor: akár a tisztesség – nem imitáció, az egyszerűen
jelző nélküli erkölcs – és nem szocialista erkölcs. Ahogy a Mester és Margaritából tudjuk: nincs másodrendű frissességű
hal, nincs békeharc, nincs faházas tábor.
A tábor: az sátor.
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Ballagástól ballagásig
Nehéz a búcsú. Miközben 1977ben az akkori ballagók számára osztályommal a fizika előadót díszítettük, alig vártam, hogy túl legyünk
rajta. A készülődésen, az ünnepélyen,
a Zalka iskolán. Az osztálynak mondandó érzelmekkel teli szavakon.
Dramatizálás és elérzékenyülés nélkül el kellett mondanom, hogy nem
maradhatok tovább velük.
Megszerettem a gyerekeket, magaménak éreztem az iskolát, és egyre
inkább kedveltem Soroksárt. Akkoriban jött divatba Tamási Áron mondatát a feldíszített táblára írni: Azért
28. 1977-ben mi díszítettük a ballagók termét.
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nekem harminc
éves koromban nem adatott meg, hogy ott leljek otthonra, ahol szerettem és tudtam dolgozni, ahol sokakat becsültem,
s megbecsültek engem is. Akkor hát:
– El Soroksárról, el Budapestről! Bárhová! Lakni!
Jöttek utánam a gondosan fogalmazott levelek, rögtön elsőre egy közös. Beszámoló a hivatalos miújságokról, továbbá: „…Tanár urat sok szeretettel meghívjuk a Ballagásra, a Fényképezésre és a ballagási bankettre.”
– Oszikáim, már hogyne mennék, hiszen… – Ők is tudták, én is tudtam, iskolából, táborokból, kirándulások
élményeiből, hogy nem csupán hivatalból szövődött kapcsolat köztünk. Azt mégsem kötöttem az orrukra, hogy az
egyetemi kiegészítő történelem szakot azért ostromoltam, hogy legalább felüket-harmadukat tovább kísérhessem a
kerületi gimnáziumba. (Azt pedig magam se tudtam, hogy a közhelyes, de kedvesnek szánt Oszikáim megszólítás,
amelyet Verbőczy Antaltól tettem magamévá, egy Bors című tévésorozatból való. Hiszen kezdő tanár időszakomban se
lakás, se tévé, sem szabad esték nem álltak rendelkezésemre…)
A levél így folytatódott: „Egyébként is szerettük volna [meghívni], de nem engedik.” Nos, ez a meghiúsult terv írathatta velük az októberi levelet, nem a ballagás. A feladó címe nem az osztályé, nem az iskoláé. Megértettem. Nem
időszerű, hogy meglátogassam őket, és nem arra a címre kell válaszolni. Nem volt szokásunk az árulkodás, nem kérdeztem persona non grata besorolásom körülményeit. A diplomatikus fogalmazást ellenben nyugtáztam. Mindegyikük
meg tudott írni egy jó magyarságú levelet. Egyet?! Megvan az összes, amelyet nekem írtak: negyven, ötven vagy száz?
Nem számolom. Amíg tanítottam őket, a gyerekeim – óra alatt – egymással leveleztek, azóta levelező partnerré avattak
engem is.
A szerepemnek megfelelő szabályos, iskolás levelet írtam válaszul 1977 novemberében Soroksáron hagyott kedveseimnek. Semmi eredeti, semmi személyes, humor alig – az egész osztálynak:
Kedves Gyerekek!
Nekem nehezebb a levélbeli megszólítás, hiszen ifjak vagytok inkább, s különben is, legszívesebben azt írtam volna:
Srácok! Vagy hitelesebben: Oszikáim!
Híreitek megnyugtattak, biztos vagyok benne, hogy nyolcadikosként – hasonlóan a negyedik osztályhoz – sok szép eredményt fogtok elérni személy szerint is, de egyben az iskola és tanáraitok hírnevét is gyarapítva. Képesség, tehetség van, nem
hiányzik a tanári és a szülői törődés, gondoskodás sem, tehát hajrá! Jöhetnek az eredmények!
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A tárgyaimat tanító kartársaim tapasztalata, tudása biztosan javatokra válik., Halmos tanár úr Ady órái, Gyula bátyánk személyes élményekkel átszőtt történelemórái bizonyosan emlékezetesek maradnak számotokra Persze nagyon sajnálom, hogy József Attilát vagy Magyarország egyik legnagyobb sorsfordulóját, 1918-19-et nem taníthatom sem nektek, sem
másnak.
A kiránduláshoz: a legszebb útvonal, amit a vizek partjától távol el lehet képzelni, s bár biztosan autóbusszal mentek
(gondolom, ezért kell a 7. b-vel közösködni) két nap igen szűk erre. Én a helyetekben megcéloznék egy jutalomnapot. Jól jött
az [idén] májusban is! Talán maradt is dicséret a múlt tanévről. Nem lep meg, hogy Győző bácsival jó a viszony, a régebbi
mosolyszünetek idején is megnyugtatott: Klassz társaság, csak szeretnek lustálkodni! (Persze Bolyai sem iskolakörök révén
alkotta meg az új matematikát!) Na rendben: Bolyai és új geometria (nem-euklideszi). Pszt! Szóval először izzadni kell,
aztán jön a lazítás, igaz, vizesek? A Szőny-Dömösi út és az akkori teljesítmény felejthetetlen emlékeim közé tartozik, cinegék!
Gabi, Gál Máriánk, Gomba és a többiek, akik 6. osztályos létükre lehagyták a Flottát! Mintha hájjal kenegettek volna…
pedig csak izzadtunk valamennyien.
Írtatok a lányok külsejéről is. Minden szeptemberben meglepett, hogy szemtelenül nőttök – tehát öregszem. Bosszantó.
Gondolom, a 8. cés lányok a legcsinosabbak a suliban – mit a suliban: a templomban is! Pardon! Micsoda hívságos vélemény!
Az úttörőmunkában várható volt, hogy sokat kell tennetek az idén, mint minden tagozatos nyolcadiknak. Engem, ha
Veletek maradtam volna, biztosan bosszantana, éppúgy, mint korábban, hogy a több száz fős csapatot mindig és mindenütt
ugyanaz a 10 pajtás képviseli. Ezt most kiböktem, de ennek ellenére, akár eddig, most is azt mondom:
Tegyétek becsülettel, az elismerés is több lesz, mint eddig. Máris kaptatok egy rajnaplót, tehát megtáltosodtatok: betelt a
régi. Gratulálok Skulinak és önkéntes támaszainak. Fiúk már megint sehol? Na nem mintha a lányok nagyon rászorulnának, de azért… Szóval a régi nóta: Aktívabban, srácok!
Helyzetjelentéssel folytatom levelem, amelyet a fizikai és a (Halmos tanár úr kifejezése) lelki idő hiánya miatt lassan egy
hónapja készültem megírni. [Ezt a részletet inkább később…]
Talán illetlen ilyen hosszú levéllel untatni/megbecsülni Benneteket. Egy kicsit a tanárság és legalább annyira a barátság
munkált bennem, hogy így lehorgonyoztam az asztalnál.
Helyhiány miatt röviden: nem tudom, kik hívtak közületek (bár az írás ismerős a feladó nélkül is), de gondolom felesleges
írnom, hogy milyen szívesen találkoznék Veletek. Ha már előbb nem lehet, úgy terveztem, elmegyek a ballagásra. Közületek
pedig mindenkit szívesen látok itt Kisterenyén – csak egy lapot adjon fel előbb – aki erre jár, s látogasson meg! Bonyolult itt
a munkabeosztás, olykor 7-24 óráig tart vasárnap. Hitvesem (akinek fiammal együtt átadtam a puszikat) üdvözletét küldi.
Szeretettel üdvözlöm az Osztályt, kinek-kinek puszit vagy baráti kézfogásom küldöm, eredményes jó munkát kívánok: Varga
László.
U. i.: A múlt évi 6.d-s vizeseket külön is üdvözlöm, persze minden tanítványra szeretettel gondolok a 6. d-ből! A 7. a-ból!
A 8. a-ból! A 7. b-ből! Szóval…
Az osztályomtól a következő közös levél tavasszal érkezett. Beszámoló az utolsó osztálykirándulásról, amelyre három
évig takarékoskodtunk, a záró dolgozatokról, meg hogy a fényképezés már megvolt. A felvételt küldik. S aztán:
„Szeretettel meghívjuk a Tanár urat a ballagásra.” Így, idézőjelben, mert ez önálló közlés, formula. Mintha külön
kártyán lenne. Azután a személyes részletek:
A Tanár úr is velünk fog ballagni, vagyis a Tanár úr is benne lesz a sorban. Máskülönben június 3-án délután lesz a
ballagás. … nemsokára találkozunk. Legalábbis reméljük. A többit tehát szóban.
Igen, én is úgy gondoltam, hogy benne leszek a sorban. Veletek.
A kapuban biztosan Sinka bácsi lesz, fent a tanáriban a volt kollégák (Tudod, öregem, a szaktanteremben megtartottam mindent, sőt, tettem is hozzá. Képzeld, Csaba is elment, de visszajön, hát Te? Milyen a nevelőotthon? Boldogulsz?),
az igazgató, majd a gyerekek, az osztály a menetrend. Azután bizonyára Ballag már a vén diák le az udvarra. Ott vár
bennünket fél Soroksár. Az ember úgy van ezzel, különösen, ha messziről jön, hogy azt hiszi: miatta történik, hogy
számít, hogy számítanak rá. Jó érzés nagyon! Ha az épületen belül vagy már, tudod, hogy a ballagás az ő ünnepük,
aztán a szüleiké, s csak végezetül következik az iskola, a tanár.
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Én nem következtem. Az egy éve osztályfőnök utódom, Sarkmagóczi Mária egykori szaktantermem ajtajánál kibökte, hogy egyedül kívánja az utolsó osztályfőnöki órát megtartani. Fehéres rózsaszín arcbőrét elöntötte a szokott pír,
határozott és magabiztos volt a kívülállóval szemben.
De miért? Ennek semmi értelme! Elképedtem, szóhoz sem jutottam a döbbenettől, hogy maga teszi nyilvánvalóvá:
az elmúlt tanévből van titkolni valója.
40 perccel később ezért nem álltam Mari mellé a ballagó sorba. Nemhogy az arcom, a hajam is leégett volna a hazugság szégyenében. Hogy mi ketten ballagtassuk el az osztályt, amelytől el se köszönhettem?! Micsoda képmutatás!
Soha az életben! Az, hogy őt kellett volna elzavarnom az osztály éléről – akkor! – eszembe sem jutott. Már csak vendég
voltam.
Lugosi Ferencné, az igazgató asszony lent az udvaron az elnöki asztalhoz invitált, Soroksár legnagyobb, a kerület
legjobb iskolájának vendégeként. Néztük, hogy sorjáznak kifelé a ballagók, nyomulnak a folyosókról a barátok, szülők,
az emeleti ablakok pedig megtelnek kollégákkal, konyhai, technikai dolgozókkal. Nem volt szokás a Zalkából ilyenkor
dolgunk végeztével hazamenni.
Az ünnepség rendben, a hagyomány szerint folytatódott. Kórus, szavalat, búcsúbeszéd. Gratuláció és köszönet,
kézfogás, puszi. A banketten: az Abba. Nem vártam meg a végét. A legszebb ünnepély, amely tanárnak adatik, megvolt. A lelkek szárnyaltak, engem sem marasztalt az Elhagyott repülőtér, Jobbágy Károly verse. Zsebben a vonatjegy:
Kisterenye–Budapest allé retúr.
Az osztálytól kapott ajándékot otthon bontottam ki. Nem a szülői munkaközösségtől származott, hanem közvetlenül a gyerekektől. Mióta megtudtam rendhagyó eredetét, azóta a készlet egy kis kerámia poharát magammal viszem
találkozóinkra koccintani.
– Egészségetekre, Oszikáim! És köszönöm!
Az ilyen, nem protokolláris ajándék nagyon sokáig kitart. Megtart a világban, segít, hogy bárhová kerüljünk is, –
Tamási Áronnal szólva – valahol otthon legyünk benne.

Ballagás közben Emmike kiosztott
Abban a negyven percben, amelyet az utolsó, ballagtató osztályfőnöki órán kívül töltöttem el, tanári asztalszomszédommal beszélgettük.
Nem sok közös vonásunk lehetett. Nyugodt, kiegyensúlyozott nő volt, aki soha nem hozott problémákat a tanáriba. Se a magánéletéből, sem az osztályokból. Úgy gondoltam, a fegyelem, a visszafogottság Nagy Gusztávné olyan
tulajdonsága, amellyel nem a férje, a hivatásos katona ruházta fel, hanem alaptermészetéből, családi hagyományaiból
adódik. Emmike szolid maga-tartása, pletykamentes józansága bizalmat ébresztett bennem. Akkori önmagamtól különböző habitusát nagyra becsültem, ezért kértem meg őt, még ötödikben egy órányi mértékben osztályfőnöki helyettesítésemre. Megjegyzem: a nálam németet tanított Sarkmagóczi Mari felkérése képtelen lehetőségként is csak most,
az elemző visszaemlékezésben jutott eszembe.
A dolog úgy kezdődött, hogy segítséget kértek a lányok:
– A fiúk verekednek! –
A fiúkat meghallgatva jót derültem, midőn megnyúlt képpel háborogtak, hogy hiszen a lányok csipkedik, lökdösik
őket, hol a sorban, hol a padokban, és hazafelé menet is, mégpedig minden ok nélkül! Ha mondták, nem kételkedhettem benne. Az önvédelem jogosságát nem vontam kétségbe, de megvalósítás módját elutasítottam:
– A lányokat nem szabad verni, csak rugdosni! Különben kijön a java! – közöltem a kiskakasokkal, abban a reményben, hogy a szokatlan szófűzés hitelesíti, s egyben emlékezetükbe vési a tilalmat. Bizony, így is lett. Szó szerint.
Kérésem teljesítve, a norma kőbe vésve! De a nemes – mert hiszen nemtelennek éppen nem nevezhető – huzakodás
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mégis folytatódott: a lányok egyre hangosabban, a legártatlanabb pofival panaszkodtak: bántják őket a fiúk!
– De hiszen a tanár úr mondta! – hökkentek meg a daliák újabb dorgálásomra, erre aztán én is. A rugdosást kár volt
említeni. Ebben a társaságban nem a falnak beszélt az ember.
Rájöttem, hogy a probléma megoldását, s egyben a félreértés tisztázását egymás között, férfi a férfival alapon kell
intézni.
A korán serdülő lányok nyugtalanságait ily módon nem rendezhettem, nem lévén lányos apa, nem állt rendelkezésemre saját élményeken nyugvó empátia. Emmikéhez fordultam segítségért, aki aztán afféle pótanyaként a bimbózó
lányokat a női dolgokat illetően instruálta. Mit mondott, mit nem, de a kislányok nem piszkálták többé a fiúkat,
akik persze valamivel később önerőből is aktivizálódtak.
Gál Mari sem reklamálta már a simát, amellyel afféle
hímsoviniszta macsóként kizárólag fiúkat tüntettem ki.
A nevelési felületen.
Az osztályom ballagása idején, miután az osztálytermünk, a történelem szaktanterem díszítését Emmike hetedikesei befejezték, már nem akadt dolgom. Akkorra a
magammal hozott kicsiny textil vízi úttörőket a gyerekek
beletették a tarisznyákba, az iskolától kapott útravalók
mellé. Nyomattam egy kis kártyát is, a formális köszöntő
sorokon kívül kedvenc hősöm, Don Quijote jelmondatával: Az út mindig jobb, mint a fogadók.
Don Quijotét hazahívták…
29. Az út mindig jobb, mint a fogadók…

De volt, akit nem.

Hová lett az a nagy barna szemű, fehér bőrű, igen érzékeny kislány, akinek tízéves bajairól-gondjairól a csuklóján
látszó forradások árulkodtak? Oly vékony egy gyerek-csukló, a halványkék erek szinte átütnek rajta! Milyen rettenetesen egyedül van, aki késhez, pengéhez nyúl, hogy… Miért? Fontos ez? A részletek nem számítanak az égadta világon
semmit! Ha megnyílik, mondani fogja, akkor és azt, amit jónak lát. Annak, aki hajlandó fogadni. Ha valaki ott van,
tartalékban, amikor az egyedül élő anya a maga küzdelmeibe majdnem elmerülve éppen nem rá figyel.
Mariann az utolsó tanévben Emmike két, szintén vizes lánykájához hasonlóan valami házibulis-lógós-mulasztós
históriába keveredett, s mindhármukat kipenderítették az iskolából. Ezt hallván, a bennem hirtelen támadt kényszerben egy akkor még divatos közhellyel reagáltam, a jókor kiosztandó két egyformával, zordul. Szerepjátszás volt, hogy
elrejtsem: nekem mindhárman hiányoztak.
Emmike kiosztott. Helyre tett. Nem kézzel, simával, két egyformával, hanem néhány ironikusan helyeslő szóval,
melyeket higgadt, nyugodt tekintete ellenpontozott. Az empátia szót akkoriban nem ismertük, s ha az együttérzés
kifejezését durvaság mögé titkoltam, a szégyent is le kellett nyelnem. Mostanáig. De nincs harag: ha kiosztott, a púder
használatáért megérdemeltem. Ellenben a lányok valóban ezt érdemelték?!

Lehet-e kitaszítással nevelni?
Hogy vagyok? – ismételte kérdésemet Jutka, a szintén kirúgott Ági barátnője, az egykori vízi úttörő több mint harminc év után. Csak az interneten találkoztunk. Kíváncsi voltam rá. Szóba került a levelezésben kolléganőm is, akivel
a ballagás alatt beszélgettünk, mikor a ballagó sorba nem voltam képes beállni. Ők, az említett lányok sem tehették
meg a Zalkában.
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Az Emma nénit nagyon szerettük – és amikor szeretsz valakit, nem akarsz neki csalódást okozni. Gondolom, tudod,
hogy van.
Hogy miért kerültem intézetbe? Csavarogtam, fiúztam, iskolát kerültem. A szüleim és kedves Emma néni úgy gondolták,
hogy a legegyszerűbb lesz, ha szépen lepasszolnak és másnak lesz fejfájása miattam. Erről az időszakról soha nem beszélek –
még az Ágival sem, csak a nőveremmel, néha.
Tudod tanár úr, amikor 12–13 éves vagy, a felnőtteket (akit tisztelsz, nem mindegyiket) egészen másként látod, mint
amikor te is felnőtt vagy (na, mondjuk ki bátran ' középkorú hölgy'). Nem is tudom, akkor valahogy úgy gondolod, hogy ők
mindent tudnak. Aztán rájössz, hogy nem egészen így van ez. De olyan mindegy – ha nem ez történik, nem az vagyok, aki
vagyok most és én igazán elégedett vagyok azzal, ami most vagyok (a szerénységem megint előbújt!).
Fantasztikus képeid vannak – honnan? A vízi úttörő táborozás volt gyerekkorom legjobb nyara. Ha jól emlékszem (jól
emlékszem) te intézted el valahogy, hogy mehessek, mert a szüleim nem fizették be...
Az említett képek annak idején egy tervezett vízi úttörő próbakönyvhöz készültek – télen. S ha a táborozást én
intéztem, akkor nagyon jól tettem.
Próbakönyv? Mit szerettünk volna bemutatni? Hogy tudunk olvasni? Hehehehe.... Isteni képeid vannak, az Ági irigykedik, hogy nincs rajta! Hehehehe....
Szóval, mi is történt az elmúlt 30
valahány év alatt... Az intézet után
még züllöttem egy kicsit, de 17 éves koromban egy kicsit észhez tértem. Elhelyezkedtem, elkezdtem a gimnáziumot
estin. 20 évesen eszembe jutott, hogy jó
lenne férjhez menni – találtam is valakit, aki elvett. :-) A férjem mindig is
disszidálni akart (én akkor még nem
jártam soha nyugaton), úgyhogy '84
őszén összepakoltunk és szépen kilibbentünk Ausztriába. A férjem viccelt,
hogy majd egy táborba raknak minket,
jókat vihorásztunk rajta, de a végen
tényleg ez lett...! 8 hónapot szenvedtünk Baden-Baden-ban egy kis szállodában. Ausztria állam csak éppen
annyit adott, hogy éhen ne haljon az
30. A Delfin hajó legénysége.
ember! Mázlim volt, kaptam állást egy
'magyar’ boltban a Mariahilferen. Németül is kotyogtam egy kicsit, meg ügyes és okos vagyok (meg persze szerény!) ezért
elvoltam.
'85 júniusában költöztünk Canada-ba. Sem én, sem a férjem egy árva szót nem beszélt angolul, de állami támogatással
mentünk úgy, hogy volt hol laknunk és mit ennünk. A férjem elhelyezkedett mint festő, én meg mint mosogató. Mert ügyes
és okos vagyok (ne felejtsük el, hogy szerény!) ezért, mikor egy picit megtanultam angolul, előléptettek pincérré. Winnipegen
voltunk, a préri közepén – pocsék hely. Nyáron meg lehet dögleni a melegtől – télen megfagysz. Kb. 1½ évet voltunk ott,
utána elhúztuk a csíkot Montrealba. Mindjárt kellemesebb város! Itt már beszéltünk úgy-ahogy angolul, én kaptam állást
egy magyar étteremben mint szakács. Így tébláboltunk egy darabig, szegényen, szar munkával. Igen olcsóért el lehetett menni
a McGill-re (egyetem) mindenféle tanfolyamra, és mint érdeklődő fiatal hölgy én mentem is. A computerek akkor kezdtek
' divatba' jönni, a matek engem mindig érdelelt, úgyhogy beiratkoztam egy computeres tanfolyamra.
Tetszett és jó voltam! Ősszel úgy döntöttem (akkor már külön költöztünk a férjemmel), hogy beiratkozom a főiskolára,
computer szakra. Felvettek, mellette dolgoztam feketén az étteremben és hét végén lakásokat takarítottam. Elvégeztem a
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főiskolát, és felvettek egy céghez programozónak. Azóta is ebben a szakmában dolgozom, most már nem programozok hanem
'business analyst' vagyok [A business analyst beszél a felhasználókkal vagy a megrendelővel és az ő igényeiket, elképzeléseiket fordítja le a programozók nyelvére]. '98-ban a computer szakma igen jó volt – mindenki cserélte/alakította a
rendszerét.
Akárhol el tudtam volna helyezkedni – de akkor éppen egy német pasival nyomtam, és úgy döntöttünk: összeköltözünk.
Nekem egyszerűbb volt Németbe költözni, mint neki Canadába. 2 évig voltam ott, és ott ismerkedtem meg a második férjemmel. Angol volt, úgyhogy költöztem megint. 2005-ben megcsalt és otthagyott – nincs nagy szerencsém a férjekkel! Ja, igen,
gyerek nincs. Nekem már olyan természetes, hogy nem is mondom. :-)
A válás után új ház, új munkahely, ahogy már szokás. Az új munkahelyem egy gyógyszergyár. 2 év után jött egy alkalom,
hogy a céggel Copenhágába lehet költözni – megnyertem, költöztem. Igen rühellek itt lenni, az emberek nem túl barátságosak. A cégnél átrendezés volt megint, alkalom: lehet költözni Németbe (a cég német). Jelentkeztem, költözöm, október-novemberben. Hát... dióhéjban ennyi. Sajna nincs ékezetem így egy kicsit nehéz lesz olvasni, de remélem sikerül! [Ó hogyne!
Az ékezeteket pótoltam.]
Tanár úrral mi van? Sajnos Lacizni nem foglak tudni! Legalábbis még nem ;-). Majd össze fog jönni, csak még ahhoz
beszélgetni kell nekünk egy kicsit!
Nem, nem jött össze. Az utánad maradt pink színű döbbenetben már nem. Amikor észrevettem a Facebook oldaladon a betegségre utaló, mégis vidám, életigenlő képeket, nem voltam hajlandó tudomásul venni a veszélyt. Ahogyan a
húgom, az én szelíd, belenyugvó húgom ugyanilyen állapotát sem. Azután sem, hogy bekövetkezett.
Pedig beszélgetni kell nekünk egy kicsit!
– Szerinted lehetséges?
Az én vízi úttörőségem gyerekkoromban menedék
volt az otthoni bajok elől. Így lehettél vele Te is. Távozásommal ez a biztonsági övezet megszűnt számotokra.
Az iskolában az osztályfőnököd úgy vélhette, hogy jobb
lesz neked másutt – az intézetben –, mint otthon. Azt is
elmondta, hogy gyermektelenek lévén, ha a férjével bárkit
örökbe fogadtak volna, az Te lettél volna. Viszontszeretett
ő is, de ez nem volt elegendő hozzá…
Midőn engem rúgtak ki az egyik iskolámból, az is jóra
fordult, mert akadt, aki felém nyújtotta a kezét. Te, Jutka, részletes e-mailedben nem említettél senki ilyet. Amit
a javadra fordítottál, az az erő nem kívülről jött, hanem
benned volt mindig. Egyedül kellett felnőj, hogy az lehess, akinek megmaradsz immár. Ha magadra néznél,
kérlek, tedd az én szememmel és Szécsi Margit szavaival:
Úgy néztem magamra mindig,
ahogy csodára nézni illik,
csodára, az ember fiára,
kezeire, nyírott hajára.

31. Emmike emlékezik…
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Melyikük állt közelebb hozzám?
A távozásomat követő tanévben Jutkához és Ágihoz hasonlóan az én Mariannomat is kihajították a Zalka Máté
Általános Iskolából. Emlékezetemben a legutóbbi időkig tévesen úgy maradt meg, hogy hármukat együtt, ugyanazon
vétek és eljárás keretében.
Az emlékezet hibáját a személyes sérelmem okozhatta. Az ember, ha messziről és csak meghívottként érkezik saját
(osztálya) ballagására, rosszul fogadja az abból is kirekesztő pofont. Cseng a füle és sajog a lelke, s jaj, csak arra összpontosít, hogy ez ne látsszon kifelé. Így történt, hogy miután az utódom nem engedett az utolsó osztályfőnöki órára
bemenni, a tanáriban kissé hézagos figyelemmel hallgattam meg és hallottam félre a három vízi úttörő kirúgásának
hírét Emmikétől.
Melyikük állt közelebb hozzám? A sok százból, a sok ezerből is az, aki megszólított, aki közelebb lépett, aki velem
jött. Akivel törődhettem.
E-mail: „Nem hazudtál minden így igaz. Már az előző bejegyzésnél szerettem volna belépni a blogoldalra, és ott hozzászólni, de valamit nem jól csinálok, mert nem enged regisztrálni. Azzal tisztában vagy, hogy jó tanárunk voltál és minden
diák szeretett. Kíváncsi vagyok, hogy tudod-e mitől voltál te a legjobb? Mert mi, az első osztályod diákjai tudjuk. Biztos,
hogy még sosem mondtuk a szemedbe. Te attól voltál jó nekünk (persze sok évvel később tudtuk megfogalmazni), hogy mindenki úgy érezte: ő az Oszi kedvence. És erre az egyik osztálytalálkozón jöttünk rá, amikor már elmentél és persze rólad
dumáltunk. Kisebb vita alakult ki vajon ki volt a kedvenced és mindannyian azt hittük magunkról, hogy én, én, én. Tehát
ettől jó a tanár nem is kell minden más magyarázat. Nincs jó és rossz gyerek, csak gyerek van, akivel el kell hitetnem, hogy ő
a legjobb valamiben stb. Most valami újat mondtam? Nem gondolom. Várom válaszod. Puszi.”
Legtöbbet az osztályombeliekkel találkoztam tanítás előtt, alatt és után. A tágabb körből a lövészek, honvédelmi
szakkörösök, és természetesen a vizesek. Aki alkalmat adott rá – mert az egyénisége, neveltetése, családja megengedte
– hogy jobban megismerjem, arra több esett a személyes figyelmemből. A sokoldalú, életteli tevékenységben történő
benyomások megszerzésére a vízi-úttörő táboroknál, kirándulásoknál Sir Baden Powell, tovaris Makarenko és Loránd
Ferenc együtt sem tudott volna jobbat ajánlani. Én Kiss József László mintáját követtem. Ő volt az, aki összevonzotta
a bukott, eltanácsolt, odahaza helyüket nem lelő kis fickókat, hogy az iskolai légópincében szakkört, a tornatermi
színpadon kenuépítést, a Hullám Csónakházban pedig vízparti menedéket kínáljon nekik, nekünk. Ezt én másoknak
viszonoztam.
Ebben az évben lett osztályfőnököm Laci bácsi, akit igazán szerettem
és azt hiszem nem volt olyan gyerek az
osztályban, aki ne szerette volna. Azt
hiszem Ő észrevette, hogy körülöttem
valami nem igazán stimmel, el is jött
családlátogatásra. Nem emlékszem,
hogy mit beszélt anyámmal, de azt hiszem, hogy anyu elmondta a tanár úrnak a körülményeinket, de a lényeg az
ő szenvedésein volt, és megmagyarázta,
hogy nem tud mit tenni. És nem is tett,
neki az volt a legfontosabb, hogy eljár
dolgozni, kitakarítja a lakást, és hogy
legyen valami kaja. Ezzel a szülői törődés ki is lett merítve. Sose foglalkozott azzal, hogy mi történik az iskolában, miért kaptam rossz jegyet. A rossz

32. A háromhetes vízi táborban.
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jegyeket esetleg egy-két pofonnal honorálta, de hogy hogy lehetne ezen javítani, azt végig sem gondolta. Azt hiszem, csak a
saját gondolatai és saját fájdalmain kívül nem nagyon érdekelte más.
A tanár úr mindig kedves volt, próbált beszélgetni velem, talán könnyíteni akart a lelkemen, hogy ha kibeszélem magamból a problémáimat, akkor kisebb lesz a feszültség és jobban oda tudok figyelni azokra a dolgokra, amire ebben az időszakban
figyelni kellett volna. Nagyon ragaszkodtam hozzá, honvédelmi szakkörös lettem, mert ő tartotta, vízi úttörő lettem, mert
ő vezette, minden kiránduláson ott voltam, mert vele lehettem. Gyerekkorom legszebb élménye a 3 hetes vízi tábor volt, ott
igazán jól éreztem magam, a mai napig emlegetem a gyerekeimnek.
Igen, Mariann, próbáltam beszélgetni, de túlzásba nem vittem az érdeklődést. Hogy én is könnyítsek a lelkemen,
azt mondhatnám, hogy ma már többet tennék, de nem volna igaz. Ma sem vagyok kellően nyitott és közvetlen a gondoskodó ölelésre. A kis herceget szokás idézni a magunkhoz szelídített másik ember iránti felelősségről, ami közhelyes,
tehát igaz. Ebből keveset voltam képes felvállalni. Azért néhányan megéreztétek, vagy pontosan tudtátok, hogy mekkora helyetek volt számotokra a lelkemben. Kinek elég, másnak túl sok. Hajnal Peti egyszer a soknak az okát kérdezte.
A mi gyerekkorunkban Kiss Jóska sem nyali-falizott bennünket, pedig nála még a nyakleveséért is sorba álltunk.
Később is volt annyira szemérmes, hogy a felvett írói keresztnevén, a Lászlón kívül direkt módon nem jelezte, hogy kicsoda Félkopasz a Jó szelet, kapitányban. Remélem, hogy tapintatosan és időben tudtára adhattam: magamra ismertem.
Őrá illett, amit rólam írtál: „nem volt olyan gyerek az osztályban, aki ne szerette volna.”
De mi történt veled nyolcadikban, Mariann?
Egyszer egy reggel, suli előtt kaptam egy levelet a Gabitól, aminek a végén az állt, hogy ahány betű, annyi csók. Annyi
eszem volt, hogy orosz órán elkezdtem számolni a betűket, hogy tudjam, hogy mennyi csók jár nekem. Koszti tanár úr észrevette, hogy nem figyelek és el akarta venni tőlem a levelet, én erre apróra összetépve tettem a kezébe a levelet. Az első reakció
egy akkora pofon volt, hogy a fal adta a másikat, a következő pedig, hogy hívattak a szünetben az igazgatóiba, ahol közölték,
hogy ki vagyok rúgva, eltanácsoltak a Sodronyos utcai iskolába.
Tudod Mariann, diákként én is összetéptem annak idején az óra alatt elkobzásra ítélt szerelmes verset. De férfiként
pofon ütni egy nagylányt?! Még kicsit sem! Emlékszel? Gál Mari a női egyenjogúság nevében a simák [seggre pacsi]
elmaradását reklamálta! Bizonyára nagyon megrendítette a levéltépdesés magát dr. Kosztit, a jogászt is, hiszen a továbbiakban nem akart veled nap, mint nap szembenézni. Megtette, mert módjában állt téged kirúgatni.
Ha ott vagyok, lett volna akkora szavam, hogy megvédjelek. A Zalka iskolában tiszteletben tartottuk egymás
szaktanári és osztályfőnöki illetékességét. Tőlem soha senkit nem rúgtak ki, bár némelyik kolléga – és nem gyerek! –
megérdemelte volna. De nyolcadikban már nem én voltam az osztályfőnök.
Eljött a hetedik osztály vége, amikor kiderült, hogy Laci bácsi itt hagy minket, másik iskolában fog tanítani. Azt hiszem,
hogy ez az egész osztályt megviselte, lehet, hogy pont ezért, nagyon nehezen fogadtuk el /vagy el se fogadtuk/ Mária nénit, aki
az osztályfőnökünk lett. Sok jóra nem emlékszem vele kapcsolatban /igaz rosszra sem/, engem nem tanított, mivel ő volt az
osztály némettanára, mivel én nem tanultam németet akkor már, így csak az osztályfőnöki órán voltam vele.
Miért érdekelte volna a sorsod őt, aki nem is ismert? Empátia? Nem szerepelt a munkaköri leírásunkban. Buda Béla
még meg sem írta az erről szóló könyvét. Nem hinném, hogy osztályfőnöködnek, Marinak egy másik ember gondjabaja valaha is problémát jelentett. Sorsodra hagyott, mintha házastársa vagy gyereke lettél volna. S vajon a te családod
mit tett?
Valamiért én nem akartam abba az iskolába járni, ezért elmentem apámhoz, /akkor már nem Soroksáron laktak, hanem
Erzsébeten/ és kértem, hogy segítsen, mert nem akarok a Sodronyos iskolába menni. Elvitt az Ónodi utcai suliba, oda járt az
öcsém is, és elintézte, hogy oda járjak. Akkor már március volt, tehát 2 hónappal az év vége előtt. Az anyám egy lépést nem tett
azért, hogy ne tegyenek ki az iskolából [a Zalkából], szerintem még csak be sem ment.
S vajon, ha bemegy? Úgy járhatott volna, mint az elvált munkásnő anyám, amikor egy más által elkövetett csibészség
miatt hármunk közül engem ítéltek osztályismétlésre. A mi hazánkban a nemezis azóta is a legoptimálisabb csapásirányba,
a legvédtelenebbre sújt! Arra száll a pofon, a jogszerű büntetés, aki a leggyengébb. Rajtam Kiss Jóska, a Jó szelet, kapitány!
írója segített egykor, de távollétemben neked a továbbtanulásod szállt el, amikor azt a szerelmeslevelet összetépted.
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S vajon, ha a Zalkában maradsz? Új osztályfőnökötök nemcsak nem támogatta a továbbtanulásban azt, akinél az
otthoni segítség hiányzott, hanem még le is nyomta. Erikát kérdezd! Vajon női konkurenciát látott bennetek? Az egy
osztálynyi hatáskörű „mindenható” megkülönböztetett figyelmet fordított a csinos kislányokra, de abúzust csak a
jövőjük ellen követett el.

„Amikor itt hagytál bennünket…”
Otthont akartam végre, s amikor az 1977 elejére ígért lakáskiutalásból nem lett semmi, kinyitottam a szakminisztériumi közlönyt, s pályáztam oda, ahol lakni lehetett. Az egyik ilyen álláshelyet az épp akkor nyíló kisterenyei nevelőotthonba hirdették, házaspárokat kerestek, így következett el a trabantos terepszemle 1977. május 9-én. Akkoriban ezt
tartották a győzelem napjának.
Magyar Antal igazgató már elfoglalta a Nevelőotthon majdnem kész
vezetői részlegét, megmutatta a négy
épületszárnyat, a nevelői lakások
különálló tömbjét. Nem sokat beszélgettünk, s csak az első személyes
benyomások maradtak meg: a külsején kívül – mint mondta: tonzúrás
fejrésze okán Kopinak becézik – az
ízes északkeleti nyelvjárás jellemezte,
amelyet a tiszadobi gyermekvárosból
hozott magával. Szívességi sofőröm,
Pálos Csaba nem sokat nézett ki belőle, de én tekintélytisztelő emberként bíztam a hozzáértésében azon a
területen, amelyet alig-alig ismertem.
Belecsaptam a tenyerébe.
Egy másik ajánlatot is mérlegel33. Polszter Jóska az U-szöges csúzlival.
tem. Egyik, úgynevezett „szocialista
városunkba” írott pár soros levelem elegendő lett ahhoz, hogy meginvitáljanak tanfelügyelőnek. Azonban baj volt a
beköltözéssel: pár hónapig az ENSZ mezőgazdasági szervezete vendég szakembereinek garzonházában kellett volna
laknunk, amíg egy ház építését, benne a lakásunkkal be nem fejezik. A többszöri beváltatlan huszadik kerületi ígéret
után nem akartam ismét hallani, hogy „majd” és „jövőre ti lesztek az elsők a pedagógus-listán”. Ígérettel nem értem be,
de nem csaptuk be az ajtót Százhalombattán. A kisterenyei két évet követően ismét a százhalombattai tanácsnak írtam
lakásért, munkáért. Nem is oly távol Soroksártól, a Zalkától, Oszikáimtól.
1977 május 12-én – alighogy elígérkeztem Kisterenyére – indultunk a Zalkából a Balaton körüli osztálykirándulásra. Megint vonattal, mint korábban kétszer, hogy a különjárati autóbusz költségéből megspórolt pénzből nyolcadik
utáni együttlétünkre külföldi úttal tegyük fel a koronát. Valamivel a takarékbélyeggyűjtést is motiválni kellett!
Ezúttal jártunk a Csillagvárban, a barátom igazgatta Helikon szállodában Keszthelyen, majd Tapolcán át tértünk
vissza Pestre. A csoportkép az egyik vasútállomáson igen borúsra sikerült, olyan volt, mint az időjárás, olyan lett, mint
a kedvem. Fájt, hogy menni kell, fájt, hogy még egy hónapig titkolóznom kell, fájt, hogy elmarad a tervezett nyolcadik
év végi külföldi utazás, közös kirándulásaink megkoronázása.
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Eszembe sem jutott az, amit
nemrég írt valaki erről az időszakról:
„Amikor itt hagytál bennünket…”
Igazad van, Zsuzsa, valóban nem
csak eljöttem, hanem otthagytalak
benneteket!
Az ember remél. Reméli, hogy
hiányzik majd ott, ahol megszokták,
s többen sajnálják, hogy megy, mint
akiknek közömbös. Csak ők számítanak, akiket „megszelídítettünk”,
értük felelős az ember.
Amikor elköszöntem tőlük, zavarba hoztak az egyik zenei osztály
síró, zokogó kislánykái. Életkori tünetnek véltem: ugyanilyen bakfis érzelmi kitörésben ellenszenvüket is kiélhették volna. De nem azt tették.
34. Hazafelé.

Évek múlva raktam össze, hogy a szeparációs traumát nemcsak szülőként, de tanárként is előidézheti az, akihez
gyerekek kötődnek. Akik rá voltak bízva, azok megszenvedik az elválást. A nevelői hatás és a nevelői felelősség nem
azonos a szülőkével, de ha a szülőhöz kötődés gyenge, ha a nevelő apa-képet is pótol, akkor távozásával ettől fosztja meg
a gyermeket. A kisterenyei nevelőotthonban, ahol még annyi időt sem töltöttem, mint Soroksáron a Zalkában, ez volt
az egyik legjelentősebb pszichológiai kártétel, amelyért felelős vagyok.
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Anyai szív
Régen volt. A holmink hegyén-hátán a főépület egyik szárnya végén, a későbbi betegszobák egyikében. A kupacon aludtunk. Meleg víz nem volt. A faluban mászkálva vendéglőben ettünk, „otthon” konzervből két-három napig,
azután elutaztunk jövendő lak- és munkahelyünkről a majdnem szemközti tájra, közel az országos csúcshoz. Úgynevezett gyeses beutalót kértünk és kaptunk a szakszervezettől. Reméltük, hogy mire augusztus utolsó napján visszaérkezünk Kisterenyére a nevelőotthonba, beköltözhető lesz a szolgálati lakás a lakóépület második lépcsőháza emeletén.
Mátraházán a pedagógus-üdülő különálló egységében
kaptunk szobát, az étkezésekhez és rendezvényekhez át
kellett járni a nagyobb, tágasabb házba. Ott tartották
az ismerkedési estet és a különféle szórakoztató programokat. Esténként, amikor buli volt, a mi házunkban, az
emeletünkön, a folyosónkon mindig sírt egy-egy magára
hagyott gyerek, aztán többnyire elfáradtak és bealudtak,
de az is előfordult, hogy valamelyikük rémülete végeérhetetlen, hisztérikus zokogásba torkollott. A bezárt ajtó
előtt hiába nyugtatgattuk. Nem volt lehetséges, hogy a
gyeses magány kínjaiból épp akkor kitörő, bulizó anyát
megtaláljuk és visszahívjuk, hiszen melyiknek szólhattunk volna a sok közül:

35. Kisterenye, a nevelők lakóépülete.

– Gyere haza, édesanya! Te pottyantottad a világra,
nem ő választott téged! –
Az anyai szív rejtelmeinek kulcsa nem feltétlenül a gyermek…
Annak a kisterenyei fiúnak a neve tűnik fel a noteszemben – szeptember 6-i bejegyzés –, aki csecsemőként valahonnan Nógrád megyéből egy bezárt ajtó mögül öt napos egyedüllét után került a gyermekvédelembe. Vajon az édesanyja
hagyta magára? Hová lett? Megszökött? Bebörtönözték? S a család? Janik Gyuszi nem mesélt, a papírjai sem sokat. A
viselkedésén nem látszott ebből az „élményből” semmi, nem volt zárkózottabb, mint a többiek, de nem engedte azt az
öt napot felszínre törni, én meg nem zavartam kérdéseimmel. Mégis azt hiszem, hogy egy-egy messzire tévedő pillantása évekkel később is magyarázatot keresett.
Mátraházán nap mint nap az erdőben kirándultunk a kisfiammal és az anyjával hármasban. Megmaradt néhány
diafilmre vett felvétel, egy-egy apró, jelentéktelen emlék, például a szakácskönyvet asszociáló ősmagyar név, a Zsombor, amelyet gyerekre illesztve először egyik sétánkon hallottam. Egy vezér gyermekkora – asszociáltam gondolati ös�szefüggés nélkül Sartre művére. Leendő magyar vezéré.
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Szinte minden más kitörlődött ekkori emlékeimből, olyanná váltam, mint ama bezárt fiú, Janik Gyuszi. Jobbára
az új életszakasz elkezdése foglalkoztatott, igyekeztem nem gondolni arra, amit magam mögött hagytam. Mögöttem
és nem mögöttünk. A család inkább norma volt számomra, mintsem közösség, biztonság. Akár azért, mert én sem
éltem meg ennek a teljességét, akár azért, mert ekkorra derült ki számomra, hogy csak életkereteink közösek, feleségem
és köztem az érzelmi skála és az erkölcsi értékek világa erősen különbözik. Bizonyára mindketten családot és otthont
akartunk, de nem egészen ugyanazért és egyáltalán nem ugyanolyan tartalommal. A kisterenyei bentlakásos két év
alatt a különbözőség a korábbiaknál is nyilvánvalóbbá vált, életem párja jóvoltából és az ő előadásában legkivált a
kollégák számára. Akkor még nem akartam tudomásul venni. Ez volt a fiam óvodás-korának és otthonnevelői működésemnek a háttere.
Kisterenyén az otthonnevelő sosem hallott beosztását berendezőként, takarítóként kezdtük gyakorolni: szeptemberben jócskán akadt még munka a gyerekek hálóiban. Legtöbbet a fal és a műanyag padló találkozásánál végig
futó szegélyt ragasztottuk, bútorokat cipeltünk, takarítottunk, miközben morogtunk miatta. Cigarettaszünetben mi
karbantartók, tanárok, sofőrök, éppen a határidőre és megfelelő minőségben el nem készült épületeket „méltattuk”,
amikor betoppant közénk a pesti beruházó. Jól letorkolt bennünket, elmagyarázta, hogyan kell szemlélni az efféle nagy
volumenű szocialista beruházást, amely – mint azóta a Bacsó Péter-féle Tanúból tudható – lehet, hogy egy kicsit hibás,
lehet, hogy egy kicsit célszerűtlen, de a miénk!
Távozása után az egyik gépkocsivezető megjegyezte, hogy ennek a pasasnak az autója hátulja Pest felé menet az aszfaltot szokta súrolni. Ki van tömve festékes, oldószeres dobozokkal, mikor mi adódik. Pádár Zoli kádári kacsintással
bólogatott, hogy bizony vannak még hibák. A fehér hajú karbantartó, Karcsi bácsi tette hozzá palócosan:
– Halljátok-e! Ha valami csoda folytán az egész Mátrában – bökött a völgység túloldalára – kiesne a víkendházakból, villákból, üdülőkből a lopott holmi, összeomlana mind. Nagyobb kárt okozna, mint akármelyik földrengés! –
Azóta megtapasztaltuk az igazát. Rendszerváltásnak, rendszeromlásnak mondják az országos méretű földindulást,
amelynek következtében még nagyobb villák, paloták, vagyonok nőttek ki a földből!

Otthon, édes otthon
1977. augusztus 15-én pakoltunk be ideiglenesen a még el nem készült nevelőotthon lányoknak szánt épületszárnyába. A létesítmény Kisterenyén, a Salgótarján-Somoskőújfalu felé tartó 21-es úttól nyugatra, a domboldalban épült
fel.
Rajta túl, a dombtetőn nyaranta gabonát arattak a kombájnok, előtte az utcának még neve sem volt akkor. Később
Makarenkóét kapta. Nem kizárt – ilyen világban élünk –, hogy hamarosan átkeresztelik, mondjuk Nemzeti Makarenkóvá, hiszen szezonja van a keresztelésnek és a nemzetnek, épp úgy, ahogyan a mi időkben a nagy szovjet példaképeket
felidéző névadások folytak. Távol Moszkvától, de annál közelebb Kis-Moszkvához, Salgótarjánhoz.
A gyermekvédelem szocialista nagyberuházásként 1977-ben elkészült Nógrád megyei intézménye tiszta, rendezett,
kulturált menedékévé válhatott azoknak az elhagyott, magukra maradt gyerekeknek, akiket ide költöztettek. Ha tárgyilagosan rekonstruálom a viszonyokat, jó helyre kerültek a kis lakók, s az ellátásra sem lehetett komoly panasz. A
hozzám több mint harminc év után eljutott szórványos visszaemlékezések őszintén derűsek, évtizedek múltán nyilvánvalóan minden érdek nélkül.
Az ifjúkori nosztalgiákat azonban nem támogatja egyetlen korabeli fotó sem az épületről. Az interneten sem találtam, sőt, a vele szemben 1979-ben emelt iskoláról is alig. Saját felvételem csak kettő lelhető fel: ilyesmire nem pazarolta
az ember a 36 kockás negatívot vagy színes diapozitívot, s ha mégis készültek ilyen felvételek, azok, mint a családi album számára érdektelenek – elkallódtak. Az egyik meglévőn a szolgálati lakásunk erkélyén, egy sámlin álló szomszéd,
Klim Zsoltika mögött a lányok szárnyának külső lépcsőháza látszik, távolabb pedig a konyha, az ebédlő teteje. Rossz
minőségű felvétel, inkább a többit is elmesélem, ugyanilyen határozatlanul.
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A főépület utcára néző bejárata mögötti előtérből egy összekötő
folyosó indult beljebb. Az előtérből
nyílt jobbra az igazgatósági-adminisztratív szárny.
Ez utóbbi fölött helyezkedett el az
ebédlő. A dombos terep tette lehetővé, hogy az ebédlő mögötti konyha
gazdasági bejáratát és a kazánházat
alulról, az igazgatósági és a leányszárny közti belső udvar szintjéről is
megközelíthették a szállítók. Innen
az alsó szintről teherlifttel kerültek
a konyhába a nyersanyagok. A belső
udvar szemben lévő oldalán, a leányszárny alatt elhelyezett varrodának,
36. Évtizedek múltán a bejárat előtt.
mosodának és a karbantartóknak is
megvolt a maga dolga az önálló háztartásként is felfogható nevelőotthonban.
Erre az udvarra a műhelyekhez, raktárakhoz a magasföldszintről lépcsőházon keresztül is le lehetett jutni.
A konyha és az ebédlő közel háromszáz embert szolgált ki, s ebbe a létszámba több mint kétszáz gyermek és fiatal
tartozott a maximális 240-ből.
A fiúk épületszárnya a széles közlekedőfolyosóról balra nyílott, földszintjén a klubszobával. Úgy emlékszem, hogy e
szárnynak a középső, saját lépcsőházán túli földszinti részébe kerültek a legkisebb fiúk, az alsó tagozatosok, akik között
akadt 14 év körüli is. Nevelőjük Partos Gábor lehetett, vagy Mester Magdolna, esetleg váltásban mindketten. A kicsik
két nevelőjét gyermekfelügyelő is segítette. Ebbe a beosztásba pedagógus végzettséggel nem rendelkezőket vettek fel,
feladatuk inkább a gondozás, gondoskodás volt, mint a hivatásszerű nevelés.
A klubszoba fölötti emeleten az én csoportom lakott, 1977-ben ötödikesek. Velünk szemben, a lépcsőház túloldalára a hatodik-hetedikesek, Nagy Lajos erdőtarcsai nevelő fiai kerültek, a váltó nevelő Bocsi László volt. A következő
emeleten mindkét szárnyban idősebb fiúk laktak, az egyik társaságot induláskor Süli János vezette. Valamelyik itteni
csoporttal a pásztói Pádár Zoltán is foglalkozott, ha ráért.
A lakókörletek megfeleltek a szocialista egyenlőség eszményének. Egy tanulószoba és négy háló nyílott a folyosók
egyik oldalán. A hálókban hat ágyneműtartós heverő, mögöttük falvédő, polc. Tartozott ide éjjeliszekrény és stoki.
A tágas tanulószobában mind a huszonnégy gyereknek jutott egy nem túl nagy, de önálló tanulóasztal, felnyitható
tetővel. Ami tanszer nem fért ebbe, azt a tanulószoba folyosó felőli, a nagy ablakokkal ellentétes falának beépített
szekrényeibe lehetett helyezni. A hálókból kilépve jobbra-balra beépített szekrények sorakoztak egymás mellett, alul
akasztós, felül polcos résszel. A folyosó végén ki lehetett látni a külső, fedetlen lépcsőházra, mivel itt is, mint a szárnyközepi belső előtt, nagy, kétszárnyú üvegajtó határolta a teret. Tűzriadóra csak egyre emlékszem, rögvest szólok is róla,
de arra nem, hogy a külső lépcsőházba nyíló ajtó, vagyis a menekülő útvonal kulcsa nálunk lett volna.
A lakószárny folyosóján, a hálókkal ellentétes oldalon egy cipőtisztító helyiség kezdte a sort (Frazier blogger emlékeztetett rá), ott cserélték a gyerekek a cipőiket és rakták rendbe őket. Következett a nevelői szoba vizesblokkal, majd
a gyerekek mosdója, az abból nyíló zuhanyozó, meg a WC. A folyosó végén volt egy raktárhelyiség, ahol a közös játékokat, téli és nyári holmikat, illetve a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket tároltuk. Ez volt a körletekben a héten
összegyűlt szennyes ruhák helye is, ahonnan elvitték a mosodába, majd tisztán és vasalt állapotban visszakerült oda,
hogy mindenki megkapja a leadott saját ruháját. – emlékeztetett Fortuna József.
Ugyanő így emlékszik a széles, épületszárnyak közti közlekedő folyosóra: „Zsibongónak hívtuk. Itt beszélgetéseket
lehetett folytatni lányoknak és fiúknak is egyaránt az épületen belül, mert ugye ez az otthon koedukált volt. Itt voltak
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bizonyos alkalmak, amikor a stúdiós diszkót rendezett és táncolhattunk. Minden körlet folyosó végein a „külső fedetlen lépcsőház” volt a tűzlépcső ami egészen a földszíntől felért a 4. szintig (ha jól emlékszem ennyi szint volt). Nem
emlékszem, hogy valaha is nyitva lett volna és így visszagondolva, nem tudom mi lett volna, ha valaha is tűz ütött
volna ki...”
„Az épületegyüttes leírását annyival egészíteném ki, hogy az úgynevezett zsibongót és a fiú szárnyat összekötő folyosón volt egy mozi helyiség, ahol minden pénteken délután 4 órától a kicsiknek, és vacsora után a nagyoknak volt
filmvetítés, Kókai Lajos volt a mozigépész.” Frázier.
„A zsibongót a fiú szárnnyal összekötő folyosón volt még egy stúdió szoba – ide csak néhány diáknak volt bejárása,
Fehér Miklós vezetésével készítettünk kívánság-műsorokat, amit hétfőnként adtunk adásba, az egész intézményben
lehetett hallani a folyosókon kifüggesztett hangszórókból. Rengeteg lemezünk (bakelit) volt, és szerintem az akkori
lehetőségekhez képest elég komoly technikai felszerelés is a rendelkezésünkre állt. A zsibongóban időnként szuper kis
diszkókat tartottunk.” Frázier.
A magasföldszinti zsibongóból középtájon jobbra nyílt a könyvtár, Novotny Istvánné Györgyike magyar-orosz szakos tanárnő kezelte. Ezután jobbra a lányok szárnya következett, földszintjén a klubszobával, a középső lépcsőházon
túl a folyosó végén az egészségügyi részleggel. E kettő fölött ugyanúgy helyezkedtek el lányok folyosói-szobái, mint a
fiúkéi. A zsibongóból a lány-szárnyhoz képest távolabb, de már balra a meglehetős méretű tornaterem csatlakozott az
épületegyütteshez.
A zsibongó domb felőli végén, a tornaterem mellett kiléphettünk az épületből az udvarra. Az ellenkező irányban
az ebédlőbe lehetett jutni. Előtte egy lépcső vitt le az előcsarnokba, onnan jutottunk ki a főbejáraton keresztül az
előkertbe, majd az utcára.
A főbejárattal a szemben, az utca másik oldalán épült egy iskola. Az építkezés tette lehetővé, hogy neveltjeink
hozzájáruljanak az Úttörőszövetség Őrizzük a lángot! akciójához. Két-három kisfiú játszadozás közben felgyújtott egy
sufnit odaát.
Az emeleti nevelői szobába behallatszott, hogy valaki valahol az épületben kitartóan énekelget: Fekete felhő, fekete
felhő, s addig-addig ismételgette, mígnem felnéztem és észrevettem az udvarunk fölött gomolygó füstöt. Leszaladtam a
főbejárat elé, ahonnan egyre többen bámultunk, tanácstalanul, szinte bénultan, mígnem Kókai Lajos gondnok kikapta
a helyéről és szakszerűen csatlakoztatta a csövet, majd használatba vette a nevelőotthon kapujához telepített tűzcsapot.
Számtalan kritika érheti a tervezést, a berendezést, elsősorban a tekintetben, hogy az egész kaszárnyát ugyanennyi
pénzből otthonosabbá, emberségesebbé lehetett volna tenni, de az bizonyos, hogy akkori „pártunk és kormányunk”
jóval többet áldozott az otthoni elhelyezésre szoruló gyerekekre, mint mostanság pártjaink és kormányaink. A nevelőotthonok megszűntek, a gyerekeket gondját nevelőszülők vették le az állam válláról. A kincstár jól járt, remélhetjük,
hogy a gyerekek és a nevelőszülők is.
Az intézmény nagyjából harminc fős autóbuszán kívül rendelkezett egy kis Zsukkal, ezért két gépkocsivezetőnk
volt, a varrodában az igazgató felesége sem csak egyedül dolgozott – ellentétben a főállású, megyei káder kertésszel.
Ő gondozta a telek előterében a gyepet, ültetett ezt-azt hátra fel, a bitumenes sportpálya és a játszótér környékére is.
A két karbantartó egyikének szívességi munkája, a Kós Károly metszetek keretezése és üvegezése lakásomban máig
megvan, s emlékszem, hogyan kacsintottak össze a szaki bácsik az új, de hamar kapupánt-csavaros megerősítést kívánó
heverőnk láttán…
A nem pedagógus kollégákról csak kedvező benyomásokat őrzök. Biztos vagyok benne, hogy gyerekeink közül számosaknak fűződik jó emlékük a varrodában, a műhelyekben dolgozókhoz, némelyiküket a sofőr jóindulata indított a
szerelői pálya, az autóvezetés, netán harckocsi-vezetés felé. Az iskolákban sem közömbös, hogy milyen habitusú ember
takarít, hogyan kínálják-osztják a konyhai pultnál az ennivalót, hát még az egész életkeretet jelentő otthonban! Erről
is, másról is igazán az egykori növendékek illetékesek nyilatkozni!
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Tan’bá, helyes vagyok?
A gyermek érkezése nem csak esemény, hanem a legszebb emberi szimbólum. Még Isten e világra jövetelét is
csak gyermekké születéssel tudják a hívők elképzelni, pedig úgy vélik: ő mindig volt és mindig lesz mindenütt. Az
ember arasznyi léte keretében a gyermek új kezdet, lehetőségek csokra, és szeretjük, mert szerethető. Szeretni pedig
nagyobb szükség, mint szeretve lenni.
Bennünket nevelőket azonban másféle szükség tett a gyermeknevelés hivatásos szereplőivé. Mi pedagógusok
illetményért dolgozunk, túlórapénzért, ügyeleti díjért, hosszabb szabadságért, nem azért, hogy a munkában éljük
ki szeretetre képességünket.
Engem 1977-ben – nyilván nem egyedül – a lakáshiány vetett a kisterenyei gyermekotthonba. Mondhatnám
persze, hogy azért lettem tanár és nevelő, mert szeretem a gyerekeket, de számomra ez igaz voltában sem elégséges
pályaválasztási indok. A gyermekszeretet különben sem helyettesíti a szaktudást.
Vannak, akik arra gondolnak: valahogy őket is felnevelték és lám! mennyire tökéletesek lettek, ezért azt és úgy
tesznek és viselkednek neveltjeikkel, ahogy velük öregapjáék tették. Vannak, akik arra esküsznek, hogy a falusi
tilinkós zenéje versenyre kelhet Horgas Eszter fuvolaművészével, vagy a népi fafaragó különb Michelangelonál. Én
nem hiszem. Mindenkinek a maga helyén kell törekednie a többre, a jobbra. Nevelőként, szülőként le kell hántani
a kőről, a kőkorszaki módszerekről a felesleget, s emberré nevelés közben – de nem a szaktudás ellenében – a ránk
bízottokat lehet szeretni. A gyermekszeretet az az alap, amely nem old meg mindent, de nélkülözhetetlen!
Akkori nézeteimet és benyomásaimat dokumentálja az 1977. novemberi levelem részlete, amelyet korábban,
Soroksáron tanított gyerekeimnek írtam Kisterenyéről:
Ez a nevelőotthon árva és rossz körülmények között élt 6-18 évesek számára épült néhány tízmillióért. A villanyszámlát évente százezresekben várjuk, a kazánok egy olajégője óránként 30 litert fogyaszt.
Van önkiszolgáló étterem, vannak klubszobák, játékszobák, szakköri műhelyek, tornaterem, autóbusz, játszótér,
sportpályák, szóval sok klassz dolog.
Legtöbb gyerek a családi szeretet hiánya miatt sérült idegzetű, érzékeny, de durva és agresszív is. Sokan csak a pofonból értenek, ehhez vannak szokva, pedig ez nem célirányos és fárasztó is. Már Szókratész óta tudjuk: tanítani, nevelni
csak szeretet (úgynevezett pedagógiai érosz) közvetítésével lehet. Azt pedig bárki hiába mondja bárkinek: szeress engem!
Krisztus is hiába mondta! Nekünk „kell” megszeretni másokat – itt a gyerekeket különösképpen, hiszen a nevelő inkább
apa- és anyapótlék nálunk, mint tanár.
16 ötödikes srácom van jelenleg. Furcsa, hogy nincsenek lányok, megszoktam a pletyiket, a mosolyt, a duzzogást… Egy
este takarodó után egy vétkest behívtam lelkizni a szobámba. 20 percig védte a karjával a fejét – pedig hellyel kínáltam,
barátságosan kérdezgettem eddigi életéről. Itt egy nevelőnek több (max. 24) különleges bánásmódot igénylő gyereke van,
mint talán a Zalkában [volt iskolámban] összesen. 240 fős az otthon. Van itt volt csavargó, tolvaj, 15 éves anyuka, de
olyan jeles tanuló gyerek is, aki talán nem tudja, hogy apja börtönben van, és nem is akarja tudni, hogy édesanyja…
Olvastátok a Talán Pistát? Olvasni érdekes, csinálni nagyon nehéz... Volt már nevelőotthoni gyerek, akiből miniszter, pop
sztár, tévébeli hátramozdító lett, ahogy belőletek is minden lehet. Csak az ittenieknek nehezebb. A milliós költségvetést
nem pótolhatja az anyai simogatást, sem az apai dorgálást vagy a jól időzített fülest. A nevelő – nem szülő.
A nevelőotthonban szülőt helyettesítünk. Ez volna a nevelőotthoni pedagógia alfája és ómegája.
Megdöbbentő, de így igaz, hogy két évig egyetlen szakmai továbbképzésen sem esett szó arról, hogy miféle
legyen az elhagyott gyerekekkel, állami gondozottakkal, intézeti elhelyezettekkel, árvákkal végzendő pedagógiai
munka. Egyik kolléga ugyan nem győzte lobogtatni a legtöbbünk számára ismeretlen kétéves pszicho-pedagógiai
végzettségét, amellyel a vasipari főiskolai oklevelet megfejelte, de szakirodalmat mégsem tőle, nem is az igazgatótól, hanem a nálam fiatalabb Partos Gábortól kértem. Ráfért volna a képzés azoknak a kollégáknak a többségére
is, akik Horpácsról, Soponyáról, Felsőpetényből Tiszadobról, azaz a gyermekvédelemből jöttek jobb körülmények
közé Kisterenyére. Mert a gyakorlat nem minden, a jövőt, gyerekeinket nem volna szabad hályogkovácsokra bízni.
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Attól, hogy lakásra volt szükségünk, még nem ismertük a szűkebb szakmát, az otthonbeli nevelés lélektani alapjait,
módszertanát.
Ennek hiánya a világért sem jutott eszünkbe, amikor az első kis krampuszok kisorjáztak a Roburra hasonlító, de
szovjet gyártmányú autóbuszból. A kisebb fiúk többsége Felsőpetényből, a nagyobbacskák Horpácsról érkeztek. A legnagyobbak talán a GYIVI (Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet) átmeneti otthonából, a lányok ki tudja honnan. Senki
nem tájékoztatott erről bennünket, elvégre beosztásunk szerint az állampolgárgyár futószalagja mellé állított betanított
munkások voltunk, 8 általánossal, érettségivel, fél diplomával vagy tán egésszel is.
Ott várakoztunk a főbejáratnál – nevelők és konyhások, takarítók és szaki bácsik – a kis lakókra, kiadós kíváncsisággal és tele jóindulattal. De ha valaki egyik-másik jövevény felé lépett, az hátra hőkölt és feje elé kapta a kezét a
simogatás elől. Magam – nem lévén babusgatós-lerohanós fajta – ezt nem vettem volna észre, ha a Soponyáról idekerült
hangsúlyozottan pszicho-pedagógus nem figyelmeztet:
– Ütéshez szoktak, vigyázzatok! –
Ütés-verés már megint! Hiszen a legjobb családban is előfordult akkoriban. A hirtelen mozdulat pedig ütleg nélkül
is kiváltja mindenkiből a védekező reflexet, nemcsak a kicsikből, amikor figyelmeztetés nélkül föléjük tornyosul valaki. No de a pszicho-pedagógia, az mégis csak pszicho-pedagógia, a dunaújvárosi kohász egyetemmel együtt. Minden
esetre azok a kollégák, akik a gyerekekkel együtt érkeztek az említett helyekről dolgozni, egyáltalán nem tűntek durva,
szadista embernek.
Két elsőnek érkezett gyerek óvodás-kori és kisiskolás-kori emlékeit ez egyszer hozzájárulásuk nélkül idézem:
János: Kozi, igazad van! A Pea Győző felesége Zsuzsa néni volt a másik nevelőnk Horpácson. Az üzi Cavinton helyett.
Mit csodálkozol rajta az már több mint…. hú de régen volt. A Győzőt pedig utáltam, mert sokszor megvert és velem mosatta
a Wartburgját.
Kozi: Istenem be szép emlékek. Ehhhh.... azok a kiadós verések. A Pea Győző, Mester Magdolna, Módos a szadista, a
Süli János na és a Mikulás, ők nagyon szerették a gyerekeket. Kész csoda, hogy nem döglöttünk bele. Aki csak tehette, embert
akart faragni belőlünk. Több-kevesebb sikerrel.
János: Kedvencem Horpácson az iskolai tanár Cseh Sándor volt. Még ma is emlékszem: paradicsommal zsonglőrködött
és így tanította a számtant!
Kozi: Ja... meg a tarcsai kreatív foglalkozások. Emlékszel? Ha készen voltál a leckével, mehettél kötelet mászni függeszkedve. Ha nem sikerült, ráment a szabadidőd. A jobbik eset az volt, amikor locsoló vizet hordtunk ki a kertbe. Na és a
vacsora utáni kötelező híradó nézés? A fáradtságtól majdnem mindenki bealudt. Utána vissza kellett mondani a tartalmát.
Ha nem sikerült... a szokásos. Nagy hasznát vettem a seregben. A mai napig jól bírom a testi-lelki megpróbáltatásokat.
A Kisterenyére érkezettek közül felmosolygott egyik-másik fiúcska:
– Tan’bá, helyes vagyok? – talán nem is a választ várva.
Az én kiskoromban ilyesmit fiúgyerek nem kérdezett, mert reá effélét vidéken nem mondtak. Meg is lepődtem
erősen, s bólogató hümmögéssel adtam a beleegyezést. Hiszen a közelmúltban is, amikor egykori nagykamasz-mivoltomat jellemezték ezzel a szóval, zavarba jöttem. A gyerekek korábbi, jóval kisebb otthonaiban nők lehettek nemcsak
a konyhások, takarítók, de a nevelők is. Előfordulhatott, hogy a szakképzetlen, falujukhoz kötött asszonyok tovább
maradtak jelen a gyerekek életében, mint a magamfajta jövő-menő tanár. Tőlük jól eső érzés lehetett hallani: – Helyes
gyerek vagy, kisfiam! –
Csupán a tudomásulvételt, az elfogadást, a személyre szóló figyelmet akarták a fiúk, akár mi mind, ifjak és vének.
A csapatban elvegyülés védelmét élvezve a valamennyien bizonyos személyes kiválást óhajtunk, megkülönböztetett
elismerést, esetleg kicsit szeretve lenni.
Az interneten, ahol ezeket a bejegyzéseket közzétettem, az anonim avatarok, nicknevek mögül is elő-elő bukkan
a vágy: végy észre, olvass, reagálj, ismerj meg! A mérték persze különböző: van, aki naponta háromszor jön egy-egy
poszttal, valaki szól is, ha kevés az olvasó, másoknak minden kommentje saját csalhatatlan elveit hirdeti a bejegyzéssel
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való egyeztetési hajlandóság nélkül. Van, aki előcenzúráz, lemocskol, töröl. Van, aki csak „igét hirdet”, nem enged +
és – jelet, hozzászólást. Marad az egó: helyes vagyok? okos vagyok? fontos vagyok?
A kisterenyei srácok többek voltak ennél. Nagyon vágytak szeretve lenni, de ők a maguk módján odaadták a bizalmukat, a ragaszkodásukat, a szeretetüket az erre méltatlan számára is.

Baranyi Gyula
3 évesen kocsiba raktak és én üvöltöttem, mert éreztem, hogy
kiszakítanak a családból. Erre mindig emlékszem, nem tudom elfelejteni. Oviba kerültem [Felsőpeténybe], ahol nagyon sok gyerek
volt. Rajtam kívül Forti, Nyerlucz.
Innen Horpácsra kerültünk, Mikszáth Kálmán lakhelye volt
valamikor. Itt arra emlékszem, hogy amikor esténként játszottunk
és rosszak voltunk sorba állítottak, és vesszővel a kezünkre ütöttek. Sírva mentünk aludni. Majd valaki mindig elkezdte mondani, hogy ha nagy lesz és katona lesz, visszajön és lelövi őket.
Ez mindig megtörtént, amikor megvertek. Emlékszem, mikor
zsebpénzt kaptunk, és este rosszak voltunk elvették a cukrokat és
bedobták a cserépkályhába, mi pedig onnan kapargattuk ki az
olvadt cukrokat.
Mindig vártuk a szüleinket a rácsok mögül. Voltak szülők,
akik látogatták a gyerekeiket, de ritka volt az ilyen. Ha valaki csomagot kapott, azt körbe álltuk, és vártuk, hogy adjon nekünk.
Persze mindenki hirtelen barátja lett az ilyen gyereknek. 4 évig
jártunk ide iskolába, aztán elvittek Kisterenyére. [A felszámolt
erdőtarcsai felsőtagozatos otthon helyett.]
Kisterenyére kerültünk. Horpácson voltak rácsok, itt viszont nem. Egy nagyobb épületben lányok-fiúk vegyesen voltak. Mi két nevelőt kaptunk. A nevelőink két különböző
37. Felsőpetényi óvodások.

ember volt. Pista bá’ nagyon goromba volt. Ébresztője
egyszerűen goromba volt, ma is emlékszem a mondataira, amik így hangoztak: ÉBRESZTŐ, reggeli torna,
sorakozó! Úgy kezelt minket, mintha katonák lettünk
volna. Féltünk tőle. A szeretete jeleit ritkán lehetett látni. Nem jó ember volt.

38. Szemben Baranyi Gyuszi.

Laci bá másabb volt a bakelit zenével keltett minket.
Ilyenkor mindenki érezte, hogy lehet még nyújtózkodni, lustálkodni. Viszont volt, mikor ő is kiborult tőlünk. Emlékszem, amikor mentünk ebédelni kikapott
a sorból jól helyben hagyott. Talán az volt a baj, hogy
2 nevelőnk, volt és Laci bánál elengedtük magunkat.
Jöttek az ünnepek, mindig bent maradtam, mások haza
mehettek. Mindig-mindig vártam a szüleimre.
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Nagyon szerettem focizni Horpácsról el is vittek messzire 3 társammal együtt.
5-dikben jártam suliba, de nagyon nem jó tanuló voltam. A matematikát nem tudtam hova tenni szerintem azért,
mert nem tudtam a pénz fogalmát. Ritkán volt zsebpénz, de erről később írok. Laci bá nagyon sokat vitt múzeumokba.
Erről is később bővebben írok, majd 6-dikos lettem. Laci bá eltűnt, vége lett a zenés ébresztőnek és a múzeumoknak.
Más nevelőt kaptunk: az igazgatót. Szerintem azért, mert általában ivott, ezért leváltották. Tisztán emlékszem, nem
volt olyan szigorú, mint Pista b. Nagyon sok társamnak meg lettek a szülei. Botosnak, Bogdánnak. Ki is vették őket.
Az ünnepek jöttek, én pedig maradtam, és néztem az ablakból a szülőket, ahogy viszik boldogan a gyereküket haza.
Majd hetedikes lettem. JÖTT A CSODA! Kaptunk egy fiatal tanárnőt. Behívott magához az irodába, ahol Laci bá
tette fel a zenéket. Így szólt hozzám: ismerem-e a szüleimet? Persze mondtam, hogy nem. Ő tanulmányozta az adataimat, majd így felelt: ismerem őket, és van egy fiútestvérem is.
Hát végre csoda történt, minden más lett! Most már vártam őket mindennap. A tanárnő neve KUBINYI JUTKA, a testvérem minden nap beszélt vele. Majd végre eljöttek. Emlékszem, többen kiabálták, hogy itt vannak hozzám!
Le is szaladtam az aulába, ahol apám fogadott a tesómmal. Majd hirtelen egy asszony szaladt felém, megcsókolt, de
megéreztem, hogy ő nem az igazi anyám. Az irodából szaladt ki, hogy ők kivesznek innen, de ez nem sikerült nekik.
Ezután elkísértem őket, de addig-addig beszéltek, míg felültem velük a vonatra. Az igazság az, hogy menni akartam
én is. Nagyon közel laktunk az intézethez. Amikor odaértünk, elcsodálkoztam: nem volt tv, sem pedig áram. A körülmény nulla volt. 2 nap után azt mondtam nekik, hogy visszamegyek. Úgy is lett, egyedül visszamentem. Pista bá
azonnal érdeklődött, amit ott láttam. Le is írtam: szegények voltak. Társaimnak nem mertem igazat mondani. Ezután
kimenőnél oda mentem és megismertem a többi családtagot is. akik meséltek anyámról, hogy itt hagyta apámat, ezért
kerültem be.
Aztán elegem lett a zárt életből, otthagytam a sulit, kikerültem Miskolcra. Nagyon tetszett a szabad élet! Már
nem kellett kéredzkednem, mehettem bárhová. Ezt leírni nem tudom! Elhatároztam, hogyha fizetést kapok, megkeresem anyámat. A gépszerelőknél dolgoztam a gyárban. Leutaztam Tarra, ahol megkérdeztem apámat, hogy hol lakik
és elmondta. Másnap elindultam Gödöllőre, majd busszal Dány községébe, betértem egy presszóba, és csodálkoztam:
ezek az emberek nem magyarul beszéltek. Majd odaléptem hozzájuk, és anyám nevét mondogattam. Kiderült, hogy
tudnak magyarul, és útba igazítottak. Megtaláltam a címet, majd beléptem a kapun. Egy asszony fogadott. Én azonnal
köszöntem, és elmondtam, hogy Oláh Erzsébetet keresem. Ő tudta ki vagyok, de nem mert azonnal reagálni. Majd
hirtelen sok gyerek vett körül. Az egyik nagyon, de nagyon hasonlított rám. Akkor tudtam, jó helyen vagyok. Behívtak, fogadtak. Kiderült: anyám ide jött, és lett még 8 gyereke. Nem mertem azonnal letámadni, hogy miért kellett
nekem intézetben felnőni. Ott maradtam náluk, vártam mikor kezdi el majd ő mesélni. Így is lett. Esténként, mikor
mindenki elaludt, odajött, és halkan mesélni kezdett. Én pedig csak hallgattam mindig. Azt mondta, hogy apám
ütötte. Tudtam, hogy hazudik, nem minden igaz, de nem szóltam neki. Emlékeztem a nagymamára: anyám többször
elszökött, de ezeket nem mondtam neki. Nem tudtam neki azt mondani, hogy anyám, idegennek tűnt. Kedveskedett, de a múlt sokkal erősebb volt. Másnap reggel beszélgettem a féltestvérekkel, nagyon rendesek voltak. A nagyobbik
lány letámadta anyámat, és kiabálva megkérdezte, miért nem vett onnan ki. Nem akartam őket felkavarni, nem is
panaszkodtam, mert nem akartam, hogy miattam valami gondjuk legyen. Visszamentem Miskolcra.
Tovább dolgoztam a gyárban, és ahogy mindig szereltük a gépeket megismerkedtem több fiatal sráccal, majd megbarátkoztam velük. Mondogatták, hogy ők járnak focizni, menjek velük másnap. El is mentem, nagyon sok csapat volt
ott, és komoly foci. A barátaimat néztem, aztán azt mondták álljak be. Nem mertem: láttam milyen durvák, aztán
szembeköptek. – Laci bá’ így volt! – Kiabáltak velem, és beálltam közéjük. 2 perc után gólt rúgtam. Nagy volt az öröm.
Majd lementem, kiegyenlítettek, kiabálták: menjek vissza. Megint gólt rúgtam és nyertünk. Ezek után meghívtak
ebédelni az otthonukba, ahol megismerkedtem egy fiatal lánnyal majd hozzájuk költöztem.
Közben hallottam az intézetis társaimtól, hogy mi kapunk pénzt az életkezdéshez. Felkerestem a családsegítő
szolgálatot. Juhász Zoltán foglalkozott velem, de ez a kapcsolat szorosabb lett közöttünk, és a családsegítő többi tagja
is szurkolt nekünk. Nagyon sok munkával sikerült az intézettel lebeszélni, hogy lakást kapjak. Nyíregyházáról jöttek
az utógondozók együtt a miskolci családsegítővel. Megkaptam a lakást, 3 fiúgyermekem született.
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Tehát megkaptam a lakást, méghozzá a piac közelében. Ahogy arra vittem mindennap a gyereket oviba, segítgettem
a kamionból kipakolni a banántott[!] és a többi dolgokat, így összejöttem ezekkel a piacosokkal, majd később sikerült
egy Zöldértnek dolgoznom. Én is kaptam egy mérleget, és kimentem árulni úgy, mint a többi társam. Ezt szeretem
csinálni, minél több emberrel találkozni. Egyszer amint vittem a gyereket oviba, láttam, hogy egy idősebb emberke
pakolgat a garázsban. Meg is vettem a mosógépet, majd láttam nála egy csillárt, és ezt is megvettem. Itt kezdődött el
valami bennem, amit talán a sok-sok múzeumnak köszönhettem. Hazavittem és a rokonság azonnal ezeket mondta:
vigyem a Méhbe, mivelhogy réz. De én válaszoltam nekik, hogy ezt nem viszem oda, mert ez régi. Majd egy barátom
bemutatott egy kereskedőnek, aki azonnal megvásárolta a csillárt. Odahaza pedig meglepődtek. Aztán foglalkoztam
vele minél többet. Vettem hanglemezeket és lemezjátszót is elkezdtem gyűjtögetni.
Hogy gyűjtögettem a régiséget, egyre jobban megszerettem. Egy autószerelőhöz jártam mindig. Egyszer mondta: menjek fel hozzá. Addig kért, míg felmentem és csodálkoztam, hogy annyi szép herendi porcelánja volt. Másnap
eladtam a kocsit és megvettem oda haza a herendi porcelánokat. Veszekedtek velem, az anyós és a feleségem, csúnyán,
de aztán mikor jöttek a vevők, akkor már másabbul néztek rám. Jól eladtam, egyre több ismerősöm lett, majd Magyarországon bejött a régiségvásár minden városban.
Ahogy megnyíltak a városokban a régiségvásárok, én is rendelkeztem többféle gyűjteménnyel. Minden hónapban
teherautóra pakoltunk fiaimmal, és lementünk a hatalmas tömegben árulni. Életemben ezt a mesterséget szerettem
meg, lett is sok ismerősöm. A sárospataki múzeumnak sok dolgot adtam oda. Minden dologra megvolt a vevőm. Étterembe is meghívtak. Egyszóval hiányzik. A mostani kormány miatt én is menekült lettem a három nagyfiammal, a
két menyemmel és a 3 unokámmal. Miskolcról nagyon sok család menekült ide Kanadába, és most is folyamatosan
jönnek. Valamikor ennyien 56-osok jöttek, menekültek. Pedig szerettem otthon élni. Voltam kisdobos és úttörő is,
ráadásul nagyapám harcolt azért, hogy jobb legyen nekünk. Nagyon sok orvos is van itt, és sorolhatnám.
Januárban ötven éves leszek. Most dolgozni járok, két szakmát is elvégeztem. Közben tanulok angolul, de ami hiányzik: a régiségkereskedés. Nemrégiben hozzájutottam régi bakelit lemezekhez. Sikerült jól továbbítani, és odahaza
egy piacigazgatót tettem boldoggá vele. Budapesten mindig boldog voltam, ha kértek tőlem valamit, én pedig megkerítettem. Állítólag nekünk cigány embereknek nincs hazánk. Velem az életem során ez meg is történt egyik helyről a másikra. Isten így szólt nincs hazánk, de kaptunk egy egész világot. Laci bá, itt a vége, de ha még kell valami. akkor írjon!
Hello Laci bá!

A szaktudás alternatívája a verés
Harminc év után, mintegy mellékesen tudtam meg, hogy egykori soroksári kolléganőim, az iskolában elismert, megbecsült tanítók, ütötték-vágták az alsósokat. A házi feladattal viaskodva nem egyszer sírva fakadt az édesanya is a gyermekkel együtt, mert otthon szintén hatott a terror. De jöttek az eredmények, amelyeket a szülők Svábországban megkívántak.
Lengyelné Irénke negyedikeseinek átvétele megtiszteltetésnek számított. Vilma néni mellé osztották be hospitálni a
képesítés nélküli kolléganőket. Csodáltam mindkettőjüket mostanáig, amíg a versenysportban is alkalmazott nevelési
módszereikről nem hallottam. A sikerre trenírozott kisiskolások azonban nem menekülhetnek az edzőjüktől, mint megtehetnék a dobogóra sarkallt kajakozók, úszók, tornászok. Az iskolának és benne az ütlegelő pedagógusnak kiszolgáltatott
gyerek választása nem önkéntes. Nem térhet ki, ha verik.
Nálam egy darabig a sima járta, hogy sokszor vagy kevésszer, azt nem az én tisztem megmondani. A módszert örököltem, de miután a lányok az egyenlőségre hivatkozva reklamálták, hogy ők nem kapnak, el is hagytam a személyre szabott,
a nevelési felületek nyitott tenyérrel történő inzultálásával történő értékelést. Azelőtt is csak az enyéimmel vetemedtem
ilyesmire. Köztünk maradt. Egy akkoriban – másik osztályban – megesett pofont jobban szégyellek. Kolléganő fia kapta.
Megharcolt érte: jól tudta, mivel lehet kiborítani a tanerőt. Senki nem reklamált, de restellem, hogy nem tudtam uralkodni magamon.
65

A Zaciban – Kisterenyén
A pofon kiváltásáról semmit nem tanultunk pedagógiából: a tanárképző főiskolai jegyzetekre kár volt pazarolni a
nyomdafestéket. A pedagógia tanszékén oktatók egy-két kivétellel nullák voltak. A máshoz nem értés kényszere vitte
őket a rangos katedrára, nem a szaktudás. Tanítványaikká nem válhattunk. A nevelőotthonba eszköztelenül kerülvén
még az ellenőrzőbe sem írathattuk tehetetlenségünket, legfeljebb az intővel panaszkodó általános iskolai tanárnak
jelezhettük volna vissza Ranschburg Jenő nyomán, hogy képzelje kolléga, ez a büdös kölyök idehaza nem eszi meg a
borsófőzeléket!
Kisterenyén egy hórihorgas, de kisebbségi érzéssel megvert, zárkózott ember volt a váltó nevelőm. Gyuszi jól gondolta: nehezen boldogultam utána. Egy ízben véletlenül rajtakaptam, hogy a kezét hátra csavarva a folyosó két oldalához verte az akkor éppen ki tudja, mit vétett tíz-tizenkét éves gyereket. Ha mi felnőttek egymás közt vicceket meséltünk az „ugye nem vagyok nagyfejű”, de sapkájában öt kiló krumplit szállító Pistikéről, akkor István csikorgó fogai
közül, sápadtra feszült arcbőre alól nem tudta visszatartani a kitörő szavakat:
– Miért mindig Pistike?! Miért?! –
Felesége számára is csak István lehetett. Igazgatónk szintén tartott tőle.
Az elhagyott, elárvult gyerekeknél még erősebben érvényesült a verés kudarca, mint másutt. Sokkal inkább provokálták a fülest, a taslit, mint a mi időnkben tettük, vagy a kis srácok Soroksáron: – Mindegy, mi okból, csak figyelj
rám, foglalkozz velem!
Egyik este, amikor ügyeletes voltam, villanyoltás után Fortuna Jóska kipróbálta, hogy meddig lehet elmenni. Nem
volt rossz gyerek, ahogyan azok sem, akik a hatszemélyes, folyosóra nyíló hálóban kuncogva élvezték a műsort. Ekkorra
– talán éppen a váltó nevelővel történt összehasonlításban – eposzi jelzőmmé vált, hogy tan’bá nem verekszik. De Jóska
kitartott: legalább egy órahosszányit töltött szerepléssel, provokálással, tudván: nem verhetem meg. Vagy azért, mert
nem szabad, vagy azért, mert ilyennek mutatkoztam. Trükkjeim, fogásaim mind hatástalannak bizonyultak: hiába állítottam ki a folyosóra, csináltattam vele jótékonyan fárasztó fekvőtámaszokat, a meggyőzés összes általam alkalmazott
csűr-csavarja sem hatott.
Végül beinvitáltam a nevelőibe. Jött is, pimasz kiskamasz büszkeséggel, még mindig nyeregben érezvén magát. De
én a szobából beljebb mutattam, a vizes blokk előterébe, ahol még nem járt, nem is tudott róla, majd még tovább, a zuhanyozóba. Ekkor már kiült a döbbenet az arcára, rájött: innen nem hallatszik ki semmi. Amikor felemeltem a kezem,
valami iszonyú jajkiáltás tört ki belőle, arca eltorzult a félelemtől, szinte összehervadt előttem, két hatalmas rettegő
szemmé vált az egész gyerek. Kiabálhatott, de nem volt kinek.
Akkor értettem meg, hogy az égadta világon csak egyetlen embertől várhatott segítséget: attól, akire rémülten feltekintett.
Rám bízott növendékre soha többé kezet nem emeltem.

Nevelői munkaterv - és a csizmahúzó
Sokat beszéltünk akkoriban közösségi nevelésről, de annak mikéntje igencsak gyenge alapokon, csak az ideológiaipedagógiai blablákon és némi tapasztalaton alapult. A szociometria alkalmazása egzaktabbá tehette volna azt. Csoportnevelői munkatervemhez készítettem is egy mellékletet.
A szociometriát, melyet Mérei Ferenctől, Virág Teréztől tanultam, Kisterenyén mégis elmulasztottam felhasználni.
Főiskolai hallgatóként egy előadás megtartásán kívül egy szakdolgozattal gyakorlatban hasznosítottam a módszert. Az
idősebbek közül Nánási Micu bácsi tudott Méreiről, ő kért fel az előadásra. Később díjnyertes szociometriai pályamunkám jelent meg a Pedagógiai Szemlében. Ezzel – volt soroksári igazgatóm hívására – beiratkozhattam volna a klubba,
a Magyar Pedagógiai Társaságba, amelyben igazgatók és nevelési potentátok váltak egymás számára ismerőssé. Onnan
dobbantva talán esélyem lett volna kiemelkedni a pedagógiai proletáriátus soraiból. Legyintettem.
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Egy új, a 16 fős csoporténál teljesebb kisterenyei vizsgálatnak az eredménye szakmai különlegesség lett volna. Előbb
az iskolában készíthettem volna adatfelvételt néhány osztályban, majd a mieink érkezte után idővel megismételhettem
volna ugyanazokban. Az eredmény számszerűsítve mutatta volna meg a különleges helyzetet: mi történik akkor, ha
valamely közösségbe nem egy személy, hanem szorosan együtt élő, de számos jellemzőjében különböző kortárs csoport
pottyan bele.
Két-három hét alatt az új környezetben nekem se jutott eszembe szociometriai felmérést készíteni. Azt se tudtam, van-e stencilgép az iskolában, ki ad engedélyt ismeretlen kollégák osztályaiban kutakodni. Utólag egykori
kollégáimon sem kérhetem számon a szociometriai érdeklődést, vagy akárcsak azt, hogy tudjanak valamit a fékezett
gondolkodású pedagógiai nagyságok által revizionistának bélyegzett Méreiről, hiszen szociometriához értő partnert a
tanárképző főiskolán sem találtam.
Pedig a jó partner aranyat ér. Sok évvel később Heller Ágnestől olvastam, hogy mit jelentett neki az egyetem, az
ottani szellemi közeg, a diákok és kollégák nyújtotta inspiráció, amelynek hiányát gondolkodása, tudományos munkássága megszenvedte volna. Nálam a kisterenyei vizsgálat elmaradása azon is múlott, hogy nem volt kivel beszélni
ilyesmiről! Valahogy nem került szóba a pedagógia, a pszichológia, vagy bármely más szaktudomány – a pszicho-pedagógia mantrázásán kívül. Az én érdeklődésemet így kitöltötte az új környezet, a hosszabb munkaidő, a bentlakásos
életmód, az alkalmazkodás a nevelőotthoni közeghez.
Tetszettem volna inkább a főiskolán bennmaradni – mondanám ironikusan az egykori miniszterelnökkel, de nekem
másként tetszett. Ugyanazzal a felkészültséggel kezdtem a főiskola helyett Soroksáron egy jó csapatban, majd Kisterenyén is dolgozni, az azonban máig titok számomra, mit kezdett a szociometriai felmérést is tartalmazott nevelői
munkatervemmel ambiciózus váltótársam, Novotny István.
Az október 6-i nyitó értekezlet után megyei, majd egy hét múlva helyi parancskihirdetés következett. 20-án papíron kellett leadni a november 7-i ünnepség tervét, aztán október utolsó hetében megint értekeztünk. Az előbbiek
egyikén Nevelői munkatervet kért az igazgató, kettőnktől egyet. Mivel a közös munka elől Pista kitért, átadtam neki
egy szöveget, benne szociometriai vázlatot is, és vártam, hogy az ő gondolataival bővítve a munkaterv visszakerüljön
hozzám. Ígérte október 30-ra, aztán 31-re – de a munkámat sosem láttam viszont. Kevés olyan pedagógus akad, magam sem tartozom közéjük, aki szereti a papírmunkát, ezért magyaráztam az igazgatónak, hogy majd Pista leadja,
hogy még nála van, de nem használt. Kollégám leadta ugyan az „övét” – amit sosem láttam, de nekem új nevelői tervet
kellett írnom a magamé helyett, be is adtam november 2-án.
Nem hinném, hogy István a személyemet utasította el, két év alatt ilyet nem tapasztaltam. Beszélgetéseink és közös
dolgaink – mivel azóta sem vele, sem más kisterenyei kollégával nem találkoztam – elsüllyedtek az érdektelenségben,
kivéve egy-két csúcsponti elemet. Tudomásul vettem, hogy tiszakürti munkájáról homályos utalásokban annál többet
nem mond, minthogy ott történtek ám kemény dolgok. Lehet, hogy nem fogtam volna fel eme kemény dolgokat,
hiszen a mi nevelőotthonunk működését sem nagyon értettem. Például azt sem, hogy két év nem volt elegendő az
intézmény hivatalos megnyitására, hogy az augusztusi beköltözésünk utáni április végén kötötték meg velünk a lakásbérleti szerződést, és – ami igazán megdöbbentett –, csak a második tanév elején nevezték ki a csoportvezető nevelőket.
Kettőnk közül természetesen Pistát.
Fogalmam sincs, hogy járt-e valami kézzelfogható előnnyel váltótársam számára a kinevezés, azt sem tudom, hogy
az előző munkahelyi tapasztalatai alapján dörzsölte-e ki az előléptetést igazgaTóninál, vagy magában a vezetői elmében
született az ötlet, amellyel 1978 augusztusában a gyerekek folyosójának ajtajára kiragasztva találkoztam. Csoportvezető nevelő: Novotny István, a beosztott nevelő meg én. Meglehet, hogy akkor látták el számozással is a csoportokat, de
az nekem lényegtelen és feledhető.
Az eljárás primitívségét restelltem szóvá tenni, egy épületben dolgoztunk, szomszéd lépcsőházban laktunk, s ha
már nem merte szemtől szembe megmondani a diri, hogyan döntött és miért, belökhette volna a postaládámba, vagy
becsúsztathatta volna az ajtó alatt a papírját – de nem! A főnök beszariságáról ott és akkor már csak az nem vett tudomást, aki nem akart. Szembesülni vele – nekem lett volna kínos.
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Arra tippeltem, hogy Pistától, pardon: Istvántól félt. A kolléga agresszivitása először a hétfő esti sörfocizáskor tűnt
fel. Alig hihető, de a mimikája, arcszíne, száj körüli izomtónusa jelezte, hogy valóban személyes sértésnek tekinti a
Pistike-vicceket. Aztán egy ízben éppen ebédeltette a csoportot, amikor hozzá léptem valami elintézendővel: mintha
ott sem lettem volna, nyomult nekem az eredeti irányba, miközben a fejem fölött pár szót kipréselt a száján. Kisebbségi
érzése magasságát tekintve meglepett, de mégsem volt késztetésem, hogy kitérjek az útjából. Két lábamat megvetve
vártam kíváncsian a kibontakozást és a választ. Igazgatónk talán elfelejtette a lábát Istvánnal szemben megvetni?
Valamiféle rejtett intézetis összefogásra is gyanakodtam, a gyakorlott nevelők szolidaritására a mégis csak kintről
jött emberrel szemben. Aztán arra is gondoltam, hogy Magyar Antal a szakképzettség nélküli kollégával jobban szót
ért, mint velem. Akkoriban, különösen megbízható vezető elvtársaknál egyetemen tartott tanfolyamok helyettesítették
az egyetemi-főiskolai végzettséget. Mert abból, hogy sokszor emlegette az általam nem ismert debreceni pedagógiai
szaktekintélyt, csak a név ismerete derült ki, igazgatónk szakmai műveltsége nem. Ezzel a felkészültséggel Pistától
kevésbé tarthatott, mint tőlem.
Történelmi párhuzam jut eszembe, a Kolozsvári Grandpierre Emil által kidolgozott és tovább fejlesztett HHH
törvénye, még a koalíciós időkből (1945-1947). A párthovatartozás szerint kinevezett miniszteriális vezető maga választotta meg beosztottjait, azaz a hülye hülyét hoz – és nem hozzáértőt. De hogy a helyettese ki ne túrja őt a szinekúrából,
az eljárás a gyakorlatban a Hülye Hülyébbet Hoz elv szerint módosult.
A csoportvezető nevelő cetlit levettem az üvegajtóról, de ettől eltekintve nem történt semmi. A főnök mellébeszélt,
Istvánra meg a saját minősítése nem tartozott. A szociometriáról sem beszéltünk többé. Azután elkezdte vagy folytatta levelezőn valamelyik főiskolát, biztosan be is fejezte. Lelki problémái enyhülhettek a diplomától. Mint az akkori
gyerekek mondják, első gyermekük születése után javára változott. Az eredmények megnyugvást hoznak – egy időre.
Az alapító kisterenyei igazgató egyébként elvtársként sosem adta elő magát, nyílt és jó ember benyomását keltette,
akinek a lábára nagy volt a csizma, amelybe beleugrott. Erre – minden szociometriai és pszichológiai képzettség nélkül
– a váltótársam is rájöhetett. Nekem nem tűnt fel, nem érdekelt a beosztása, annál inkább egy Istvánnál ügyesebb,
ambiciózusabb és szintén nevelőotthonból jött kollégának. Ő pszicho-pedagógiai szaktudással kezdettől fogva bekészítette az igazgatói csizmahúzót.

Intézetisek, vagy otthonlakók?
Gyerekkoromban, 1957 előtt gyógypedagógiai intézeti növendékek lehettek, akiket Kisújszálláson mindig kettes sorban, szürkéskék formaruhában lehetett látni. Nem velünk jártak iskolába. Aztán Budán a kaffkások – lányok lévén – a
leányiskolában tanultak. Az intézet kaffogó neve semmit nem jelentett számomra, sajnáltam őket, hogy ilyen hangzásút
kell hordozniuk. No meg az egyenruhát sem irigyeltem: ha fiúk, lehetett volna katonás a zárt alakzatban hazavonulás a
Városmajor utcai iskolától az Acsády Ignác utcabeli otthonukba, így azonban egy cseppet sem imponált. Idővel persze
megtudtam egyet s mást a névadóról, a húgom kaffkás barátnőjétől is érkeztek információk. Neki nem Kaffka Margit és
nem az intézet okozott gondot. Én csak annyit éreztem: az intézetisek tőlem idegenek.
1977-ben Kisterenyén a fiúk személyes ruházata épp olyan változatos, mint az üzletek kínálata. Hogy divatos volt-e?
Az fel sem merült bennem, hiszen egy-két kivételtől eltekintve életem folyamán én sem a divat alapján öltöztem, hanem
ahogy a pénztárcám megengedte. Ha nem találtunk az újonnan jövők számára a nevelőotthon raktárában méretes ruhát,
akkor a helybeli boltban, de akár más városéban is vásárolhattunk. Ezért mentünk például a Zsukkal egy juhász ránk
maradt, meglehetősen zárkózott, vad fiókái társaságában – a szemük bicska, a szavuk ritka – Gyöngyösre. Mert formaruháról, egyenruháról Kisterenyén szó sem esett. A méret ugyan nem mindig passzolt, de a varroda segített rajta. Néha.
Egy alkalommal a kisfiúkhoz osztottak be vasárnapi ügyeletbe. Ez nem számított a heti rendes munkaidőbe. Azt
jelentette, hogy pihenőnapon a szokottnál hosszabb ideig több gyerekre kellett vigyázni – fele pénzért. Az orvosokéhoz
hasonlóan működött a mi szocialista kizsákmányolásunk.
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A feladat nehezét az jelentette, hogy alig ismertem az alsós fiúkat, s tananyag híján is le kellett kötnöm őket valamivel. A gyerek nem hazudik. Mikor unatkozik, nem képes jó magatartást szimulálni.
Éppen nekik való film ment vasárnap délelőtt a falusi moziban. Ez két és fél óra kettes oszlopban oda-vissza. Valamivel hosszabb és kínosabb az út, ha a srácok csak úgy tudnak közlekedni, hogy közben elöl egyik markukba kell
összefogják a rajtuk igencsak lötyögő gátyót. Ezt nem találtam méltónak az állam gondozottjaihoz, de legkivált azokhoz a gyerekekhez, akiket rám bíztak. Így aztán felcsaptam méretre igazító szabónak. Összébb varrtam vagy tucatnyi
nadrág korcát, s útnak eredtünk. A varroda (az igazgató felesége) jogainak megsértéséért nem vontak felelősségre, de az
öltözködéssel kapcsolatban később akadt még gondom.
1978 szeptemberében derült ki, hogy a nevelőotthon indulásakor nem az alap felruházási norma szerint öltöztettük a gyerekeket, hanem abból az éves keretből, amelyet a meglévő ruhatár kiegészítésére, az elhasználódott, kinőtt,
elveszett ruházat pótlására szántak. Hamar lekopott róluk a cipő, a szandálok tönkrementek, az ingek, alsók lerongyolódtak. Uram bocsá’, a lerongyolódást szóvá tettem egy semmirevaló értekezleten. Szlivka Jánosné megyei hivatalnok
a szemembe nézett, és rutinszerűen rám kente a gyalázatot. A főnökömét. Azért ugattak le, mert nem szóltam bele
hamarabb a nagyok dolgába. Az igazgatóéba, a gazdasági igazgatóéba, az otthonvezetőébe. Nekik kellett volna tudniuk
a ruházati normáról! Ugyan ki volt Tiszadobon igazgatóhelyettes 16 évig? Ki volt az, aki felelősség címén igazgatói
fizetést, munkaidő-kedvezményt, az intézmény vezetésére teljes körű felhatalmazást kapott?
Fenyegetően rótt meg a felsőbbség, hiszen ennek elviselése a beosztásomhoz tartozott, az infantilizáló
hivatali alávetettséghez. Amikor
„rossz” voltam gyerekkoromban, engem is azzal ijesztgettek, amit Kisterenyén az egyik konyhás néni címzett
a saját gyerekének: – Ha nem fogadsz
szót, beadlak az intézetbe! – most meg
majdnem a fordítottjával fenyegettek: hogy kitesznek onnan. Mint egy
rossz gyereket.
A főnökeimnek lett volna a feladata nemcsak a ruházati normával
törődni, de – ha már szóba került – a
technikai dolgozókban is tudatosítani, hogy a nevelőotthon nem intézet,
mint az aszódi javító, amelyről érvek
fogytán sokszor hallottunk. Kisterenyére a gyerekek nem büntetésből kerültek!

39. Karácsonyi ünnep a hálóban (1979-ben, vagy később).

Igaz, nem formaruhában és nem az udvarban sétáltunk velük körbe-körbe. De abban biztos vagyok, hogy dicső
igazgatóm maga sem értette, ha egyáltalán elgondolkozott rajta, miért kifogásoltam, hogy a nemzetközi gyermekévben
is kettes sorokban meneteltetjük gyerekeinket az iskola és az otthon között, hogy szobájukban nem lehet a rendszeresített bútorokat átrendezni, hogy Szűcs Judith vagy Komár László poszterei nem lehetnek a zárkák, akarom mondani,
az otthonuk falán. Az otthonban – és nem az intézetben.
Azután leváltották Jancsit, az otthonvezetőt a főnöke helyett, aki őt pufferként magával hozta Tiszadobról, de az
igazgató mégis megbukott. Mint hatodjára a KRESZ-tanfolyamon. 1979 szeptemberétől más lett a Jani. A tárgyi környezet otthonosabbá, barátságosabbá vált. De csak a környezet.
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Talán Pista, talán Sanyika
A nevelőotthonokban sok mindenben követtem Kiss József László, szeretett és – ennyi év után bevallhatom – apapótlékként csodált tanárom példáját. Előbb úttörő-ifivezetőként a Sváb-hegyi gyermekotthonok egyikében, majd a budai Sashegyen, a bentlakásos Aranyban Kamenszky László – volt magyar királyi vadászrepülő – szárnyai alatt gyakorlatoztam.
Kisterenyére Kissnek a dedikált kötetei jöttek velem. Ezek közül az egyikben mégsem látni a keze nyomát. Csupán a
fotólaboratóriumi vegyszerrel teljesen el nem tűntetett pecsét jelzi, hogy könyvtárból való. De hová lett akkor az a könyv,
amelyiket könyvesboltban vásároltam?
A dedikált Talán Pistát – hajlamos lévén a szeretett személyeket, helyeket, tárgyakat összekötni – bevittem Fülep
Jóskának a nevelőotthoni betegszobába. Valami nem súlyos baja lehetett. Olvasó gyerek volt, a könyvtár talán még nem
működött, s ezért úgy gondoltam, hogy Cuki – ahogy Kisst neveztük – egykori Mayer-intézeti történetei elszórakoztatják
a fiút.
Az egyik história ezek közül Kissnek a háború után összeszedett, senkit nem tisztelő, az életet, sőt: a halált, a fegyvert
közelről ismerő árvaházi vadócok közé történt belépőjéről szólt. Nevelőként imponálnia kellett azok előtt, akiknek szükségük volt az ő irányítására. Az árvák, elhagyottak sok-sok csalódás után bizalmatlanok voltak azzal a világgal szemben,
amelyet a felnőttek szabadítottak rájuk. Fütyültek mindenféle felsőbbségre, üres dumára, hőzöngő hólyagok tekintélyére.
Igazi tekintélyre vágytak.
Kiss légpuskás céllövészetre hívta őket. Az eredmény nem lehetett kétséges.
„Kerepes Bandi, a bandafőnök a vonalhoz állt. Töltött, célzott, és lőtt. Mellé. Háromszor.
– A rosseb! – mondta, és odább lépett. Kíváncsian nézte, hogyan boldogul a többi. Nem boldogult. Pattogott az ólom a falon.
A háromszor húsz lövésből összesen négy vert le paladarabot a
kerítésről. Véletlenül. Én csak tudom.
Most én – mondtam, mikor az utolsó lövészbajnok is mellé
lőtte mind a hármat. – Gyere ide! Intettem Gyurkovics Gyurinak. Tartsd a tenyeredet! – Tartotta. Beleszámoltam tíz
ólmot. Töltöttem. – Így kell – szóltam magabiztosan. Rövid
célzás után lőttem. Húsz szempár figyelte a lepattanó paladarabot. Tízszer egymás után. Sikerült! Csendesen kifújtam a
levegőt. Megkönnyebbülten néztem körül. A húsz bandatag
szemében elégedett elismerés villogott.
– Döfi! – összegezte a közösség véleményét Benyó Feri.”
Partizán, mint Kiss József, nem voltam. Ilyen trükkel,
vagyis a nézőke megbabrálásával majd visszaállításával én
nem domborítottam a fiúknak. A seregben jól kezeltem az
AK-47-est (szabadság járt a kiváló lövészeknek!), a korábbi
iskolám honvédelmi szakköröseivel taroltunk a lövészversenyeken. Ilyen felszerelés azonban a „Zaciban” – ahogy a
srácok az otthont nevezték – nem volt. Azért én is igyekeztem Kisterenyén meghökkentő dolgokat csinálni, vagy ami
könnyebb: mondani.

40 . Tanulószobán Janik, Izsák, Vidák.
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Amikor Bangó Lajosnak sehogy sem akarózott a házi
feladat megírása, megtudakoltam tőle, hogy vajon Schillerhez hasonlóan ő is csak rohadt alma szagától képes ihletet
kapni? Sikert arattam! Midőn Izsák Jóska tanulási időben
elszenderedett, lábujjhegyen lopakodtunk ki az épületből
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focizni – remélve azt, hogy legközelebb a játékból nem kíván kimaradni. Kisstől azt tanultam, hogy nem akkor ugrunk,
amikor ugratnak. Békeidőben ennyi tellett tőlem.
Annál több Sanyikától! Amikor Fülep Jóska visszakerült a betegszobából a közös hálóba, valamin összevesztek. Verekedés nem volt, csak vita, szidalom, majd a végén, érvei elfogyván a vadóc kisebbik lekapta a polcról a kölcsön Talán Pistát,
jó nagyot köpött a szétnyitott könyvbe. Mit beleköpött! Férfias technikával – nem tőlem tanulta – feltöltötte a „tárat”
mindenfélével, ami garatban, torokban rendelkezésre állt, és a lapok közé küldte.
A könyvet nem kértem és fogadtam vissza, hiszen leírni is undorít a szó, amely a lapjait beborított anyagot jelöli. Nem
büntettem meg Sanyikát, aki érvei és lehetőségei fogytán azt mocskolta össze, amivel akkor az a másik fiú rendelkezett –
és nem ő. Mint mondják: Habent sua fata libelli – azaz: a könyveknek megvan a maguk sorsa. Akár a kicsi embereknek.
Ők – más lehetőség híján – köpnek a világra, benne a társukra, önmagukra.
Szereznem kellett egy másik könyvet, s boltokban nem lévén, egy könyvtárból azonnal kifizetett magas áron loptam.
Ezért látható az én kötetemben a dedikáció helyén a könyvtári bélyegző karimájól annyi, amennyit az azt kimart vegyszer
meghagyott.

Kutyaélet Kisterenyén
Manapság némely kutyának jobb élete van, mint a szegény embereknek. Etetik, itatják, felöltöztetik, ha kell. Politizálni ott van neki a gumicsont, és rendelkezésére áll a mindenható, egyben szerethető ember. A gazda, a főkutya, a
falkavezér. Szinte azonosak az igényeink. Azt képzeljük, hogy a szeretett vezér viszontszeret, ha mi szeretjük őt, nem bánt,
ha támogatjuk, és ha mégis belénk rúg, az is a javunkra válik. Ez a kutyák dala Petőfi Sándortól. A Kádár-korszakban
kórusban énekeltük. Szeretjük, ha szeretnek minket.
Akkoriban akadtak nekem is kutyáim, bár tulajdonosuk nem lehettem. Egyszer Máriaremetén Bizsu került hozzánk,
ahogyan a testvére a szomszédba. Az ő fehér mellénykéje csinosabbnak tűnt számomra, mint öcsikéjén a rozsdaszín. Mert
ő volt az én kutyám.
Bizsu utóda, Tigris – német juhász-forma – sokszor elkísért az Ördögárok völgyébe, keresztül-kasul vágtázott ilyenkor
velem együtt a patakmedren, majd játék közben – ha nem vigyáztam – vállamat agyarba fogva le is rántott a földre. Télen
a hóesés utáni hatalmas csöndben bömbölésnek hallatszott egy-egy messzi-kutyának szánt válasza: – Itthon vagyok! –.
Csak a környékbeliek tudták, hogy szelíd. Aztán eltűnt onnan, mint én magam, biztosan dolga volt. Én bevonultam, és
nem Remetére kerültem vissza a seregből, de lám, Tigris ide, erre az oldalra is velem jött.
A nevelőotthonban a hetvenes években nem lehetett kutyát tartani, eleinte még macskája sem volt a külön épületben
lakott nevelőknek. Patkány, egér és efféle háziállat sem tolakodott elő a kezdeti hónapokban.
Ha már állati leltárnál tartunk: tetveket némelyik szökésből visszatért gyermeken irtottak. Egészen addig azt hihettem: üres szidalom a gyerekkoromban hallott – Tetves! – Szegények voltunk, néha foltozták a ruhánkat, lavórban, teknőben fürödtünk, de a bolha is csak Micirin, a macskán fordult elő. Talán még rajta sem.
A modern, világos, tiszta kisterenyei környezetben egyszer megjelent egy kutya. Kölyök, akár a kis lakók. Ha önéletrajzot írna valaki közülük, kölcsön vehetné Dylan Thomastól a címet: Az író arcképe kölyökkutya korából. Nem az
olvasottságomat akarom lengetni ezzel, hanem a meleg, óvásra, gondoskodásra késztető gyermeki kölyökkutya-szemek
sokaságát idézem fel. Sokunk megélt múltjához tartozik a kölyökkutya korszaka, no meg a cica korszaka is. Őt lehetetlen
nem simogatni.
A jövevény kiskutyával itt-ott, de mindig Sanyika közelében találkoztam. Szóltam is, hogy az otthonba nem lehet
behozni. Kényszeredett és kedvesen tétova válasz-mosoly, azután megint csak ott a kutya. Meg Sanyika. Simítja, szólítja,
mintegy bemutatja nekem: – Civil! – és lesi, mit szólok az új ismerőshöz, barátságos leszek-e a barátjával. Bennem pedig
a – Még egyszer nem mondom! – hármas szabálya. A második figyelmeztetésem után felbőszültem, ha visszaszóltak. A
harmadik… Hát igen, harmadiknak valami más következett. A kisfiú mintha ráérzett volna, megelőzött:
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– Jancsi bácsi megengedte! – mondta a kutya mellett guggoltában, a reggeliből megspórolt ennivalót kínálva neki, s
közben felém reménykedett.
– Az otthonvezető? – kérdeztem „bölcsen”, mert a későbbi Janinak ekkor tudtommal nem sok köze lehetett Sanyika
kölyökkutyájához, meg az enyéimhez sem. Hajtott ugyan, de nagyobb vadra. Egyesek számára csodás dolog beosztott
nevelőből otthonvezetővé, igazgatóvá, a szociológia szaknyelvén főkutyává válni!
– Igen, igen! – helyeselt Sanyika, én meglepve vállat vontam.
Klim János akkori otthonvezető az irodák felől balról majdnem szembe jött velem, s amikor a hivatkozást meghallotta,
éktelen dühbe gurult. A mérgének az ágyazhatott meg, hogy Tóni, az igazgató talán épp akkor cserélte le őt a másik Janival, tisztáldozattal vélve elkerülhetőnek a mattot. Ráadásul – mint kiderült – az otthonvezető korábban is megmondta
Sanyikának, mint mások is százszor és hiába, hogy a ki tudja, hol felszedett, szeretettel becézett kis szíve csücskének az
otthonban semmi keresnivalója. A kisfiú mégsem akarta meghallani, hogy Civilnek mennie kell! (Micsoda mondat ez a
magyar politikában: Kádárnak mennie kell! De ott még nem tartottunk.)
A zsibongó alatt, az irodák és a lányszárny aljában lévő műhelyek közötti, kis udvarra nyíló kijáratban találtuk kettőjüket. Sanyikát és Civilt. Klim Jancsi kirobbanó mérgét megértettem. Bevörösödött, és rázta, rázta a grabancánál fogva,
majd kidobta a kutyát, s közben üvöltött, hogy – Ki a bánatos atyaúristen engedte meg?! Hát nem mondtam elégszer,
hogy kutyának idebe’ helye nincsen?! –
Jancsit soha nem láttam növendékre kezet emelni. Most mintha az embergyereket rázta volna egybe a kutyakölyökkel,
ilyennek tűnik az emlék. A gazdát kereső kiskutya és az árva kisgyerek emlékeimben összemosódott. Keserű felismerés, de
akár magam is lehettem volna, aki ordítva cibálja őket. Mert kutya idebent – kétszáz gyerek között, a konyha közelében
valóban nem lehetséges. És: – Még egyszer nem mondom! – De harmadszor is hiába mondtam volna…
A kutya megmaradt Sanyika és a gyerekek szeretetében. Hiába kapott máshol enni, hiába vackolt valamelyik
Szomszédéknál – igen gyakori családi név Kisterenyén –, valami mégis hiányzott neki. Az, amit a nevelőotthoni fiúktól
kaphatott. Rejtekúton, csatorna-átereszen keresztül jött, amikor tehette, a kis gazdák közelébe, akik közül később is, mint
oly gyakran, egyedül Sanyika bukott le.
„Öcsödön rossz volt”, írta József Attila és hogy „kellett volna két kis ló, kis eke, kis ház, kis kutya, kis csikó, kis kasza, kis búza,
minden arányosan hozzám, mint ahogy minden arányos volt a nevelőapámhoz…” Volt ott viszont Attilának egy kiskutyája
(arányosan őhozzá), amely hűségesen követte, még az iskolába is elkísérte, és a tanítás végéig megvárta őt.
A gyerekek szerint a másik, a főkutyává avanzsált János az elődje, Tóni jelenlétében verte össze a rendbontókat. Tanú
előtt, mert nem szégyellte. Sanyika, aki kétszer annyi ideig tartott ki Civil mellett, mint én a nevelőotthonban, Sanyika
azt mondja: megérte azt is kockáztatni. Megérte elviselni, mert fontosabb szeretni, mint szeretve lenni.

Menni kéne
A kirándulások, táborok adta élményekre szívesen emlékeznek az egykori résztvevők. Soroksáron döccenőkkel és
igazán csak nőnapi csellel indíthattam a kiránduló sorozatot, Kisterenyén kevesebb esélye volt 1977-1979-ben a gyerekek
ellenállásának. Észre sem vettem. De lám, azt írta Janika:
– Higgye el, nekem sok és szép emlékem van. Mikor nem akartunk menni magával kirándulni, pedig kikönyörögte a buszt.
Nagy nehezen a Pista bácsi miatt mentünk csak el, mert féltünk tőle. –
A gyerekek nem akartak volna kirándulni? Biztosan voltak olyanok is, de nem hangoztatták. Az autóbuszt meg kellett
igényelnem, 1978. szeptember 22-én valóban keletkezett egy konfliktus ezzel kapcsolatban. Hogy könyörögtem volna
érte? Ez nem illik az önképembe, „tehát” nem emlékszem. De Janikára igen. Pista bácsira még inkább. Attól féltek a fiúk,
hogy vele, a váltó nevelővel kell kirándulás helyett otthon maradniuk? Ő – velem ellentétben szívesen focizott a gyerekekkel. Hát akkor? Kérdezősködöm tovább, kissé körülményesen, hiszen az egykori kisfiú ma már meglett, családos ember.
Megnyugtat:
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– Én nem tudom magát tegezni, maga csak tegezzen nyugodtan, így szoktam meg. –
Így voltam az idősebbekkel magam is, tehát próbálom tegezve folytatni:
– Janika, mi legrosszabb emléked Kisterenyéről? Miért nem szeretted a kirándulásokat? A környékbeli közös csavargást vagy a buszosakat utáltad? – kérdezem, s közben a nógrádi dombok mögül felsejlik egy-egy meghitt völgység,
s közelről hallik a csevice csörgedezése.
– Nem tudom, mi a legrosszabb emlékem. Talán mikor megszöktem és utána agyba-főbe vert a Pista bácsi. Én szerettem, de akkor volt egy kinti barátnőm és mindig akkor mentünk, amikor randim volt vele. Az a pofon nem fájt bizonyos
értelemben véve, mert igaza volt és nem potyára ütött meg minket a Baranyival. Így visszagondolva: mi ketten vívtuk ki azt
a pofont, mert röviden bunkók voltunk magával. –
Ajaj, erre a végszóra nem számítottam! De Janika biztosan nem téved: Jobban emlékszik az, aki a pofont kapta!
Tehát rákérdezek:
– Én voltam, vagy Pista bácsi? –
Hihetetlen, hogy szökésből hazatért valakit megvertem volna. Örültem, ha visszajött. S most, több évtized után
összetéveszt vagy összemos kettőnket a váltótársammal? Kérdésem után szűkszavú lett, és nem sokat tisztázott. Tudom, hogy tőlem is elszállt néhány füles, tasli eleinte, de az arculütésre gondolni sem jó, ezért csak egy pofonra emlékszem. Arra, amely végül nem csattant el.
A szökést, erre biztosan emlékszem, személyemnek szóló sértésként fogtam fel. Különösen az egyik kiránduláson.
Hiszen annak vállalása, vezetése, felügyelete sokszorta többet kívánt meg
a felnőttől, mint a benti, otthoni, iskolai „gyereklegeltetés”. Kevesen vállalják a kockázatot.
Budapesten megfordultunk egy
ízben a Vajdahunyad várban, csoportkép igazolja. A budai Várban viszont
egyetlen fotó sem készült. Helyette
belém mart a csalódás: onnan szökött
meg Pikó Lajos, a szomszéd csoportba tartozott fiú. A nevelőotthoni fő
bűn feledtette velem, hogy szökési kísérletet egyszer én is tettem, mert egy
kiskamasz fiúban él a kalandvágy,
sőt: életünk keretei közül mindan�nyian szeretnénk néha megszökni.
Mostanában hallottam, hogy Pikó
gyakran hazatért jómódú szüleihez,
41. Gyerekeim és a buszsofőr a budapesti Városligetben.
akik aztán megfelelő ellátmánnyal,
édességgel, pénzzel visszaküldték őt a nevelőotthonba. Akkor azonban úgy éreztem, a szökést én nem érdemeltem meg.
1978. szeptember 29-én jegyeztem fel: Janik Gyula, Kállai Ernő, Szőrös Misi szökött meg. Nem mellőlem, hanem
csak úgy eltűntek egy időre Kisterenyéről.
Az 1979. február 23-i nevelői értekezleten a szökésekről volt szó. Szlivka Jánosné, Pónyi Béla és Király Mihály
rendőrhadnagy tartotta a tájékoztatót. Talán nem figyeltem eléggé, hiszen ma sem a rendőri vonatkozások érdekelnek,
hanem a kitörni, szabadulni, változtatni akaró lélek. Honnan menekül, miért, s mit talál? Ha nincs otthona, kiknél,
miféle jóakaróknál húzza meg magát? Milyen emberré formálja az a tapasztalat? Az bizony más világ, más történet.
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Nem történt szökés az 1978. június 5-i osztálykirándulásról. Miskolctapolcán készültek fotók. Velünk volt Pintér
András, az egyik osztályfőnök, orosztanár. Tóth Marit meg visszaútban pátyolgattuk, nehezen tűrte a buszozást, fogyott a Daedalonetta tabletta, néha megálltunk, tornagyakorlatokkal igyekeztünk helyrehozni sápadtságát. Ő valóban
nem akart autóbusszal kirándulni.
Az 1977/78-as félévi értekezleti iskolai szünnapon Horpácson, Felsőpetényben jártunk, a srácok korábbi lakhelyein.
Persze Mikszáth, Mindszenty, meg a romhányi csempegyár, az is fontos… De micsoda történetek várnak közlésre a
horpácsi gyereknevelésről! Azokról hallva onnan Kisterenyére kellett volna szökniük, ha tudták volna az utat!
Felsőpetényben, az óvodás otthonban a ráismerés örömét láttam a
srácokon, Erdőtarcsán is mosolygósak, felszabadultak voltak a hazalátogatók. Az én csoportomból senki sem
élt ott.
Körülnéztünk Parádon, Mátraderecskén és Karancsberényben, a nógrádi
Nógrádi Sándor-féle partizánszentélyben. Én a kiváló az expresszionista
emlékművet csodáltam, a gyerekek
útközben szülőfalvaikat látva lelkesedtek. Cirkuszba Budapestre, strandra nyáron a közeli Pásztóra utaztunk.
Nem szökött onnan meg a fiúk közül
senki. Csobbantunk egyet a budai
42 . Miskolctapolcán Szőrös Misi, Baranyi Gyula, Bogdán Ernő,
Gellértben is. Emlékszem a srácok
Orsós János, Fortuna József.
ámulatára, amint az öltözőbe menet
a folyosó ablakain át a fedett pezsgőfürdő medencéjének smaragd zöld vízszintje alá, a benne úszókra láttunk. Ugyanúgy elnyílt a szemük, mint nekem 11
évesen, amikor faluról jövet először tapasztaltam meg a hely eleganciáját.
Ezúttal azonban szégyenkeznem kellett. Égtem a fülemig. Nem a gyerekeim miatt, dehogy! Önfeledt csapkodás,
locskolás, úszás-imitáció közepette vigyorogtam felváltva a nagy- és kismedence szélén meg bennük, amikor a telepített
dzsigoló hívatott és leteremtett, hogy nem vigyázok az úszni eléggé nem tudó kölykeimre. Váratlanul ért az épp egy
kebeltündérrel folytatott bájolgásában megzavart vízőr pofátlan gőgje. Nem küldtem el a szép fehér ruhás pávakakast
a Baywatchra, vagy más melegebb éghajlatra, mert tanárként is épp olyan egyszerű gyerek maradtam az ő közegében,
az egyik legelegánsabb szállodához tartozó fürdőben, akár egykoron.
Azért – Facebook üzenet szerint – akadt, akit helyére tettem.
– Ön volt (legalább is számomra), aki nem krumpliként kezelte a gyerekeket. Szép emlékeim vannak a sok-sok
kirándulásról és utazásról, amit Önnel töltöttünk. Ahogy helyreigazította azt a pincért (egy kiránduláson, fagyizás
közben) aki lenézően megkérdezte, hogy „Kik ezek?”. A választól megszégyenülve oldalgott el. Büszkék voltunk Önre.
Akkor ott először éreztem azt, hogy nem vagyunk „gazdátlanok”. –
Végül Janika is megbékélt velem. Mint írta:
– Elkerültem Kisterenyéről Zalába, ott jártam ki a kertész iskolát. Onnan felkerültem Csepelre, tovább tanultam
darusnak és targoncás lettem. Most kertészként dolgozom bejártam az országot és sokat gondoltam magára, főleg mikor valami múzeum vagy reptér környéken voltam. Kisterenyén boldog voltam, mert mindig mentünk strandra, várat
nézni, vagy éppen valamelyik múzeumba. Igaz, utáltam menni, de visszagondolva nagyon is jó volt, mert nagyon sokat
tanultam belőle. Ezért köszönettel vagyok magához, és azóta mindig az eszembe van, mikor megyek valahova és mi
arra jártunk, vagy voltunk ott. Maradok tisztelettel, búcsúzom, volt tanítványa Janika. –
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Sóhajok, sikolyok ‒ Éjszakai ügyelet
Este kilenctől – a lámpaoltástól – tizenegyig tartott. Ez alatt a két óra alatt a négyszintes fiú épületszárnyban és a
lányokéban is – egy-egy nevelő tartózkodott, miután a délutáni szolgálatosok eltávoztak minden csoporttól. Ők ketten
ügyeltek a szárnyanként a négy-öt lakókörletre, amelyekben egyenként húsz-huszonnégy gyerek tért nyugovóra. A
máskor valahol mindig hangos folyosók kilenc után legtöbbször el is csendesültek.
Ezt a csendet az esti teendők sürgés-forgása előzte meg. A mosdóban történt a cipőpucolás első fázisa, itt és ekkor
jöttem rá, hogy a cipő mosható. A további krémező és cipőfényező műveleteket a folyosón vagy egy kis raktárszerű
helyiségben végezték. A ruházatot éppúgy rendben kellett lerakni és a folyosón a szekrénypolcokon elhelyezni, mint a
tanulószobában a könyvet, füzetet, személyes holmit.
A kicsi fiúk folyosóján reggel és este hatalmas csattanások hallatszottak: A felnőttekre szabott beépített ruhásszekrény felső részét a hat-nyolc évesek még stokiról sem érték el. Ezek vascsőből és anyagtakarékos négyszögletes furnér
lapból készültek, így, ha kettőt egymásra tettek belőlük, s a kisfiúk nagy nehezen felmásztak rájuk, hogy elérjék a polcot, a stokik gyakran lecsúsztak egymásról. Az alkalmi repülő légtornászt a hangosan tiltakozó szekrényajtó tartotta
meg. Persze csak akkor, ha meg tudott a szekrény felső és alsó részét elválasztó deszkában kapaszkodni.
Ha nem lélek nélkül, kaszárnyának rendezték volna be az épületet, semmibe sem került volna többe a szekrények belső kiképzését a gyermeki mérethez, magassághoz igazítani. Azonban szocialista egyenlőség uralkodott vívmányunkban, a széles korhatárú nevelőotthonban is.
A minden esti fogmosáshoz kiadagoltam a fogkrémet,
s bizony, akinek a fogkeféjén lámpaoltás után is megtaláltam, annak ki kellett kelnie az ágyból, és a már kefére
száradt, keményebb állagú fogpasztával volt kénytelen fogát-ínyét végig dörgölni. Fürdéskor emeletes talpú barna
papucsomban siklottam a zuhanyozó vize fölött, literes
flakonból porcióztam a heti hajmosáshoz a WU2 sampont: önkiszolgáló rendszerben a fogkrémmel együtt nagyon hamar, bár nem éppen célszerűen elfogyott volna. A
vidám tapicskálás örömét az egyik srác a zuhany alatt önfeledt önkielégítéssel fokozta, amiért nem szidtam meg,
de amit leállítottam. Mégis csak magánügy! Ezen túl nem
foglalkoztam a fiúk örömszerzési akcióival, a cigit kivéve.
Örömétől megfosztani nem volt szándékomban senkit, de megtettem, amikor egy ízben Kovács Jolitól a doboz Symphoniát koboztam el. Magam is olyat szívtam,
de nem pályáztam a gyerekekére. Nevetséges fegyvertény
volt kiszúrni a kislánnyal. Kiszúrni? Nem volt nehéz: kikandikált a zöld színű melegítője zsebéből, szinte kellette
magát a bűn tárgya és eszköze. Talán eredménye is. Lecsaptam tehát.
Fiaimnak szintén nem adtam tüzet, és rejteniük kellett a bűzrudat előlem, de kutatást, vallatást nem végeztem, nem is ambicionáltam ilyesmit. Ha tálcán kínálták,
nem hunyhattam szemet.

43. Gyuszi is megtette, minden este.

75

A Zaciban – Kisterenyén
A szexuális öröm még annyira sem fért a nevelőotthon rendjébe, mint a bagó. A legidősebb srácom udvarolgatott
Joli nővérének, Stellának. Találkozásaikat nem kötötték az orromra, nem is hiányzott, rendben volt így, örültem nekik.
Nem jó az embernek egyedül lenni. Párkapcsolatban meg különösen – de ez utóbbi még előttük állhatott.
Létezik szexualitás a fiúk között is. A maszturbálást egymásnak tanítják, előfordul, hogy közösségi aktussá válik.
Magánéletre azonban a mi nagyüzemünkben nem, vagy alig volt lehetőség. Éjszakai ügyeleti sétámon a nyitott ajtó
mögül a szokásos szuszogó háttérzajt leküzdve mocorgás, erős sóhajok szűrődtek ki a folyosóra. Előfordult, hogy a fiatalabb srácok körletében, ahol jöttömmel nem számoltak, egy ágyban találtam egy lányos kicsikét egy túlkoros, máris
dzsigoló külsejű fazonnal. Szétküldtem őket. Semmi kétség, hogy még akkor éjjel újrakezdik, legfeljebb becsukják az
ajtót. Az ember örömre vágyik, és úgy jut hozzá, ahogy az alkalom és a gátlásai lehetővé teszik.
Amikor lámpaoltás után a fiú-szárnyba felhallatszott a kazári munkahelyükről hazaérkezett majdnem felnőtt lányok szokottnál izgatottabb viháncolása, tudtam: oka van ennek. Ilyenkor egyikük-másikuk a zsibongóban vagy a
lépcsőházukban ide-oda bújva próbálkozott a fiúját megvárni. Amikor sikerült, apró sikkantások reppentek fel az
éjszakában. Ha túljártam az eszükön, és a lépcsőházban felülről előszólítottam a félrerakott bútorok mögül a lányokat,
biztosan nehezteltek rám az elmaradt ölelés miatt. Vajon eszembe jutott más is, mint az otthon rendjét betartatni? Ilyen
intézményben, ha a piros lámpa szabadot mutató zölddé vált volna, az kívülről pirossá válik.
Máig nem lettem lányos apa, de ha az volnék, remélem, bizalommal fordulhatnának hozzám lányaim. Ma már
igen, akkoriban talán nem lett volna így. A bizalommal persze sohasem éltem vissza, de puritán neveltetésem meghatározott bizonyos reakciókat. Manapság sem óvszert, hanem – a hiábavaló tiltás mellé – imakönyvet nyomkodnak
némely iskolában a felserdültek kezébe. Nem a „nem kívánt” terhesség, fertőzés ellen, hanem a mindennél erősebb
kívánság leküzdésére.
Tehetnék én is egy tiszteletkört az érzelmi érettséget, a felelős kapcsolatok fontosságát, a másik ember megbecsülését említve, de kinevetnének azok, akiknek segítségre lenne szüksége. Viszonylag szűk társas mezőben, szeparációs
traumákat megélve mit sem ér a szemforgatás. Oda taszít a muszáj is, mondja a költő…
A koedukált, széles korhatárú nevelőotthon nem a párkapcsolatokat, hanem a testvérek egy helyre kerülését volt
hívatott megkönnyíteni. Ezzel együtt a kétnemű emberi világba való beilleszkedéshez, az életet szeretetéhez fontos
lehetett a másik nem kamaszkori felfedezésének itteni kalandja.
Jót nevettem, amikor évekkel később a kisfiúk elmesélték az egyik bugyi-vizit meghosszabbításának érvelését. Amikor a kislány sokallani kezdte az izgalmakat, figyelmeztették: – Jól van, jól van, de várj egy kicsit: bogár mászott bele! –
s aztán lelkesen hozzáfogtak keresgélni. Azt is felnőttként mesélték, hogy az emeleti ablakokból kimászva éjszakánként
a zsibongó lapos tetején jöttek-mentek a fiú és lány épület között.
A problémamentes ügyelet vége felé, néha a sikeresnek vélt óvintézkedések után a közös ügyeleti naplóval a hóna
alatt elégedetten ballaghatott át az ember az éjszakás kolléganőhöz, vagy jött át ő mihozzánk. Adminisztráció nélkül
nap el nem múlhatott! Kísértés – amelyről több szó ne essék – ezen művelet közben is előfordult.
Egy ízben, egy tévé nélküli hétfőn az éjszakás kolléganő feldúltan rohant le a fiú és a lány épületszárnyat összekötő
zsibongóba, és ki tudja meddig szaladt volna még, ha a teremfociból érkező kompániánkat ott nem találja.
Sörmeccseket játszottunk hétfő esténként a tornateremben. Hatan, nyolcan, tízen kantársak – akik ráértünk, eleinte 2 X 15 percben, majd egyre hosszabb két félidőben. Állandó tényező csak a láda sör, amelyet vagy a községből, vagy
Fülekről, Losoncról kerített a soros sörös. A nők közül egyedül Ria merészelt bejönni közénk, ha dolga akadt, hiszen a
feléje zúgó lövéseket simán levette és bombázott vissza. A foci ürügyén ismerkedtünk egymással, adomáztunk, Pistike
viccekkel ugrattuk ki István lelkét a bokorból, hogy azután a fejeket kiszellőztetve, izzadtan ballagjunk hazafelé.
Egy ilyen tévémentes este végén szaladt belénk a kiborult Bratinka Józsefné Magdika, a máskor nyugodt, csendes
asszony, aki alkalmanként háztartásvezetésre, főzésre tanítgatta az önkiszolgáló ebédlő etetőpultjához szokott lánykákat.
A nagylányok egyike – talán épp egy elmaradt randi miatti dühében – nekiment az ügyeletes kolléganőnek, megtámadta, megütötte!
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Ezt hallván felháborodtunk, indulatunkat a foci után még gőzölgő csapatszellem tovább erősítette. Igazából senkit
sem érdekelt, hogy mi történt, s már nem tudom azt sem, hogy a vétkes, egy nyúlánk, kreol bőrű lány hogyan érkezett,
került elénk lent a zsibongóban. De nekiestünk. Mi, az éppen kisportolt kanok! Már nem a kolléganő védelmében, hanem valami vadászösztöntől hajtva. Úgy csaptunk le rá, a hálóinges, mezítlábas nagyra nyílt szemű lányra, mint kopók
az őzre, aki persze jajdult, nyöszörgött, talán sírt is. Alig hallatszott a hangja a csaholástól. Ott tolongtunk körülötte
hegyén-hátán mindannyian, s ütések, rúgások hullottak. A könyökök visszamozgását láttam hátulról. Nem én voltam
a falkavezér, és nem is fértem a „vad” közelébe. Nem voltam elég macsó hozzá. Csak egy azok közül, akik bekerítették.
Az éjszakai ügyeletben aznap semmi különös nem történt.
Részlet egy Facebook-os csevegésből:
Zsolt: Minap is álmodtam Kisterenyéről, az intézetről, és szinte este elsírtam magam, hogy lehetett bántani egy kisgyereket, kint ült a lépcsőházba és dúdolt, fel sem fogom ezt! Most, hogy gyerekem van, egyszerűen nem fér a fejembe:
egy kisgyereket bántani! Elmenekült vissza Berkeszre, ahol nem bántották semmivel!
Mert én is Kisterenyén voltam! Sok jó és rossz élményeim vannak bennem! János gyerekként mindig a kisebbeket
megverte agresszióit levezette rajtam és másokon, többnyire miatta és mások miatt kérettem vissza magam Berkeszre.
Nagyon rossz ember volt ez a János! Aki megveri a gyerekeket az nem jó ember, ez a véleményem!
Zoltán: Nekem sincsenek kellemes emlékeim a terenyei intézetről, bár nem sok időt voltam bent. Sosem felejtem
el, hogy éjszakánként, a csoportunkat ott hagyták a nevelők, mert összejártak (TISZTELET A KIVÉTELNEK). Na
akkor kezdődtek a nagy verekedések, amiket valamelyik körletben rendeztek a csoportban élő nagy gyerekek. Ilyenkor
kiválasztották, kinek-kivel kell megverekedni. Mindenkinek volt egy amolyan csicskája, aki mosta a gatyáit, zokniját,
csikkeket, vagy pénzt gyűjtött neki, és az esténkénti verekedéseknél képviselte őt! Akire fogadott cigiben vagy ilyesmi.
Teljesen mindegy volt, hogy megnyertem a bunyót, vagy nem, mert aki ellenem fogadott az biztosan bucira verte a
fejem. Sőt.... amikor valaki földre került, akkor minden szurkoló ütötte, ahol csak érte. Volt, aki ösztönzésnek szánta,
volt, aki csalódottságában. Aztán a nevelő másnap észrevette a nyomokat, és behívatta a kicsiket (minket) beszélgetni.
Ki tette?! Sosem köptem, de tudták jól, hogy kik voltak, vagy közös felelősségre vonással büntették a nagyokat, ami olaj
volt a tűzre. Mert ilyenkor még jobban megvertek, ezek a jellemtelen arcok, akik rajtunk élték ki a szadista hajlamaikat! Most csak a mi csoportunkban történtekről írtam!!! Azt viszont nem tudhatom, hogy a Zsolti által írtak melyik
csoportról, vagy személyről szóltak. EGY BIZTOS!!! NAGYON SOK HASONLÓ ESETET ÉLTEM MEG, VAGY
LÁTTAM, VAGY HALLOTTAM A TERENYEI INTÉZETBEN!!!!!
Nevelő: De legyünk igazságosak, őszinték. Verekedés nem sok volt a fiúk közt, verés annál több. (A különbség az,
hogy a verekedésben egymást ütik, a verésben egyvalakit, aki nem tudja megvédeni magát.) Te is nagyon jól tudod,
hogy aki nem vert, azt verték. A gyengék, érzékenyek mindig ki voltak szolgáltatva. Úgy, hogy ha Zsolt félt, hát okkal. Én is úgy emlékszem, János nem volt a „fő verők” között, de ha helyesnek érezte, tudott ütni. És tedd a szívedre
a kezed: hányszor van, hogy valamit helyesnek érzünk, azután kiderül, hogy tévedtünk... Az emberség ott kezdődik,
amikor ezt beismerjük, először magunknak, (sokan még erre sem képesek), azután a többieknek, beleértve, akit bántottunk. Szeretettel Apó.
Nevelt: Volt ilyen, de a Vidákékkal befejeződött ez a stílus:)
Zsolt: Akkor lehet tévedtem! Bocsánat! De valakik miatt el kellett hagynom Kisterenyét és visszakérettem magam
Berkeszre. Tudnék pár embert mondani miért is nem éreztem jól Kisterenyén! Pedig higgyétek el Kisterenye jó intézet
volt.
Az is van, jó emlék, pl. Apó, Licskó Károly, a videó stúdió! Imádtam! Szerettem a stúdiót Licskó Károlyt és Apót,
tőlünk nagyon sokat tanultam, és azt hasznosítom mai napig. Felülről nézve, sok jó dolog körbe vett. Őszintén sajnáltam Kisterenyét otthagyni! Nem tudtam tanulni, ááá tudnám mondani! Igazgató szerette volna: maradjak, emlékszem
rá! De szívesen találkozom mindenkivel! Annyi minden volt és megtörtént. Az hihetetlen, mi volt bennem! De mégis
erős lettem és talpon vagyok. Szembe akarok nézni akkori félelemmel! Ja, és úgy megnyugszom.
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Testi sértés
Tóni, az igazgató csak a második tanévben tűnt fel a hétfő esti sörmeccseken. Jöhetett volna korábban is, legalább
akadt volna egy, aki nálam ügyetlenebb. A foci nem érdekelt, csak a társaság, a diri személyében pedig focimeccsen
kívül kezdetben igyekeztem a gyakorlott szakembert, az első számú pedagógiai vezetőt, a jóindulatú főnököt látni.
Magyar Antal mégis fegyelmi eljárást indított ellenem.
Amikor első, bemutatkozó látogatásomkor fölöttébb kapkodva került elő valamelyik folyosóvégi irodából, soroksári kollégám, aki Terenyére fuvarozott, nem sok jót nézett ki belőle. Pedig csak Tóni slicce maradt begombolatlanul.
Megesik a nadrágos emberrel, de még kínosabb, ha alkalomadtán a nadrágját nem be, hanem kigombolni felejti el.
Prosztata! Az embert érheti betegség, öregség, még Hanga Mária miniszterhelyettes látogatása is, amikor az izgalomtól
szintén leigazgatja magát!
Tóni gyermekotthoni gyakorlatát Tiszadobról, a gyermekvárosból hozta, ehhez képest én csak nevelőotthoni
ifivezetői és társadalmi munkában ellátott ifjúsági utógondozói tapasztalataimra támaszkodhattam, valamint némi
empátiára, beleérző képességre az elhagyott gyerekek iránt.
A pedagógia tudománya a hetvenes években sehol sem állt, hozzáértés nélkül is lehetett e területen karriert alapozni. Magyar Antal gyakran hangoztatta, hogy Petrikás így, meg Petrikás úgy, ám a debreceni szakembertől semmi
használhatót nem idézett. Ezen nincs mit csodálkozni. Évekkel később vettem egy Petrikás-kötetet, de a nyelvezete
éppoly életidegen volt tőlem és a valóságtól, mint a többi pedagógiai katyvasz, amivel a szegedi főiskola neveléstudományi tanszékén etettek bennünket.
Pedagógiával párosított vezetéstudomány szakot a hetvenes évek második felében oktattak az ELTÉ-n azoknak a
vezető elvtársaknak, akik korábban középfokú végzettséget szereztek, majd foxi-maxit (marxizmus-leninizmus esti
egyetemet), esetleg gyakorlati ismeretek tanár szakot végeztek levelezőn. Nem az én utam lévén ilyesmivel nem foglalkoztam. Épp ezért restelltem volna az 1983-ban a csúcsintézményeknél díjnyertes pályamunkámat neveléstudományi
doktori értekezésként benyújtani. Még összetévesztettek volna velük… A felsőséggel.
Vajon hogyan vezette az intézményt a mi első számú emberünk? Ahogyan autót. A nevelőotthon kis Zsukja – Süli
János szerint – automatikusan gurult le a közeli kocsmáig, ha Tóni bevágódott az anyósülésre. Így történhetett 1978.
szeptember 23-án is, amikor Oravec Karcsit kellett volna a törött karjával Klárika nővérnek kórházba vinnie. A kocsi
elgurult a szokott irányba, a felelősség meg hozzám. Elvégre a beosztásomhoz tartozott elvinni a balhét. Automatikusan, a magyar oktatás- és nevelésügy ismert gyakorlata szerint.
Magyar Antal tiszadobi másodhegedűsként megtanulhatta volna egy intézmény működtetését, de mint kiderült,
a ruházati normákról sem tudott semmit. Jobb helyeken a vezető irányít, és a helyettesére bízza a módszeres, unalmas
aprómunkát – de nem a kassza-kulcsot és a könyvelést. Abba nem láthat bele a főkönyvelőn – nálunk Szenes Péteren
– kívül senki. Ezt a felügyeleti szervnek kellett volna szem előtt tartania.
Ami a főnöki jóindulatot illeti, az csupán a beosztottak önvédelmi igényéből fakadó feltételezés: ha én kollegiálisnak, de legalább korrektnek tartom a górét, akkor ő is ezt fogja nekem viszonozni. A beosztotti interperszonális szuggesztió azonban gyakran hatástalan. Minden főnöki jóindulatnak vége, ha az önvédelmi reflex vélt vagy valós okból
a középvezetőnél beindul. Magyar Antalban irántam, vagy más beosztottja iránt rosszindulat nem volt, Klim János
otthonvezető leváltása elkerülhetetlen és hasztalan parasztáldozat lett csupán. Ellenem is csak akkor lépett fel, amikor
közvetlenül érintette egy külső fenyegetés.
Hatodikos fiaim közé szokás szerint minden információ nélkül érkeztek újak. Vallatáshoz sosem fogtam, különös
sorsok, életek sejlettek fel előbb-utóbb így is. Az egyik jóképű, hogy ne mondjam: helyes gyerekről elsőre csak az derült
ki, hogy salgótarjáni lakos, egy másik, erősen túlkoros, de falusi fiúról sem sokat tudattak velünk hivatalosan. Utóbbi
eléggé durva, de nem agresszív, lassú eszű srácként érkezett a nevelőotthonba valahonnan a nógrádi dombok közül.
Tizenöt éves elmúlt hatodikos.
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Ahogy az fiúknál előfordul, nem sok idő kellett ahhoz, hogy az utóbbi összekösse a serkedő bajuszát Izsák Jóskáéval, aki megszokta, hogy szelíd, jóindulatú dominanciáját a csoportban a kisebbek elfogadják. Nagy lármára riadtam
fel valami adminisztrációból, s máris szaladtam a folyosó közepén keményen küzdők felé. Bizony, ez nem volt tréfa: a
hatvan egynéhány kilós nagykamaszok teljes erőből markolták, fogták és próbálták ütni egymást, alig pillantva a körülálló drukkerekre. Egy-egy csattanás testet ért, keményen csapódtak szekrényhez, falhoz is. Egy percig sem tétováztam, oszlató kiáltásom mellé jókora taszítást mellékeltem. Kétfelé. Meg kellett érezzék, mert ők hátra, én meg közéjük
vágódtam, más megoldásról, pedagógiai helyzetelemzésről szó sem lehetett.
Az esemény további beavatkozást nem igényelt, eszembe sem jutott büntetni vagy megszégyeníteni a csoportot
domináló jó szándékú Jóskát, meg a helyét kereső oktondi új fiút. Legjobbnak tűnt az esetet meg nem történtnek
tudni, átlépni rajta, remélve, hogy összerázódnak. Úgy véltem, szükségtelen minden kakaskodás után számonkérést,
kivizsgálást indítani. Nem így az igazgató!
Amikor június 11-én testi sértés gyanúja miatt lehívatott a földszinti kis tanácskozóba, fel sem fogtam, hogy mi
a gond. Lassú, módszeres, „megadjuk a módját” kikérdezésbe kezdett, alighanem a jegyzőkönyvnek, de talán a kéthárom jelen volt külsős számára. Mi több: tanúkihallgatásokat is foganatosított, melyek idejére, úgy két óra elteltével
kiküldtek a szobából, s láttam, hogy fiaim közül többen a folyosón várakoznak. Hivatalos volt egy nagylány, Gizi a női
ifjúsági részlegből, aki nem került elő ebédig, azután meg elment a többiekkel a kazári üzembe dolgozni.
Gizi, akiről – cirmos kis arcán kívül – csak annyi emlékem maradt meg, hogy utóbb agyba-főbe szidta a panaszost,
ígérte, hogy kikaparja a szemét, ha kezébe kerül! Így aztán a panasztévő rögvest elbujdosott, azaz megszökött, hiszen
sokkal jobban tartott a nagylánytól, mint a bepanaszolt nevelőjétől, tőlem.
Nem, nem az általam szétütött két verekedő volt az, aki feljelentett, hanem egy anyuka! Annak a pubinak az anyukája, aki – mint az órákig tartó vizsgálat során kiderült – az említett verekedésben a hátam mögé kerülve szenvedett
sérülést. Vastag talpú, fürdetős papucsomban a lábára léptem!
A sérült, az előbb említett jóképű gyerek neves salgótarjáni famíliából származott. Úri cigánynak tartották őket,
s valóban látszott rajta az ápoltság, a jó mód, azokhoz képest különösen, akik alultápláltan, sérülések, késelés, égés
nyomaival kerültek állami gondozásba. Anyukája olyannyira elkényeztette, hogy tizenhárom évesen még a cipőjét sem
tudta önmaga befűzni. Ha a fiúknak nem is imponált, a lányoknak tetszett, a nagyobbacskák jobb híján játszódtak
is vele, s ebből a fiú az anyjáéhoz hasonló imádatra következtetett. Innen adódott, hogy Gizit maga melletti tanúnak
beidéztette.
Ajtainéval, a pubi édesanyjával a vizsgálatot megelőzően 1979. május 30-án az előcsarnokban találkoztam. Ritka
eset, hogy egy szülő beszélgetni akart velem a gyermekéről, s emiatt meglehetősen feldobva lépkedtem le a lépcsőkön
az ismeretlen asszonyhoz.
A hölgy már a harmadik mondatban ajánlatot tett nekem, harsányan feltételezve, hogy a fiát azért gyilkolom, mert
őt magát akarom hanyatt dönteni. – Hát itt vagyok, tessék! – kiáltozta, miközben a portán dermedten figyeltek.
Az igazgatóhelyettes is kilépett közeli szobájából a lármára, de rá jellemzően csak tárogatózott mindkét kezével,
amikor megkérdeztem
– Tűröd ezt, Jóska bácsi? –
Miért ne tűrte volna, hiszen megvolt hozzá az évtizedes vezetői gyakorlata… Erre besiettem az irodájába telefonálni, ha már ő nem tette. Mire visszatértem és az URH-s rendőrautó megérkezett, a háborgó anyai szívnek nyoma
veszett… Meg se tudtam ekkor, hogy tulajdonképpen mi a baj. Csak a vizsgálatkor.
Az eljárás jegyzőkönyvestül lezárult. Mire volt jó a három és fél órás procedúra? Egyáltalán, miért nem lehetett
a dolgot röviden tisztázni? A válasz a pedagógiai félvezetők gyakorlatából ismert. Cél: elkerülni a nagyobb balhét, a
nevelő szekírozásával csitítani a gátlástalan anyai fenyegetéseket, megakadályozni, hogy bármi negatívum kijusson az
intézményből: hogy a panaszos felsőbb szerveknél feljelentést tegyen.
Az iskolák és más oktatási-nevelési intézmények így működnek. Ha a hivatali lánc alsó tagjától nem indul felfelé,
ne adj Isten: kifelé probléma, akkor probléma nincs is. El kell fojtani időben! Ezért kellett még szeptemberben Kókai
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Lajos gondnok anyagi hiányosságokat rögzítő jegyzőkönyvét összetépni; ezért fogta be a számat a gyerekek rongyos
ruházatát nekem felróva Szlivkáné akkor, amikor Magyar Antal még nem állt bukásra készen. Az apparátussal ellentétben a szakszervezet sem őt nem védte, sem engem. Nem arra volt kitalálva.
Süli János szakszervezeti bizalmi igazgatónak készült.

Mit szeretnél, ha téged ünnepelnek?
A nevelőotthonban az első két évben tanévnyitó-tanévzáró ünnepély nem volt. Elkísértük a gyerekeket az iskolába oda-vissza, de – szerencsére – sem az ottani, sem a nevelőotthoni állami ünnepekre nem emlékszem. Az utóbbi a
dolgozók számára biztosan „megrendezésre került”, hiszen hogyan másként kaphatott volna pénzjutalmat, akit kiszámoltak – Szőrös töke van a légynek, ha nem hiszed, eredj, nézd meg, inc, pinc, Lőrinc, te vagy odakinn! – mondjuk a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére, amelyről azóta kiderült, nem volt sem nagy, sem októberi, sem szocialista,
csak egy oroszországi fegyveres puccs. Az otthonban sem ennek, sem a pénzjutalomnak nem volt jelentősége. Soha nem
jegyeztem fel a noteszembe jutalmat. Másféle könyvelést vezettem, másféle ünnepekről.
Az év végi bizonyítvánnyal kapcsolatos célprémiumot a gyereknek ki kell érdemelnie. Az iskola adományoz oklevelet, jutalomkönyvet, s vannak családok, amelyek idejekorán megfejelik további anyagi ösztönzéssel. Hadd szokja
a gyerek az életet! Velem ilyesmi egyszer fordult elő, talán azért, mert azután a család is széthullt. De a tárgyjutalom
be nem teljesült ígérete több mint két évtized után, éppen otthonnevelőségem idején bukkant elő memóriaegységem
mélységeiből.
A jeles-kitűnő bizonyítványért a nevelőotthonban nem volt lehetőség értékes, vágyott dolgokat ígérni. Ritkán fordult elő az ilyen teljesítmény, egy kiemelkedően tanuló fiúra emlékszem az ifjúsági csoportból.
A születésnapi ajándékozásban azonban bízhattak: nem maradhatott el sosem. Azt persze nem kérdeztük meg,
hogy mitől szeretnének meglepődni.
A névnapok köszöntése hol volt, hol nem volt – szóban történt.
A születésnapokat az etalonnak
számító fóti gyermekvárosban ajándékkal nem ünnepelték, Kisterenyén
azonban minden gyerek számára
egyéni meglepetést vehettünk, mintegy 40-45 forintból! Elmondhatom,
hogy nemcsak az összeg kicsinysége,
hanem az ajándék személyessé tétele miatt is főtt a fejünk. Csak neki,
csak az övé lett az, amit a nevelője
kiválasztott, senki másé. Zsebnaptári feljegyzések alapján és gondos
keresés után szerzett meglepetést az
ember. Apró játékkal, hanglemezzel,
könyvvel.

44. Könyvtombola: Bogdán Ernő, Virágh Gyuri,
Árvai László, Puporka Hilda.
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Könyveket nemcsak vásároltam a
gyerekeknek, hanem árultam is. Egykori hálózati ellenőr múltam révén
tisztában voltam a bizományos árusítás módszereivel, a tartozik-követelt
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is felértem ésszel, és szerettem az emberek kezébe adni a könyveket. Magyartanárként sem csak kötelező olvasmányokat, pótszülőként pedig eleve másokat ajánlottam.
A nevelőotthon zsibongójában felállított üveges szekrényben nyitottam könyvesboltot. Jól ment az üzlet: a bevétel
fedezte saját könyvvásárlásaimat. Élveztem, hogy kinek-kinek személyre szólóan jó könyvet, hanglemezeket ajánlhatok. Távozásom után egy könyvszerető ügyintéző kolléganőnek, Jónás Bélánénak adtam át a „boltot”, amely – miután
Szenes Péter, a gazdasági igazgató magáévá tette – becsődölt.
Kínáltam gyerekeknek való műveket is.
A növendékek zsebpénzét mi nevelők egy kis füzetben tartottuk nyilván: ki mikor, mennyit vett fel kimenőre,
mozira, édességre. Akkori árakon tellett könyvre, de szűkösen, ezért aztán a kedvükre kibocsájtott 5 forintos gyermek-könyvsorsjegyeket, főleg a sorsolást nagy érdeklődés kísérte. Nem emlékszem, hogy valaki cserélni akarta volna a
nyereményét. Nem lett volna akadálya, de a kisorsolt könyvek tetszettek.
Az én hasznom? A bevételem a néhány, talán négy-öt ifjúsági könyv árrése. Ennél fontosabb a játék, a nyertesek
öröme, és a pedagógiai optimizmus: a gyerekek számára nem lesz idegen terep a könyvesbolt.
A könyvállomány oda-vissza szállítására egy többcélú hasznosításra beszerzett családi bicikli szolgált. A gyermekheverő után ez a bringa volt a második nagyberuházásunk. Elöl gyerekülés a hároméves srácnak, így reggelente gépesítve
gurulhattunk lefelé a 21-es út túloldalára, a „dolgozóba”, azaz a bölcsődébe, az óvodába. A bringa hátulján csomagtartó
szolgálta a kultúrát, a könyvszállítást. Bár a nejemmel felváltva pedáloztunk – hiszen másoknak is csak egyetlen családi
járműre, Skodára, Trabantra tellett akkoriban –, mégis valóra vált, amit a szüleim elsős általános iskolás koromban a
kitűnő bizonyítványért ígértek nekem: meglett a bicikli!
Nem egészen szinkronban a színjelessel.

Kigyúltak a fán a fények
A Mikulást és a karácsonyt a saját és még sajátabb gyerekeinkkel együtt ünnepeltük az ebédlőben. Ünnepi vacsorát kapott mindenki, kakaót, kalácsot, sokféle, együtt szokatlan finomságokkal. Az önkiszolgáló pult előtti asztalnál
a dolgozók és családtagjaik ültek.Az
első Mikulás szerepét Kovács Karcsi
bácsi vállalta. Dömök János egykori
növendék szerint ő hívogatta 1977ben a gyerekeket a puttony elé. Soha
nem lehet elégszer látni az őszinte
gyermeki várakozást, a tágra nyílt
szemű ámulatot, az örömüket. Ajándékozni jó!
Karácsonyra, aki tehette, mégis haza készült. Fülep Jóska iránt az
örökségét kezelő nagybátyjában nem
buzogott nagy érdeklődés, másokért
jöttek a rokonok, pártfogók, de voltak olyanok is, akikért ottlétem idején senki.
Akkoriban – így tanultuk és tanítottuk – legfőbb érték az ember. A
14. életévüket betöltött növendékek

45. Kalmár Tamás, Plank Ibolya Szenes Péter, Kapásné Erzsike,
Klim Jánosné, Varga Láackó, Kalmár Anna, Bratinka József.
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törvényesen munkába állhattak, ezért a 14. születésnapjuk közeledtével gyakran fellobbant irántuk az anyai-apai szívben az érzés: hazavitték őket pénzt keresni. Még Soroksáron – Kisterenye előtt – találkoztam egy Humenszky nevű,
nyolcadikban „hazaszeretett” fiúval.
Karácsonyra műsor készült, amelyen a kicsik jót szórakoztak, a felnőttek meg szorítottak a fellépők sikeréért. A hatalmas, modern épületben játékot, dalokat tanultak a legkisebbek, s ahogy a felsősök, maguk is ajándékokat készítettek vagy
vásároltak otthoni és nevelőotthoni szeretteiknek. A szakszervezeti aktivitás e területen bontakozhatott ki. Első karácsonyunkkor Süli János szakszervezeti bizalmi mondta az ünnepi beszédet.
A beszéd és az ünnepi műsor után a karácsonyfa alatt találtak-kaptak személyre szóló meglepetést a gyerekek! Kisautó, kártya, labda, néha könyv: mi más. Odahaza erre jött a ráadás, néha az életre nevelő tanulság. Előfordult, hogy
amit a gyermek hazavitt a téli szünidőben, azt a gondos szülő elvette tőle, mondván: a kisebb testvérnek nincsen! Tiszta
kommunizmus! Szenvedjenek a gazdagok! Coki fiam, mert az erősebb kutya, akarom mondani: a szülő – harap! Na jó,
harapásnyom nem volt, de akadtak kislányok, a Kovács testvérek, akik rendszeresen kék-zöld-fekete foltokkal kerültek
vissza a család kebeléből Kisterenyére… Céllövöldés macsó apjuk a maga módján törődött a nevelésükkel.
Mi, nevelők szintén izgalommal néztünk az ünnep elé, nem csupán azért, mert egy-egy gyermeknek csak 30-50 forintos keretek között tervezhettünk, készíthettünk személyre szóló meglepetést: de amiatt is, vajon sikerül-e a közös nagy
ünnepélyre odavarázsolni a karácsonyest hangulatát. Még csak négy hónapja éltünk egy fedél alatt, néhányunknak pedig
ez volt az első nevelőotthoni karácsonyunk.
Hetekkel előbb a szokásosnál is nagyobb érdeklődéssel bontogatták a leveleket azok a fiúk, akik egyáltalán kaphattak
valahonnan, azután újságolták: „Tan'bá', engem hazavisznek!” Ilyenkor mosollyal jeleztem: osztozom örömükben, és a
meghívólevél birtokában elindítottam az eltávozási adminisztrációt. A maradókra tekintve eltűnődtem: a napokra megüresedő székek, ágyak, a távozók után kitáguló terek nem ridegítik-e tovább a még alig belakott üvegházunkat? Hiszen az
egyéni patrónusok – gyermekeink szerencséjére – tovább fogyasztják majd a szünidei létszámot Majd összébb húzódunk
valamiképpen – határoztam el. A maradókkal és a távozókkal is törődni kellett.
Az egyik ötödikes kislány, Melinda kijelentette, hogy az ünnepekre nem megy haza édesanyjához, aki szeptember óta
meg sem látogatta, hanem Kati néninél tölti a téli szünet jelentős részét, annyit, amennyit patrónája szabadsága lehetővé
tesz. A korán megözvegyült asszony sütött-főzött az ünnepre, végre újra volt kinek, s az ünnep délutánján belépett az
otthon ajtaján, hogy a műsor után hazavigye magához Melindát.
A fiúk közül néhányan már délben eltávoztak, távolabbra utazván rokonaikhoz. A közelben lakók, vagy a helybeli
családokhoz készülődők együtt maradtak a délutáni ünnepség idejére a szüleikkel, társaikkal, nevelőikkel.
Az én szőke, kék szemű Jóska fiam a nagybátyjára várt, aki, mint írta, kocsival jön érte ezen a napon. – De jó lenne,
ha mindenki láthatná, amint berántja maga után a vállalati Volga ajtaját! – ábrándozott a legényke. Persze, integetne a
többieknek. Melindának – akit kedvelt – talán a leghosszabban! Ám a vonatok, buszok érkeztek-indultak, a nagybácsi autója viszont késett. Fogytak a gyerekek a szobákból, s Jóska hiába kísérte a barátait a kapuig: a Volga nem jött és nem jött!
Elkezdődött az éneklés, a versmondás, a játék a nagy fa alatt. Az üveggömbök mellett saját készítésű papírdíszek,
arany- és ezüstláncok, a konyhás nénik meglepéseként aprósütemények gyönyörködtettek bennünket a karácsonyfán.
Egy-egy apróság büszkén mutatta: „Tessék nézni, azt a szépet én csináltam!” Vendégeink, a patronáló brigádok tagjai itt
adták át ajándékaikat, s talán még jobban örültek, mint a kicsinyek.
Egyik vendégünk azonban nem az örömtől könnyezett: Kati néni sírástól meg-megszakítva alig tudta elmondani,
hogy mennyire várta ezt az estét, s hogy mi is történt tulajdonképpen: Melinda éppen hiányzott az édesanyjának, aki
bejelentés nélkül érte jött, s az ünnepségről magával vitte!
Ekkor jutott eszembe az én Jóskám, akit persze hiába is kerestem az ebédlőben játszó, éneklő gyerekek között. Fent
zokogott a hálóban az ágyán, kezében a sokszor olvasott, nagybácsitól érkezett levéllel, benne az ígéret: a Volgáról, a karácsonyról. Nem tudtam volna megvigasztalni, ha nem említem meg neki Kati nénit, akit Melindához fűződő vonzalmai
révén amúgy is ismert. Lassan megnyugodott, megmosta arcát, fésülködött, azután együtt hívtuk meg Kati nénit csoportunk karácsonyfájához.
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Egy óra múlva léptek ki a kapun.
Aznap este Kati néni karácsonyfáján is kigyúltak a fények, s letörölték a könnyeket a két árva arcáról.
(Majdnem tíz évvel a történtek után írtam le nevelőotthoni karácsonyunkat a Pedagógusok Lapja 1987. december
18-i számában. A befejező mondatot – mivel a valóság számomra túl szépnek, s így nyomtatásba nem leírhatónak
tűnt – a neves szakíró, Győri György, szeretve tisztelt mentorom tette hozzá. Az igaz mese még szebb folytatása az lett,
hogy Jóska és Kati néni nagyon megkedvelték egymást, és az özvegyasszony nevelőszülőként magához vette a kisfiút.)

Cserbenhagyás
Karácsonykor hazamenni, valahol otthon lenni nem minden gyereknek adatott meg. A mi gyerekeink közül többeknek, ha számon is tartotta őket, nem kínálhatott komfortos otthont. a család. Mégsem utasították el a szüleiknél
töltendő ünnepet. A szadista apához is vágyott a gyermek, amíg felnőtté nem keményedett, az anya okozta soha nem
múló sebek pedig észrevétlenek. A gyerekek nem értik, hogy mi fáj és miért, és ami fáj, miért kell mégis. Az emberi
kapcsolatok elvesztését rettegni, vagy az ártó, lélekgyilkos kapcsolatokról leválni: életünk drámája.
Miért éppen őt, Ágit vittem el magunkhoz fél évvel Kisterenye után Százhalombattára, miért nem valakit a fiaim
közül? Hiszen amikor munkaügyi per miatt vissza kellett mennem a nevelőotthonba, az egyik nagyobbacska srác
úgy a nyakamba ugrott, hogy az előcsarnok kövén mindketten elterültünk. No de melyiket a kilenc, a tizenkilenc, a
huszonnégy közül, hiszen – úgy emlékszem – mások is megöleltek akkor, már amennyire hozzám fértek. Melyiküket
válasszam? Az ilyen döntést mindig ódzkodtam meghozni, találgatták is, hogy ki a kedvencem.
Miért nem Irént, Hildát, Melindát, vagy éppen Tóth Marit hívtam, ha már a lányok közül? A lánycsoport nevelője
többször küldte-hívta át a rábízottakat kisterenyei szolgálati lakásunkba. Hasonló esetek sem Kisterenye előtt, sem
utána nem fordultak elő. Másfél évtizedig, ameddig együtt éltünk, a kisterenyei lányokon kívül egyetlen neveltje,
tanítványa sem nyitott ránk ajtót. Miért fogadtattam el vele, hogy szereti a csoportjába tartozó Ágit, hogy ő az, aki
meghívta hozzánk Százhalombattára? Mert csendesen rávettem, és ő hajlandónak tűnt elfogadni. A felületen rendben
lévőnek látszott szeretet-képessége, ahogyan a műveltsége, olvasottsága, kulturális érdeklődése is.
Nekem hiányzott az a kislány,
akinek szótlan ragaszkodása Kisterenyén olyannyira megfejthetetlen volt
számomra, mint az otthon összkomfortos kietlensége. Néha átjött a fiú
szárnyban lévő nevelői szobámba, s
mellettem állva csak nézte, hogy az
asztalnál ülve adminisztrálok. Alig
beszélgettünk. Pedig nem tudtam
neki unalom ellen semmi elfogadhatót ajánlani. Ha rokonairól szólt volna, emlékeznék, ha fiúkról, arra is.
Barátnőit ismertem, de Ági nem volt
pletykás természetű, keveset mesélt.
Százhalombattán az 1979-es karácsonyfa alá a kisfiam mellé így került lányom is. Önzésből? Lehetséges.
Hiszen nem a Jézuska hozta, hanem
én mentem érte Kisterenyére. Nem a

46. Fiammal és „lányommal”.
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véletlen okozta, hanem én akartam, hogy meghitten, de vele együtt töltsük az ünnepet. Szükségem volt a szeretetére,
vagy nekem volt belőle felesleg, ki tudja. Inkább az utóbbi. Sétáltunk kettesben a városban, ahogy a fiammal szoktam.
Bemutattam őt Büszke elvtársnak, a főnökömnek, Áginak pedig a még kietlen olajvárost. Kézen fogva mehettünk?
Nem vagyok benne biztos. Ma már csak az unokáimnak fogom meg így a kezét.
Miért nem vittem aztán magammal Ágit látogatóba anyámhoz Budapestre? Hiszen az ő kerek kis arcában felismerhető Anyu kislánykori valója: meleg, de szomorkás tekintete erre, a csak a lelki valóságban látható gyermekre mutatott.
Arra a kislányra, aki egyedül tudta hazavinni az apját a kocsmából, amikor a megélhetési pohárgravírozást fröccsökbe
fullasztotta a méltatlan sorssal szembeni düh. Arra a kislányra emlékeztetett, akit – a kor szokása szerint – hónapokig
kölcsönadtak bácsikáéknak Békéscsabára. A magyar királyi alezredes háztartásában beletanult az úri főzésbe-terítésbe,
házimunkába, és mindig volt mit enni. Hogy szerették-e ott gyermeki anyámat, arról nincs emlékezet. De másképp
nem lehetett.
Igen, anyámhoz, az egykor volt kislányhoz magammal kellett volna vinni Ágit, és nem hagyni egyedül a volt nevelőjével. Ők ketten a távollétemben csúnyán összevesztek. A film megszakadt. A látszat, hogy Ági a nevelője „gyereke”,
azé, aki szereti őt, tarthatatlanná változott.
Soha olyan szótlanul, mint a visszaútban Kisterenyére. Gombóc a torokban, szürke táj a vonat ablakán túl, s
kicsinyke árva szeretet gubbasztott velem. Aztán a terenyei állomáson szégyenkezve valami kis összeget nyomtam a
zsebébe, a feje búbjára meg egy puszit. Azóta is tartozom Áginak egy nem pótolható öleléssel.
Amit kellene még, azt saját szavaimmal le nem írhatom, mert azokat Joseph Heller Isten tudja című zseniális regényében már lefoglalta. Hőse, Dávid király a fia elvesztése feletti gyászában véli úgy, hogy Isten tartozik neki egy
bocsánatkéréssel. Ha Isten nem is, én tartozom Áginak.
S mivel tartozik Áginak az a gyámhatóság, amely őt, mielőtt szakiskoláját befejezhette volna (!), tizenhat évesen kiadta nevelőszülőhöz? Az a család nem volt ismeretlen a gyermekvédelem előtt: Áginál két évvel idősebb fiúgyermekük a
kisterenyei otthonban élt állami gondozásban. Így esett, hogy az intézeti gyám jóvoltából nőről, asszonyról gondoskodtak neki: a fiú megkapta a kiszolgáltatott, védtelen Ágit. Családja lett a kislánynak, dolgozhatott rájuk, takaríthatott,
kuporgathatott, majd két gyereket felnevelt – egyedül. Felnőtt emberként egy vallási közösségben lelt nyugalomra…

Családba kerülni
Mondják: a legrosszabb család is jobb, mint az intézet.
Kívülről azonban nem hallani, hogy micsoda gyötrődést okozhat egy árva, félárva gyerekben, ha idegen családba
diszponálják! Még akkor is, ha nem mindenkivel bánnak el úgy, ahogy Ágival történt. A nevelőszülőhöz helyezéshez,
az örökbeadáshoz emberség is kell, nem csak a jogi-hivatali automatizmus hibátlan gyakorlása.
Ezért nem lepődtem meg az egyik kisterenyei „fiam” félelmén és szorongásán, amikor az ügymenet első fázisában
szemmel látható kétségbeesését tapasztaltam. Durva és érzéktelen módon jártak el vele szemben, annak voltam magam
is eszköze.
Hirtelen, minden bevezető nélkül felüzentek a lakókörletbe, az emeletre – ki más, mint az első számú pedagógiai
vezető – hogy Fülep Jóska induljon lefelé, hozzá. Lement. Tájékoztatták. Aztán pár nap múlva éjszakai ügyeletben
meghallottam a sírást és sikolyt.
Mielőtt folytatnám, felidézem, hogy amikor a másik Jóska, Fortuna Jóska kicsi kincsét, fényképalbumát megmutatta, leginkább a testvére látványa, léte és eltűnése ragadott meg. Szüleiknek eleve semmi köze nem volt az albumhoz,
azt a felsőpetényi gyermekgondozók készítették. Ott még együtt volt a reá nagyon hasonlító fiúcskával. Aztán testvérét
egyszer csak elvitték. Nem tudni, kik, nem is sejthette: hová. Képzeljük el Antigoné fájdalmát egy kicsiny gyermeki
lélekben, otthonától távol, idegenek közt!
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A Zaciban, Kisterenyén kit nem kapott volna el a szomorúság, ha azzal szembesül, hogy ez a gyerek az egyetlen,
legközelebbi rokonától elszakítva még azt sem tudhatja, hogy az él-e, hal-e. Mit is mondhattam volna neki? Pedagógiai
proletárként annyi információt sem kaptunk a ránk bízott „munkadarabokról”, mint amennyihez 18 évesen Budapesten társadalmi munkás ifjúsági utógondozóként hozzáférhettem. Automata állampolgárgyárnak, azon belül talán
anyagmentő utófeldolgozónak tekinthette a hivatalos szemlélet a nevelőotthont. A benne lévők nagyobb része az üllő,
a kisebbik része a kalapács – oszt’ valami majcsak kigyün belőle. A személytelenség uralkodott az intézményben, a gyermekvédelmi rendszerben, amelyben a növendékeket az önálló emberré váláshoz kellett segíteni. Családi környezetben,
még ha az durva, szegény és primitív, mégis egyéniségként, valakiként tekintettek volna az otthon is kiszolgáltatott
kisebbre.
Nem tudhattam én sem, akkor még Fortuna Jóska sem, hogy miféle családba került az a másik, elragadott ikertestvér, és azt sem, vajon mit gondolhatott ő a történtekről. Kérdezzem tovább, és ezzel felszaggassam a sebeit? Vajon
bántotta-e a lelkét, hogy miért nem őt „vitték ki”, miért a másik volt helyesebb, vonzóbb – azoknak? Ő miért nem
kellett? Hiszen manapság kudarcként éljük meg azt is, ha a közösségi web-oldalon egy általunk soha nem látott, nem
ismert valaki személyes ismerősként nem jelöl vissza! Pedig van számos valóságos és virtuális kapcsolatunk! Nem úgy,
mint egy árva vagy eldobott gyereknek!
A magány oldásának szervezett, sikeres módja volt a patronálói, patronáló szülői rendszer. Ebben az idősebb fél is
sokat kapott, hiszen valami fontosat adhatott. A fiatalabbnak pedig – többek között – alkalma teremtődött a tömegből
való kiválásra. Önálló személyiségként másoktól elkülönülni. Nem mindegy kétszázad magunkkal karácsonyozni,
vagy kettesben azzal, aki engem választott. Ez történt Fülep Jóskával, akit Kati néni Melinda helyett vitt haza, s akinek
aztán Kati néni a pártfogó szülője lett.
Ez a szép, szívet melengető történet szakadt meg a fentebb említett sírással és éjszakai sikolyokkal. Mert karácsony
után néhány hónappal beütött a ménkű, az említett igazgatói közlés! Jóskát örökbe akarták adni.
Az igazgatóiba történt lerendelésekor a tizenkét éves fiút soha nem látott felnőttek elé ültették. Az ismeretlen házaspár hosszú ideje keresgélt balesetben elveszített fia helyett egy korban és külsőleg hasonló másikat, míg a karácsonytól
tavaszig a Kati nénihez szelídült Jóskához eljutottak. A folyamatot valahol a gyámügyben indították el. Fülep Jóskának
rendeződni látszott a sorsa, hiszen a két, megbízhatónak látszó ember örökbefogadási szándékkal érkezett. Nem kellett egyből a halott helyébe költözni.
Jóskának „csak” Kati nénitől kellett
volna elszakadnia! Csak!
A szorongás rémülete álmában
szakadt ki a vergődő gyerekből! Mert
az önkény, a kiszolgáltatottság, bármi legyen is a célja, meggyötri az
embert!

47 . Izsák Jóska bemutatót tart Baranyi Gyula, Vidák Béla, Bogdán Ernő,
Tóth János, Rácz Tibor, Orsós János, Fülep Jóska részére.
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Emeritus a családba kerülésről…
A Pedagógusok Lapjában, a Köznevelésben – hol van az már! – a szeretetvágynak, majd a kegyetlenségnek kiszolgáltatott gyerekekről-felnőttekről írtam. Aztán egy blogoldalra. Szándékom szerint cukormentesen, könnyen pengethető
érzelmi húrok babrálása nélkül. Mert mindannyiunk drámája ez. De ebben a drámában főpróbára nincs lehetőség.
Megpróbáltatások közben halad életünk jelenetről jelenetre.
A Facebookon előkerült előbb az egyik kisterenyei „gyerekem”, aztán egy másik, harmadik. Én kerestem rájuk.
Aztán hozzájuk másfélszáz. Csoportot alakítottunk. Volt, aki rám se ismert, s akadt olyan, akire nem emlékeztem. A
blogbejegyzéseimet a csoportban is megosztottam, hiszen az egykori gyerekek nem érték el a blogoldalamat.
A titkos, zárt Facebook-csoportban néhányan megnyilatkoztak.
„Horpácsról Gizi nénire – boszorkánynak hívtuk –, emlékszem halványan. A játszótérre, ahol a traktor gumik
voltak, a cseresznyefára a játszótér felett, a kertre, ahol rengeteg gyümölcs volt, a kopasz körtefára, ahol a legfinomabb
körtét ettük, Az új kemping biciklikre, A csilingelős fagylaltosra, akinél egy forintért vehettünk fagyit, a ritkán osztott
zsebpénzre (talán 5 Ft), amiből a legtöbbször macis mézet vettünk, A focipályára, ahová mindig kivittek minket foci
nélkül. Az udvaron való körbe-körbe sétáltatásra büntetésből a forró napon, mint a raboknak. A saját készítésű nyilakra, csúzlikra és ostorokra. A templom melletti iskolára. A céllövöldére. Eseményekből csak a sokkolóak maradtak
meg. Amikor Gréczi Marika és a Kmetti Kati – fiatal nevelők – lefogták a gyerekeket és papuccsal verték idegbetegen
a gyerekek meztelen talpát. A kulcscsomóval bevert fejekre, Sajnos csak ezekre.”
Ez az emlék a 6-10 év közötti fiúk „otthonából” való.
Egy másik történet a már érintett témáról, a cserbenhagyásról és a családba kerülésről szólt. Hogy élte meg azt egy
gyerek, aki felnőttként képes volt leírni. Mert Ági csak elbeszélte, Fülep Jóska pedig elérhetetlen maradt.
Emeritus elmesélte az óvodás otthonban átélt, azóta is felejthetetlen reménységét.
„Talán 5-6 éves lehettem, amikor egy napon fiatal házaspár érkezett a felsőpetényi nevelőotthonba. Igaz, idegenek
voltak számunkra, mégis izgatott mindenkit a kilétük. Mivel a bent élők nagy része még csak nem is látta a szüleit, így
minden kedves jövevényben őket remélte felismerni.
Kiválasztottak hármunkat, és sorba behívtak minket egy szobába. Rám a végén került sor. Akik kijöttek, mind azt
mondták, hogy értük jöttek. A könnyeimet nyeltem az előszobában, míg sorra nem kerültem.
A boldogságtól egy szót sem tudtam szólni, amikor behívtak. Kérdeztek mindenfélét, de válasz helyett csak teli lélekből mosolyogtam. Ez valahogy hatással lehetett rájuk. Még egy szál gyufát is kaptam tőlük. Nem tudtam, hogy mire jó,
de nagyon örültem neki, hiszen én kaptam. Csak én. Aztán elmentek és mind a hárman sírtunk.
Tavaszi szünetre ismét megjelentek. Autóval jöttek, és minden gyereket elvittek egy körre kocsikázni. Aztán én jöttem, az én köröm sikerült a legnagyobbra. Budapest számomra egy merőben új és izgalmas világ volt. Annyi élménnyel
gazdagodtam rövid idő alatt, mint az otthonban összesen. Jött a Vidám Park, az állatkert, a rágógumi, a rengeteg játék,
és… újra az intézet.
Leírhatatlan csalódottságot éreztem. Valószínűleg arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire tudunk összecsiszolódni, egy
családdá válni. Amikor bent elmeséltem a kapun túli élményeimet sorstársaimnak, csak tátott szájjal hallgattak. Fokozottabban élt bennük a vágy egy saját család iránt.
Utólag visszagondolva szerettem a felsőpetényi kastélyban élni. Még ma is egy csodálatos hely. De az ottani „pótmamák” minden igyekezetük ellenére sem tudták megadni azt a törődést, amire vágytunk. Talán túl önzőek voltunk. Sok
szeretet volt bennük, amit nagyon fel kellett aprózni ahhoz, hogy mindenkinek jusson egy morzsányi. Hálával, és nagynagy szeretettel tudok rájuk visszagondolni.
A család aztán rendszeresen elvitt magához leginkább a tanítási szünetekre. Szerettem volna örökre náluk maradni,
de mindig Felsőpetény lett a végállomás. Egy idő után aztán végleg elmaradtak. Az utolsó emlékem róluk az, hogy megszületett a saját kislányuk. Nem voltam rá féltékeny, és csak később tudatosult bennem az, hogy az ő jövetelével az én
pótgyermeki szerepem véget ért.
86

A Zaciban – Kisterenyén
Már felnőtt voltam, hivatásos katona, amikor egy véletlen során találkoztam velük. A kislányból nagylány lett, aki
akkor járt egyetemre. Néha az elvesztett lehetőségeimet látom benne. A beszélgetésünk során derült ki, hogy végig figyelemmel kísérték az életemet. Elmondták, hogy azért maradtak el, mert attól féltek, hogy elveszíthetnek. A „nagymama”
ugyanis felkereste a tényleges szüleimet. Állítása szerint nem éltek olyan rossz körülmények között, hogy ha akartak volna
vissza ne követelhettek volna maguknak.
Nem akartak.”

Száztízezer méterre a fővárostól
(sárközy), Nógrád, 1979. január 14.
– Sokak szerint Budapest a „világ közepe”. Ezt vallja a Varga házaspár is?
– Ha ezt a lakást – mutatja – kisterenyei otthonát Varga László pedagógus – el lehetne gurítani mondjuk Óbudára,
akkor talán igennel válaszolnék…
– Kisterenyére, a nevelőotthonba, tehát a lakás miatt jöttek?
– Jobban örülne, ha most a hívatás tudatról fecsegnék; arról, hogy csakis a munka érdekel, és hidegen hagy az érte
járó fizetség és egyebek? Pesten évekig albérletben laktunk, nem bírtuk tovább, elhatároztuk, hogy megpróbálkozunk egy
másfajta életmóddal.
– Nem bántuk meg – szól közbe Varga Lászlóné, s megfigyelem: lopva a férjére nézett.
– A férjének nem egészen ez a véleménye?
– Maradjunk annyiban: nem egészen… Lehetetlen egyértelmű választ adnom, pontosabban: nem lenne őszinte. Örülök a nagy lakásnak, kisfiunknak is jobb itt, a munka sem idegen, egyelőre mégsem érzem magamat „testestül-lelkestül”
kisterenyeinek. Különben is: a nevelőotthon és a falu két különböző dolog. Néhány év biztosan kell, hogy a falu megszokjon bennünket. Feleségem helyzete más, de mondja el ő…
– Valóban más, mert én az „igazi” munkát valójában itt kezdtem, annak ellenére, hogy a diplomámon már régen megszáradt a tinta. Előző munkahelyemen gyakran előfordult, hogy Lacika betegsége miatt nem végezhettem teljes értékű
munkát az iskolában. Ezek a gondok itt megszűntek. Szeretem az itteni munkát, „izgalmasabb”, mint a hagyományos
iskolákban szokásos. Az itt élő gyermekek, ha különböző mértékben is, valamennyien lelki sérülésekkel bajlódnak. Feladatunk, a lehetetlennel határos: a családi otthon melegét, biztonságát kell pótolnunk. Lehetséges? Én optimista vagyok,
talán ezért is jobban érzem magam itt Kisterenyén, mint a férjem.
– Ne higgye – mondja némi idegességgel a hangjában Varga László – hogy belőlem hiányzik az optimizmus. Anélkül
talán nem is lehetne végezni ezt a munkát. Az viszont meggyőződésem, hogy a jelenlegi csoportlétszám – átlagosan 24-30
gyermek – magas. [Ez az újságíró tévedése: egy csoport körletében 4X6 ágyas hálók voltak, s csak ennyi, vagy ennél kevesebb gyerek.] Ilyen sok gyermek különféle gondjait, tanulmányait figyelemmel kísérni nagyon nehéz. Az ideális létszám
10-12 gyermek lenne.
– A férjem maximalista…
– Olyan nagy baj ez? Kaptam én már súlyosabb jelzőket is. Anarchistának is tituláltak… Tévedés. Legföljebb türelmetlen vagyok. Néha, s olykor nem alkalmazkodtam az elvárt stílusban. Gyűlölöm a bürokráciát, s próbálom kiiktatni a
munkámból. Sajnos nem mindig megy, egy sereg, a pedagógiai munkától távol álló dologgal is foglalkoznunk kell. Nincs
elég szakképzett pedagógus, nálunk is, másutt is működnek még képesítés nélküliek. Ami pedig a maximalizmust illeti:
jól tudom, hogy pénzügyi akadályok miatt nem lehet csökkenteni a csoportok létszámát. Előbb-utóbb mégis csak meg
kell valósítani, mert ellenkező esetben a nevelőotthonok „segédmunkásképző” intézetekké válnak…
Az elmúlt napokban olvastam Berend T. Iván kitűnő könyvét. Az egyik tanulmányban olvastam a következőket:
„Az iskolák túlzsúfoltsága sajnos még nem mérséklődött, s még az 1968/69-es tanévben is eggyel több tanuló jutott egy
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osztályra, mint 1930/31-ben”. Nem más a helyzet, a nevelőotthonokban sem. Nehéz ebbe belenyugodni, néha bizony elkeseredik az ember. Különben sem boldogságra áhítozom, hanem értelmes életre, amelyhez szükségképpen hozzátartozik
a keserűség, időnként a boldogtalan pillanatok is.
– Mindent összevetve: Kisterenyén több volt a boldog pillanat, mint a keserűség – mondja Varga Lászlóné, s a férj,
rövid töprengés után rábólint.

Így éltünk Kisterenyén, családban
A korábbiaknál jobb létet hozott a kisterenyei nevelőotthon a hozzánk hasonló, kilátástalan albérleti nyomorúságból menekülő, vagy a kezdetlegesebb lakásviszonyok közül a neveltjeikkel együtt Horpácsról, Felsőpetényből, Erdőtarcsáról az összkomfortba áttelepült kollégáknak. Az igazgatónak és az otthonvezetőnek státusz-emelkedést eredményezett Kisterenye, és akadt köztünk más is, akin már az induláskor látszott, hogy beosztott nevelőségnél többre akarja
vinni. Megvolt hozzá az intelligenciája és az ambíciója. Távlatok nyíltak – és nemcsak a Zagyva völgyében északra
tekintve: a megyénél.
Nagy öröm, és ugyanakkor a világ legtermészetesebb dolga végre önálló lakásban lakni. Két pedagógusfizetés mellett csak a pesterzsébet-soroksári pedagógus-lakáskiutalásban bízhattunk, de az is akkora összeget követelt volna meg,
amekkorát az albérleti díj fizetése mellett nagyon nehezen tudtunk volna előteremteni. A lakáskiutalástól a kollegiális
intrika „megmentett”, melynek következtében Kisterenye következett.
A másik tizenegy lakás bérlőivel konfliktusmentesen éltünk. Rajtuk kívül, a főépületben, a gyerekekkel egy folyosóról nyíló szolgálati férőhelyen lakott elvált asszony és a fiatal, Pásztóról immár nem bejáró atletikus megjelenésű
Tamás egymással törődött, nem velünk. Bezzeg az asszonyok velük! A bentlakó és különösen a bejáró kollégákkal a
protokoll-viziteléseken túl összejárásra nem emlékszem. Klim Jancsival kirándultunk Szentkúton, rally versenyt néztünk a Mátrában, miközben kisfiaink, Zsolti és Lackó békésen verekedtek. A férfiakkal közös program hétfő esténként
a teremfoci, ritkán kocsmahivatal, gyakrabban saját gyermekfelvigyázás a tágas, parkszerű udvaron.
A nevelők házában az első emeleti egy szoba két feles lakásunkba a legszükségesebb cuccaink mellé – az anyósom
rózsakertészetében végzett munkák viszonzásaként – itt, Kisterenyén kerültek új bútorok.
Tímárék – szintén egy gyerekkel – induláskor jóformán csak matracokat vásároltak a szolgálati lakásba, hiszen
a beépített szekrények és alapvető konyhai, fürdőszobai felszerelések rendelkezésre álltak. Igaz, ők Erdélyt is pénz és
minden egyéb nélkül lakták meg. Mint mondták: „Mindenütt kínáltak, és annyira örültek nekünk!”
Mások, akár a fiatalabb nevelők is, anyagilag konszolidáltabbaknak tűntek. Körbe viziteltünk és viszont, először
Nagy Lajoséknál, majd a váltótársamnál és a lépcsőházi szembe szomszédnál, Klim Jánoséknál jártunk, de mindebből alig emlékszem valamire, nem készítettem szemrevételezési leltárt. Bizonyára megfordultunk Magyar Antaléknál,
Süliéknél. Bocsi Laciéknál és Mester Magdinál nem. Az előbbinél a külsős fiatalasszony lehetett az akadály, később is
költöztek be, az utóbbinál alighanem az, hogy egyedül élő nő volt.
Nagy élményem a fürdőszoba! Naponta! Hajnalban akár egy órával előbb is felkeltem, hogy a központi épület alatti
kazánházból csöveken érkező meleg vizet kivárva kádba merüljek a gyerekek hatórás ébresztője előtt. Úgy éreztem
magam, ahogyan Majakovszkij és Hofi Géza szavaival lelkembe íródott Ivan Kozirev vasöntő érezhette új lakásában.

88

A Zaciban – Kisterenyén
Proletár vagyok.
Mit szaporítsam a szót.
Eddig
ágrólszakadt módon éltem.
De most
lakást kaptam
a dolgozók
házépítő
szövetkezetében.
Ilyen tágas lehet,
s ilyen magas éppen!
Levegős,
világos
és meleg.
Minden príma benne.
Mégis legfőképpen
egy dolog,
amit szeretek:
s ez
holdfénynél fehérebb,
boldogítóbb,
mint álmaink hona,
ez
– de lám, mellébeszélek! –,
ez
fürdőszoba!
Víz van a csapban:
jéghideg abban,
tűzmeleg ebben,
kéznek elviselhetetlen.
Üstököm
hideggel,
Testemet
meleggel moshatom.
………………………….
és arra gondolok,
hogy bizony
jó dolog
ez a munkás
Szovjethatalom!
(1928. Tellér Gyula fordítása)

A pedagógus nálunk Magyarországon csak az „uralkodó osztály” tagja, a vasmunkás után következhetett.
Ám – ellentétben az öntödében dolgozó magyar Iván
Kozirevekkel –, a munkahelyemre bejáráshoz nem kellett
kombinált bérletet váltani, naponta vonatra, autóbuszra
szállni. Éjjel-nappal benne laktam.
Gépkocsira Kisterenyén már nekünk is tellett volna.
Az alacsony lakbér mellé olcsón kaptuk a napi négyszeri étkezést, a meleg vizet, a fűtést. Házasságunk ideje
alatt – annak ellenére, hogy a szünidőben is munkát vállaltunk – otthonnevelőként tudtunk először valami kis
pénzt félre tenni az igazán kis kocsira.
A hetvenes években Marx elidegenedési elméletét igazolva egyre többen újságolták, hogy így a kerekem, no meg
úgy a szélvédőm, s én csak ámultam, hogy ember mivoltuk tárgyiasulását nem veszik észre. A Kádár rendszer jó
évtizedében megváltozott a magyar világ, gyarapodtunk
a kényelemben, s közben észrevétlenül kezdünk kiürülni
a lelkünkben. Egyre több kívánatos tárggyal, amolyan
cirkuszi rekvizitekkel fedtük el a lelki semmit, amely a
szétfoszlott szocialista ideológia helyén tátongott. Ó, csupán korszerűek akartunk lenni, manapság az embernek
kell a kocsi, az természetes, a külföldi utazás, a színes és a
szagos tévé, mindenből több és „modernebb”, mint ami a
szomszédnak van.
Befizettünk egy kisebb autóra, és – többekkel együtt
– jelentkeztünk gépkocsivezető tanfolyamra.
A tanfolyamot megelőző orvosi alkalmassági vizsgálatot a megyeszékhelyen kellett megejteni. A harmincon
felüli létszámról tudva meg is érdeklődtem a diritől, hogy
mikor megyünk.
– Hogyhogy mikor? Amikor akarsz, ha nem leszel
szolgálatban! – jött a válasz.
A vezetéstudomány tiszadobi magaslatáról énekelte le
a megjegyzésemet, hogy mindenki jobban járna, ha egy
előzetes telefon után a nevelőotthonból együtt buszoznánk be Salgótarjánba a vizsgálatra. – Á, hogy gondold te
azt?! – fölényes tromfja után hagytam a fenébe az egészet.
Engem sose érdekelt az autó. A kisszerű butaság eltaszított a lehetőségtől.
No nem úgy őt magát, az intézmény első emberét!
Feltehetően a nevelőotthoni Zsukkal és nem busszal közelítette meg a tarjáni orvosi rendelőt a titkárnője által
egyeztetett időpontban, majd meg is kezdte a tanfolyamot. Onnan a siker érdekében két autóvezetést oktató kollégát is felvett – no nem magántanárnak, hanem
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otthonnevelőnek. Amikor az ötödször ismételt elméleti vizsgát is elbukta, nyílt, gyermeki mosollyal ismételgette, hogy:
– Sikerült! Sikerüüűlt! – de a következő vizsgája díját is a titkárnőjével adatta postára. Ekkora intelligenciával titkolta
el a bukását, és vezette a hatalmas intézményt.
Tehát az autó! Volt róla szó, mert lehetett gépkocsi nyereménybetétkönyvünk, sőt: a Merkúr vállalatnál befizetés kis
Fiatra. Biztattam is az asszonyt: kettőnk közül járjon ő a tanfolyamra, engem nem érdekel. Ő nem az orvosi vizsgálat
időigénye miatt nem merte vállalni a tanulást. Takarékos emberként megspórolt sok-sok sárga csekket, nem úgy, mint
a felkent vezetőnk.
Maradjunk még a jómódnál. A lapok előfizetése a polgári élet része. Ilyesmire addig nem tellett nekünk. Középiskolásként és pályakezdő kétkezi emberként ugyan minden Új Írást, Nagyvilágot megvettem, de a tanári létformában Budapesten, Soroksáron a hetvenes évek közepén alig jutott pénz és idő folyóiratokra, újságokra. Kisterenyére viszont már
járt nekünk néhány hetilap: a Nők Lapja, a Rakéta, a Magyarország, az Új Tükör – a megyei újságon kívül. Könyveim
szintén folyamatosan gyarapodtak, hála antikvárius húgomnak és könyvbizományosi működésemnek. Lemezjátszóra
még nem futotta, azt majd egy kicsiny örökségből…
A bentlakásos, egymás szeme előtt működött, a botrányokat titkokban nem hagyó életformáról jegyezte meg a
megyei lap újságírója, hogy itt aztán nem lehet félrekefélni. Az együtt lakók előtt – s ebben igaza lehetett a sokat látott
újságírónak – nehéz titkot tartani. Nejem szerint tévedett, időnként be is számolt róla, hogy szerinte ki kivel és keresztbe… Az ő szemében minden csinos vagy nála sikeresebb nő csak kurva lehetett. Talán csak szegény, nikotinfüggő
Magdikára nem volt féltékeny, nem is irigyelte.
Amikor a nevelői épületből Magdikát vitte el a mentő, mert begyógyszerezte magát, a vele szemben lakott szépreményű pszicho-pedagógus rögtön alá is vágott. Mondta a magától értetődő következtetést: – A tablettákat piával vette
be. Nem lenne jó, ha a gyerekek megtudnák! Két óra múlva a kisfiúk újságolták, nem túl nagy részvéttel, hogy Magdi
néni öngyilkos lett. De túlélte.
Csontos kezén a borostyánköves gyűrűre sokan emlékeznek, mert gyakran lecsapott vele. Azokra, akikre tehette.
Valahogy így:
„Az étkezések adott időben voltak Horpácson [az alsó tagozatos otthonban], aki közben megéhezett az éhen maradt. Az
egyik nevelőnknek szokása volt, hogy tanulóidőben fogyasztotta el kedvenc ételét a zsíros kenyeret vöröshagyma karikákkal,
amit a konyháról hozatott fel magának valamelyikünkkel. Az illata átható volt. Tudta, hogy a tanulást csak imitáljuk.
Mindenki őt nézte. Ennek tudatában kéjesen megette a kenyerét 20 éhes szem előtt. A sokadik alkalom után megkérdezte az
egyik társam, hogy ‘finom Mami?’. Igen, Maminak hívtuk, már tudom: érdemtelenül. A kérdés merészségétől tágra meredt a
szeme, aztán ami ezután következett az leírhatatlan. – Hát tőletek zabálni sem lehet?! – kiáltotta és a hajánál fogva cibálta
ki a teremből a gyereket. Nagyon megverte. Miután kiadta a dühét, valamiféle lelkiismeretfurdalással odalökte neki az ételt,
hogy – Most már zabáld meg! – A srác még szipogott a veréstől, de az éhség legyőzte a megtört büszkeségét. A kenyeret csipkedő
gyerekre Mami még rászólt, hogy kint egye meg.”
A kisterenyei otthon ebédlőjében egy asztalnál étkeztünk a gyerekekkel és ugyanazt kaptuk, mint ők. Erre még az
orosz cári hadseregben is kötelezték a tiszteket, és okkal. Lopni ennek ellenére ott is, itt is lehetett. Manyika, a főszakács ugyanakkora adagokat pakolt a hétévesek, mint a tizenhét évesek tányérjaira. Ami a nagyoknak kevés, a kicsiknek sok lett: gyűlt a moslékba a visszavitt étel, híztak is tőle rendesen a malacok Manyika keresztapjánál. A lázongó
nagyfiúk kedvéért aztán szelt kenyér és zsír került ki az ebédlőpultra, hogy aki megéhezik, kenhessen belőle bármikor.
Erdőtarcsán ez volt a szokás, nem úgy, mint Horpácson, „Mami” soványka gyerekei „otthonában”.
Voltak visszaélések, melyekről akkor nem tudtam semmit. De a gondozottjaink és mi is sokkal jobban éltünk, mint
korábban.
A kiváló soroksári iskola után mégis nyomasztott, hogy a szakmámban, a hivatásomban keveset tehettem. A közérzetemet – ha nem is oly mértékben, mint az említett öngyilkosságot megkísérelt kolléganőét – magánéleti gondok
is befolyásolták. Ez – különösen a bentlakás körülményei között – változtatásra serkentett. Másfél-két év után oda
jutottam: el kell hagynom a rám bízott gyerekeket! El kell menni innét.

90

A Zaciban – Kisterenyén

Fénykép
Otthonnevelő életem hivatalosan az új igazgató, Süli János által ellenem indított munkaügyi per megnyerése után
zárult le. Akkor már hónapok óta nem laktunk, nem dolgoztunk Kisterenyén.
Mi lenne, ha a „gyerekanyagra” mutogatva mentegetőznék, hogy nem, köztük nem lehetett kibírni? Vagy az igazgatókra, Süli Jánosra és Magyar Antalra, a munkahelyi légkörre, hivatkoznék? Vagy divatosan arra, hogy kibírhatatlan
volt a Kis-Moszkvából, azaz a megyeközpontból felénk sugárzó pártállami önkény? Mindegyik tényező hozzájárult a
távozásomhoz, mégis: egyik hazugság nagyobb volna, mint a másik. A könyvespolcomon álló fényképre nézve kerül
elő a magyarázat.
A fakeretet alumínium lemezből kivágott és átlyukasztott akasztóval érkezésünk után, 1977 őszén a köpcös, fehér
hajú, mindig jókedvű Kovács Karcsi bácsi, vagy talán a társa készítette. Az utóbbi egy vékony, barna, a szeme sarkában összefutó ráncokkal kacsintó, többnyire villámhárítós svájci sapkát viselő karbantartó. Pár napos ismeretség után
kedvemben jártak vele. Az évenkénti születésnapi fotókat cseréltem a keretben. 1979 tavaszán az állomásra vezető
gyalogos átjáróban dolgozó fényképész nem sietett az akkorival. Sok-sok határidőt semmisnek tartva végül átadta még
a negatívokat is, hogy szabadulhasson tőlem. A szabadulás fontos. A fiam megörökített tekintetében látom, hogy miért
kellett a kisterenyei srácokat elhagyni. Azért, hogy vele maradhassak.
A nevelőotthoni munka valóban nehezebb, mint a tanítás: a növendékek iránti teljesebb felelősség tudatát nekem
meg kellett szokni. Kerestem a szerepemet a tanító, a szülő-helyettes, a bizalmas barát és a villanypásztor lehetőségei
között. Visszaigazolás ritkán érkezett. Máig nem tudom, melyik szerepet véljem igazinak az említettek közül, mit tekinthetek akkori munkám eredményének.
A napi kötelező feladatokon túllépve alkotó értelmiséginek maradni a szociometria folytatása kínálkozott. Befejeztem – baráti segítséggel és távirányítással – az előző munkahelyemen kezdett négyéves felmérés sorozatot. Hasonlóval
Kisterenyén nem próbálkoztam, pedig pszichológiai interjúkkal kiegészítve érdemes lett volna megcsinálni.
Ahogy nem sportoltam önmagáért a sportért, ugyanígy nem vonzott a karrier érdekében történő kutatás sem. Az
utóbbi is verseny, amelyre motiváció nélkül nem érdemes benevezni. Nem igazán érdekelt a siker még ha meg is váltottam a belépőt a kutatók közé.
A neveléstudomány ászai az akkori Magyarországon szinte mind fafejű vulgármarxisták voltak. Doktorálni lehetett
április negyediki osztályterem-dekorációból. Az ily módon lett „tudós” válogatta aztán maga mellé a hasonszőrűeket,
s bélyegezte meg azokat, akik akárcsak létükkel veszélyeztették az ő tudományos rangját, beosztását, elismertségét.
Nincs mit csodálkozni azon sem, ha a kisterenyei első számú pedagógiai vezető engem a képesítés nélküli váltótársam
beosztottjának pozícionált. Similis simili gaudet... azaz a hasonlónak a hasonló tetszik.
1978 nyarán főnökeim rossz döntéseikkel zűrzavart okoztak, kiderült a gyerekek elégtelen felruházása, ezért – és
még ki tudja, miért – az igazgató helyett az otthonvezetőt váltották le. Klim János helyére Süli János került, aki visszaállította csoportvezetői megbízatásomat.
Amikor októberben egy szegedi szakvezetői álláslehetőségről kaptam tájékoztatást, az mégis vonzóbbnak látszott,
mint a kisterenyei status quo.
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola kettes számú gyakorlóiskolájában, ahol magam is végeztem a gyakorló tanítást, tudhattak a munkámról a szakvezetőmtől és tanszékvezető atyai barátomtól is. Rögtön az első osztálykirándulásomon elvittem oda a „gyerekeimet” focizni és kézizni a szegedi srácokkal. Az igazgató ekkor személyesen megismerhetett. Ha vállaltam volna, taníthattam volna a leendő szegedi osztályomban mindkét tantárgyamat, továbbá a
főiskolai hallgatóknak a szájízem szerinti úttörő-módszertant. Ezért az utóbbiért invitáltak Kisterenyéről Szegedre. Én
lettem volna az úttörő csapatvezető, órakedvezménnyel, jó fizetéssel, pótlékokkal, fél lábbal a főiskolán. Szegeden éltek
barátaim, a feleségem szülei, így aztán nem csoda, hogy beadtam a pályázatot.
Kisterenyén az otthonnevelő munkaideje, vagyis a szolgálat hosszabb volt, mint az iskolákban. Ráadásul a kötelező egész napos vasárnapi ügyeletért, vagyis a több gyerek igen nehéz, parttalan foglalkoztatásáért filléreket fizettek.
91

A Zaciban – Kisterenyén
Azonban így adódott lehetőség a szabadidő összevonására, amelyet együtt tölthetett a család Kisterenyén, Budapesten
anyáméknál, vagy anyósom Szeged melletti rózsakertészetében. A vasúti közlekedés akkoriban, a tömeges automobilizmus előtt jó volt. Meg lehetett szervezni nemcsak a kölcsönös látogatásokat, de az eddigi vendégségben töltött
karácsonyok folytatása mellett az igazit, a mi kis családunkét a saját otthonunkban.
Második nevelőotthoni karácsonyunkkor a téli szünet kezdete után kisfiammal és nejemmel időben útnak eredtünk a nagyszülőkhöz, hogy majd visszajőve együtt töltsük az ünnep estéjét. Hiszen a saját otthonért, az otthonos
karácsonyokért jöttünk dolgozni Kisterenyére! De ünnep szombatján egyedül érkeztem vissza Szegedről.
Nem, nem mentem át a fiú-szárnyba a szünidőben bent maradt gyerekek közé, de Ági ajándékát eljuttattam a lány
csoport fája alá, majd az egy szoba két feles szolgálatinkban, amelyet a karácsonyi ürességben már nem voltam képes
otthonnak tekinteni, magamra húztam az ajtót. A kisfiam fényképén merengtem, bámultam a csehszlovák tévében
feltűnt rovar-jelmezes Boney M együttest, német sört ittam, Wernesgrünert, sós pálcikát rágtam hozzá. Aztán elrendeztem a gyerekszobában a karácsonyfát, az ajándékokat, a mieinket, és a visszaútban Pesten a Keleti pályaudvaron
átvett enyéiméit is. Azokat anyám szemébe fagyott könnyek díszítették.
Külön karácsonyunk után a kisterenyei kollégák a drámai tájékoztatást kaptak feleségemtől a velem kibírhatatlan
együttélésről. Válni akart, mert kiszámította, hogy megéri.
Ezután – kvázi elvált apaként – igyekeztem tájékozódni, immár egy szolgálati férőhely érdekében akárhol. Barátságosan fogadott a neveléstudomány hiteles, tiszta személyisége, a magyar Makarenko, de amikor nekem Kisterenyéről,
épp akkor Loránd Ferencnek is kifelé állt a szekere rúdja a fővárosi Róbert Károly körúti gyermekvédelmi intézményből. Egy testi-lelki defektusoktól gyötört szakképzetlen gyerekfelügyelő támadta meg. Több évtized múltán ismerem
fel a párhuzamot az Ágoston György-félék uralkodása és Mérei Ferenc, Loránd Ferenc mellőzése, valamint az én Magyar Antaltól kapott kisterenyei beosztásom között.
Szegedi tanszékvezetőmmel is meghánytuk-vetettük a helyzetemet. Megnyugodva tértem vissza a kora tavaszi Kisterenyére. Rábólintottam a válásra.
Aztán a nejem megtudta, hogy válás után a kisterenyei szolgálati lakásban egyedül nem lakhat. Megbocsájtott nekem. Együtt maradhatott a család. Megvolt az ára. Mert az idegen asszony lánya átmenetileg sem kívánkozott vissza a
szüleinél lakni, albérletről szó sem lehetett. Így aztán a felkérésre írt pályázatom után küldtem a tanárképző főiskolába
egy lemondó táviratot.

48. Szakvezetői pályázatom kísérőlevele, iratfejléc.
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A Zaciban mégsem volt maradásunk.
A szakmai degradálódást ugyan elviseltem, hiszen sose voltam karrier-érzékeny, de életem párja önállósági ambícióinak kudarca után egyre messzebbre ment a kisebbségi érzését kompenzáló rágalmazásomban. Lehetőségei lassan
összeszűkültek, nem termett számára sem több babér. Eljött az idő előre menekülni. A normális család látszatának
fenntartása – valahol máshol – esélynek látszott arra, hogy a kicsi fiam ott, azon a fényképen, amelyikkel a karácsonyt
töltöttem, ne legyen válási árva. Felelős voltam érte: én választottam neki anyát.
A fényképről az a gyerek néz rám, aki aggódik, aki bajban van, aki nem tehet semmiről, sem karácsonykor, sem
azután. Ami vele történhet annak okát, célját, kimenetelét – hasonlóan a gyermekotthoni társaihoz – nem tudhatta.
Úgy éreztem, hogy el kell hárítanom azt, amit én elvált gyerekként megéltem, bármit is diktál sorsunkról az anyai szív,
az anyai szerep sajátos, én-központú felfogása.
Nem a rám bízott gyerekek miatt hagytam el Kisterenyét! Mégis egy lettem azok közül, akiket ők szülőpótlékként
próbáltak megismerni, megszokni, viszonzásra vágyva kész voltak megszeretni – s ma már látom, hogy cserbenhagytam őket.
A felmondásom miatt Süli János, az új igazgató munkaügyi pert indított ellenem, amely jogászi támogatás nélkül
javamra szóló egyezséggel végződött. Százhalombattára kerültünk, ahol lakással, állással kínált Büszke elvtárs. Nos, a
családban valakinek imponált a battai tanácsi főelőadói státusz. De az a valaki nem én voltam.

Seconda Casa
Mi tagadás, több mint harminc, közel negyven év után a Nevelőotthonba visszatérve fogalmam sem volt arról,
hogy mi ez az olaszos nevű intézmény. Nem ebbe a közösségi házba, Bátonyterenyére indultam az ország déli sarkából, hanem Kisterenyére. Harmincöt évvel korábban egyszer sem tettem be a lábam a szomszédos bányásztelepülésre,
Nagybátonyba, bár annak idején a jó nevű bányászkocsma, a Hét Pina megmozgatta a fantáziámat – vajon milyen lehetett a cégére? – de nem jutottam hozzá. Ma logónak is sok lenne, így rá sem kérdeztem, hogy megvan-e még. Maradt
a Seconda Casa, amelyben az egykori gyerekeinkkel összejöttünk.
A találkozó úgy kezdődött, hogy a közösségi oldalon találtam egy régtől ismerős nevet, egy felejthetetlent, amely
oly sokszor eszembe jutott. Ráköszöntem. Szeretettel viszonozta. Sanyika volt. Aztán Jóska került elő, ő ajánlotta Erzsikét, Emeritus nicknéven pedig István maga jelentkezett. Általuk nőtt nagyra az egykori Kisterenyei Nevelőotthon
lakóinak Facebook közössége: márciustól szeptemberig fél év alatt a másfélszázat hajazta a létszám. Első csoporttalálkozónk délelőttjén közös otthonunkat kerestük fel.
Az intézmény hatalmas épületében már rég nincsenek gyerekek. Egyre kevesebben születnek, s akik közülük állami
gondoskodásra szorulnak, azokat a Nevelőotthon 1997-es megszűnése után család-otthonokban helyezték el. Egykori
otthonunkban idősek laknak.
Jöttükkel megfiatalodó felnőttek ölelgetik egymást kívül, a ház előtt: a legszebb korban, a legjobb formában. Az
egykori növendékek ma szülők, nagyszülők. A „nincs-család” tagjai voltak, de egymás számára mindig családtagok!
Intézetisek: valóban megértik félszavakból, egy kacsintásból is egymást. Értékrendjük, örömeik, bánataik nem igazán
oszthatók meg mással, mint egykori szétszóródott társaikkal. A tesó köztük több mint divatos megszólítás, és anyácskává sem szüléssel vagy kinevezéssel vált, aki vált, hanem a szülőanya okozta magány feloldójaként a gyermekek által.
Ha máshonnan nem, a nagyszerű énekestől, Oláh Ibolyától tudjuk ezt.
Furcsa világ! A megértő házastárs, testvér, gyermek nem jött a találkozóra. Köszönet illeti őket ezért!
A kapu előtti örömködés után irány az ebédlő, aztán körülnéztünk a zsibongóban, a kápolnává lett könyvtárban, a
klubban, a kertben – és lélekrezdítő mosolyok, pajkos és tragikus mesék következnek. Ebéd és séta közben történetek
kerekednek ki, kalandok, megpróbáltatások, a hiányzó társak arca is felidéződik. Sokan vagyunk lélekben együtt. Egy
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rossz szó annyi sem hangzik el: ami fájt, azt megemlítik, s lépnek tovább az egykori állami gondozottak. Hajléktalan
és csúcs-menedzser, magányos és nagycsaládos, nevelő és ápoló, katona, kiváló médiamunkás van köztük. Mintha az
emberekkel foglalkozók többen lennének. Nem csak tankönyvből tanulták, hanem megélték a közösséget.
Aztán búcsú a hetvenes évek szocialista nagyberuházásától. Ma már az ország nem költ ilyesmire, az elhagyott
gyerekekre. A kapun kívül kicsit toporgok, mint paraszt a sakktáblán, régi-új kisebbségben. Nevelő voltam. Gyalog
vagyok. De rögtön kocsiba invitál egy talán azelőtt sosem látott tesó. Be sem mutatkoztam mindenkinek azok közül,
akik az első találkozóra eljöhettek. A második helyszín következik: Nagybátony: Seconda Casa.
Megnyitó beszéd itt sincs, protokoll, zászlófelvonás nem kell. De nem hiányzik a mosoly, a nevetés, mely az egymáshoz találás öröméből terem bőven. Tiszta, rendezett a Casa, a környezet, szinte új minden, barátság tölti be a teret.
Biztos van, aki tudja, hogy kinek köszönhetjük ittlétünket, azt, hogy nem kívánkozunk a Hét Pinába. Illatos sütemény
tepsiszám, ital, kávé – de alig fogy, mert ismét jönnek az emlékek, tréfák és filmek. No nem az első évből, de nem
sokkal későbbiek. Belelendült a képvarázsló. A képernyőn a szereplők csikókorukban sportversenyeken, bulikban nevetgélnek. És itt és most padon, széken, földön kucorogva, ahonnan jobban látni. Könyék oldalba:
– Jé, ez Te voltál? Az meg ott Ibi…
Délután visszaútban a kicsiny bátonyi vasútállomásról felfelé, a gyönyörű dombokra tekintek, a szívbéli nógrádi
tájra. Egyedül tűnődöm az otthon, a haza, az összetartozó sors-közös emberek dolgán. Amíg leülepszik a 2012. szeptember 8-i élmény, a kisterenyei, nagybátonyi utat képzeletben többször is bejárom. Őrizem a folytatható mondatot,
az elmulasztott kézfogást, a távol maradottak ölelését. Az Ezüstfenyő Idősek Otthona után a különös nevű Seconda
Casaban remélem, egyszer ismét találkozunk!

Vágányzár – párhuzamosok találkozása
Szeged és Kisterenye között átszállással, kitérőkkel, megszakításokkal 5 óránál is hosszabb menetidőre lehet számítani.
Az ember elindul, mert épp akkor van a következő nevelőotthoni találkozó napja, bízik az alkalmi menetrendben, mert
két-három órát a találkozóra az oda-visszaút között az is megenged.
Mi értelme vonatra szállni, útra kelni oda, ahol annak idején az ember egy kis Fiatra befizetett, az autóvezetői tanfolyamra feliratkozott, és elmúltak napi filléres gondjai? Azóta sincs kocsija, másféle bakra sem kapaszkodott fel. Talán, ha
tovább marad a gyermekvédelmi rendszerben, lehetett volna szerényen gyarapodni, tanárosan egész a nyugdíjig, és most
autóban szidná a kormányt, és a fél országon keresztül nem vonatozna.
A szakmában szakma híján mindenki Pál apostollal érvel: A szeretet! Az a legfontosabb! Az az oka mindennek!
Vajon a „szeretteihez” a régi kollégáim közül miért nem jött vissza senki?
Vajon a magam rövid kisterenyei vendégszereplésével, a konfliktusok meneküléses „megoldásával” nem ártottam-e
többet, mint amennyit használni vélek? Miért tértem ki a szorosabb kötődés elől? Miért jöttem zavarba, amikor két hónap múltán munkaügyi pereskedésre visszalátogatva az egyik srác, Rigó István örömében a nyakamba ugrott? Miért nem
öleltem magamhoz Ágit, aki hozzám, az apapótlékhoz kötődött? Miért vagyok meglepve, ha most az egykori neveltjeim
sokkal kevésbé emlékeznek rám, mint én őrájuk?
Az első találkozó jól sikeredett. Pedig több mint harminc év után az egykori nevelőotthoni lányok-fiúk többségére a
köztük megélt két év bázisán az ember rá sem ismer. Változtak az arcok, a nevek, s azok vannak többségben, akiket sosem láttál. Ismerőseid némelyike egykori életétől elzárkózik. Akiért karácsonykor aggódtál, a szomszédban lakik, ahová
segítetted, de csak az örökbefogadójától jött üzenet: majd ő felhív. Azóta is. Néhányan börtönben: férfi-női kurválkodás,
vagyon elleni ügyeskedések – bakfitty a politikai prostituáltak álszent szemforgatásához képest! Az a tanítvány pedig, akit
hiába próbáltál meglátogatni a Csillag-börtönben – nem volt állami gondozott, hanem átlagos családból származó szerencsétlen. A bukás nem sorsszerű: önmagáért saját maga áll helyt az ember, akár a család nevelte, akár az állam.
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A vonaton azon tűnődöm még mindig Pál apostollal, hogy a pályát ugyan végigfutottam, de a jó harcot vajon
megharcoltam-é? (2Tim 7)
Önigazolást várok az egykori gyerekektől? Megerősítést, hogy mennyire szerettem őket a megpróbáltatásokkal teli,
mindennapi gondoktól terhelt hétköznapokban?
De hiszen épp köztük tapasztaltam meg, hogy az embernek sokkal nagyobb szüksége van a másra irányuló szeretetre, mint arra, hogy őt magát szeressék. Nekem volt szükségem rájuk! Sanyikát irgalmatlan verésekkel sem sikerült
szeretett kutyájától megfosztani, a gyermeket kifosztó szülőhöz is hazamentek a gyerekek, ha tehették, és a szadista
nevelő és szülő számára is találtak mentséget – míg fel nem nőttek. Vagy talán azután is.
Ami megtörtént, azon nem lehet változtatni. A cselekedetek, a döntések, a körülmények más szempontú megismerése elsősorban az önismeretet segíti. Akkor is, ha a történet két kisgyerek egykori szökéséről, akkor is, ha a nevelőjük
két év utáni megfutamodásáról szól. Nem tőlük, nem előlük. Vajon tudunk-e majd, ha odaérek a vonattal, múltbéli
fontos dolgokról beszélgetni? Visszaadhatom-e Kovács Jolinak az elkobzott cigarettát?
Időnként javításra szorul a vasút. Ilyenkor vágányzárat rendelnek el. Nem sikerült megtenni az utat, az alkalmi menetrendet sem tartotta a MÁV. Csak Hatvanig, és onnan csak visszafelé maradt idő. Vissza az emlékeimhez. Leírtam.
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„a hivatal, a hivatal, a hivatal”
Lekéstem ezt, lekéstem azt – a kelleténél többször gondoltam erre. Gyakran elmulasztottam az érvényesülésért folyó
versenybe nevezési díjat invesztálni. Több helyezkedést, púdert, utánajárást vagy csak egyszerűen: utána érdeklődést.
Egy-egy fellángolástól eltekintve, amelyet méltatlanságok idéztek elő, társadalmi-közéleti ambíciók híján éltem. A
lemondó mentalitáshoz jól illett volna egy, a nyugati közegben rendszeridegen keleti filozófia, a nirvánába tartó szemlélődés, az erkölcsi fölény öntetszelgése, belső elzárkózás az alantasnak vélt közegtől. Az önfelmentéshez vagy önigazoláshoz nevetségesnek, hamisnak találtam volna mindezt. Egyszerűen nem volt érzékem a karrierhez. Nem foghatom a
szocialista rendszerre, hogy közemberként kezdtem és köztanár maradtam.
Büszke elvtárs – még az ántivilágban, 1977-ben mindenki elvtárs volt – első, főleg lakás után érdeklődő levelemre
ismeretlenül is magához rendelt Százhalombattára, és rövid beszélgetésünket követően a vágyott tanári állásnál jobban
nem fizető, de magasabb presztízsű beosztást ajánlott: a városi tanfelügyelőséget.
Miért ne imponált volna?
Hiszen későbbi szegedi kollégám, Szentszőr Laci, akit elsődlegesen munkásőrként jegyzett a tantestület, kollégiumi nevelői beosztásából csak igazgatói és igazgatóhelyettesi posztokra pályázott, s a rendszerváltó szakszervezeten, a
PDSZ-en is csak azért kapott, mert dobbantásra alkalmas trepninek vélte. Nem vált be, le is pattant onnan hamar. De
tanfelügyelőnek biztosan elment volna.
Vele közös szegedi munkahelyünkről számosan „vitték többre”. Egyikük, Szakoktató Péter mostanában öltönyös
hivatalából hosszú ebédidőre kijövet szokta emlegetni ezt a megfigyelését. A karrier Kulcsa (Kosztolányi Dezső novellájában is) „a hivatal, a hivatal, a hivatal”.
Az oktatásügyben az igazgató a hivatali apparátus legalsó nyúlványa. De ahogy a seregben is mondják: a legnagyobb úr a laktanyában nem a tábornok, hanem a szolgálatvezető őrmester. Az elnőiesedett iskolákban a helyi atyaisten talán még nagyobb sarzsi volt, amíg a NER meg nem fosztotta jogaitól. De az is valami. Mégis, egy ízben egy
igazgatóval és félvezető kollégákkal körített menzai ebédnél ártatlanul jegyeztem meg, hogy a jó tanárt nem szabad
előléptetni intézményvezetővé, hiszen az ilyennek a gyerekek között van a helye! – Gondolja? – vonta fel szemöldökét
az igazgatóhelyettes. Gondoltam.
A hírneves Rátz tanár urat – Nyári Krisztián által írt életrajza szerint – 1909-ben a tantestület igazgatóvá választotta. „Ebben az időben ez egy tanári pálya csúcsának számított, ráadásul a pozícióval igen jó kereset is járt. Öt évig látta
el ezt a feladatot, majd szokatlan bejelentést tett a kollégái előtt. Elmondta, hogy az igazgatói megbízatás túl sok energiáját vonja el a tanítástól, ezért felmentését kéri. A tantestület döbbenten próbálta lebeszélni elhatározásáról, hiszen a
lemondást presztízsvesztésnek tartották. Rátz tanár úr azonban ragaszkodott ahhoz, hogy újra teljesen a tanítványainak szentelhesse az életét. Visszalépése után a gimnázium tiszteletbeli igazgatójává nevezték ki.”
Némi önhittséggel: a karriert én is magamhoz illőnek éreztem „lekésni”. Akkor is, amikor – már a gengszterváltás
után! – jobbról is, balról is befolyásos helyi képviselő kínált meg biztos befutó igazgatói pályázat lehetőségével.
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De – hogy ismét klasszikust (Hofit) idézzek – lehet egy macska is megalkuvó. Főleg, ha lyukról, de nem egérlyukról
van szó. Kellett egy saját lyuk, kvártély, családosan, sürgetően. Olyannyira, hogy a százhalombattai lakás elkészültéig
átmenetileg felajánlott, albérletünknél sokszorta olcsóbb és színvonalasabb összkomfortos garzonféleséget mégsem vállaltam. Mert a lakáskiutalás ígérgetésével a budapesti huszadik kerületi elvtársak kijátszottak és félrevezettek. A keserű
tapasztalat utóíze miatt 1977-ben nem lettem városi tanfelügyelő. Tartalékos igazgató.
Két év múltán, 1979-ben Kisterenyéről visszakérezkedtem a szocialista városba. A tanfelügyelői státuszt akkorra betöltötték, így a nem létező városi közművelődési intézmények felügyelője jogcímén növelhettem nagyobbra az osztály
létszámát, s ezzel Büszke elvtárs apparátusi súlyát és tekintélyét.
Az épülő művelődési ház tervei az én fiókomban pihentek. Évente beírtam ezt is, azt is a munkatervbe, majd
év végén abszolváltam a semmiről a jelentést. Felfelé jelentünk, lefelé utasítunk – ezt a stilisztikai szabályt Büszke elvtárs kötötte a lelkemre. Mert „a hivatal, a hivatal, a
hivatal”.
A hivatali főszabályt, mely szerint a főnöknek mindig igaza van, az időközben helyettem importált új tanfelügyelő készségszinten gyakorolta. Egy ízben mi ketten
élénken vitattunk egy intézkedési lehetőséget, egymáson
túllicitálva, újabb és újabb adalékokat sorolva fel, hogy
az miért marhaság. A főnök hirtelen ránk nyitott, s bekapcsolódott. A vitatott eljárást támogatta. Szemben Laci
– nevezzük így – lendületéből mit sem veszítve, hatalmas
vehemenciával zúzta ízzé-porrá saját, két pillanattal korábbi álláspontját. Rátermettségének máig csodálója vagyok. Nem véletlen, hogy karrierje az oktatásügyi apparátus csúcsáig ívelt.
Szemben Laci a hivatalnoki rutint nem Százhalombattán szerezte meg. Már zsenge fiúcskaként hallhatta otthon, hogy „a hivatal, a hivatal, a hivatal”, ezért az egyetem után édesapját követte a járási művelődési osztályra.
Ennek megszűntével helyezkedett el Büszke elvtárs alatt,
49. A közművelődési felügyelő magányossága
majd kiválasztódott a minisztériumba, egyre feljebb és
a százhalombattai műszaki könyvnapok megnyitóján.
feljebb. Sohasem tanított, de a tanmenetek és óratervek
rendeltetésével tisztában kellett lennie. Azt lehet felügyelni. Tudta, mi az iktatókönyv, hogyan készül az ellenőrzési terv, merről fúj a szél és kire fúj a főnök. A megbízható
hivatalnok minden rendszernek megér egy Munka Érdemrend bronz fokozatot, vagy újabban szolgálati keresztet szalagokkal.
E cifra cafrangokat, kakasfarktollakat, csákódíszeket – bevallom – néha irigyeltem. Születtem, elvegyültem, és
kiválni szerettem volna. Azonban a csillaghullásokat lekésve, köztanári pályám kitüntetések nélküli lezárultával igazat
kell adnom a soroksári nyolcadikos Sokorai Sacinak, aki folyosó-ügyeletesként produkált harsány tanári kurjantásomra odavetette:
– Tanár úr, nem áll jól! –
Vajon mit mondana a tollakra, a csillagokra, a sírkőre íratott rangra, pöffenetre, ha a tanári nagy orcára ekként
reagált?!
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Alkutya – főkutya
Két évig dolgoztam a Művese osztályon. A mondat ebben a formában és dialektikus egészében, valamint objektíve és
az ellentmondások, valamint az ellentétek kibontásának elvárható szintetizáló követelménye szerint értelmezendő konkrét
realitásában totálisan nem felel meg a történeti folyamatában szemlélt valóságnak, mert inkább csak munkahelyem volt,
meg beosztásom, továbbá egy jótevő főnököm, mintsem dolgom, amit végezhettem volna.
A Művese osztály apparátusi idiómát (műv’ dési) idéz, a tanács eme részlege hivatalosan sokkal tekintélyesebb és
egyre hosszabbodó nevet viselt (Városi Oktatási-, Művelődési- és Sportosztály), amelynek súlyát a terpeszkedő elnevezés épp úgy növelte, mint a beosztotti névsor hossza. A létszám duzzasztásának céljából kerültem Battára magam is.
A kisvárosi főhivatalban, mint az összes többiben, Parkinson törvényei érvényesültek a növekedésre vonatkozóan
épp úgy, mint főkutya-alkutya viszonylatokat tekintve. Például itteni bukásom épp azzal kezdődött, hogy – Büszke
elvtárs nem lévén az osztályon – egyetlen értelmes, hasznos munkámról pár mondatos tájékoztatást adtam egy híreket
áhító újságírónak. Én magam! Rejtő Jenő Török Szultánjának stílusában: sajátúlag.
– Na nehogy má’!
Két iskolánk közül az egyikben országos szintű szakmai pályadíjat nyert a könyvtáros. A Művelődési Közlönyből
szereztünk tudomást róla. Odafent más dolgunk sem akadt, mint hivatalos közlönyöket, szakfolyóiratokat olvasni. Az
intézmények és a szakigazgatási szerv között létezett közvetlen napi, sőt: családi kapcsolat is, de a közlöny, az közlöny,
közleményére a közhivatalnak közvetlenül reagálnia kell. Ment is az üdvözlő dísztávirat két utcával odébb a könyvtárosnak, magam meg azt éreztem: igazán jó helyre kerültem, itt becsülik azt, aki dolgozik. Aki kiválik. Elismerik azt,
aki teljesít. Szívet melengető ezzel az értékrenddel azonosulni! Ámbár, ha ugyanez a könyvtáros, Szomorné valami új
dolgot kezdeményezett helyben és a szakterületén, akkor a reakció, minden egyéb részlettől eltekintve:
– Na nehogy má’!
Így aztán azt a feladatot, amelyet korábban az általam személyesen nem ismert kolléganő szeretett volna megvalósítani, én kaptam meg.
Olvasótábort kellett szervezni.
Mit kellett! Szervezhettem! Volt rá bőven pénz, paripa, fegyver. Kedvem szerint alakíthattam a programot, hívhattam vendégelőadókat, tánckart, zenekart.
Az olvasótáborokról korábban olvasottak alapján tudtam, hogy azokban a mindenfelől összetoborzott művészek,
írók, értelmiségiek kényük-kedvük szerint váltják meg a világot. Tanterv és Utasítástól, tanmeneti fegyelemtől szabadon
azzal foglalkoznak – a gyerekekkel együtt –, amivel akarnak. Ha ugyanők az iskolában volnának kénytelenek dolgozni, arra illeszthetnénk a másik közhelyet: tanítani annyi, mint gúzsba kötve táncolni. Mert szabadon, passzióból művelni, amihez értünk, amit szeretünk, ez az értelmiségi lét jellemzője. Az állampolgárgyárak technológiai folyamatában
ennek helye nincsen. Alkotó értelmiségi énjüket megélni a köztanároknak csak az oktatási rendszeren kívül, például
az olvasótáborokban lehetett.
A hazai, a városi táboroztató csapat kiválasztásában formálisan önálló lehettem. De Százhalombattán kezdettől a
hivatali szűrőn keresztül tájékozódtam mindenkiről, akivel kapcsolatba kerültem. Különféle verbális és nonverbális
közlések befolyásoltak, hogy ki kedveltebb és ki kevésbé kedvelt a könyvtárosok, pedagógusok, művészek közül. Büszke elvtárs csak testbeszéddel, mimikával jelzett, a kollégáim segítettek dekódolni az „elvárásokat”.
Nincs rá okom, hogy utólag, akár névtelenül is személyükben megbántsam az egykori kiválasztottakat, a főnököm
által is elismert jó szakembereket, a főnök feleségét és a feleségem főnökét. Máig szégyellem azonban, hogy nem bátorkodtam meghívni a táborba az akkor már országosan ismert kórusvezetőt: Strausz Kálmánnét, a sikeres Radóczy
Mária tűzzománc-művészt, a meglehetősen szuverén, jelentős művészet-pedagógiai nevelőmunkát végzett grafikust,
László Bandyt.
– Na nehogy má’!
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Úgy éreztem, tartozom azzal a Művese osztálynak, szimpatikus főnökömnek magánemberként is, hogy az egyetlen
szűrőt, az ő elvárásait, amelyek a tábor előkészítését indirekt módon befolyásolták, figyelembe vegyem.
Hivatalnokká történt átváltozásom mégsem sikerült maradéktalanul. Pedig a városi lapnak másodszor már Büszke
elvtárs távollétében sem mertem nyilatkozni a táborról, utólag mégis szememre hányta a főnököm, hogy a táborozás
idején nagyon hideg volt, az asszonyok fáztak. Ráadásul nem elég udvariasan prezentáltam a reggeli kávét a főnököm
feleségének és a feleségem főnökének.
Az nem számított, hogy a tábor igen változatos programja megvalósult, s a végén a gyerekekkel együtt – Büszke
elvtárs számára eladdig hallatlan módon – énekelve utaztunk hazáig. Alkotásainkból kis kiállítást is rendeztünk.
Elköltöttem és hiánytalanul elszámoltam azt a pénzt, amelyet az adományozók a táborra szántak, még maradt is
belőle. A Művese osztályon mégsem maradhattam tovább.
– Na nehogy má’!
A két városi általános iskola közül
az egyikben kilátásba helyeztek számomra egy tanári állást, amelyet én
nagy lelkesedéssel fogadtam.
– Főnök! Épp ezért jöttem ide!
Hogy taníthassak! Tanár vagyok! –
A válasz hökkent arckifejezés,
hogy vajon komolyan mondom-e.
Mivel a hívatásommal nem, a hivatallal is csak ritkán vicceltem, a
dolgok pár nap múlva tovább komolyodtak: ugyanabba az iskolába, de
napközis nevelőnek kívánt Büszke
elvtárs beosztani. Megelőzendő az
50. Az olvasótáborban készült kerámiák hazavihetők…
ismételt lelkes vigyort: alsó tagozatos
gyerekek mellé. Ez a beosztás egyenesen az osztályvezető elvtárs legmagasabb szakmai végzettségéhez, a sosem használt középfokú tanítóképzős bizonyítványához illett. Bizonyára megtiszteltetésnek szánta!
Ilyesféle oktatásvégrehajtási jogosítvánnyal én nem rendelkeztem, sem levelezőn szerzett mezőgazdasági gyakorlati
oktató tanári végzettséggel, amelyet valószínűleg jó káderek jó kádereknek találhattak ki. Képzeljük el, hogyan lehet
levelező módszerrel szántani-vetni, vagy kisbárányokat szopókáztatni! Bár a 2010 után kialakult pártállam kreált
ugyan bukfenc doktort egy egyetem élére, az „átkosban” arról nem hallottam, hogy kórházi párttitkárok levelezőn
szerezhettek volna gyakorló orvosdoktori oklevelet! A battai főnököm sem az állatorvosi vagy agráregyetemen tanult
tovább, hanem a képzetlen főelvtársak számára kitalált pedagógia–vezetési ismeretek szakon. Épp ottlétem idején írta
diplomamunkáját a városi GAMESZ, azaz az oktatási intézmények működtetését szolgáló központ megszervezéséről,
amely munkaköri kötelessége volt. Később GAMESZ-doktor lett belőle.
– Na nehogy má’!
Erre emlékezve azon tűnődőm, hogy vajon, a magyar oktatási rendszerben miféle értékrend érvényesül? E sorok
írása idején folyamatosan érkezik az új és még újabb pedagógus-elbocsátási hullám, egyre kevesebb tanárra van szükség. Ugyan kik fognak megmaradni az iskolákban? Kiknek nem fognak felmondani? Annak a lelkéből is szép tanítónőnek, aki – csak úgy magától – volt bátor két gyönyörű olvasókönyvet a Mozaik Kiadóval megjelentetni? Annak a
szaktudományát egyetemi szinten is művelő középiskolai tanár kollégámnak, aki több katalóguscédulával van jelen a
Somogyi-könyvtárban, mint ahányszor az igazgatója valaha is oda a lábát betette? Vagy lesz biztos az állása, annak, aki
nem saját könyvekkel, hanem azzal tűnik ki, hogy van egyénisége, felkészültségéből eredő tartása, vannak önerőből
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elért eredményei, s akit a fiatalok mindig megtalálnak, hogy tanítványai lehessenek? Az ilyen embereket nem nehéz az
iskolákban felismerni. Vajon a munkáltató irgalmazni fog nekik?
– Na nehogy má’!
Ez így megy. Ahogyan sok minden más is.
Mit tagadjam: nemcsak alkutya voltam ebben a rendszerben, hanem rendszeridegen is. Nem foglalkoztatott a hűséges semmittevés passzív eltöltése után megnyíló karrier: például egy igazgatói stallum. Az érdekbarátságok ápolása, és a
fontos elvtársnak kijáró tisztelet előbb-utóbb meghozta volna gyümölcsét. Lehettem volna főkutya én is…
– Na nehogy má’!

Gondolatok agyagban, tűzzománcban – A szuperlakótelep gyermekei
(Virág F. Éva: Magyar Hírlap, 1980. július 17.)
Dróthálóval borított pajtaablak előtt ágaskodunk Varga László táborvezetővel. Odabenn, egy hosszú asztalféle
alkalmatosságon rengeteg agyagalakzat. Tíz év körüli, alacsony fiú kommentálja hátunk mögül a benti látványt: azok
ott benn különféle gondolatok.
Gondolatok ...? - visszahangzom magamban. A táborvezető egyetértően bólint a gyereknek; engem pedig - talán,
hogy megnyugtasson - elvezet egy, a szabadban száradó csinos kis portréhoz. Vogl Gábor hatodikos készítette, életében
először nyúlván agyaghoz.
Tetszik ez is, de feleslegesen aggódott a szakállas fiatalember - civilben Százhalombatta közművelődési felügyelője nemhogy badarságnak tartanám a tizenegynéhány évesek agyaggondolatait, inkább lelkesedem értük.
Olvasótábor – ahol nem olvasnak
Zebegényben vagyunk, A Szőnyi István Emlékmúzeum alkotóházaiba telepedett százhalombattai általános iskolások olvasótáborában.
Az alkotóházak kívülről mutatósak, belül kopottak. Az agyagportré készítője, Vogl Gábor tizenkét éves – egyébként
biológus vagy erdészmérnök szeretne lenni - otthonosan támaszkodik az ütött-kopott, emeletes vaságynak:
– Nem dicsekvés, de vannak tapasztalataim - mondja. - Ez a hetedik táborozásom. Most telik először úgy az idő,
hogy soha nem unatkozunk. Amikor először hallottam az iskolában, hogy olvasótábort szerveznek, nem nagyon igazgatott a dolog. Egész nap olvasni, hát azt lehet otthon is, nem? Osztályfőnökünk nem tudta mire vélni, hogy senki sem
jelentkezik. Akkor olvasta fel a részletes programot. Hát olvasni például, egyáltalán nem olvastunk!
– Dehogynem, a Kincskeresőt, az ankét előtt, elfelejtetted? - szól közbe Tüske Gabriella, az olvasótábori nagylányok
copfosa. - Én már akkor jelentkeztem, amikor még azt hittem, hogy itt olvasni kell! – büszkélkedik Tóth László ötödikes.
A summázat Földes Gyula hatodik osztályosé: - Nem tudom, kiknek szánták ezt az olvasótábor-szerű tábort. Lehet,
hogy azoknak kellett volna ide jönniük, akiket amúgy nem érdekel semmi ...? Mindenesetre olyan gyerekek jelentkeztek, akiket érdekel a kultúra. nekik nagyon bevált. Mikor tanultunk volna máskor szőni, agyagozni, lapot szerkeszteni,
verset illusztrálni?
– És a távcsőépítés? Azt se hagyd ki! - inti Tóth Laci reménybeli nyelvtanár vagy mozdonyvezető.
Itt azért jónak láttam közbeszólni.
– Mostanában annyit hallani róla, hogy az iskolások túlterheltek. A szellemi munkát fizikaival lehet hatékonyan
kipihenni. Úszni, futni, kirándulni, rengeteget mozogni ... Azt hittem, ennek érzitek inkább szükségét.
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A gyerekek összenéznek, hallgatnak, aztán Vogl Gábor csóválja meg a fejét: - Ilyesmit hallottunk már más felnőttektől is. Csakhogy nekünk nem két hét szabadságunk van! A szünidőből mindenre futja, ha az ember akarja.
– Ez a két hét is igazi kikapcsolódás, csupa olyan programunk van, ami mindenkinek újdonság - jegyzi meg Földes
Gyuszi.
– És délutánonként focizunk! - tájékoztat Tóth Laci.
– Voltunk kirándulni is- közli Vogl Gábor, aztán hozzáteszi: - Éjszaka!
Lehet, hogy nem divat
Varga László diszkrét, nem érdeklődik, miről beszélgettünk a gyerekekkel.
– Jó érzik magukat - nyugtatom meg. - Tetszik nekik ez a tábor.
Nem titkolja, hogy örül a hírnek, különösen azért, mert Százhalombattán ez az első ilyen kezdeményezés. Két éve
készülnek olvasótábort nyitni, de csak mostanra sikerült annyi támogatót toborozni, hogy a meglehetősen költséges
táborozás megvalósulhasson.
– Támogatta az elképzelést minden városi szerv. A párbizottság, a tanács, a népfront, a KISZ, vállalatok, szövetkezetek, intézetek, sőt, a Főváros Operettszínház is, százhalombattai előadásának bevételével. De azért meg-megkérdezték:
tényleg szükség van rá? Volt, aki figyelmeztetett, nem divat már olvasótáborozni. Lehet, hogy igazuk van, nem divat.
De mi nem is azért ragaszkodunk hozzá, hogy ilyen is legyen. Tudja, a mi városunk egy tizenhatezres létszámú szuperlakótelep. Hogyan lehetnének itt a közösségi művelődésnek hagyományai. Ha ugyanis az iskolás gyermekek, ha azt
mondják, „megyünk haza”, Zalára vagy Szabolcsra gondolnak.... Középiskola, szakmunkásképző nincs. A legutóbbi
terv szerint 1982 novemberében nyílik meg a művelődési otthon és könyvtár. Hogy igazán birtokba vehesse majd a város,
hogy legyenek, akik várják, már most el kell kezdenünk megismertetni mindazokat a lehetőségeket, amiket kínálhat.
Ez az itt táborozó ötvennégy gyerek - mindenkit elhoztunk, aki jelentkezett - megtudta, milyen művelődési formák
léteznek. Nem egyszerű ismeretterjesztő formában, hanem mindenbe bekapcsolódva. A Kincskereső-ankét másnapján
közösen lapot készítettek. Egy más alkalommal meghallgatták Muszorgszkij művét, az Egy kiállítás képeit, lefejtették az
élményt, majd megnézték M. Kecskés András pantomim műsorát, ugyanerre a zenére. Szőttek, korongoztak, megpróbálták agyagban kifejezni magukat, zenéltek, vetélkedtek, tanácsoltak.
– Ezenkívül keresték-kutatták a ritmust, énekben, rajzban, irodalomban, biológiában ... - Talán túlságosan is sokfélével foglalkoztunk? Lehet. Azt, hogy olvasótáborozni már nem divat, elég keservesen éreztük, a bőrünkön. Sok
tapasztalt, fiatal írót, egyetemistát, művészeti főiskolást kértünk, jöjjön le hozzánk kiscsoport-vezetőnek - egy sem
vállalta. Már nem érdekli őket ez az ügy annyira, hogy két hetet áldozzanak érte. Így aztán a magunk kárán tanultunk.
Akceleráció...
Közben kiürül a tábor, a gyerekek egyik csoportja a Duna-parton, mások a közeli erdőben vagy a faluban. Csigaház-kép, rajzok, nyitva felejtett könyvek, száradó ruhadarabok, befejezetlen levél. A táborvezető elgondolkodva rugdal
egy kavicsot az emlékház udvarára érve: – Sokkal jobban érzik magukat, mint reméltünk. Érdeklődők, okosak, aktívak. Tíz-tizenhárom évesek, de amikor az éjszakai kirándulást bejelentettem, megütköztek rajta. Érti ezt?

A zsűriben
Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. (Orwell: Állatfarm).
Az egyenlőbbek közül leküldött fontos elvtárs először a városi úttörő kulturális seregszemle zsűrijében lehettem. A
főnököm engem delegált, hogy a Városi Oktatási-, Művelődési- és Sportosztályt képviseljem. Nem azért, mert nekem
volt a feladathoz illő végzettségem, nem is azért, mert szeretett hitvesének tanítványai is versengtek, és nem óhajtott
a részrehajlás látszatába kerülni, hanem inkább amiatt, hogy a zsűriben őneki a korábbi beosztottjával kellett volna
együttműködnie.
102

A szakigazgatásban – Százhalombattán
Feri ekkor már a pártbizottság apparátusában funkcionált velem azonos státuszban, de a két hivatal közötti, de
facto alá-fölérendeltségi viszony lévén ő kellett vezesse a nagy jelentőségű verseny zsűrijét. Belátható, hogy ez nem tett
volna jót közös főnökünk önérzetének. Büszke elvtárs visszavonult a megtiszteltetés elől.
Nos, a korombeli pártember egyetemet végzett történelem és régészet szakon. A szavalóversenyen jól kijöttünk
egymással. Egyetlen versmondó esetében tért el a véleményünk. Magyartanárként, aki számtalan verset felolvastam,
elemeztem, meghallgattam, nem tudtam meggyőzni a cimborát, hogy az egyik versmondó hangyányival különbet produkált, mint ahogyan ő azt megítélte. Nem a tudásom volt kevés, hanem a rangom. Feri intelligenciáját fogva tartotta
magasabb státusza. Az a produkció nyert, amelyet a „Párt” jobbnak látott.
Előfordult, hogy a város pedagógusait kellett tájékoztatnom valamiféle helyi fejtágítón. A „Párt” (képviselője) nem
volt jelen. Azzal vezettem be a témát, hogy tanítás-nevelés dolgában a hallgatóság illetékesebb, mint a személyemben
eléjük állított hivatal. Álszerénység lett volna, vagy hivalkodás? A pedagógusok nagy része akkoriban nem élhette meg,
hogy az előadói asztal mögött ugyanolyan kompetenciájú emberek állnak, mint amilyenek előtte ülnek. Azért csak
kuncogtunk a nagy arcú, szereptévesztett funkcionárius hólyagokon.
A mi két százhalombattai iskolánk (=úttörőcsapatunk) párttámogatással, de megérdemelten tovább jutott szavalóinak következő versenyfordulóját a szomszéd városban, Érden az ottaniakéval együtt szervezték. Büszke elvtársnak oda
sem akaródzott elmenni, talán el is felejtkezett róla, míg rá nem telefonáltak. Korábbi beosztottját, Ferit a pártapparátusból mégsem ugraszthatta maga helyett, így maradtam én – immár a zsűri elnöki posztra. Kocsit a munkámhoz
most sem kaptam, de a vetélkedő kezdési időpontjára helyközi busszal éppen megérkeztem.
A házigazda, a művelődési ház igazgatója bemutatta a zsűri tagjait a résztvevőknek és a közönségnek: a helyi főúttörőt, majd az évtizedes magyartanári múlttal rendelkező, Érden városszerte elismert idősebb kollégát, és engem, mint
a zsűri elnökét a százhalombattai városi tanácstól.
Megnyitó szavaim protokolláris elemei után felkértem a megbecsült magyartanárt, gyakorolja bizottságunkban az
elnöki posztot.
A puszta hierarchiával akkor sem tudtam azonosulni, amikor formálisan én lettem volna „felül”. A társadalmi szerepet (a szakértelmet) nemcsak elvileg, de a gyakorlatban is többre értékeltem, mint a rang jelentőségét.
Az iskola a társadalom tükörképe, terméke és alakítója is egyben.
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Ki a fene jönne ide?
– Az igazgató elvtárs a repülőtéren van – hangzott a felvilágosítás 1981 augusztusában a portán. – A repülőtéren –,
visszhangoztam belül. Hiszen évek óta megszűnt a belföldi polgári légi közlekedés Magyarországon! Biztosan valamiféle delegáció érkezik különjárattal, valószínűsítettem. Elvégre leendő munkáltatóm fontos elvtárs Szegeden, miért ne
volna elfoglaltsága a repülőtéren?
A repülőtéren valójában a vasipari és építőipari tanműhelyek voltak és gyarapodtak a saját erőből végezett építkezéssel. Az egykori laktanyaépületben
kollégium működött és tálalókonyha, kissé távolabb az egykori bombaraktárban 1983-ban tíztantermes iskola létesült. Az új iskolát a nevelőtestület szívesebben látta volna a Kálvária sugárúti központban az ottani kollégiumi épületben elhelyezve, a kollégium lakóit pedig a repülőtéren a többi kollégistával
együtt. Igazgatónk műszaki okokra hivatkozva utasította el az ötletet. Ilyen
okok természetesen nem léteztek, de adtunk a tantestületi demokráciának.
Mielőtt ezt a hatalmas birodalmat, az intézet Kálvária/Tolbuhin sugárúti
és repülőtéri építményeit bejárhattam volna, a személyzeti előadó irodájában
kötöttem ki, afféle előzetes megbeszélésen, amelynek eredményére – ha ideje
engedi – a Nagy Ember volt kimondandó az „úgy legyent”. Elszegődni jöttem,
ki tudja honnan értesülvén arról, hogy ebben az iskolában mindig van tanári
állás.
Napokkal a tanévnyitó előtt is, egy olyan városban, ahol az egyetem és
51. A Hatkiló emblémája.
a tanárképző főiskola évente bocsátja ki a tanárokat! Akadt számos-számtalan pályakezdő, álláskereső ezen a vidéken, funkci- és professzorfeleségek is,
mégsem merült fel bennem, hogy alkalmazásomra státusz hiányában nem kerülhet sor. Teljes foglalkoztatottság volt,
férfi tanárok mindenütt kellettek, hiszen a jobban fizető pályák folyamatosan elszívták azokat a fiatalembereket, akik
tanárként végeztek. Aki közülük a közoktatásban maradt, az vagy megszállott volt, akár az ország, vagy… hm, olyan
mafla, mint jómagam.
A megfelelő ivararány biztosítása a szakképző iskolában mégsem jelenthetett különösebb gondot. A közismereti
tanárok rosszmájú megjegyzései szerint minden mérnök és technikus, aki a termelőüzemekben nem állta meg a helyét,
ide került.
Ki a fene jönne ide, ha nem volna muszáj?
A Hatszázast megelőzően Százhalombattán, a szocialista városban fűrészmunkásként alkalmaztak. Nem tűri a
nyomdafestéket, mit fűrészeltem a tanács – kiejtés szerinti – művese osztályán – annak porjáért. A közművelődési szakterület főelőadóját alakítottam, s az éves terv és az erről szóló beszámoló elkészítésén, azaz a megyei terv adaptációján,
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meg Hofi Géza és alteregói fellépéseinek automatikus engedélyezésén kívül mást nem csinálhattam. Elvtárs voltam,
apparátusi ember, ekként is fogadtak a Hatkilóban, amikor visszaköltöztem Szegedre.
Az Intézetet hírből-névről ismerni véltem. A város legnagyobb középfokú iskolája gyakran szerepelt a
Délmagyarországban valamely protokolláris esemény, szakmai verseny, létesítmény-bővítés kapcsán. Sógorom itt lett
géplakatos. Az igazgató a nomenklatúra ismert személyisége, aki a Hazafias Népfront városi vezetőjeként teljesített
szolgálatai jutalmául kapta meg a donációt: az iskolát.
Az igazgatói további javadalmazása a tanulók és a dolgozók létszámától függött, s a Hatszázas az „átkosban” Szeged közoktatásának legnépesebb intézménye volt. A pénzbeli mellé járult a természetbeni juttatás és az oktatókkal,
tanulókkal végeztethető ingyenmunka. Akár a feudalizmusban… A feudalizmus fennmaradt jellemzőit a katedra
szabadsága jegyében ugyan tanítottam, de a napi valósága sohasem vonzott, perspektívát nem jelentett. Belépésemkor
és még sokáig ezután sem gondolkoztam el a vezetői természetbeni juttatások, a szakmunkák, anyagok ingyenes elérhetőségének mennyiségének értékén, valamint ezeknek a konvertálhatóságán a szocialista összeköttetések adok-kapok
hálózatának szövevényében.
Éltek abban az időben elvtársak, akik mindenütt kiválóan helytálltak, bárhová helyezte őket a néphatalom, amelynek maguk is részesei voltak. Előképzettség, szakmai tudás alig számított, megléte még zavarhatta volna is őket.
Szegedi főnököm, a Hatkilós Hofi részt vett a Munkásőrség 30 éves jubileumi ünnepségén 1987-ben. Meg is jegyezte:
természetes helyét foglalta el a dísztribünön, hiszen ’56 után akár a Munkásőrség parancsnoka is lehetett volna, ha
odaküldi a Párt. Igaza volt: az egykori tanító így sem a hűbéri lánc alján tanyázott, hanem annak magasán.
Igazgató úr – pardon, akkor még nem szervilisen, névelő nélkül – tehát az igazgató elvtárs jóindulattal fogadott, s
rögtön elárulta, hogy hol a helyem, s ezért becsüljem meg magam. Kollégáim mindegyike egyetemi végzettségű, ez így
megy errefelé. Én akkor csak tanárképző főiskolán szerzett oklevéllel rendelkeztem. Az igazgatói követelmény hamarosan keggyé alakult, mivel az ELTE kiegészítő történelem szakára felvettként munkaadói kedvezményeket igényeltem.
Akkor meg egyenesen savanyú képet vágott, s halogatta a hozzájárulását, amikor az egyik egyetemi dolgozatom alapján
– felszólításra – doktori fokozatra jelentkeztem. De végül jóságosan aláírt, hiszen belengettem azt is, hogy ha nem teszi,
akkor a változó előírások egy év múlva már megengedik, hogy a hozzájárulása nélkül jóval nagyobb munkaidő-kedvezményt és doktoranduszi szabadságot vehessek igénybe. Hamar megegyeztünk.
Első számú pedagógiai vezetőnk nagy szerencséjére nyugdíjasként élte meg a rendszeromlást. Teljes pompában
távozott nyugállományba, néha-néha visszalátogatott, s a legnagyobb atrocitás akkor érte, amikor valakinek hiába
nyújtott kezet.
Hofgesang Péter (igazgatott 1972-1988 között) temetését sok évvel később véletlenül lekéstem. Fogalmam sincs
tehát, hogyan búcsúztatták, volt-e ott pap, kisgazdapári képviselet és templomi kórus – a munkásőrzenekar helyett.
Kétségek emiatt nem gyötörnek, majdnem olyan nyugodt az álmom, mint neki az alsóvárosi őskertben. Nincs harag.

A hely szelleme
Szeptember közepe táján vezetői rutinjának megfelelő udvariasságú kérdést tett fel újdonsült főnököm:
– Mi a véleményed az iskolánkról, Varga elvtárs? –
– A történelem óraszám rettenetesen kicsi! Első évben kéthetenként egy óra nem elég semmire.
– Ipari iskola vagyunk, meg kell oldani ezt a feladatot. És egyébként milyenek a benyomásaid?
– Azon csodálkozom – mondtam jóindulatúan –, hogy amikor bejössz a tanáriba, az emberek elkezdenek szétspriccelni, mindenki hóna alá vágott naplóval startol kifelé, hogy a pontos munkakezdés látszatát keltse… Szükség van
erre? – kérdeztem derűsen a távozók felé tekintve.
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Hofgesang Péter nem erre számított, a továbbiakban át is sorolt az apparátusból érkezett jó káder kategóriából egy
másikba. Százhalombattai jómagamat a másik szocialista városból jött dunaújvárosi „jómadár” mellé könyvelte.
Baár Laci, a nagyszerű matematikus onnan érkezett. Szakképesítésünkben és nevelői kötelességtudásban különböztünk. A Hatkiló vezetőjének informális besorolása szerint azonban mindketten megkaptuk a „bomlasztó elem”
címkéjét. Egyikünk a nézeteiért, másikunk a lezserségéért.
A Hatszázasban rám bízott osztály kódja I./1., vagyis az évfolyam után nem betű, hanem számjelzés következett.
De nem csak ez volt a különbség.
Májusban még a soroksári Zalka egykori 7. céseivel tartottunk nosztalgiakirándulást a Rám szakadékban, augusztusban Törökmezőn kirándultunk néhányukkal, ezek után szeptemberben a szegedi osztályomnak hirdettem nem
kötelező iskolán kívüli foglalkozást.
Százhalombattai közművelődési felügyelőként megismert etyeki fafaragó művész szegedi kiállítására csaltam el
őket, mindössze egyetlen órácskára. De bizony a szegedi Főposta előtt csak magam jelentem meg a találkozón. Más
gyereksereg volt ez, mint a soroksári és a kisterenyei, új nép, másfajta raj.
A szakmunkástanulóimat mégsem kell szégyellenem. Azon a magyarórán, amelyet az általuk is épített gyönyörű
szegedi Somogyi-könyvtárban töltöttünk, a bemutatás után a srácok szerte nézelődtek, engem pedig félreintett az
egyik teremőr.
– Honnan tetszettek jönni? – kérdezte.
Szokásom és az illem dacára, a gengszterképzős szövegtől tartva visszakérdeztem:
– Miért, mi a probléma? –
– Ó, semmi – volt a válasz – csak azért kérdezem, mert ilyen rendesen viselkedő iskolásokkal itt még nem találkoztam! Tessék elhinni, olyanok voltak itt, de olyanok… –
– Nálunk ez így van rendjén. – mondtam. Sosem kellett a fiaim miatt szégyenkezni. Emlékezetes maradt az az eset,
amelynek során behajtottuk a fiúkat és önmagunkat a Fáklyába, igazgató elvtárs „feleségem mozijába”, hogy a szovjet
filmhét alkalmából busásan premizált nézőszám meglegyen. Mi tanárok feszült várakozással néztünk a várható balhé,
a bekiabálások elé. Nos, az érzelmes, nyálas édeskés filmet inzultus nem érte! Sőt! Minden giccses csúcsjelenetnél felhangzott a taps, egészen a könnyek és a művér eltűntéig! – Gratulálok, fiúk! Hajrá Hatkiló! –
Lazább gyeplőjű esztendőben választhattunk a november hetediki filmműsorból. Hogy, hogy nem, Kozincev
Hamletje mellett döntöttem – megszületése után mintegy
húsz évvel magam is először láttam. Zseniális rendezés,
nagyszerű színészek – és hozzájuk méltó magyar szinkron! Lenyűgöző hatását csak Friebert Miki törte meg,
puszta kötelességből, hogy vajon mit szól majd a DÉLÉPkollégium takarodójáról való késedelemhez Imre bácsi …
Nos, én is majdnem mondom, hogy mit szóltam frissiben…
A fiaim és köztem kevéssé egyezett az érdeklődési kör,
nem nagyon tudtam magammal vinni őket oda, ahol
kínálni valóm lett volna számukra. Dolgoztak a gazdaságban, kertben, atyai műhelyben, csajoztak itt-ott. Ez
utóbbin lendített a „testvér-osztály” akció. Az egyik buli
meghökkentő, bár jól eső emléke, hogy egy csinos fodrásztanuló lány ragaszkodó társaságától büszkén, de tapintatosan igyekeztem megszabadkozni. Hibátlan ember
nincsen…

52. A könyvtár az Ifjúsági Házban (ifj. Tóth Sándor).
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Osztályrendezvényt a tanárival szembeni 130-as termünkben délután sem tarthattunk (esti-levelező oktatás folyt
benne), az úgynevezett Ifjúsági Ház pedig csak nevében szolgálta a fiatalokat. Dél-jemeni szolidaritási gyűlést tartottak benne, tanácstagi beszámolót szintén. 1985-ben akár ebben a teremben is történhetett volna a tévés Király Zoltán
országgyűlési képviselő jelölése Komócsin Mihály megyei párttitkárral szemben. KISZ-gyűlést csak akkor rendeztek
itt, ha a csúcsvezetőség és az osztályok részvételre ítéltetett képviselői tettek eleget a szocialista demokrácia rítusának.
Egyhangúan. Tehát az Ifjúsági Ház az ezerkilencszáznyolcvanas években pontosan úgy szolgálta az ifjúságot, ahogyan
a nép állama a népet.
A táncos rendezvények éppen az Ifjúsági Házzal szemben, a főépület alagsorának udvarra nyíló betonpadlójú helyiségébe, az egykori hullaházba szorultak. Az itt kiterített Juhász Gyulát képzeletben sem nyilatkoztathattuk a buliról,
de a fodrászlányok bizonyára hidegen hagyták volna. Anna örök, és a pedagógus-sors szintén…
Szakmunkástanuló osztályaim
közül csak az elsőt vihettem végig
1981-1984 között. Később Csiszárné Gizi, Szabóné Virág Kati után
maradtak rám osztályok a záró
harmadik évre. Fél éves osztályfőnökként Pató János gyerekei élén is
ballaghattam. Nem volt ritka a két
osztályfőnöki megbízás, esti-levelező
tagozaton egy-két kolléga esetében a
párhuzamosan három sem. Nagyon
kevés idő adódott egymás megismerésére. Pedig minden más ezután következik.
Fegyelmi ügyeink is voltak, akár
a „nagyoknál”, az üzemekben. Osztályfőnökként – adminisztratív kény53. Az egykori hullaházban.
szerből – csak két indítványt tettem.
Előfordult, hogy a Marschalek Gyula
elnökletével tartott tárgyalás hatott annyira a delikvensre, hogy ijedtében meghúzta magát a képzés befejezéséig, s
igazolatlanul nem mulasztott többet.
A harmadéves Ráday Csabának ugyan elfogadtam a „körintenzív” klinikáról hozott, jóságos nagynéni által kreált
igazolását, a fegyelmit megúszta, de marasztalni nem lehetett. Egészen a Londoni körútig loholtam utána, hogy a tanév
vége előtt két hónappal ne iratkozzon ki, de hiába… Jó fej volt, mégsem lett szakmunkás belőle.
Az előző nyáron kis híján politikai fogoly lettem miatta.
– Magát már kiengedték? – nézett rám 1983 egy szép szeptemberi napján a porta üvegkalickájának szőke madárkája. – Hát ez meg mit akar? – hökkentem meg. A hölgyet kissé bolondosnak tartották, így ügyet sem vetettem rá, de az
intézeti szakszervezeti titkár jelölés heteit éltük éppen, s terjedt a hír: Varga disszidálni akart! Csak nem lefogtak tán?!
Oly nagyon meg nem ijedtem, hiszen sose vágytam a Bécsi út túlsó végére, legfeljebb arra máig is, hogy az ottani
civilizáció begyűrűzzön a Tolbuhin sugárútra. Az egész híresztelés inkább büszkévé, mint ijedtté tett:
– No hát ennyire tart tőlem a diri, hogy ezt terjesztik? –
Még a nyár eleji vizsgáztatások alatt, amikor zsongó fejjel éppen hazaértem, csöngetett be lakásunkra a rendőrség.
Megkértek, beültem, bevittek. Be egészen a tanáriba, ahol az osztálynaplón végigmenve jellemezhettem a fiúkat, hogy
vajon az eltűnt, sokat mulasztott Ráday Csaba kitől kaphat baráti segítséget a jugoszláv határ átlépéséhez. Fél óra múlva
elnyelt az iskola előtt parkolt rendőrautó, s a portás nem látott többé, egészen szeptember elejéig…
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Nem disszidáltam, de szolgáltam a pártállamot, támogattam a rendőrséget. Ugyanezt tenném most is, vigyáznék
a kallódó gyerekekre.
Előfordult, hogy egy-egy tanuló bírósági tárgyalására jellemzést követeltek tőlünk. Semmi jelentősége nem volt ennek, a rendszer önigazoló mechanizmusa kívánta meg. Ha érdemben figyelembe vehető lett volna egy tanár véleménye,
akkor tanúként idéznek meg bennünket. Tobzódott a bürokratikus kvázi humanizmus, az alibi emberség, az állami
képmutatás.
Így tehát nemcsak a humán tárgyak iránti tanulói passzivitás, hanem a korábbi iskoláimhoz képest nyíltabban
megmutatkozó pártállami uralmi-alávetettségi viszonyok késztettek írásra, zsörtölődő sajtó megjelenésekre. Ebben
az iskolában, pontosabban: intézetben, a proletárdiktatúra jóval archaikusabb viszonyai és rítusai működtek, mint a
soroksári Zalkában, vagy a kisterenyei nevelőotthonban. Puha diktatúra volt ez is, érdekes módon kedvezőbb anyagi
feltételekkel.
Ez az oka, hogy a Hatszázasról szóló fejezetben nem annyira a közös kalandokra, nevelési helyzetekre térek ki, hanem olyan, ma már korfestő dokumentumokra, amelyek évtizedekkel ezelőtt íródtak. Jó részük a rendszeromlás előtt,
mások pedig, amelyek hasonló problémákkal foglalkoznak, annak utána. Többségüket magam írtam, az önfényezésre
szolgálókat mások, újságírók, szakírók, barátaim.

Közszereplés – Köznevelés
Rögtön a másodikként közölt cikkemre levélben érkezett meghívás. Győri György, a Köznevelés rovatvezetője invitált
a szerkesztőségbe!
A hetilapot a tanárképző főiskolán 1969-ben dr. Kováts Zoltán hozta szóba Hargittai Rita pedagógus szüleiről hallván,
biztos lévén benne, hogy azok járatják ezt a kiadványt. Hiszen, ha ő maga a tanszéki könyvtárban nem is, de láthatta
magyar-szakfelügyelő felesége, Babi néni kezében. Akkoriban újságosoknál talán 3, 1982-ben 6 forintért volt kapható. Szeged legnagyobb iskolájában előfizettek vagy öt-hat példányt belőle. Volt hozzá közel egy tucat igazgatóhelyettes:
tanműhelyvezetők, gyakorlati oktatás vezetők, kollégium-vezetők, ifjúság-gyámolító megez-megaz, könyvtár, tanárik,
irodák. Ha írtam a lapba, egy-kettőre eltűnt mindegyik példány. Vagy ráültek, vagy olvasták. Botorság lett volna feltételeznem, hogy szellemei kincsként tezaurálta volna valaki a velem ékes lapszámokat. Pedig az volt – tőlem függetlenül – a
Köznevelés – akkor, a nyolcvanas-kilencvenes években. A pedagógus társadalom országosan olvasott fóruma.
A nyomtatott betű kisiskolás koromtól világnyi élményhez juttatott, ezért egy-egy grádiccsal feljebb éreztem magam,
ha könyv és újságcsinálás közelébe érkeztem. Szent volt a könyvesbolt, szentély a könyvtár, vagy a redakció. A szerkesztőségbe történt meghívás kitüntetéssel ért fel számomra.
Győri Györggyel először az azóta lebontott budapesti Vörösmarty téri „Elizélt palotában” találkoztunk, ahová – bár
korábban más szerkesztőségekben is megfordultam – megilletődve kopogtam be.
Alighogy bemutatkoztam, elmarasztalás ért, hiszen bevallottam, hogy szegedi tanár létemre Őrsy Károly barátom
nevén és az ő pesti lakcíméről küldtem írásokat. Meghívóm ellenezte a rejtőzködést. A lapnál csupán egyetlen újságíró, a
kiváló Csontos Magda használt beszélő álnevet, Újvári Mártont, akkor, ha az adott számban eredeti nevén szerepelt már
egy vagy két cikke.
Engem nem fenyegetett a lapszámonkénti túltermelési válság, pedig Győri György biztatott, hogy saját nevemmel
küldhetek az ötödik és az utolsó oldalra azt, amit jónak látok. Ezzel a terjedelem és a műfaj – tárca – keretei között olyan
licenciát kaptam, amely igazság szerint majd’ szétvetette a mellényemet. Azonban nem lévén Muhammad Ali, s remélem,
Csíta sem, az ön-mellveregetést mind mostanáig kihagytam. Kihagytam a felajánlott, akár heti rendszeres publikálás
lehetőségét is, amit így utólag azért érdemes felidézni, mert ettől kezdve a pályát váltott, tanárból sikeres írástudóvá lett
emberek iránti természetes irigységemet a helyén tudtam kezelni. Gondoljon erről mindenki azt, ami neki megfelel.
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Győri Györggyel a továbbiakban is tartottuk a kapcsolatot. Arra figyelmeztetett, amire feltétlenül kellett. Egy-két
flekkes írás ne szóljon négy-öt dologról, nem kell a téma minden ága-bogára kitérni. Helytelenítené az olyan semmitmondó címadást, mint a hamarosan itt következő, mert ugyan kit érdekel, hogy a szerző mit szeret és mit nem. A
blikkfangos befejezést, amelyet közönségesnek éreztem és tudatosan mellőztem, visszahelyezte a jogaiba, talán ezért
lett sikeres a nolblog.hu-n is egy eredetileg a Pedagógusok Lapjában megjelent írásom. Mellénk állt Vészjelek a végekről
(Köznevelés, 1987. június 26.) című cikkében akkor, amikor az iskolánkban az igazgatónk „gyerekpártisága” a tanárok
szekírozásában merült ki. (B. I.: Látlelet, Délmagyarország, 1987. március 23.).
Őrzöm Győri György lelkesült levelét, amelyben lendületes kézírásával az 1988. március 15-i tüntetésről adott hírt:
– Demokráciát! Demokráciát! –
Akkortájt, amikor családi életem ismét válságosra fordult, atyai barátként hívott meg Szent István körúti lakásukba.
Gyönyörű grafikákat láttam, apafiai egyikének műveit, találkozhattam feleségével, meghallgathattam élettörténetük
egy-egy részletét. Meghurcolt zsidó árvából lett családteremtő – írta róla a 168 órában Székely Ilona. A halál torkából
1945-ben szabadulva alkottak gyönyörű családot, amelyet az enyém romjain őszintén csodáltam.
Gyermekeimtől elválasztva olvastam tőle a példázatot az apa-fiú kapcsolatról, a nemzedékek egymásba fonódó,
reménytelenségben is reményt adó láncolatáról – amely a személyes léptéknél magasabbra mutat. Ezt a történetet választottam textusként azon egyetlen alkalommal, amikor a rendszerváltás okozta zűrzavarban munkahelyem, iskolám
pedagógusnapi ünnepi szónoka lehettem.
Ahogy a 90. születésnapi méltatásában Kőszeg Ferenc soraiba illesztett Csoóri idézett szavaiból is kiderült: Győri
György tárgyilagos, hiteles, egyenes ember. Jó tudni ilyen emberekről. Jó eltanulni tőlük, amit lehet. A humánumot.
A gesztust, amellyel fiatalabb kolléganőjének bemutatott, érzékeltetve, hogy Gyarmati Szabó Éva sem akárki! Vagy a
napközis nevelő felvállalt, a rábízottak iránti gondoskodó szeretetét. És azt, ahogyan a második kiadásban megjelent
könyvét 2001. június 10-én dedikálta: kollégámnak és barátomnak, emlékül… Mindhárom szavát szívemben őrzöm.

Szeretek levelet kapni (Köznevelés, 1982. szeptember 17.)
Bekukucskálok, majd vígan nyitom a levélszekrényt, fogom a zsákmányt. A feladó helyén az iskola, munkahelyem bélyegzőlenyomata. Ejha! Amíg a felvonóban állok, forgatom, nézegetem a borítékot, találgatom a tartalmát. Talán válasz érkezett a négy hónapja szóban és írásban előadott javaslatomra, amelyben egy szaktanterem
kialakításának tervét fejtettem ki, arra is vállalkozván, hogy a vakáció idején elvégzem a szükséges szaktanári
munkákat.
Esetleg írásbeli választ kaptam a februárban is, a tanév végén is megválaszolatlanul maradt kérdésemre, hogy
vajon a rendelet megváltoztatása után a levelező tagozaton folytatott kiegészítő tanulmányaimhoz az utolsó évben
is megkapom-e a kedvezményt?
A levélben azonban ez áll:
„Az 1981/82. tanév osztálytükrét nem adta le. Az emiatt felmerülő problémák megoldása (tanulók jellemzése)
szinte lehetetlen. A fentiek miatt figyelmeztetésben részesítem, és felhívom a figyelmét az osztálytükör sürgős
pótlására.” Keltezés, aláírás, pecsét.
(Visszhang bennem: „Pótlására”? Talán „leadására”. Ráadásul: „problémák”!)
Ez bizony nem tréfadolog. Írom a választ, sőt telefonálok, majd midőn ez nem sikerül, rögvest és elszántan
indulok szolgálati helyemre, kissé feldúltan és némi lelkiismeret furdalással.
Osztálytükör – morfondírozom – alighanem az osztályfőnöki feljegyzésekről van szó, amelyeket nem kötelező vezetnem a szakmunkásképző iskolában, éppúgy, ahogy nem kötelező félévenként két stencilezett kérdőíven,
plusz szabad fogalmazású mellékletben beszámolnom, milyen szemléltetőeszközöket használok, miféle didaktikai
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eljárásokat alkalmazok, ismerek, hányszor voltam családlátogatáson stb. A naplót szintén nem kötelező havonta
zárnom valami értelmetlen helyi előírás szerint.
Potomság. Hisz tulajdonképpen az nyugtalanít, kikről van szó, kiknek lehetnek „fiaim” közül megoldhatatlan
problémákat okozó ügyei. Útlevélhez, nevelési segélyhez, esetleg rendőrségi megkeresés miatt szükségesek a jellemzések? Csak nem történt baleset valakivel? Aggasztana az is, ha lemorzsolódás miatt csökkennének jövő évi feladataim,
bár szó, ami szó, három tucat sihedert együtt tartani a szakmunkásvizsgáig nem is olyan egyszerű. Akad osztály, amely
az induló létszám harmadára apadva zárja az első évet. Tehát máris érvelek magamban, útban az iskola felé, hogy
„arany fiam, Öcskös, Pityu, Palkó, akárki, ne szédülj meg attól, hogy a gyárban segédmunkásként mennyit keresel,
hogy többet, mint …, várd ki azt, amikor felszabadulsz, különben is: a tudás hatalom, ezt soha senki tőled…, nahát!
Ne bolondozz!” Megértené a kutyafülű? Kivel van baj és mit lehet érte tenni? Csak nem késtem el?
Végre az iskolában! Kérdéseimre a válasz: Aggodalomra semmi ok, problémákról, amelyek nem is voltak, szó ne
essék! Viszont megkezdhetem a tanulók jellemzését, mely nem kötelező, ám mégis végrehajtható, bevasalható, tehát:
Megírod, öregem, mind a harminchatot!
S lám, e felszólítást követően a harminchat tanulóról heti 1+1 óra és néhány iskolán kívüli találkozás alapján elkészítem a jellemzéseket, és visszafojtott, megilletődött pihegéssel, de tanári öntudattól dagadó kebellel az asztalra teszem
a dolgozatot, a szorgalmit, a problémák megoldását.
Büszkén, boldogan, júliusban, fényben-mosolyban megfürödve.

54. Tabló Első szegedi osztályom.
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A következő, Tanmenetgyártás című cikkemet (Köznevelés, 1982. november 19.) a december 31-i számban hozzászólások követték. Könyvem olvasóit ma már aligha érdekelné. Én ekkor és ettől lendületet kaptam.

Jámbor szándék (Pedagógusok Lapja, 1985. március 8.)
Érdeklődéssel olvastam a „Kevesebb körmölés, jobb tanítás - Egy miniszteri utasítás margójára” című cikket. Írója,
dr. Horváth Péter szerint: „jelentős lépés az utasítás, de ... a pedagógusoktól, az intézményvezetőktől, a szakigazgatási
szervekben dolgozóktól függ, hogy mekkora tehertől mentesülnek a pedagógusok”. Sajnos így van: tőlünk, tőlük függ,
ám ebben nem sok öröme telik az embernek. ...
A pedagógusok mindezek ellenére örömmel fogadták az utasítást, a felsorolt visszásságok valóban a végrehajtás
hibái. Tapasztaljuk, hogy az utasítás megjelenésével egy időben, egyrészt az „ezt a kis apróságot igazán meg lehet csinálni” jeligével, másrészt állítólagos jobb megoldás híján ismét nő, burjánzik az írnivaló. Növekedésének megállítása
vajon csak újabb öt-tíz év múlva, újabb deus ex machinától várható?
(A május 24-i vitazáróban Dr. Horváth Péter tapintatosan reagált.)

Megvédjük a terheinket!
Az osztálytükör, amellyel kapcsolatban szünidőben levélben zaklattak, nem azonos a mai, azonos nevű Mérei-féle
szociometriára alapozott projekttel. Az utóbbiról már 1966-ban, de 1982-ben is volt némi fogalmam. Az iskolánkban
alkalmazott osztálytükör amolyan számonkérhető, írásbeli feladatként helyettesítette a valóságos pedagógiai munkát.
Elkészítése, főleg: ellenőrzése szakértelmet nem igényelt. Ezért is ragaszkodott hozzá minden hozzá nem értő igazgató.
A tanmenetek több példányos, indigós lemásolásával ugyanez volt a helyzet. Miként azt a Köznevelésben tárgyaltam, nem az állami oktatásirányítás kívánta meg e lélektelen körmölgetési procedúrát, hanem a helybéli mindenhatók.
Szomorú, hogy értelmiségi környezetben, a mi tanárinkban is akadtak olyanok, akik áldozatosan őrizték és védték alávetett státuszukat. Szolgáltak első számú pedagógiai vezetőnk alatt, mint lojális félvezetők és sameszek, hiszen az erre
alkalmasként lettek a funkciókra kiválasztva, majd megválasztva. Hűbérúr és hűbéres egymás nélkül nem létezhetett
volna.
A nevelési terv megszüntetése után Pusztai Nándorné kolléganőnk próbálta a menthetetlent az osztályfőnöki tanmenetbe szuszakoltatni. Látni kellett volna azt a szomorkás arckifejezést, hozzá a lemondó, részvétkeltő hangütést,
amellyel a „kármentést” indítványozta. Bár a tanproletárok fellélegeztek, amint megszűnt a nevelési terv körmölésének
kényszere, de az, akinek pótléka és órakedvezménye ettől a teljesen értelmetlen dokumentumgyártástól függött, az
adminisztratív terhek csökkentését saját pedagógusi léte elleni merényletnek tekintette. Magdika gyűjtötte össze, láttamozta és továbbította „felfelé” az osztályfőnöki tanmeneteket.
A nevelési tervet egészítette ki az osztályfőnöki füzet, amelybe a szakmunkástanulók kéthetenkénti egy osztályfőnöki órájának gyümölcseit kellett bevezetni. A füzet nem szerepelt a tanárképzés pedagógiai stúdiumainak egyikében
sem. Az „elképzelés” szerint a tanulók vezették volna, s benne mindent fel kellett volna jegyeztetni, amit az órán „tanultak”, tudomásul vettek, ezek között leginkább a szocialista erkölcs tételeit.
Közbevetőleg jegyzem meg, hogy kezdő Hatkilósként, ennél fogva még viszonylag jó elvtársként reagáltam egy
igazgatói megjegyzésre azzal, hogy a szocialista etika tudományosan nincs kidolgozva, tulajdonképpen a szocialista
erkölcsnek rendszere nincsen. – De van! – vetette ellenem Hofgesang Péter (igazgatott 1972-1988), s én naiv, ezek után
jó ideig tűnődtem azon: vajon mit hagytam ki? Mit nem oktattak nekem a tanárképző főiskolán? Be kell valljam, azóta
sem derült ki, hogy mit oktattak – neki.
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Abban a bizonyos kéthetenkénti osztályfőnöki 45 percben olyan teendőink voltak, amelyeket csakis a tanulókkal
együtt lehetett és kellett elvégezni. Ha maradt egyáltalán idő a harmincvalahány fős osztályban a mulasztások igazolása, a küszöbön álló teendők és az elmúlt időszak történéseinek megbeszélése után, akkor abban a pár percben kellett
volna lerakni a fejekben a szocialista rendszer erkölcsi alapjait. Képzeljük el azt az orbitális butaságot, amely feltételezte,
hogy a leírt normák a röhögésen vagy a jól nevelt közönyön kívül bármi mást eredményeztek volna! A mi fiaink szakmunkástanulók voltak, és nem hülyék. Megalkuvásra majd jövendő munkahelyükön kényszerültek, például akkor, ha
beléptek a Pártba, s a tagdíjjal megváltották az órabér-emelést, s egyéb jótéteményeket.
Szirák Józsefné tanárnő megemlítette, hogy jobb lenne inkább a társasági illemtudással foglalkozni: hogyan mutatkozunk be klubdélutánon a lányoknak. Ennek gyakorlati hasznát vennék nagykamaszaink. Mások a közös ebédlőben
a tanárokétól elkülönült asztalnál helyet foglalók etikettjét említették. Eszembe jut a hajdanvolt Taverna Belvárosi Szálloda és Vendéglátó Vállalat tanműhelye, amelyben minden tanuló a látogató szemébe nézve a napszaknak megfelelően
előre köszönt. Az első két hétben megvalósult célja volt ez az ottani pedagógusoknak. Osztályfőnöki füzet nélkül.
Vezetőnk, akit némelyek az ebédlőben látott kivételezettsége kapcsán Kétfasírtnak is neveztek, nem méltányolta a
tanári ötleteket.
Akkora vehemenciával állt ki az osztályfőnöki füzet vezetése mellett, mintha ez az ügy lehetett volna a rés a szocialista rendszer bástyájának a falán. Ennek ellenére rákérdeztem:
– Hol van ez előírva?
– A Rendtartásban!
– Abban aztán nincsen! – nyújtottam át a megfelelő könyvecskét.
– Akkor az oktatási törvényben!
– Szeretném látni! – válaszoltam. De nem volt benne, sőt a látatlanban citált miniszteri utasításban sem.
Gazsó Ferenc volt akkoriban a művelődésügyi miniszter helyettese. Demokratikusabb szelek fújtak, azonban „lent”,
az oktatási-nevelési frontvonalban inkább ennek szükségét, mint megvalósulását érzékeltük. A seregben sosem a vezénylő tábornok, hanem a zupás őrmester parancsol a bakának. Erről szólt a következő cikkem.

Adminisztráció-csökkentés (Köznevelés, 1986. március 14.)
A Köznevelés 1986/5. számában A pedagógusok és terheik címmel olvashattunk beszámolót arról a minisztériumi
felkérésre végzett vizsgálatról, amely az adminisztráció csökkentését előíró utasítás megvalósulását kutatta. A cikk
következtetése, amellyel mindennapi tapasztalatainak alapján is teljes mértékben egyetérthetünk, a következő: „az
utasítás címzettjei egyelőre hajlamosak a konfliktusvállalás legmegszokottabb és talán legkisebb kockázattal járó
formáját választani: szembe helyezkedni az ágazati főhatósággal, és elutasítani az utasítást”.
A címzettek első csoportja, a szakigazgatás tisztviselői kara abban érdekelt, hogy az utasítások és jelentések
kétirányú forgalma el ne apadjon, hiszen ez nélkülözhetetlenségük bizonyítékait produkálja - papíron. A másik
csoportba tartoznak az igazgatók, akik abban érdekeltek, hogy az előbbiek, vagyis: kinevezőik, munkaadóik, feletteseik meg legyenek velük (iskolájukkal) elégedve. Következésképpen a papírok (statisztikák, munkatervek és jelentések stb.) termelését, pontosabban: termeltetését nem hagyhatják abba. Helyzetük az elektrotechnikai félvezetőkre
emlékeztet: csak egy irányban továbbíthatják az áramot, csakis a felülről jövő bármilyen utasítás végrehajtásában
érdekeltek, hiszen ennek alapján minősül jónak vagy rossznak az iskola, az - igazgató.
Elegendő csak a Köznevelést olvasni ahhoz, hogy észrevegyük: irányítók és igazgatók hogyan használják az iskola
érdeke kifejezést az igazgató érdeke helyett, ugyanígy az iskola érdemei és eredményei is azonosak az igazgatóéival.
Ez nem csupán stílus kérdése: a hivatalt csak az igazgatóig érdekli az iskola, s az iskolát kifelé csakis az igazgató
képviseli.
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Valóban ők a közoktatásügy kulcsemberei, valóban velük és rajtuk keresztül valósul meg az iskolák korszerűsítése, amellyel - úgy véljük - nem járnak majd mindent átható, forradalmi változások. Nem is nagyon járhatnak, ha
már ilyen enyhe változtatási kísérlet is, mint az említett utasítás és rendelet olyan kifinomult és hatékony elhárító
mechanizmussal találja szemben magát, mint amilyenről a minisztériumi vizsgálat beszámolt.

Itt üldözik a vörösöket!
Vajon megérte száz-kétszáz forintért reklamálni, cikket írni? Akkoriban legtöbbünknek igen. De legtöbbünk nem tette.
Vajon megérte a mi nagy, több száz dolgozót foglalkoztató munkáltatónknak és a kifizetőhelynek ennyicske munkabért
késleltetni? Bizonyára… De nem tagadom, voltak az akkori állampárti rendszernek pozitív vonásai is.
A nyolcvanas években az anyagi ösztönzés általánosan elfogadott gyakorlata a nemcsak a többletmunkát ismerte el annyival, amennyivel, hanem a képzettséget is. A posztgraduális képzések közül különösen gyümölcsözőnek számított a marxista
leninista esti egyetem, amelynek évi egy tantárgyához kiadós tanulmányi szabadságot rendelt a munkáshatalom. (Kéretik az
iróniát észrevenni!). A követelményekről nem nyilatkozhatom, mert bár szerettem volna, nem járhattam oda.
Így csak pártitkárunk örömében tudtam osztozni, amikor az 1983-as tanévnyitó értekezletén bemutatott piros színű foximaxi bizonyítvány fejében előléptették: magasabb szakoktatói besorolást kapott. Megtapsoltuk őt is, mint mást. Azért nem
állhattam meg, hogy gratulációmmal együtt bizonyos kockázatra ne figyelmeztessem.
– Lajos, vigyázz! Itt üldözik a vörösöket! –
– Na ne viccelj, ne hülyéskedj Laci! – érkezett belőle a büszkeség mellé ültetett zavar hatása. Tőlem minden kitelik, vélte,
no de ilyet?!
– Tudod, én is kaptam a pesti egyetemen vöröset, majdnem olyat, mint a tied. És képzeld el, mostantól ötven forinttal
kevesebb lett a fizetésem!
Ő is tudta meg én is, hogy mindenki képességei szerint kell dolgozzék, és mindenkinek teljesítménye alapján kell részesülnie a javakból a szocializmusban, így erre válasza nem volt. Nem vártam, nem érdekelt.
A kötelező soron kívüli feljebb sorolást persze én is megkaptam 150 forint erejéig, de változatlanul hagyott osztályfőnöki
teendőim pótlékából levettek havi 50 forintot. A négy friss diplomás kolléga közül én vörös diplomával érdemeltem ki a
megkülönböztető figyelmet.

Ha már szóba került: a Párt
A párt szó szerint: rész. Mint a folyó két partja. Azonban ez történelmileg mégsem így alakult. A nyolcvanas évek végén
ezzel az indoklással reagáltak fentről a rendszer alapjait nem érintő, de azt megelőzően feltehetetlen kérdésre: Ha nincsenek
betiltva, miért nem működnek a pártok?
Az állampárt a rendszeromlásig iskolánkban is tartott gyűléseket. Egy időben röpgyűléseket is. Ilyenkor mi, kívülállók
megértően bólogattunk: most fogják megtudni a soron következő áremeléseket. Természetesen az ő nyelvükön ez árrendezésként hangzott, továbbá a dolgozók, a népgazdaság stb. érdekében történt.
Egy ízben Bertók Lajos tanár úr „kémeim jelentették” alapon tudatta velem, hogy az élcsapat aktuális összeröffenésén őt
és engem támadtak, ki tudja már, miért. Olyan nagyon nem lepődtem meg, de azért elkaptam Dudás Lacit, aki szakoktatóként, azaz a munkásosztály kvázi tagjaként Sipter Lajos után pártvezető lett, vajon hogy történt a hogyishívják. Egyértelműen
tagadta, hogy velem kapcsolatban bármit kijelentett volna, és mivel szavaiban semmi okom nem volt kételkedni, ejtettem az
ügyet.
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Pár évvel később, talán nyugdíjazása alkalmából búcsúzkodva immár az egész nevelőtestület előtt kért bocsánatot
Szőke László szakoktató azért, amit párttagként kettőnk, azaz Bertók ellen és ellenem vétett. Vele is kezet fogtam.
Bertók Lajos azonban nem volt ennyire megbocsájtó. 1988-at követően a nyugdíjasként belátogatott Hofgesang Péter
kinyújtott kezét nem fogadta el. Oka lehetett rá. Lajos egy ízben felkérésre történelmi megemlékezésen mondott kiváló
beszédet, amelyet a matematikát tanító igazgató kijavított. Az, aki sokak szerint a négyzetre emeléshez sem értett, nemhogy a történelemhez…
Mint már mondtam, ez történelmileg így alakult.

Mexico 1986.
Talán a legérdekesebb játék. Kiváló fizikai erőnlétet, intelligenciát, összetett mozgásokat, társas együttműködési készséget megkövetelő szellemi és testi erőpróba. A legsokoldalúbbá fejlesztett játékosok nagyszerű produktuma, nevet ad a
becsvágynak, százmilliók számára kínál azonosulási lehetőséget, teremt közösséget, okozhat háborút, lázadást, de gyógyítja a közsérelmet, és igazol szinte mindent… Ez volna a foci.
A huszonévesek már nem emlékezhetnek rá: Magyarország(!) 1986-ban utazhatott utoljára futball világbajnokság
helyszínére. Akkoriban az eredményeknél jobban drukkoltam annak, hogy ha majd a fiamat érdekli, gondos apaként el
tudjam vinni, na nem Mexikóba, csak néhány meccsre. Apámmal annak idején a lovin jártunk. Egyszer. A foci ellen be
is vagyok oltva, talán mert egy folyománya közelről érintett.
Sose ambicionáltam, hogy fussak, ha nincs mi elől. Mindössze pár hónapig jártam műugró edzésre, azután amikor
Karcsi bácsi iszonyú gimnasztikáztatásából elegem lett, nyugtáztam: ez is megvolt. Talán épp ezért ugyanolyan nagyra
becsülöm a sportteljesítményt, mint a rám nem jellemző szorgalmat, idegen nyelvtudást, zenei produkciót. Aki különb,
az előtt le a kalappal! Soroksáron, ha esti családlátogatásról jövet még benéztem a suliba, elképedtem, milyen emberfeletti
munkát végeznek a fradis Koltai Laci tornászai. Az akaraterő csodája volt, amit láttam. Egyikük olimpikon lett. A másnapi órákon a tornászok nem kértek engedményt.
A Hatszázasban az egyik, iskolabővítéssel indult tanévben két tizennégy éves focista iratkozott be egy úgynevezett
jobb szakmás osztályba. Hamarosan világossá vált, miért fontos információ, hogy a két gyerek focizik.
Egyikük, nevezzük Kispista Endrének, a portás néni unokája volt, s ezzel eleve az igazgató érdekkörébe került. Ha
edzőtáborba vagy más, szent feladatra kikérték, utána jelentkezett, s dátumot kért, amikor beszámolhat a mulasztott
anyagból. Mindketten eszes, intelligens srácok voltak, a beszámolók jó szinten megtörténtek – kezdetben.
Egy idő után Kispista Endre stratégiát váltott: a nyomtatott feladatlapos füzetből maga kívánta kiválasztani a kitöltendő lapokat, később meg kitöltve hozta, amit jónak látott. Azután azt sem. Gyurika, a másik fiú egyáltalán nem volt
buta gyerek, az ilyen megoldással szolidarizált. Másodévben már ott tartottunk, hogy alig léptem be az osztályterembe,
Kispista helyből harsogta felém: Passz! Mielőtt bárkit szólítottam volna.
Megtanulta.
Nekik az iskolában tilos tanulni! Sportállásban dolgozni! A pályán hajtani!
Nos, 1986-ban eljött az igazság pillanata, a szakmunkásvizsga. Endrusnak kiválóan sikerült a gyakorlati rész! A képzésnek otthont adott vállalat főmérnöke maga barkácsolta! Ezenközben a megtiszteltetéstől mégsem csinálta össze magát
a főmérnök elvtárs, arról hírt kaptunk volna. Igen, munkáshatalomban éltünk, de egy munkás egész élete munkája,
szorgalma, szaktudása nem ért annyit, mint egy tizenéves focista átizzadt trikója! A focistának teljesítménytől független
előjogai voltak. Körbenyalta az igazgató, a párttitkár, a tanácstag, a főmérnök, míg a gályázónak jó futball híján már csak
a szóbeli érzéstelenítés járt:
– Türelem, dolgozz, első a közösség érdeke, elvtárs! Még csak a szocializmus alapjainak lerakásánál tartunk… –
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Az elméleti tárgyakból két félnapon szakmunkásvizsgáztattunk. A bizottságban egy vállalattól érkezett az elnök, az
iskolát társelnökként a népszerű párttitkár képviselte. A többiek kollégák, szem- és fültanúk.
Akit érdekelt, az tudhatta, hogy Kispista Bandinak két tantárgyból nincs sok esélye a kettesre. Gyurikának talán.
Nem azért, mintha a többiből készültek volna! Szirák Józsefné tanárnőről és rólam volt tudható, hogy – szocialista
erkölcs ide vagy oda – a semmire nem adunk elégségest. Húzzanak tételt, aztán meglátjuk! De nem láttuk meg, sőt:
egyik vizsgázót sem. A szabályos jegyzőkönyv már tartalmazta, hogy előző nap a gyakorlati munkahelyen ez a két fiú
levizsgázott az elméleti tárgyakból is. Levizsgázott.
Magam úgy reagáltam, hogy az 1986-os szakmunkásvizsgán nálam senki nem bukott meg! Hiszen annyit minden
jelölt tudott történelemből, mint amennyit büszkeségeink virítottak…
Szirákné Valika ráripakodott a szakelméletet felügyelő kollégára:
– Tóth Csaba, mondd meg, hogy a harminckét tételből melyik az a kettő, amelyiket Kispista Bandi kettesre tudja?!
Mert én meg tudom mondani neked! –
Választ a porta előtt hazafelé haladva véletlenül kapott. Na nem ő. Kispista Endre nagymamájának ez a kolléga –
akkor tanácstag, később képviselő – fölényes derűvel magyarázta:
– Hülyék ezek a tanárok, tessék elhinni, még azt képzelték, hogy …–
Amikor a tanárnő másnap reggel elmesélte, már alig volt könnyes a szeme.
Derűsebben reagált Sipter Lajos, a párttitkár – miközben a másnapi első vizsgázók a kihúzott elméleti tételekhez
jegyzeteltek. Fellapozta a városi újságot a szokott helyen, s a történteket igazolandó, rámutatott:
– Látod, Lacikám, itt van-e! Kispista Endre elutazott Szuhumiba labdarugó edzőtáborba! Nézd csak meg! Hát
mikor leszünk mi benne a Délmagyarban?! –
– Én akkor, Lajos, ha írok bele egy cikket! – feleltem. – De meg tudod-e mondani, milyen dátummal jegyzőkönyvezzük a szakmunkásvizsgát meg a bizonyítványokat?
– Hogy-hogy? Mit akarsz ezzel? – hüledezett a derék ember, beválni látván a főnöki instrukciókat, hogy Vargával,
ezzel a provokátorral vigyázni kell, ettől minden kitelik.
Tőlük meg az okirathamisítás!
Sok főtt tészta elfogyott azóta az
edzőtáborokban, de akkora sikert,
mint a mexikói, mégsem tudott a
magyar válogatott elérni. 1986-ban
labdarugóink színe-java úgy kapott
ki a szovjetektől 0:6-ra, mintha a
Hatszázasban szakmunkásvizsgáztak
volna.

55. Első esti tagozatos ballagóim 1984.
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Megint bomlasztok? Hiszen íme,
magam számoltam be róla, hogy
„a mi fiaink” 1986-ban Szegeden a
Hatkilóban a szakmunkásvizsgán
győztek! Velem szemben, Sziráknéval
szemben, a tisztességesen tanuló, dolgozó honfitársaikkal szemben. Iskolánkban még a magyar válogatott is
győzhetett volna! Megírta volna az
újság! Hiszen olyan az iskola, amilyen az ország.

A Hatkilóban – Szegeden
Azóta sokat fejlődtünk. Immár nemcsak a focisták, de egy vívó számára is lehet álamfői szinten sumákum laude
doktorátust hamisítani. Ez utóbbinak azért volt némi kockázata: a doktori címtől Plagi bácsit az egyetem szenátusa
2012. március 29-én megfosztotta. Ám ha focizott volna…

Miért telt be a létszám?
Egykori diák visszaemlékezése következik a benne megemlített Sean Connery, másnak Russel Crowe, sőt: Jack
Nicholson megjegyzésével. Igen, férfi-nő diákjaim olykor hasonlóságot fedeztek fel a külsőm és az ismert sztároké között. Volt, aki önmagát láthatta valamelyikünkben. Mentségem, hogy egyikük sem olyan szép és okos, mint „végül is”
Colin James Farrell. Ám róla majd később.
„2002. augusztus végén történt. Olvasom az újságban, hogy a Hansági Ferenc Szakközépiskola Felnőttek Középiskolája felvételt hirdet azoknak, akik elmúltak 18 évesek és legalább 10 osztályos, vagy szakiskolai (szakmunkás) végzettséggel
rendelkeznek, és céljuk az érettségi bizonyítvány megszerzése. A felnőttoktatásban nagy tapasztalattal, valamint empátiával
rendelkező tanárok segítik a felkészülést. Tandíj: 25 ezer forint/év, ha jól emlékszem. Gondoltam ez nekem való suli és húgomnak is jó lesz. Telefonon érdeklődtem, lehet-e még jelentkezni. A válasz: Igen, szeretettel várnak minket, vigyük a meglévő bizonyítványunkat. Már a portán nehézkes volt a suliba bejutni, a portás elkísért minket a beiratkozás helyszínére. Ott
egy középkorú hölgy fogadott, aki közölte, hogy már nem tudja elfogadni a jelentkezésünket, mert nincs hely. Megkérdeztem
tőle, most miért nincs, ha félórája beszéltünk telefonon, s akkor még volt hely! Válasz: Sajnálom, már nem lehet jelentkezni!
Lógó orral jöttünk kifelé, mindketten csendben voltunk, tudtuk miről van szó. A húgom szólalt meg elsőnek, Látod, még
a pénzünkért sem vesznek fel minket! Még hogy empátiás tanárok, hangos kacagásba törtünk ki (talán csak zavarunkban?).
Nem is magam sajnáltam, hanem a húgomat. Indultunk haza gyalog, a Móra Ferenc Szakközépiskola előtt haladtunk el.
– Ide nem megyünk be? – kérdezte Piroska. Már nem volt kedvem, de bementem vele. A portán közölték, hogy pont most
van a pótbeiratkozás. Egy terembe értünk, ahol asztalok álltak, előttük kígyózó sorok, szinte azt sem tudtam melyik asztalhoz
kellene sorba állnunk. Egy férfi ült az asztalnál, (olyan volt, mint Sean Connery), aki megkérdezte miben segíthet? Válaszom:
érettségit szeretnénk (zavarba voltam).
Akkor jó helyre jöttek, válaszolta. Melyikre szeretnének beiratkozni a 2 évesre vagy a 4 évesre? Van, aki a 2 évesre
iratkozik, mégis 4 év alatt végez! Abból
is csinálunk hatot, ha elhanyagolnak
bennünket! Melyiket szeretnék?
– Jó lesz a négyéves! –
Ez a férfi a történelemtanárom lett.
Már az óra elején behozott egy
érettségi bizonyítványt, hogy felmutassa, hogy lesz, akinek sikerül megszerezni és lesz olyan, akinek nem. És sok
sikert, kitartást kívánt a megszerzéséhez.”
Most következik Sean Connery, a
karbantartónk szerint Russel Crowe,
Tibor szerint, aki Erzsike és Piroska
osztálytársa volt a Jack Nicholson fazonú osztályfőnök megjegyzése:

56. Számukra máshol betelt a létszám.
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A kitöltetlen érettségi bizonyítványt szeptember elején azoknak mutattam meg, akik a büdös életben nem fognak
ilyet kapni. Hogy legalább lássák! Hatásos volt. Sokan igyekeztek megcáfolni! A két lánynak sikerült.
A négy évvel később, ballagáskor készült képen, Piroska és Erzsike látható. Meg az, hogy szépek. Továbbá az is,
hogy a másik középiskolában az odautazás fél órája alatt miért telt be a létszám.

Háborús napló – osztálynapló
Szép, szőke lány volt, fehér bőrű, kékszemű. Minden fiatal felnőtt osztályomban előfordultak szép lányok, asszonyok, szőkék szintén, tehát Simonére sok év után nem ezért emlékezem. Az osztálytársai közötti népszerűsége sem csak
a külsejéből következett, hiszen ebben az esetben az ottani hölgykoszorú álságos mosollyal, de teljes lelkesedéssel utálta
volna. Simone más tulajdonságai miatt vált kedveltté köztük, s emlékezetessé számomra.
Egy alkalommal magyarból beszámoltattam az osztályt, köztük Godó Gábort, akit korábban a szakmunkásképzőben is tanítottam. Ismertük egymást. Gábor nem volt hangos, nyomulós ember, a nyelvtanért éppúgy nem rajongott,
mint én valamikor, ezért korábbi tapasztalatom alapján és baráti jóindulatom jeléül nem tortúráztattam őt hosszan,
hanem kiengedtem egy elégségessel. Az eleget tudónak minősített srác nem is reklamált, de legnagyobb meglepetésemre Simone igen!
A következő tanulóval együtt Simone és Gábor visszajött a terembe. A szóbeli beszámoló abszolválása után többnyire inkább a söröző vonzotta az ifjúságot, nem a prolongált kínzalda, ezért meglepődtem. Persze a világért sem akartak
ismét vizsgázni, nem követeltek új tételt, de Simone határozott kérésére meg kellett vizsgálnom a percekkel előbb
keletkezett vázlatot.
Gábor felkészülési idő alatt készített jegyzeteiből kiviláglott, hogy a srác tudása teljesebb, mint amennyit abból
előadott, vagy amennyit abból hallani véltem. Egy-két ellenőrző kérdésből utólag úgy ítéltem meg, hogy a jegyzet a
sajátja, érti, amit írt, ezért az osztályzatot négyesre javítottam. Ez került be a naplóba. Jólesett, hogy Simone jóvoltából
korrekt lehettem.
A vizsgázókkal terhelt lelkiállapotomban nem jutott eszembe a dolog előzménye. Egy korábbi nyelvtani dolgozatban Simone mondatelemzései fölöttébb össze-vissza benyomást keltettek: mintha minden egyes mondatrészt szándékosan húzta volna alá rosszul! Pontozva, szaggatottan, egyszeresen vagy kétszeresen, hullámvonallal. Szerencséjére nem
emelt szintű érettségi dolgozatról volt szó, hiszen annak a menetében a javítókulcstól való eltérés elbuktatja akár az
MTA Nyelvtudományi Intézete munkatársának nyelvtan dolgozatát is. Szabál az szabál! De a köztanár a maga posztján mindenható. Így aztán amikor észrevettem, hogy Simone pusztán a pontozott, a hullámos és szaggatott vonalakat
alkalmazta rosszul, de kiválóan érti a magyar mondatszerkezetet, nem a vörös tintás jelekkel megtelt lapot, hanem a
tartalmat, a teljesítményt osztályozhattam. Magyarból is jó jeggyel gyarapodott a fiatal nő bizonyítványa.
A középiskola utolsó félévében esett le nálam a tantusz, azaz akkor kapcsoltam, hogy Simone családi neve nem sváb
felmenőkre, szokatlan keresztneve pedig nem a hazai divatra utal. Történelemórán a háború hazai pusztításairól volt
szó, a náci érdekek, a kormányzói pipogyaság és a nyilas gazemberek miatt elszenvedett hosszan elnyúló harcokról,
szenvedésekről, erőszakról. Simone megjegyezte, hogy senkitől sem hallott német katonák erőszaktevéséről, fosztogatásáról.
Meghökkentem. Mert nem hallottam én sem, sőt, az osztályban senki.
A válaszom nem lett olyan teljes, mint ma volna. Nem szóltam arról, hogy a német katona szövetségesének földjén
harcolt, a szovjet meg onnan jött, ahol a mi hadseregeink dúltak, fosztogattak évekig. Magyarország németek által
állami szinten szervezett alapos kirámolását állítottam szembe a szovjetek akkor még primitív, de a hazai emlékezetben
máig emlékezetes dúlásával, zsákmányolásával.
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Simone közbevetése nem az egyes emberen felül álló, őt hatalmában tartó állami-katonai kényszerekről szólt. Nem
általában a németekről, hanem az egyes emberről, aki történetesen katonaruhában tette, amit rákényszerítettek, művelte azt, amire ösztönözték – vagy elnéztek neki. De német katona Magyarországon nem kapott jutalmul szabadrablást.
Az NDK-s vendégmunkás magyar férfi nevelt lánya tizenévesen érkezett Szegedre, s az egészségügyi szakiskolát
végezte el itt. Aztán a mi iskolánkban érettségizett. Csak ekkor tudtam meg, hogy nem magyar az anyanyelve. Németként magyarul sem volt miért szégyenkeznie.

Gengszterképző
A hatalmas iskolakombinátban sosem készült Büszkeségeink feliratú tablókép, holott számos nagyszerű ember, szakember végzett nálunk. Egyes családokból az apa a fiát küldte hozzánk, mert tudta: tisztességes munkája alapján mesterséget, kenyeret adunk a kezébe.
Nemzetközi szakmai versenyen első helyezést elért szakmunkástanulónkat, Kéri Jóskát függetlenített KISZ-titkársággal jutalmazták az „átkosban”, szakmai tanára, Vígh József egyezerötszáz forintos pénzjutalmat kapott ezért.
(Nálunk a munka becsület és dicsőség dolga! A plusz pénz meg másoké.)
Akadtak nem szakmai, hanem másféle területeken kitűnők: nem egy növendékünk lett lelkész, idegen légionista,
sikeres író vagy tanár. Ennyi ember közül miért ne lett volna? S miért ne került volna ki közülük akár politikus, akár
bűnöző?
Hatkilót a városban gengszterképzőnek becézték. No, nem mindenki, csak akinek lelki szüksége támadt a saját
(másik) iskoláját, munkahelyét a béka fenekénél magasabbra pozícionálni. A dehonesztáló (becsületfosztó) elnevezésben persze rejtőzik némi romantika iránti igényt, olyképpen, ahogy Amerikában Bonnie és Clyde kultusza, vagy
ahogyan nemzeti alapon a rablógyilkos Rózsa Sándor népszerűsége keletkezett.
Feltűnt a sajtóban egy közlemény, amelyből megtudtam: osztályom egykori tanulója, Szűcske, múlt évi helyezéséhez
képest eggyel előre lépett. Öt érvényes elfogatóparancs alapján harmadik lett a keresett megyei bűnelkövetők listáján.
„A 44 éves szegedi lakos ellen 5 elfogatóparancs van érvényben. Nevezett személyt többek között a Szegedi Rendőrkapitányság körözi csalás és tartás elmulasztás megalapozott gyanúja miatt."
Szűcske nem tartozott a tekintélytisztelő, túlzottan befolyásolható fiatalok közé. Olajos famíliából származott, így
az iparág terjeszkedését követve többfelé meglakta az országot. A családtörténetet nem ismertem, az édesapjáról nem
tudtam semmit, az édesanyja párszor eljött a szülői értekezletre. Mihozzánk azok a szülők járnak be, akiknek a gyerekével az iskolában nincsenek gondok. A gyerek zárkózott, néha gunyoros, csak annyit tanult, amennyivel gond nélkül
megélt. Az erőszak, már csak vékony alkata miatt sem jellemezte. A csalás elkövetésére alighanem intelligenciája és
zárkózottsága tette alkalmassá. A tartás elmulasztásával apai példát követhetett.
Hogyan jutott Tibi a hírnév ily magas csúcsára? Nem tudhatom a részleteket. Mielőtt lebukik, lehetett volna Kulcsár Attila (elkövetési érték 23 milliárd forint) országos hírű bróker is belőle, hogy más, tehetséges, híres embereket
néven ne említsek azok közül, akik hasonló listák helyeiért küzdöttek meg, s akik még házi őrizetet sem kaptak bűntársaiktól. A mi időnk, a mi hőseink, a mi elkövetőink.

Aki visszaköszönne…
Az ember tanulói érdekében – Halák László könyvcímével szólva – időnként felteszi a kérdést: Jóra nevellek? Jóra
nevellek a példámmal, az irántad kifejezett tiszteletemmel? Ahogy beszélek, viselkedem?
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A kisterenyei gyermekotthonban jöttem rá, hogy a srácokat magam elé engedő udvariassággal ellenkező hatást érek
el: modortalanságra, gőgre, bunkó viselkedésre szoktatom állami gondozott fiaimat. Tehát az ő érdekükben le kellett
tiltanom magamat az iskolai előzékenységről.
Azután a Hatkilóban ismét változott a módi: becsengetéskor az osztálytermek előtt a sorakoztak a tanulók, a tanár
nyitotta a kulcsra zárt ajtót, s a növendékek, akár a rabok, vonultak befelé.
Az esti-délutáni felnőttoktatásban megint másként működött a rendszer: öröm volt végig nézni, amint sorjáztak
befelé a szép szegedi lányok, asszonyok, s legszívesebben a notórius késlekedőket is maga elé terelgette volna az ember,
csupa önzésiből: hogy megússza a percekkel későbbi, néha primadonnákat is megszégyenítő antrét. A csókokat szerte
hintő női késlekedők zavartak a munkában.
Az embert gyakorlati szempontok vezérelték, amidőn a felnőttoktatásban eltekintett a formaságoktól, nem volt
jelentés, fel, vigyázz!, a hetes krétavadászati felelősként fungált csupán. A felelőnek nem kellett a padok mögül felállva
zörgetni a széket, s csak indokolt esetben kértem, hogy a táblához jöjjön valaki. Aludni nálam szabad volt, legfeljebb
egy-egy tréfával, anekdotával rendeztem ébresztőt, vagy ha másként nem ment, megkértem valamelyik miniszoknyás
osztály szépét, mutassa meg a térképen, merre van észak. A padokban felélénkültek a férfiak, felnyíltak a szemek, kinek
ezért, kinek azért.
Első felnőtt osztályomban akadt egy fiatalember, aki daliás termete dacára a hátsó padok valamelyikében igyekezett
láthatatlanná válni, s miután elvackolódott, gyakorta jókat szunyált. Hatalmas karjával-vállával beterítette az elspórolt
anyagú, keskeny tanulóasztalt, lerítt róla, hogy kenus testvér! Már csak azért is rokonszenveztem vele, mert sportoló
volt, és nem focista! Arról meg szó sincs, hogy csak aludni járt volna az órára: aki dolgozó emberként próbálta, tudja:
néhány perc szőrpászítás után aktívabbak vagyunk, javul a figyelem, tudunk jegyzetelni, kérdezni.
Azt nem állítom, hogy Bohács Zsolt minden órámat látogatta, de nem mulasztott többet, mint mások. Azt nem
tudtam, mikor van versenye, hol edz, hol nyeri a magyar- vagy a világbajnokságot. Nem hozott sem kenu, sem kamu
igazolást a hiányzásokról, nem volt rá szükség, egyszer sem jött cinkos, tanárpuhító szöveggel. Az égadta világon senki
nem járt közben az érdekében, nem zaklattak miatta a főnökeim, hogy hányast adjak vagy ne adjak neki, nem kellett
távollétében levizsgáztatnom, nem jött a nyakamra az igazgató, a párttitkár, a tanácstag, még egy sportbarát kolléga
sem.
Nem voltam túl engedékeny tanár, különösen azokkal szemben nem, akiket becsültem, akikkel szimpatizáltam.
Nem is sejtettem, hogy Zsolt érettségi után a jogi egyetemre tart, ritka dolog volt ez akkoriban az estin-levelezőn. Nem
ismerem a sport világát, azt hittem, csak a focistáknak jár tanulás nélkül is bizonyítvány, a sportolóknál nem különleges dolog, ha tanulnak. A bajnok nálam is vizsgázott, teljesített, s a második legjobb jegyet kapta.
2010-ben dobogós helyezés várta. Jó megjelenésű, szimpatikus embernek tartom, még ha nem is a tanítványom,
csak egy volt diák, akit – hipnopédikusan – tanítottam.
A tanítványaim ugyanis rám köszönnek az utcán. Ezernyi tanulóm mindegyikét képtelen vagyok hirtelen felismerni. Így aztán megesik, hogy a mentőhelikopteres, a főnővér, a tanárnő, a kőműves köszön először, amelyet mindig viszonzok, a nőknek egy kis örömbe vegyült zavarral, ha kivételesen megelőztek. Olyan diákkal, aki nekem nem köszönt
vissza, mindezidáig csak eggyel találkoztam. Vele.
Az ország legsikeresebb polgármesterével szemben országgyűlési képviselő-jelöltként indult és nyert. Ha igazán
politikussá vált volna, bizonyosan előre kalapolt volna a tanárától remélt két szavazatnak. Nem tehetett volna másként
a riválisa, a nem éppen közvetlenségéről híres szegedi polgármester sem, aki az egyik voksomra biztosan számíthatott.
Nem rajtam múlott, hogy ennyi nem bizonyult elegendőnek.
Nos, ha véletlenül ugyanabba a kocsmába térünk be mindhárman, ígérem, visszabólintok mindkettejüknek. Csak
megszokásból. Én tudom a tisztességet!
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Híres emberekre fittyet hányva
Zsolt második helyre volt esélyes választókerületünkben, mégis ő lett az országgyűlési képviselő. Isten áldásával. No
meg a falusi plébánosok szorgos közreműködésével.
Tibor a harmadik a körözött bűnözők megyei listáján.
Nekem is illik első helyezést hirdetnem diákjaim között, mert ezt kívánja a magyar igazság, a hármas felosztások
harmóniája, meg a tanári rangsorolási hajlam. Az előbb említett híres emberekre fittyet hányva: legyen Béla az első
helyezett!
Ő az, aki rendszerváltásra oda se bagózva április 4-én
ugyanúgy ünnepel, mint a március 15-i évfordulón.
Pedig Bélára nem lehet mondani, hogy a formaságok
embere. Emiatt a nőknél nem talál túl nagy megértésre.
Szép szál ember, ezért előfordul, hogy a nadrágszára nem
fedi el a lábbelijét. A formaságok hidegen hagyják, ha kiöltözik, annak oka, sőt célja van. Így az érettségi vizsgán
ő volt a legelegánsabb, a banketten pedig úgy virított egy
másik, ezúttal fehér szmokingban, hogy aki ránézett, azt
hihette, hogy a Royal Szállóban fogadáson vesz részt, pedig a szordínós búcsú bulit a városszéli Fülöp-vendéglőben rendeztük.
Van már harminc éve is, hogy elballagott az osztály,
akikkel – felnőttek lévén szokatlanul – kirándulni is jártunk. Szarvason, Kalocsán múlattuk az időt, és mulattattuk egymást. Amikor Hajósról hazaértünk, és a társaságnak program végeztével sem akaródzott feloszlani, a
lakásom félszobájában énekelgettünk egy kicsit. A válóperes kirekesztettség a zsúfoltság arányában oldódott bennem. Bélából akkor alig értelmezhető, de tiszta félmondatokban fel-felbukkant az apa emléke, aki az 1968-as
algyői tűzvész hőse volt.
Édesapja olajmunkásként másokat mentve halt hősi
halált. Soha nem szoktam direktben kérdezni, soha nem
akarom előkényszeríteni a személyes közlést senkiből. A
57. Aki haditornán is civil.
másik ember szuverén számomra, s ha van is eszközöm
belülre látogatni hozzá, csak akkor teszem, ha meginvitál.
Legalább kétszer. Megtörtént: így szereztem tudomást az apa életmentő, önfeláldozó cselekedetéről.
Béla első a hűségben. Hű a barátságban, hűséges a hagyományőrzésben.
A csatát április negyedikén vívja, 2010-ben éppen Tápióbicskén.
Részt vett az 1849-es szőregi csatában is, de mivel - mint már céloztam rá - nem kimondottan katonás természetű,
polgári ruhát viselt. De milyet! Tollas Kossuth-kalappal, hosszúszárú pipával - paszomántos remekművet!
A békés forradalom emléke előtt március tizenötödikén szülővárosában tisztelgett. Elkísértem a zászlófelvonáshoz,
majd Kossuth toborzóbeszédének színhelyére, s követtem az elvonulásban is. Tovább nem volt módom a társaságának
örülni, mivel munkát csak az ország boldogabbik, nyugati felében kapott, onnan jár haza, onnan indul csatába, és onnan látogatja a múzeumi gyűjteményeket, mesterszabóságokat, lőteret. Indulnia kellett vissza a multihoz, ahol néhány
más dolog mellett önkényesen angol tanulásra is kötelezik. Nehezen tűri. Mert mégis csak önkény! Hallatlan!
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Elképesztő műgonddal gyártja és gyártatja le a fegyvereit, a lőszert, készítteti el a ruházat korhű paszományát, önti
ki saját kezűleg hozzá a hiteles pitykét. Mindehhez jelentős anyagiakon kívül könyvtárkezelési ismeretek, fegyver- és
viselettörténet jártasság kell, ezért a saját szorgalmához és tehetségéhez igényli a muzeológusok támogatását. Nem
mindig kapja meg. Pedig tudná viszonozni, tanulni lehetne tőle. Egy leveléből:
Szia Tanár Úr! Apró újságok vannak.
Most voltam a múlt hét végén a Hadtörténeti Intézet márvány termében az idei első hagyományőrző konferencián.
Sok unalmas dologról volt szó (többek között a minősítésekről is). Elvállaltam, hogy elbeszélem a Budán működő mobil
fegyvergyár történetét, de nem ez az érdekes, mert ehhez hasonló előadást már sokan csináltak, hanem megpróbáltam rekonstruálni az akkori fegyverkészítési technológiákat.
Mindent kézzel készítettek a kovácsolástól kezdve, a csövek fúrásán, huzagolásán, a fa részek faragásán át, egészen a szerelékek, lakatszerkezetek öntéséig. Főként amerikai és angol irodalmat vettem segítségül, ezek alapján rekonstruáltam, hogy
itthon hogyan történhettek ezek a munkafolyamatok. Életemben először jól jött az öt éves céges múltam az angol tanulásával
egyetemben. Nem gondoltam volna, hogy valaha is hasznát veszem igencsak szerény angoltudásomnak, de most erre rácáfolt
az élet. Majd egy teljes hónapig fordítgattam a könyvekből kiollózott részeket, újságcikkeket. Jól sikerült, de ezt nem azért
mondom (írom), hogy magamat fényezzem, inkább, mint tényt állapítom meg. A sikerem első sorban az angol nyelvterületen
való járatlanságomnak tulajdonítható.
Bor László puskaműves megígérte, hogy segít nekem egy 1848-'49-ben használatos fegyverreplika elkészítésében. …
S következik a gyártási folyamat leírása. A puskaműves mester nem fog csalódni.
Akiről szó van, szakmája szerint cipész. Az egyetlen volt, akihez rászorult barátom bizalommal fordulhatott: a
gyógy-lábbelit pontosan úgy készítette el, ahogyan a használója kérte. A többi szaki? Akár a politikusok: jobban tudják
mi kell, mi fáj, hol szorít, mint a kuncsaft. Baji Béla sohasem akart cipész lenni, oda csak beíratták. Mégis, cipészként
is kiváló lett!
Azután elektrotechnikával foglalkozott, biztonsági technikát, fegyverismeretet tanult. Meg ami jött. Ha kellett,
autó elütötte kutyáját műtötte meg. Saját sérvműtétjekor erről le kellett mondania, de – elhessentve a klinikai mindenhatót – kikövetelte az altatás nélküli operációt, hogy tanulmányozhassa, mit művel rajta az általa megbízott tanársegéd. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb utána tudná csinálni. Mint mindent, ami érdekli. És sok minden érdekli, ha
van benne probléma, kutatni való!
Végeredményben állva hagyott engem is, akitől a diktatúrákról, forradalmakról s talán tisztességes helytállásról is
hallott néhányszor zengeni. Olyan időket éltünk. Akkoriban voltak - a szavazások helyett – az első választások. Arra
büszke voltam, hogy a téma alapos megvitatása után felnőtt tanulóim még a villamoson is faggattak: ugyan, mondjam
már el, kikre adom a voksom. De Béla barátom választása megszégyenített:
A temesvári forradalom napjaiban Baji Béla vöröskeresztes segélyszállítmányt pakolt és kísérte át azt a határon Romániába. Nem volt veszélytelen a vállalkozás, fizetés sem járt érte. Akkor csinálta ezt, amikor én, mélyen együtt érezve
a felkelőkkel, a vérfürdőt néztem televízión. Az én barátom cselekedett. Van mit tanulni tőle, az 1848-as honvédség
köszöntésével:
– Erőt, tisztességet! –
Mindannyiunknak.

Tanár úrnak szeretettel…
Régi dal, régi dal, akarom mondani: ezzel a címmel egy régi film.
Kicsit keményen kezdődött, de a befejezése szívhez szólt. A főhős tanárral könnyen azonosulhatott bárki, hiszen
tanárkodni mindenki szeret, sőt: azt képzeljük valamennyien, hogy tudunk is nevelni, tanítani. Elvégre bennünket is
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tanítottak, neveltek. Mégis: van, aki egyenesen tanárnak születik, szülőnek, nevelőnek, mint a nevelési filmek főhősei.
Ők azok, akik elviselik a kudarcot, a rossz szót, a bántást is – eleinte. Az egyszerű tanárember azonban csak belép egy
boltba, és szóhoz sem jut a folytatástól.
– Jó napot kívánok – mondom az ajtótól kissé beljebb.
– Joóó napot! – érkezik némi késéssel, de annál karakteresebben a válasz a pult mögül. Ismerős, hogyne, mint ennyi
év után oly sokan. De máris lecsap rám:
– Ő az! Ő maga! – fordul a másik két boltoshoz, és megerősíti:
– Ő buktatott meg történelemből! –
– E-e-e, hát… – hebegem tétován, hiszen ehhez nem vagyok hozzászokva.
– Ő volt a történelemtanárom, és megbuktatott! – jelentőségteljes szünettel folytatja:
– Mert megérdemeltem. – aztán visszafordul hozzám Rácz Gyuri, azaz Rácz György, két gyerekes középkorú családapa, felelős szakember a híradástechnika boltban, és megkérdezi:
– Mit tetszik parancsolni? – Rátérhettünk jövetelem céljára, és mellékesen: – Ugye már nem is emlékszik? – és
igaza van, hasonló rám ismerés megesik, de gyakran csak az arcokra emlékezem. Akár száz, évente cserélődő tanulóra
lehetetlen.
A legjobbakra, a provokatívakra, az e-mailes vélemények megfogalmazóira inkább.
„Anno én sem voltam tőled elragadtatva. Szép, nagyon kemény és igazságtalan voltál. Félreérthetetlenül éreztetted,
hogy akadnak, akiket szeretsz, a többi pedig labdába sem rúghat. Így van most is, nem?”
– Szerinted – gondolom én az egykori kislány e-mailjét olvasva. – Te vagy az illetékes…
Szokás, hogy a végzős osztályok a tanárokkal közös osztályképét átadják mindenkinek, aki rajta van. Jobbak nem
érik be a kép hátuljára firkantott aláírásokkal, hanem külön kartonon mellékelik a névsort.
Így maradt meg az első tanítványaim közül annak a kislánynak a neve, aki az első, soroksári ballagás utáni táncdélutánon fényképezőgéppel felszerelt édesapjával együtt vett engem üldözőbe. Talán közös felvételt szeretett volna…
Annyira zavarba jöttem, hogy nem értek utol. Percekkel korábban a tanáriban éppen ő adta át nekem az osztály nevében a Kassák Lajos önéletírásából kiadott válogatást. Valószínűleg ezt a képet is ő, vagy az édesapja készítette:
Aztán olvasom tovább az e-maileket:
„Hogy ki változott azóta? – hisz
akkor az utolsók közt kullogtál nálam
a népszerűségi toplistán.” Elhiszem,
bár akkoriban erről nem tudtam
semmit. Abban az osztályban két srác
nyílt ellenszenvéből nem következtettem a többiekére. Sok év múltán egy
osztálytalálkozó meghívója juttatta
eszembe, hogy kettőnél többen lehettek, mert akkor fedeztem fel ismét,
hogy róluk osztálykép nincsen. Egy
osztálytalálkozón mégis részt vettem,
a következőre már nem utaztam el.
„Hiszi a piszi, hogy csak az emlékekhez vonzódsz! :) Laci bá' :))” –
kommentelte valaki Hatkiló blogom
kalászatát. Mit mondjak erre? Az
ember úgy lett összeszerelve, hogy

58. Ballagtató tanárok Soroksáron 1974-ben:
Schlotter Gyula, Folberth Tamás, Szabó Sándor, VL.
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képtelen nem szeretni a gyereket, a kutyakölyköt, a kiscsikót. A megjegyzésben rejlő célzást kibontani nem túl nehéz,
mégis csak találgatom, hogy a kérdező miféle vonzalmat kutatott bennem. A pedagógiai érosznak nincs irodalma, a
pedofíliához pedig nem kell tanárnak lenni. Mostanában inkább papokra fogják.
Egykori tanulóm alkalmi munkát keresett az iwiwen. Írtam Mónikának, hogy takaríthat néha nálam. Válasza:
„Köszönöm, nem vállalom, mert férfiakhoz nem járok takarítani. Félek tőlük, mert gyerekkoromban 11 évesen sok
szörnyű dolgon estem át. Tavaly történt valami, ami rátett egy lapáttal, de túlélő típus vagyok! Jelenleg is az egyikkel
élek együtt. Viszontlátásra.”
A Fekete Özvegy jóvoltából évekig nem vihettem végig szegedi osztályaimat. Az érettségi tanévében – kerül, amibe
kerül – mások kapták a történelemtanítást, az osztályfőnökséget. Egy elvett osztálybeli nővel együtt álldogáltunk a
Kálvária téri buszmegállóban, s köszönés, miegymás után engem fürkészve közölte:
– Tudja, hogy én nem szerettem az óráit?! – (Vagyis engem).
– Látszott Magán – válaszoltam, – de kibírtuk, igaz? –
Bólintott rá, elégedetten, hogy végre megmondta, s ezen is túl van. Szó, ami szó, a változatosság engem is gyönyörködtet.
– Ugye akadt más tanár is, akit nem kedvelt? – kérdeztem.
– Persze, többen. – volt a válasz.
– És megmondta közülük valakinek? –
– Nem, azt nem, egyiküknek sem. – neveti el magát.
– Számomra az a fontos, hogy nekem megmondhatta. –
A következő sem nálam érettségizett, de más okból:
„Gondoltam, hogy meglepem. Szó sincs arról, hogy elegem lett volna az
óráiból, bár be kell vallanom a történelem nem az erősségem, ezért nem is szeretem annyira. Igazából szólni akartam, hogy tegnap lezajlott a szóbeli érettségi és meglepetésre nagyon jól ment. Sikerült! Talán hanem lett volna ilyen
kemény tanárom, nem értékeltem volna ennyire egy sikeres vizsgát, főleg az
érettségit. Tovább tanulok egy akkreditált főiskolán, ami szintén jól megy.
Csak ennyi. Tisztelettel: Alexandra”
Iwiw: „Kedves Tanár Úr! Én csak 1 évig jártam a Zalkába, de nagy élmény
volt – no nem a töri órák, bár azzal sem volt semmi baj - hanem a lövészet!
Még ifjú felnőtt koromban is jártam lőni (Ganz-Mávag kohász-lövész klubba
:) ) A légpuska és légpisztoly szeretete azóta is megmaradt és ezt a Tanár úrnak
köszönhetem. Mostanában már csak a gyerekeimmel vetélkedem az udvaron.
Szeretettel üdvözlöm, ha emlékszik rám, ha nem! Egyébként nyolcadikosként
én voltam az ötödikes osztályának az őrsvezetője.”
„Köszönöm a fotót, amit nekem küldött. Sajnos még nem volt időm felrakni képet magamról, de fogok. Remélem, hogy jól van, és egyszer megszervezi az osztálykirándulást Franciaországba. Tisztelettel Süli Istvánné, a volt
tanítványa.”
„Kedves Tanár úr! Sok szeretettel köszönti egy régi tanítványa. Nagyon
örülök, hogy jó egészségben látom a fényképen és kívánom, sokáig így érezze
magát. Nagyon szeretek a múltban kalandozni gondolatban, mindenre szívesen gondolok, ami Szegeddel kapcsolatos. Ezért is örültem nagyom mikor
megláttam a fényképét a „Kit ismerhetek?” listámon. Közös ismerőseink: Polonkai Cecília, Kovács Ildikó és Borda
Rozália. Róza igazából a férjem ismerőse, az egyetemen csoporttársak voltak. Szeretnék valamit kérni Öntől. Nagyon
59. A motiváció: majd,
ha osztálykirándulásra megyünk
Párizsba!
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szeretek olvasni és most már relatíve sok időm is jut rá. A kérésem pedig az lenne, hogy javasoljon nekem könyveket,
amiket Ön szeret, vagy olyanokat, amit illik elolvasni egy átlagos műveltségű emberkének. Üdvözlettel! Annamária”
„Jó estét kívánok Tanár Úr! Nem emlékszik már rám? Igaz már 7-8 évvel ezelőtt volt mikor én a Móra Ferenc Szakközép Iskolába jártam. Nem emlékszik, hogy egyszer egy téli napon odaadta a kesztyűjét, hogy nehogy megfázzon a kezem?
Kollégista voltam a Móra Ferenc Kollégiumban. Tanított nekem a történelmet is, ami igaz kisebb-nagyobb sikerrel, de
végül sikerült. Remélem, most már ismerős vagyok egy kicsit? Pl. Szerp Zoltán, Lajkó István stb.… osztálytársaim voltak.
Örömmel várom válaszát! Kovács Henriett Kelebia.”
Válaszüzenetem arra, hogy ismerem azt, aki ismerősének jelölt, de a közösségi hálón eltitkolta a Hatkilót, akkori hivatalos nevén a Móra Ferenc Szakmunkás … stb. képző iskolát ez volt: „Csak a Mórából ismerek valakit, de ha ő nem ismeri
ezt az iskolát, akkor mégsem. VL.”
„Drága Tanár úr ez nekem most nagyon fájt! A történelem a MILAN után a második életem, csak nem értem, ezért
csak benne élek!”
Magyar óráim is voltak Szegeden. Ballagás után jegyezte meg valaki ezek hatásáról: – Most már nem megyek ki a
szobából, ha a Vers mindenkinek következik a tévében…
Aztán amikor a második-harmadik tantárggyal való plusz munkáért
plusz pénz is járt volna, akkor az SI
faktor véget vetett a magyartanításomnak. Az irigység az elismerés legőszintébb formája – Lothar Schmidt
szerint. A tanárképző főiskolai óraadói
díjamat emlegették egymás közt azok,
akiket a jövedelmem izgatott. Alacsonyabb volt, mint a Hatszázasbeli.
Néhányszor
gyakorlótanításra
érkeztek hozzánk a főiskolás tanárjelöltek, köztük olyan is, akit a főiskolán tanítottam. A Hatkilóban soha
nem osztottak be mellém főiskolást.
Illetékes főnökeim ügyeltek az iskola
magas színvonalára, megóvták tőlem
a jelölteket.
Helyszín a Mars téri sörsátor, közel
a 13-as számú épülethez, a Csillaghoz.
Belülről ismerem. Egy ízben, hajnalban, bankett után valaki a közeli másik asztaltól köszöntött:

60. Maturáltak sörünnepen 1997-ben.

– Egészségére, tanár úr! – Mivel az
előző nap végzett diákjaim nem tűrték előttem az üres korsót, könnyen viszonoztam.
– Megismer? – így a pirkadatkor is jó állapotú fiatalember.
– Hogyne, – mondom kicsit bizonytalanul, aztán rákérdezek:
– Innen? – s egy fejmozdulattal a Kaptár felé intek. Hiszen néhányszor találkoztam már a szabadság utolsó perceit
kívül, de a késést nem kockáztatva a kapu közelében töltő elítélttel. De ezúttal tévedtem.
– Nem emlékszik?! A főiskolán! Minden óráján ott voltam, jegyzeteltem, soha nem felejtem el, amit tanított! – jött a
magyarázat, amelyre zavarba jöttem, s nem kérdeztem meg a nevét…
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Mert azt kénytelen voltam tudomásul venni, hogy a matek-szakos tanárképzősök egy része asztal alatti kötésrehorgolásra hasznosította a magyar történelemre kiosztott időt, hogy az angolosok többségéről sugárzott a kilencvenes
évek elejének nyelvtanár-hiányos boomja, mások az egész főiskolát csupán kellemes időtöltésnek tekintették, szakot is
úgy választottak, hogy a legkisebb pontszámmal is be lehessen kerülni – de íme, akadt másféle diák is! És épp egy ilyen
kollégára nem ismertem rá a sörsátorban! Remélem, hogy kitart a tanári pályán, mert elküldeném neki a Katedrális
karcolatokat:
– Tanár úrnak szeretettel!

Van kérdés, amely a tanárt is meglepi
– Tanár úr, Ön mit szokott kapni? – kérdezte Árgyelán anyuka a Hatkilóban, néhány héttel az egyik, csak az
utolsó, 1984/1985-ös tanévre rám bízott szakmunkástanuló osztályom ballagása előtt.
– Hogy mit? – kérdeztem zavartan. Tényleg, mit szoktam kapni?
A szokások fontos jelzések, eligazítanak a világban, a társasági életben. Ha követjük őket, akkor mi is, partnereink is kellemesen érzik magukat. A ballagás olyan esemény, amelyen a szereposztás ismert, a hozzá tartozó rekvizitumok szintén, ezeket a május-júniusi szezonban a szokás rendezi össze, újabban már az óvodában, sőt: bölcsődében
is. Mivel a kérdés az SZMK (szülői munkaközösség) elnöke részéről hangzott el, ezért ne beszéljünk mellé: az
ajándékról van szó.
Extrém esetektől eltekintve a végzett diákok köszönetének gesztusait a tanárok is és ők maguk is igénylik. Ha
egy osztály köszönt vagy búcsúzik, a tanulók többsége először teszi: nem árt az útmutatás. Előfordul, hogy az önálló
megoldásokhoz az életkor csekély: vagy az ötlet, vagy az illemtudás hiányzik. Ha mind megvan együtt, akkor a
helyben szokásos mérték felől sem felesleges tájékozódniuk.
Idősebbek emlékezhetnek az Ifjúsági Magazin képriportjára. Szegeden a pártállami gárda egyik oszlopos tagja
azon bukott meg 1988-ban, hogy áldozatkész hitvese leosztotta minden osztály számára az ajándékozni valót: nehogy már ugyanazt kapja a drága ember a májusi ballagáskor, mint kicsit korábban, a márciusi József napra. Hiszen
mi a csudát kezdene a hivatalból elismert, tisztelendő illusztris az ötödik herendi készlettel, vagy ugyanazon mintás
faliszőnyeggel, miegyébbel?! Diós József igazgatónak nem egyetlen osztály, hanem a gimnáziumába járt valamennyi
osztály volt szerencsés tárgyiasult módon kifejezhetni az egykori hőn szeretett apánk és tanítónk iránti hódolat mintájára a soha el nem múlót. (Ütemes taps. Vastaps). Szerencsénkre elmúlt.
Ahol nincs készenlétben a gondos feleség, titkárnő, ott is kell valaki, aki kérdez és szervez a többiek helyett. Mint
Árgyelán anyuka tette a szegedi Hatszázasban.
Szerencsétlen társaságot ballagtattam egyszer. A fiúkat három év alatt két ízben szétszórták s összevonták, változtak a tanárok, osztálytársak, a nyolc-tíz gyakorlati képzési hely – a soros (nem, akkor még nem volt műsoron
Soros!) oktatásügyi megtakarítások folyományaképpen.
Az osztálynak nevezett szakmunkástanuló halmazt harmadév decemberében egy idegösszeomlással kidőlt kedves jó kollégámtól örököltem. Két hét alatt elértem, hogy megszűntek a tömeges hiányzások (Doktornő kérem, tessék mondani, ha a gyerek hétfőn és kedden igazoltan beteg volt, szerdán meg nem, de csütörtökön-pénteken ismét,
akkor ez miféle baj?). Amikor a második emeleti folyosóra befordultam, annak a túlsó végén elsőnek kezdett – a
házirend szerint – a termük előtt sorba állni újdonsült osztályom. Ennél többre, például egy osztálykirándulásra
nem futotta – nekik. Mert én rászántam magam – amikor megemlítették.
Akkor és ott nem érdekelt senkit, hogy az osztályfőnök mit szokott kapni. Azt, amit a kollégám kapott, az
idegösszeomlást elkerültem. Nem lehetett abban az osztályban sem csoportkohéziót, sem szülői támogatást fellelni. A ballagó sor élén haladva a teremdíszítők két szál virágját (zölddel, rezgővel) dajkáltam az osztálynaplóval
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együtt a mellemen. Mögöttem a fiúk, akik szerencsésen kikerültek – és nem kimaradtak, nem kizárattak – az
oktatásvégrehajtási intézetből: mindenki felszabadult. Részem volt benne. A virágeső elmaradt.
Ballagási igényeimről utolsó aktív éveimben ezért jegyeztem meg annyit, hogy az a csokor, amelyet az osztálynaplóval együtt elöl viszek, nem az én névjegyem, hanem a mögöttem sorjázóké. Legyen tehát szép, dekoratív, ha már szállítása elől kitérnem lehetetlen. Hogy melyik volt a legszebb? Nem igaz, hogy mindig az utolsó. És az sem, hogy igazán
nem számít. De nem vagyok olyan gőgös, hogy jelentéktelenné tegyem a tanulóim figyelmességét, kedveskedésének
kisebb-nagyobb jeleit.
Ballagni jó. Egy iskolai periódus, két-három-négy együtt munkálkodással töltött tanév végén. Amikor elgondolkozik az ember, hogy miben és mennyiben gyarapodtak a rábízott emberek a beiratkozás és a kiiratkozás között.
S vajon mennyit buktunk egy-egy osztállyal?
Mikor mennyit. Az egyik utolsó iskolai ballagási ünnepélyen, 2005-ben csak a többé-kevésbé eredményesek vettek
részt. Jómagam, hivatalból. Meghallgattuk, milyen jó munkát végeztünk, meg hogy mit köszönhetünk az iskolának.
„Aranyeret”, mondta félhangosan Adrienn, utalva a maximum 17 fokos osztályterem hideg falemez-ülőkés székeire.
A többiek jóváhagyólag kuncogtak. A tanévet tizennégy felnőtt fejezte be. Ezt megelőzően tizenhét tanulót kötelezett
az iskola 12.574 forint térítési díj befizetésére, Adriennek mindössze 9435 forintba került ebben a félévben az aranyér.
Többen fizettek, de kimaradtak, mások ráfizetés nélkül tették ugyanezt, de volt olyan, nem is egy, aki ezért a pénzért,
valamint évközi teljesítménye alapján csak egy tárgyból vált jogosulttá érettségi vizsgát tenni. A felemelő ünnepségen,
majd az azt követő bizonyítványosztáson még kevesebben, öten jelentünk meg.
Erika kétszer is feltűnt az iskolában. A feltűnt kissé túlzás, mert csak amikor másodszor kezdett el nálunk tanulni,
akkor vétette észre magát nagy igyekezetével. Rájöttem: pár éve már találkoztunk. Fehér, áttetsző bőre, szeplői és
világos, szőkés haja maradt meg emlékezetemben, de főként a bátorsága. Mert a vékony kislány időközben anya lett,
egyedül. Az élni akarót, a megszületendő Leventét választotta. Mellette munkát és esti iskolát ismét! Tiszteltem őt és
a többieket, a többszörösen helytállni akaró fiatal anyákat! Becsültem, ha a gyermekvállalás nem mártír-anya szerepre
épült! Az életet az tudja széppé tenni, aki maga is úgy éli meg, és gyermekére nem sorscsapásként tekint.
A huszonkét éves Erika barátnőjével szórakozni indult. Egy közismert közúti féktelen gázolta el őket 2004 februárjában, szombaton este a város közepén. Másfél év felfüggesztett fogházat és egymillió forintot ért a zebrán megölt anya
élete. (Délmagyarország, 2004. február 28., 2005. január 29.)
– Minek ment diszkóba?! – emelte meg a szemöldökét a halálhírre az osztály előtt egy tanerő. Le se írom a nevét.
Van kérdés, amely nem kíván választ, nem tűr magyarázatot.

Katedrális kérdés: most én beszélek!
Kelemen Péter kollégát, aki több ízben fürgén jelezte, merre vegyük az irányt, mit tekintsünk kardinális kérdésnek,
a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete első kongresszusán szavajárásáról kardinális úrnak becéztük el. A kardinálishoz többnyire tartozik egy katedrális, de Péter a gengszterváltó években sem privatizált magának székesegyházat.
Beérte a címmel, címtemplom nélkül.
Egy másik, a katedrálisokhoz tapadó kardinális kérdésről egykori felnőtt diákom számolt be lelkesen. A Hatkilós
fiatalember – legyen similiter Végülis Tibor – adta elő, hogy mekkora feladat Galliában „a” katedrális elé megbeszélt
találkozóra eljutni.
– Tanár úr! Abban a városban több is volt! Több katedrális! Több olyan, mint egész Magyarországon szinte egy sem!
Végül is nagy ország, gazdag ország… – magyarázta meg rögtön. – No persze! – ámultam a fiú állandó függelékével
együtt, aki némán rajongott, s már kezdettől készséges odaadással támasztotta ki hosszú szempilláit. Volt diákom személyének járó érdeklődéssel hallgattam a franciaországi élmények után a brit kocsmakultúra elemeiről mondottakat,
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a londoni záróra okozta kiszáradás rémét, a heti bérfizetést, és bólogattam én is, akár – Tibortól kissé irigyelt – ámuló
híve. Az kijár egy sztárnak.
Katedrális-ügyben ugyan lett volna kérdésem, hogy emlékszik-e a melyik városban járt, sőt: művészettörténeti és
egyházjogi mondanivalóm is, ha már az óráimon kettőnk közül valamelyikünk elmulasztott ezt-azt, de csupán a beszélgetésben való jelenlétem érzékeltetésére kíséreltem meg jelentéktelen közbevetéssel élni.
– Bocsánat, tanár úr, végül is most én beszélek! – tett helyre rutinosan a Colin Farellre emlékeztető külsejű Tibor,
oly váratlanul, hogy elmulasztottam a kávé mellől azonnal felállni. Mert végül is ezzel a reakcióval nem kalkuláltam,
amikor elfogadtam az invitálást. Estefelé, tanítás után csak kivételesen szántam rá magam kávés kilengésre, mégsem
akartam Tibort a visszautasítással megsérteni. De az oktalan pofonok mindig oly váratlanul érnek, mint az ávósok által
1950. május 30-án letartóztatott Almásy Pál altábornagyot, aki az elsőtől elesett. Végül is érveket, racionális ellenlépéseket, még az ellenszenvet is ki lehet számítani, a piti önhittségből fakadó sértést nem.
Való igaz, hogy kellemetlen alak, aki beszédet megszakítva szeret a másik szavába vágni – s ha az enyémbe, az
szörnyű! – mert a szóbaltás ember biztosan tudja, mi lesz a következő mondat, s előre tovább gondolja vagy cáfolja azt.
Az erőszakosnak mindig van szebb élménye, jobb története, nála ütősebb a csattanó. Tessék csak a nyilatkozó rovására
önérvényesítő médiamunkásokat megfigyelni. Az ilyet a passzív fél nemcsak a távirányítóval, de a való világban is elkerüli, akkor is, ha a tettes Szavad ne feledd! közbevetéssel gázol áldozatának mondandójába.
Társalgásunk során mégsem váltogatjuk automatikusan az adót és a vevőt, nem távirati stílusban toljuk:
– Láttam egy katedrálist. Stop.
– Érdekes lehetett! Stop. –
A beszélgetés intelligens, egymást ismerő partnerek között meg-megszakítva, egymással együttműködve halad előre.
Végülis Tibor úgy torkolt le, ahogy én a felnőtt diákjaimat soha, és engem közülük rajta kívül senki.
De most én beszélek! Ha már Tibor szóbahozta: a katedrálisokról.
A franciaországi Toursban biztosan lehet találni kettőt. Tibornak talán ez okozott gondot. A püspöki katedra jelenleg a a Saint-Gatiennek szentelt gótikus csodában áll. Vajon ez a szebb, vagy a chartres-i, amelyet sok más társával
együtt utánoz? Az én szívemnek akkor is kedvesebb az a másik túri, az eredeti, amely még a gótikus katedrálisok kora
előtt épült, és nem változott, csak elomlott, ám kapott egy modern, nem hazug, nem utánzó kiegészítést a funkcionális
működéshez.
Így aztán két darabban áll a toursi katedrálisok közül az idősebb.
Mezei Szent Márton Tours-i sírját a reformáció idején igaz hittel és puritán hevülettel feldúlták, csontjait szétszórták. A szentek és ereklyék tiszteletének megszüntetése akkoriban kardinális kérdésnek számított.
Mint tudjuk, 1572-ben a vallásbéke jegyében Párizsba csábított hugenottákkal Szent Bertalan éjén rosszabbul bántak a katolikusok, mint ők Szent Mártonnal. Aztán Párizs megért egy misét, a király katolizált, majd csodák csodája:
Márton csontocskái megkerültek, a Bertalankor legyilkolt negyvenezer protestáns hullája meg kit érdekel? Az igazolt
maradványok megléte végül is csak a katolikusok számára kardinális kérdés. Zarándokaik Márton névünnepén a katonaszent hamvai felett róhatják le tiszteletüket.
Eme Mártonnak szentelt napon 1918-ban a gloire utolsó felragyogásaként íratták alá a Nagy Háború fegyverletételét a franciák a németekkel. A tours-i Szent Márton bazilika így lett a békeszerző püspök katedrálisa. Érdemes meglátogatni, mert ott Márton származási helyére, Savariára magyar nyelvű ismertetők, feliratok emlékeztetnek. Árpádsávos
címerpajzsot is látni, amelyhez a szentnek épp úgy semmi köze sem volt, mint az 1944-es gyilkoscsíkokhoz.
A katonaszentet manapság az egységesülő, békés Európa képviselőjének tartják. Az ausztriai Kismartonban 1967ben Martin-kaszárnya (Martin-Kaserne) nevet kapott egy katonai épület, Tours-i Szent Márton püspökről. Számosan
követik őt felekezeti és nemzeti különbség nélkül az egymást összekötő modern európai zarándokutakon.
Végülis Tibor, az illemtudor is járt-kelt sokfelé, bár nem tudott Mártonról és a katedrálisokról semmit. Amit látott,
átélt, megtapasztalt, azt közölte csupán. Hogy nagy, hogy sok van belőle, és hogy most ő beszél.
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Ha újra találkoznánk, inkább elkerülném, mintsem ismét a szavába vágjak! Kár volna Szent Márton köpenyéhez
hasonlatosan bölcsességének külső burkát kettéhasítani, hogy osszam. Elég volt belőle egy is. Inkább csak így, magamban emlékezem, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy diák, aki – végül is - megleckéztetett. Egyszeri és
emlékezetes, mint a kiváló PDSZ-aktivista Kelemen Péter kardinális úr buzgólkodásai.

Ki a tanár? (delmagyar.hu, 2008. 06. 06.)
A Petőfi rádióban hallottam a Rátz tanár úr díjjal 2005-ben kitüntetett pedagógusokról szóló adást. Az egyik
kitüntetett – véletlenül épp a rádió munkatársa – rokonszenvesen mesélt arról, hogy egykori diákja elit gimnáziumba
megkísérelt felvételije kudarca után válhatott a kevésbé híres középiskolájukból elért tanulmányi versenyeredményeivel
az ő tanári kiválóságának bizonyítékává.
[A Köznevelés főszerkesztője akkor – bár a tartalmával egyetértett – személyes okból nem adta közre írásomat. A
tanárként kitüntetett rádiós a főszerkesztő részéről személyes megtámadtatásnak vélhette volna.]
A mi ipari szakképző iskolánkban is megtörtént, hogy az egyik, talpig tanárnak termett magyar szakos kollégánk
tanulója országos szintű sikert aratott. Öröm és meglepetés uralkodott el rajtunk az eredmény hírére, meg egy kis
bizonytalanság, hiszen a mi magyarból kiválóink is máshonnan jönnek, jobbára kibuknak, jobb esetben „eltávolítódnak” a magasabb presztízsű szomszédvárakból, azután nálunk lesz belőlük valaki. Néha nálunk sem.
Az oktatási rendszer azon szeletében dolgozunk, ahol a kicsi eredményt, például a teljes kudarc helyett a csak két
tárgyból bukást is elégedetten fogadjuk. Ezt a család és az iskolarendszer permanens kudarcainak hozadékából való
kármentést nem szokás tanári sikerként elismerni. A kivétel az importált tanuló tanulmányi – vagy akár versmondó –
verseny eredménye lehet.
Az önálló tanári sikerhez úgyszólván más sem kelletik, mint elhagyni a pályát. Nem azokra a volt kollégákra gondolok, akik megélhetési kényszerből a cukrásziparban, a bankszektorban vagy a politikában érvényesülnek, és jó ízlésre
vallón nem érzik szükségét tanár voltukat emlegetni.
Azonban azok közül, akik elhagyván az iskolagyárat, bekerülnek a médiaiparba, az oktatásügyi szakigazgatásba, a
kulturális ágazat bármely szegmensébe, egyszóval a rokon pályákra, sokan nyilatkoznak, vallanak, ars poeticáznak arról
a hívatásról, amelyet faképnél hagytak. Az efféle megszólalók szinte mindegyike kiváló tanár, mentor, nevelő! A bizonyíték nem más, minthogy az illető elkerült, szó szerint kivált az iskolából, más pályán felfedezték, megcsinálta (majd’
elfelejtem: kipróbálta) magát! Ezért aztán az efféle disszidens nagyszerűek ellenpontjait a nem kiválók, a kitartók,
hanem az iskolában maradott kontraszelektáltak képezik, akik nem sündörögtek el társadalmi presztízzsel bővebben
rakott terepre. A tehetség megy, a középszer marad az iskolákban – ez a közhely él és működik.
Nem rég érettségi találkozónk volt a budapesti Vas utcában. Szóba kerültek a tanáraink, ő is, aki irodalmár maradt
akkor is, miután bennünket Dodótól átvett. Csinos, fiatal nő, friss egyetemi mázzal, imponáló irodalmi kapcsolatokkal, ám osztálytársaim máig nem Ágit, hanem Dodót emlegetik magyartanárukként. Dodó nem volt már fiatal, sem
szép, az irodalomnak is csupán tanára. Szójátékos trükkjeire emlékszem: -gaLász! – címezte nekem a kérdést a második
hét után. Figyelnünk kellett arra, amit mond. Nem reá, hanem a tárgyra. Horvát József nem önmegvalósított, hanem
tanított bennünket.
Nem baj, ha valaki pedagógus diplomával más foglalkozást művel. De ne akarja senki elvenni a tanárság rangját, ha
nem szállt pokolra hétszer a nevelhetetlenekért, hetvenhétszer a főnökei, a hivatal packázásai következtében, s ha nem
bosszankodott néhányszor a pályaszökevény zsenik nagyképűségén.
Tévékabaré tanár úr – Havas Henrik – bárki riportalanynak utána szólhat, az utolsó, legbölcsebb poén mindig
az övé, a hangot-képet ezután keverik le. A nemzet tanár ura – Nemeskürthy István – éveket, fontos tényeket keverhet össze még írásban is, hiszen a bőrkötetes díszkiadásokat kevesen olvassák, kritika ezeket sosem éri, a tudomány fórumain meg nem foglalkoznak szakmán kívüli óriásokkal. Nincs olyan magasság, még a köztársasági elnöki
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Sólyom-szárnyakon elérhető budai Váré sem, amely nem csábít kockázatmentes tanárkodásra.
A köztanár néha hibázik, s ha a kellően tiszteletlen osztályból valaki szóvá teszi a vétkét, akkor értékeli a figyelmet,
a kritikus szellemiséget. A köztanárnak vagy akad tehetséges diákja, vagy nem. Vagy hagyják dolgozni, vagy nem.
A köztanár nem a nézettségnek, és nem a nemzetnek felelős. Vele naponta szembe néz a zsűri, a díjkiosztó bizottság,
mivel a tanítványainak tartozik hűséggel, felelősséggel, szeretettel, s nem az iskolának, netán valamely kurzusnak lojalitással. Tanár – diákok nélkül nem létezik. A tanulók avatják azzá, sikereit is jobbára ők tudják learatni, betakarítani.
Tanítványai vezetik a vonatokat és az élelmiszerboltot, ők műtenek, nekik tapsol a publikum, belőlük épül a nemzet. Ő a tanár.

A Kárpáti-görlöktől N. tanár úrig
A tanári gyengeségek elé hölgyekre utaló cím illik, hiszen mióta alulfizetett ez a szakma, a férfiak udvariasan átengedik a gyakorlását a szebbik nemnek. Azonban sem a nők, sem a férfiak nem mentesek az emberi gyengeségektől.
A helyi mendemondák szerint egy tanfelügyelő, Kárpáti kedvenceinek számított az a két tanárnő, akik egy ízben a
folyosóra nyitott ajtajú szertárban adta elő, hogy:
– Az inas! A hülye!
– Mind marhák!
– Bunkók!
– Analfabéták! – és így tovább.
Egyiküknek sem jutott eszébe, hogy bennünket azért fizetnek, hogy a szakmunkás tanulók nevelését akár példamutatással is segítsük! Égett a fülem attól, hogy tanárként egy kalap alá vehető volnék velük, a humán szakosokkal,
akikkel könyvtárban negyedszázad alatt sohasem találkoztam.
Évike arról volt híres, hogy kémia szakosként a magyar irodalom érettségi vizsgáját felügyelve jóságos tippeket adott
a jelölteknek. Egykori jó tanuló-jó kislányként fel sem tételezte, hogy ne értene az irodalomtanításhoz, hogy dolgozatjavításkor az idejétmúlt helytálló mondatok jobban árulkodnak az idegen tollakról, mint a kémia dolgozatokban ejtett
hibák.
Az is előfordult, hogy Elveszett egy bizonyítvány (Délmagyarország, 1991. október 11.). Az újságíró Török János
ügyéről számolt be, akinek a neve nem szerepelt az osztálynaplóban, nem volt meg a tanulmányait lezáró bizonyítványa
sem, de szeretett volna érettségit – emlékezetre. A tudósító sem az érettségire felkészítő tagozatunk nevével, sem annak
képzési rendjével nem volt tisztában, az adminisztrációs lazaságot illetően azonban nem tévedett. Az osztálynaplót
vezető Évike helyett azonban – jó szimattal – az akkori hatalmasok által megbuktatásra kiszemelt igazgatót nevezte
meg, őt nyilatkoztatta.
A trehány tanárnő által végig pletykált, elfecsegett órák káros következményeit a lakásán tartott különórákkal meg
lehetett előzni. Amikor a kollégák ezt a gyakorlatot fel akarták számolni, az igazgató hivatalos felzárkóztató tanfolyamot iktatott a tanrendbe. Hogy, hogy nem, Évike erre is rátette a fenekét. A tanfolyami órákon szintén önmegvalósított, kompenzált, sztárolta önmagát, majd szükség esetén a dolgozatokban kékkel javított. Nem tudhatta ezt előre az
egyik osztályomba járó szókimondó, ABC áruházi pénztárosként dolgozó nő, aki előttem kifakadt:
– Tanár úr, csináljon már valamit! Kifizetjük a különórát, csak ne kelljen rá elmennünk! Van nekünk munkánk,
tanulnivalónk anélkül is. –
A korrupciónak akadtak határesetei. Makótól Baksig és Pusztamérgesig terjedő beiskolázási körzetünkben
Hofgesang Péter (igazgatott 1972-1988) gyakran szekírozta a tanárokat családlátogatási kötelezettséggel. Maga sem
gondolhatta megvalósíthatónak, de a szocialista vezetéstudomány módszereként ezzel is egy kis vajat – bármikor felhasználható vétket – helyezett a köztanár fejére.
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Akadt, aki a feladatot az első tanítási nap előtt abszolválta, s szerény öntudattal közölte, hogy leendő elsőéveseit már
augusztus végén megcsaládlátogatta. Dani Feri csendben hozzáfűzte, hogy az illető csirkével, kacsával tele csomagtartóval tért haza. Vaj nélkül.
N. tanár úr ellenben – a Délmagyarország 1995. július 26-i számában megjelent tudósítás szerint – felfüggesztett
fogházbüntetést kapott – vesztegetésért. N. tanár úr szekundájával kapcsolatban azonban meg kell jegyezni, hogy fenyegetésről, zsarolásról, kényszerítésről szó sem esett. Nála a biztos bukást lehetett elkerülni némi kenőpénzzel – akár
a közéletben, a nagypolitikában. Tanulja meg az a büdös kölyök időben, hogy lehet előbbre jutni!
Vagy a börtönbe…

Mártika sitten van
– Hatszázas, tessék!
–…–
– Mártikát? Sajnos, őt nem tudom adni. Sitten van.
– …?! –
– Ahogy tetszik mondani: dr. Pataki Márta.
– …? –
– Igen, a Csillagban. Marx tér 13. Tetszik ismerni? Akkor meg tetszik érteni, hogy nem tudom adni a tanárnőt?
A beszélgetés ezt követően megszakadt, a másik beszélő elnémulása után maliciózus kollégánk elégedetten tette
helyére a kagylót. Fekete Jenő tanár úr sajátos, ironikus humora gyakran mozgott a rosszindulat határán, így az előbb
említett ziccert már csak azért sem hagyhatta ki, mert maga is részese volt a Mártikának kiosztott börtönbeli tanításnak, ám a főnökség előszeretettel fosztotta meg őt a túlóráktól, a különféle pluszpénzektől.
Amikor új kollégák érkeztek, s Jenő megorrontotta, hogy az illető valakinek a valakije, netán mozgalmi beosztásba,
KISZ tanácsadó tanárként vagy kultúrnéniként (kulturális nevelőtanár) alkalmazták, és ezért vélhetően főnöki kedvenc, a maga tanproletári mivoltából kiindulva úgy kitakaríttatta velük a szertárt, hogy irányítás közben még a szeme
rebbent. Az egyik széken derűsen üldögélt, szuszogott, orientált, véleményezett. Mire a kolléganők feleszméltek, már
minden a helyére került, pormentesen. Ehhez képest engem, mint új fiút nagy jóindulattal tájékoztatott: a diri matekot
tanít, de nem tud négyzetre emelni, X-né kurva, Y-né apéniás, Kis kolléga hörcsög, Nagy kolléga hólyag. A szakma is
szóba került, aztán nagyot sóhajtva feltápászkodott, és bejelentette:
– Most már indulnom kell! Megyek a kedves kis rablógyilkosaimhoz!
Gondoltam, ez is egyike a stilisztikai túlzásoknak, amellyel az új kolléga számára érdekessé és otthonossá teszi a
Hatszázast, mintegy beavat és befogad a hatáskeltő szöveggel, de hamarosan rá kellett jönnöm: a rablógyilkosok szó
szerint értendők.
Majd’ minden a pénzről szól a tanáriban is. Nem arra gondolok, hogy ölni tudnánk érte, ez azért túlzás. De tanévkezdéskor, szeptemberben jut belőle a legkevesebb, nincs nyári túlóra, csak az alapfizetés. Szeptemberben a pedagógus
gyereke is óvodát, iskolát kezd, ennek vannak költségei, kinőtte a divat a ruhát, a Rotring ceruza is követelmény, s egyszer az is megtörtént, hogy kisiskolás fiunknak az egyetemről frissen szerzett nyeretlen harmadéves angoltanár előírta
két darab kéziszótár megvásárlását a méregdrága nyelvkönyvek mellé. Oroszt is „tanultunk” persze, olcsóbban, ezért a
szeptemberi helyzetet egy szóval foglalhattuk össze: Gubanyet.
Így esett, hogy amikor egy kiváló kollégánk hátat fordított a börtönnek, akarom mondani az iskolának, nem sokat
tétováztam, elvállaljam-e helyette a Csillagbörtönt. A konkrét helyzet konkrét elemzése egyértelművé tette a döntést.
Amúgy is megvan ott valamennyiünk téglája, ideje hát szemügyre venni. Egyszer még protekcióm is lehet. Így aztán
több mint egy évtizedet töltöttem börtönben. Hetenként egy délután. Nincsenek rossz emlékeim róla.
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A sitten
A Csillagbörtön iskolakörletében az asztalok mögül penészes arcok néztek vissza rám. Ez volt a legmegdöbbentőbb
számomra az intézetben. A szürke mákos rabruha természetesebb benyomást keltett, mintha a közismert, hosszában
csíkos lett volna, de embertelennek hatottak a halvány, sápadt, kifejezéstelen emberi arcok. „Odakint” még a kórházakban sem látni ilyen beteges egyöntetűséget. Ezek az emberek nem kaptak napot, nem kapta meg őket a nap a sokadik,
a börtönbeli nagyon sokadik napon. Ahhoz kevésnek bizonyult az előírásos, majd’ mindennapi egy órás udvari séta.
Pedig a híres dalra, a Késő üzenetre utalva: a szegedi börtön ablakába
gyakran besütött a nap. A Csillag
épületszárnyának hol az egyik, hol a
másik oldalát világította meg.

61. Sorsok, remények.

A sitiprinc eszerint hordozta egyik
oldalról a másikra, s akasztotta fel az
ablakzugba beépített ablakrácsra az
ő kicsiny ültetvényét, a favályúban
gondosan nevelt macskapöcse paprikát. Kincset ért az ízesítés akkor,
amikor addig etették a vitamindús
növényi táplálékot az elítéltekkel,
amíg a pótkocsis teherautó-rakomány kapor el nem fogyott. Bármiféle egyéni igény kielégíthetősége óriási
jelentőséggel bírt odabent.

De nem mindenki panaszkodott a börtönkosztra: a szocializmus utolsó évtizedében megtörtént, hogy egy utcán
élő ember a rendőrjárőr szeme láttára tört be egy kirakatot: rögtön bevitték, s ősztől tavaszig kitelelte a büntetést. Nem
csak a meleget, a váltás tiszta ruhát és a rendszeres étkezést nyújtotta neki az állami gondoskodás, hanem előfordult,
hogy életmentő orvosi kezelést is.
A tanárként bent töltött tanévek alatt a nagy, sápadt, szürkeruhás tömeg egyöntetűsége feloldódott. Az iskolakörlet
ablakkertész pedellusa után másokat is megismertem valamelyest, ha úgy akarták. Volt, aki szabadulását követően pajzán képeslapot küldött egy tengerparti üdülőhelyről, akadt, aki a szabadsága alatt látogatott meg. Pedig a lakáscímem
nem nyilvános. A ballagás előtti nekem adható szerenádot persze nemcsak emiatt lett volna körülményes megszervezni.
Egyszer mégiscsak csengettek. Amikor megláttam az ajtóban a vékony kis fiatalembert, nem tudtam hová tenni.
Udvariasan köszönt, tanár úrnak szólított, s ekkor, a meglepődés oldódásakor ismertem fel. Vele volt egy szintén
sápadt, igen karcsú, csinos, feketébe öltözött nő. Beengedtem őket. Szinte csak a lakásban vált teljessé bennem a felismerés, hogy a vendég: csillaglakó!
A beszélgetést ő irányította, a szorgalmas, tudálékos diák a Kaptárból. Dolgozatai tele voltak idegen szavakkal,
melyeket saját, több nagyalakú füzetből alkotott kéziszótárába gyűjtött és onnan memorizálta őket. Igyekezett velük
meglepni engem is, aki az idegen szavakat lehetőség szerint kerülöm. Legtöbbjüket egyszerűbb helyettesíteni, mint
megmagyarázni.
A dolgozatjavítási óra részeként sor került nemcsak a szóbeli értékelésre, hanem a javításaimra történő rákérdezésekre is. Ezt annak ellenére sem tartottam feleslegesnek, hogy egy-egy kifogás jelzéséhez szöveges iránymutatást is fűztem,
például, hogy a bekezdés 5 V-os, amellyel a „volt” szó ismétléséből adódott „feszültségre” hívtam fel a figyelmet. A
hibáztatott részek megvitatása után került sor az osztályzatok véglegesítésére, a naplóba történő beírásra. Egyszer azonban nem az osztályzatról, hanem az idegen szavakat kedvelő (preferáló) szerző tájékozottságáról szólt a vita. Már akkor,
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amikor aláhúztam a látogatóm máskülönben kiváló irodalom dolgozatában a ditriambus kifejezést, számítottam arra,
ami a javítási órán bekövetkezett.
Kötötte az ebet a karóhoz, hogy van ilyen szó, én pedig, nyújtva a jelenetet, nem hittem el neki. Szó szót követett
derűsen, majd igazát és az én tájékozatlanságomat bizonyítandó lelkesen hozott le a zárkájából egy nyomtatásban
megjelent szótárat a szerző, hogy íme itt van benne a ditirambus! Az elragadtatott érzelmekkel teli, dicsőítő költemény görög neve. Csakhogy a dolgozatában két betű felcserélődött! Szándékát a javítás során természetesen megértettem, de kifogásommal nemcsak odafigyelésemet jeleztem, hanem az idegen szavak használatának kockázatát is.
Diákom nem vette zokon a leckét…
Szabadsága idején meglepetésemre azért keresett fel menyasszonyával együtt, hogy szabadulása után különórákat
vehessen tőlem. Mintha Miskolcon nem találhatott volna nálam különb magyartanárt! Velük azonban szíve választottja jelenlétében, de még elítéltként aligha hozhatta volna szóba a tanár doktori oklevelét! Beszélgetésünk úgy alakult, hogy maga a börtön, a szabadulás nem is hangzottak el benne. Az pláne nem, ami miatt mindez bekövetkezett.
Körülírtuk, vagy inkább megkerültük, idegen szavak nélkül.
A csillagos osztályaim tanulóitól sose kérdeztem, hogy mit követtek el. Így aztán börtön-tanéveim kezdetén – a
feleségem kérdésére –, hogy félek-e „odabent”, magabiztosan válaszoltam:
– Ugyan mitől? Vannak ott ártatlan emberek is. Némelyikük csak a feleségét gyilkolta meg…
Egyikük eme némelyek közül nem az ártatlanságát, hanem a könnyelműségét emlegette. Úgy vélte, jobban járt
volna, ha sikeresen befejezi a gyilkossági kísérletet. Akkor az asszony – hogy az a magasságos tegye ide meg amoda
– nem vallott volna ellene. Hogy ezt poénnak szánta-e, nem tudhatom. Őrszolgálati bölcsességként a seregben hallottam effélét: ha már lőni kell, akkor ne legyen tanú.
Néha előtörtek a másféle vallomások, érzelmek is. Irodalomórán, ha jól sikerült. Arany János Ágnes asszonya
férjgyilkossága miatt nem a börtön, hanem a lelkiismerete által bűnhődik meg. A Csillagban sokakban őszinte
megrendülést váltott ki a ballada üzenete. Kiszakadt belőlük: – Nap nem telik el úgy, hogy ne bánnám! – mások
nyugodt cinizmussal reagáltak erre: – Ne tessék elhinni, tanár úr, itt mindenki hazudik, bűnözők! –
Természetesen a bűnelkövetők
nem mindegyike bűnöző! De aki a
nehéz életűek közül elmesélte, hogy
javítóintézetben kezdte, börtönben
folytatta azt, amibe beleszületett, s
börtönévei alatt a felesége gyermekükkel együtt külföldre távozott,
szárazon feltette nekem a kérdést:
szabadulásakor 1200 forinttal a
zsebében lakás, megélhetés nélkül
vajon mihez kezd majd?! Ki lehet
találni…
Egy másik elítélt odakint rendőrként szolgált. Kocsmai hergelés
után leendő apósára és anyósára lőtt
rá. Elhitették vele, hogy a menyas�szonya és annak csábítója közeledik
a sötét, folyóparti töltésen. Ez a rab
egyike volt azoknak, akiket a híres
Richter-gyilkosság után előre, a tanár és a tanulók közé, az első sor
első helyére ültettek. Megbízható,

62. Graham Greene: Brightoni szikla – Köszönöm, fiúk!
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korrekt, nyugodt emberként engem
védett, hiszen bárki bekattanhatott
a tanteremben is ugyanúgy, ahogy
Richter Richárd a bútorgyárban.
1984-ben azon az októberi délutánon is odabent, a Csillag-épületben dolgoztam, amikor hirtelen
minden rabot a zárkákba, engem
pedig az intézetből kiparancsoltak.
A szomszédos gyárban ekkor történhetett a szörnyű hármas gyilkosság. A Délmagyarország talán
két nappal később írta meg, a tanítás legalább három héttel ezután
vált lehetségessé. Tanulóim szerint
Richter kereste a halált, s miután
63. Bankett – a ballagás kicsit később...
öngyilkossági kísérlete – megbilincselve fejest ugrott az emeletről – nem sikerült, támadt a bútorgyári művezetőkre. Kivégzése napján elcsendesült
a Kaptár…
Az én tanítványaim középiskolai érettségire készültek, s az iskolába járáshoz nemcsak a 8 osztály, hanem a
szakmunkásbizonyítvány is kellett, továbbá jó magaviselet a sitten. A lehetőség inkább néhány órai civil életet jelentett a börtönön belül, mintsem szabadulás utáni jobb anyagi perspektívát. Volt, aki kerek perec megmondta, hogy a
szakmájában többet keres, mint az érettségizett irodisták. Főiskolát végzett, művelt, olvasott tanítványom is akadt,
de végzettsége csak érettségi után derült ki. Addig is: minden jegye ötös lett nálam… Neki sem a bizonyítványra volt
szüksége.
A Kék fény tévéműsorból benzinkutas gyilkosként elhíresült fiatalembernek maga az iskolába járás, az érettségi, a
második–harmadik szakma adta vissza az életkedvét, s ezzel talán – a sitten – az életét is. Története addig a bizonyos
pillanatig banálisként indult. Egy lánynak szeretett volna jómódú riválisához képest imponálni, a benzinkút amatőr
kirablása gyilkossá tette. A lány néhány hónapig válaszolt a leveleire, de aztán műsorváltozás történt. Az elítélt egyedül
nézett szembe az egész addigi életének hosszával felérő rabság tényével, s persze azzal is, amit azért a lányért elkövetett.
Nevelőtisztje, Roszkos István vette rá, hogy készüljön az érettségire, tanuljon második, harmadik szakmát, hozza ki a
börtönévekből mindazt, amire képes, ami lehetséges. Az élő halottból lassan élő, reménykedő emberré kezdett válni…
A 40 évet be nem töltött iskolázatlan rabokat az „átkosban” kötelezték az általános iskola elvégzésére. Ez aztán a
szabadság beköszöntével, 1990 után megszűnt. E tekintetben visszatértünk a polgárosodás küszöbére, a reformkorba.
Bölöni Farkas Sándor 1830-1832 között tett utazásának tapasztalatai alapján az amerikai Massachusetts-i állami börtön legfontosabb, követendő funkciójának az oktatást, a nevelést tartotta idehaza, az akkori két hazában, Magyarországon és Erdélyben!
Talán nem egészen úgy, ahogy csinos kolléganőnk az írni-olvasni is alig tudó általános iskolai közegben az esztétikai szép fogalmát magyarázta. Nem vitt be szemléltető eszközt, a tankönyv sem elégítette ki, így a figyelmet magára
fókuszálta:
– Szép például az én lábam! –
A kanos társaságban mindig meglévő feszültség kirobbant:
– A tüve! – harsant fel rögtön, s ezt aztán óriási hangzavarban ütötték felül a különféle, csöppet sem esztétikai
élményekre utaló tippek és javaslatok. Hiszen ezek az emberek nőt alig láttak, este nyolc után az egyetlen tévéadást
központilag kapcsolták ki, hogy alkalmanként a szocialista erkölcs szempontjából káros tartalom ne érje őket. Így
aztán a rémült tanárnő az iszonyú hangzavarból, a rámeredő férfivágyak ostromából csak a vészcsengő alkalmazásával
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tudott kimenekülni. A berontó fegyőrök az osztályt szétdobták, a tanítást szüneteltették, s némi fegyelmi büntetést
követően kezdtek el az órán történtekről kérdezősködni…
Igen, a rabok is emberek. A büntetéssel járó korlátozásokat tudomásul vették. Volt, aki ezen keretek között a fizikai
erejével, volt, aki szellemi kapacitásával lett odabenn fontos személy. Az egyik osztálybizalmiról – amely egy másik
szerep – meg-meg jegyezték, hogy ő a kislány. Elfogadta, nem zavarta, hozzá tartozott. Én is megvontam a vállam.
Ám sokan szóvá tették, hogy csak szabadságmegvonás szerepel az ítéletben, a szexualitás megvonása nem! A sittes
szólásmondás szerint bemegy a laboráns, kijön a buzeráns… Mert nem mindenki született ilyennek vagy olyannak, s
nem mindenki választ szabadon. Szexualitása azonban mindenkinek van.
Az irodalom, a művészet az életről, a halálról, a szexusról szól. Akkor is, ha az utóbbiról az iskolai tananyagból
nemigen lehet tudni.
Az egyik osztályomban egy 16 oldalas dolgozatban olyan elképesztő erővel tört fel a bebörtönzött, s eközben az
erőszakszervezet tisztje révén megcsalatott Madách Imrével való azonosulás, amilyen mértékűt sehol máshol nem olvashattam! Aki írta, minden tekintetben férfinak tudta magát. Büszkén mesélte, hogy kétemeletes ház tetejére mászott
fel kívülről tévéantennát javítani, hogy a gyerekek tévét nézhessenek. Ám nem akárki, hanem egy fegyveres, hivatalból
bátor katonatiszt gyereke ismerte el:
– Na látod apu, a bácsi megcsinálta! –
Az említett 16 oldalas dolgozatot persze nem lehetett a minden iskolában megszokott módon, a tanteremben
kétszer 45 perc alatt megírni. Eleinte ebben az osztályban is a katedráról – a börtönben még nem vették ki alólunk
a dobogót – figyeltem, hogy illegális tevékenységek ne forduljanak elő. A rendszerváltás után, hogy ne unatkozzam
annyira, az asztalomra tettek a fiúk egy rakás színes szexlapot, s mi tagadás, ezek sokkal inkább lekötöttek, mint az
előttem körmölők! Mivel nem az üldögélésért fizettek, s a tényleges tanítással töltött idő is jobban hasznosult, ezután
inkább „házi” dolgozatokat írattam. Akinek tellett rá, 10-20 oldalt is írhatott.
A börtönről nincsenek rossz emlékeim. Arról a kevésről, amit tapasztaltam, könyvet lehetett volna írni, annál is inkább, hiszen az egyik parancsnokhelyettes ebben támogatott volna. Anyaggyűjtés helyett azonban inkább tanítottam.
A büntetés-végrehajtás tisztjei és tiszthelyettesei és az Alföldi Bútorgyár dolgozói segítették a munkámat. Számukra
is indult osztály. Ez az osztály a rabokkal ellentétben valóságosan is elballagott, s ez alkalommal a valaha volt legszebb
virágcsokrot tették a tanári asztalra.

Holtbiztos kétely
A nyolcvanas évek közepén iskolánkban is megjelentek a személyi számítógépek. Ott ügyetlenkedtem velük magam
is a főépület irodai traktusán, sok segítséget kaptam Erdei és Forgó kollégáktól s kivált Kispéter Zolitól, a Primástól.
Mindegyiküknek hálás vagyok, de még a pártállami dirinek is, hiszen az iskolai Mikulás ünnepély után az én gyerekem is leülhetett a HT 1080Z számítógép elé Galaxyt játszani. Kiváló programozó lett belőle.
Majd’ húsz év múlva, 2002-ben az ECDL informatikai tanfolyamnak a hétévenkénti továbbképzési kötelezettség
teljesítését kellett szolgálnia. Számomra a feljebb sorolásához nem volt szükséges: már nem érhettem el magasabb
fizetési osztályt. Talán ezért, talán másért a különféle honorálható megbízások épp úgy elkerültek, mint a külföldi
tanulmányutak, a családtagoknak, csókosoknak titokban kiosztott drága pendrive-ok, amikor az még újdonság volt.
Ebben a helyzetben kellemes meglepetésként ért az iskolától kapott 58 000 tízezer forintba kerülő informatika-oktatás,
amelyre – ahogy Fekete Jenő szerette volt mondani – farka felvágva jelentkeztem.
Két kollégánk felváltva tanított a Békéscsabai Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ kihelyezett tanfolyamán.
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64. Aki jól viselkedett, mehet Galaxyt játszani.

Egyikük, nevezzük Mackó úrnak
Jancsit, minden sztár allűrt mellőzve
adott elő, olykor visszafogott, személyeket soha nem sértő, minden
kivagyiságot nélkülöző humorral. A
tananyagból a szárazabb részekkel
bajlódott, az intézményben meg azzal a hátránnyal, amit iskolánkban a
szakjában évekig egyetlen egyetemi
szintű végzettsége okozott. Az iskolavezetés fölérendelt egy informatikai
vezető címmel és alacsony heti óraszámmal felruházott szakképzett kohómérnököt, aki koncepciózus órarendeket is tudott készíteni. Mackó
úrnak például – miheztartás végett
– tanévekig pihentető, kétheti 25-27
lyukasórával. Reggeltől estig.

A másik kolléga jobban érvényesült, ő vitte a prímet, ahol tehette, meghódított tanárt, diákot, főnököt egyaránt.
Megvolt hozzá a megjelenése, önérték-tudata. Több nyelvet tanult, középiskolai tanári oklevelet is szerzett az iskolában
eltöltött alig 28 év után. Ha igazgatóként kezd annak idején, sikerült volna hamarabb is – a marxizmus-leninizmus esti
egyetemi szakosítón vagy pedagógia–vezetési ismeretek szakon. De ilyen a világ, csupa baj, probléma, kései felismerés.
Például aki Prímás szaktantermébe tartott, már az ajtón olvashatta: „Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel”.
Prímásnál talán csak Harsányka volt holtbiztosabb a tanfolyamon, de minden alapot nélkülözve. Szerencsére nem
ő került a közelembe.
Balról mellettem egy csinos fiatalasszony ült, Kiss Anti kolléga felesége. Mártára szinte folyamatosan számíthattam:
nagyszerű írott és kinyomtatott anyagai voltak, amelyekbe menet közben is betekinthettem.
Jobbra tőlem Sándor, azaz barátkozásunkat követően: Sada foglalt helyet. Sada – Mártival ellentétben – nem gyakorolta a gyorsírás tudományát, s bár otthon kiváló számítógépe működött internet kapcsolattal, azzal nem érzékelhette a mi közösségi hálózatunkat, a szociometriai viszonyrendszert, a helyi pregnanciát. Nem ismerte hírből sem Mackó
úr és Prímás metódusát, így hozzá képest én a hazai pályán képben voltam.
Sada egy vendéglátókat képző intézmény gyakorlatioktatás-vezetőjeként hozzászokott a szuverén döntésekhez, feladatmegoldásokhoz. Képzeljük el az éttermi konyhát, mint veszélyes üzemet, benne a legkülönfélébb, változó nyersanyagokat, az időnként rendelkezésre álló, majd bármi okból megváltozó, eltűnő feltételeket, a sokféle természetű és
tudású, képzettségű embert, akiket a séfnek vezényelnie kell, hogy hamar múló műremeket hozhasson létre! Nos: az
előbbieket: a szakácsot, cukrászt, felszolgálót, a leendő séfet Sándor képezi, ráadásul munka közben! Nem szövegszerkesztővel és tabulatúrával, hanem ésszel és tapasztalattal, a veszélyes üzem kőkemény valóságában. Ez a munkája: száz
tényezőt egyszerre figyelve mindenből és mindenkiből mindig a lehető legjobbat kihozni! Ő volt tehát a tanfolyamon
a jobboldali szomszédom, Sada!
Abban a pillanatban, amikor a magyarázatban homályt, vagy a képernyőn hiátust észlelt, már szóvá tette. Ha Prímás nem intézkedett azonnal, vagy a gép nem fogadott szót, őszinte nyíltsággal reklamálta. Úgy állt a problémához,
mint a tankonyhában, ahol elég egy pillanat a tönkremenéshez! Határozott kívánságaival, morcos elégedetlenségével
hamar magára vonta a figyelmet.
A szüneteket két mentorunkkal a tanári munkaszobában beszélgetve töltöttem, s mint órák után megesik, élcelődtünk kissé a történteken, például Harsányka dolgain. Másokkal együtt kolléganőnket is szorította a továbbképzésre
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előírt határidő, mégis háborgott a főnöki diktátumként értelmezett képzés ellen: hol az időpontok nem tetszettek, hol
az, hogy mi lesz, ha nem sikerül a vizsga, vissza kell-e a pénzt fizetni, meg egyáltalán: hogy is sikerülhetne egy matematikusnak informatikából a középiskolai anyagot elsajátítani? Főleg, ha minden alkalommal késik húsz-negyven percet,
s hiába reklamálja a lekésett információt, a megoldások menetéhez az azonnali tanári segítséget.
Mi tagadás: a még ismeretlen Sada követelőzése is felidéződött a szünetekben. Mackó urat effélékkel nem lehetett
felizgatni, Prímás azonban jót ironizált azon, mennyire bizarr kísérlet egy avatatlantól az ő módszerére vagy az előadására rákérdezni, ki volna képes bármit is nála jobban csinálni, ki feltételezheti egyáltalán, hogy nem tudja előre
az összes előforduló problémára a megoldást. Udvariasan kontráztam Prímás élceihez. Évről évre egyetlen tantárgy
ugyanazon anyagát adja le kellő intelligenciával és előadói készséggel, valóban a kisujjában lehet minden kérdés, odavissza, keresztbe-kasul.
Ami Sada barátomat illeti, óra órát követett, és csendesen összebarátkoztunk. Könnyen megtaláltuk egymással a
hangot, közel egykorúakként beszélgettünk, néha szünetben, gyakran hazaútban: életünkről, szokásainkról, asszonyról, telekről, hobbiról. Váltottunk e-maileket is, megnézhettem a kiskert, a hét végi munkálkodás fotóit. A tanfolyami
órákon pedig a képernyő megfelelő helyére mutató ujj, a kulcsszó karikázása a füzetben, a jelzés, hogy várjon sorára
a kérdésével – bizonyára segített barátomnak abban, hogy felvegye a tanulócsoport egy szürke tagjához illő, számára
szokatlan szerepet. Tulajdonképpen csak a tempóról és a csomagolásról volt szó, hol egyikünk, hol másikunk került
inkább szinkronba az előadóval. Alighanem a tanárainkat is kiismerte, bár ebben – az ajtóra kiírt beosztásommal ellentétben – nem vagyok holtbiztos. Tűnődésem tárgya tulajdonképpen a bennem máig megmaradt kétely.
A tanfolyam-végi kisebb ünnepséget Sándor munkahelyén rendeztük: szerény, de mégis ízléses terítés, azután különleges konyhaművészeti csemege várt bennünket 2002. december 17-én.
A menüsor: Jércemell párizsiasan, Hunyadi János kedvence, Vegyes köret, Házi vegyes savanyúság, rétes – mindez a
kifogástalan szövegszerkesztéssel alkotott meghívó szerint. Az ajándék Jameson whiskey-n és a többi italon kívül mindent a házigazda varázsolt elő. Hostessek fogadtak, ruhatár működött, rokonszenves felszolgáló-tanulók prezentálták a
Sada által bemutatott étket. Kár, hogy Mackó úr nem jött el az általa korrumpálónak vélt jóízű szakmai prezentációra!
Prímás udvariasan figyelte vendéglátónk pezsgő mellé szánt, a tanfolyami hallgatók nevében elmondott köszöntő
szavait. Mindenki a megszokott rutinra számított, elégszer hallgattuk a másik oldalról a végzősöket: a tanulók méltatják a lelkiismeretes tanári munkát, az előfordult határozott, de célravezető bírálatot, az alig teljesíthetőnek tűnt, de
végül meghaladott mércét, egyszóval mindent, amivel a diák az általa elért eredményből fakadt öröm és büszkeség
részesévé teheti a mestert.
A tanfolyamzáró bankett köszöntője azonban legalább kettőnk számára lélegzetállító fordulatot vett. Sada a valóban remekül dolgozó Prímás mellett vagy inkább helyett – minden illem, automatizmus és hagyomány, továbbá
szakmai érdemek dacára – a mellette ült tanulótársát méltatta, a vele eltöltött időt nevezte nemcsak kellemes, de megtisztelő, nagyszerű élménynek! A dolog annyira meghökkentő, váratlan és zavarba ejtő volt, hogy magam sem tudtam
vele mit kezdeni. Egy köszönömöt meg egy nem kellett volnát nyilván elhebegtem. Abban holtbiztos lehetek utólag, sőt:
eziránt nincs bennem semmi kétely, hogy az, akit a köszöntés valójában megilletett, Prímás – mindent megtett volna,
hogy megsemmisítse az elhangzottakat.
Egy tiltott művelet miatt elbukott tanfolyami rész-vizsgám után már nem találkoztam a csoporttal. A többiek és az
oktatók ilyen alkalmakkor később is összejöttek. Aztán valahogy nem jött válasz az e-mailjeimre Sadától. Ha a buszon
találkoztunk, ő visszafogott maradt. A korábbi barátság bizonyára nem a köszöntő ellenére, de alighanem miatta –
megszűnt.
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Dr. AGy menzája
Eleinte nehezen tudtam őt a többiektől megkülönböztetni, hiszen dolgoztunk ott vagy háromszázötvenen. Pedig az
öltönyös-nyakkendős, nálam idősebb dr. AGy nem akárki volt, hanem a Hatkiló egyik félvezetője, az MSZMP helybéli
oszlopa, aki alulról kúszta fel magát a pedagógusi pálya csúcsára. Az asztalfőre.
A Hatkiló asztalával, vagyis a menzával, nem lévén sem válogatós, sem jómódú, úgy negyedszázadig meg voltam
elégedve.
Szakmunkástanuló fiaim nem mindig, pedig – a proletárdiktatúra jegyében – a nyolcvanas években három forintért
kaptak egy ebédet, amely pár évvel azelőtt még egy forintba került. Gyakran kihagyták, talán mert az órák végeztével
egyszerre sokuknak kellett volna sorba állni, inkább rohantak fontosabb dolguk után. Tanári, azaz osztályszempontból
hitvány értelmiségi lévén ezt nem engedhettem meg magamnak. Soós kolléga egyenesen meg is fogalmazta, hogy szombati tanítás megszüntetése a kedvezményes, bár nekünk korántsem három forintos ebéd aznapi elvonásával járt, amely
az életszínvonal csökkentését jelenti. Ezt is megspórolta szocialista államunk az iskolai fűtés- és világítás költségének egy
napi arányos részével együtt.
Az A és B menüből helyben, az ebédosztó pultnál lehetett választani, amíg valamelyik el nem fogyott. Elsők voltak
az irodások, már a déli harangszó előtt, mindig köztük szuszogott dr. AGy szakismereti igazgatóhelyettes. Aztán el-elüldögélt az alumíniumtálca mellett fél egyig is, hiszen kimerítette a délelőtti munka, amelyet ügyintézője, Ördögh Marika
végzett kiválóan. Csakhogy a felelős vezetőt várta sajtó, a Népszabadság, a Népszava, a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap,
és a helyi pártbizottság lapja, a Délmagyarország. A helyes irányban történő tájékozódás egyenesen pártfeladat. Belátható,
hogy az öt újság délelőtti leküzdése egész elvtársat kívánt, nem is mindig sikerült megoldani.
Dr. AGy sok vizet nem zavart, így minden esélye megvolt rá, hogy a káderfejlesztési terveknek és a családi karrier elvárásoknak megfelelően igazgató váljon belőle. Szakoktatóként kezdte, marxista egyetemen tanult, pedagógiából doktorált,
sose mulasztotta el a pártgyűléseket. Midőn a pálya zenitjére ért és mindenható igazgatóvá lett (1991-1994), nem élvezhette azt felhőtlenül. Az élet kegyetlen: kórházba utalták, együtt éreztünk vele, ahogy lehet. Az ember sajnálta a java korabeli
férfit, de ami engem illet, nem túl sokáig, mert a gyógyulása után nem úgy oldotta meg a neki elrendelt diétát, mint
mások, mint a szocialista iskola egyenlő jogú dolgozói, hanem úgy, mint az egyenlőbbek. Ez feküdte meg a gyomrom.
Irénke, a kiváló élelmezésvezető nem rajongott a főnöki ötletért, de a haladás, az haladás, és dr. AGy maga lett ennek
élharcosa. Hogyan is tehette volna ugyanazt, mint lisztérzékeny vagy cukorbeteg kollégáink, hogy ha kell, két déli tanóra
között zacsiból vagy ételhordóból étkezzen, vagy koplaljon kissé kora délutánig? A köpeny zsebére, mint zabostarisznyára
rossz rágondolni! Saját, előszobával és titkárnővel védett irodájába ugyan hozathatott volna diétás ételt, ha már előbb
ismertetett felelősségteljes tevékenysége miatt nem mehetett külső étterembe. De hősünk nem kívánta posztját őrizetlenül
hagyni.
Igazgató elvtárs bevezette a B menü helyett a számára előírt kímélő diétát, egyenlőképpen mindenkinek. Szocialista
demokratikusan szabad volt ennünk azt, amit neki kellett. Jobban lenyeltük volna, ha wellnessnek nevezték volna, vagy
paleónak, továbbá dietetikailag és holisztikusan megalapozottnak minősítik a tápot, ám a korabeli szókincsből ezek
hiányoztak. Dr. AGy jóvoltából így csupán a szokott, világnézetileg és politikai szempontból megalapozott haladó szellemben abrakolhattunk egységesen. Ez a B menü persze a puha diktatúra végnapjaiban nem volt kényszer, hiszen annak
húsz-harminc adagja a főnök távozása után hamar elfogyott. Érkezése előtt meg nem lett kész. Így megy ez, ha értik, mire
gondolok…
Akkoriban azt, aki efféle banalitáson (földesúri jogosultság, monopólium), az egyenlőbbek előjogain fennakadt, Szabad Európát hallgató felforgató elemnek, jobb helyeken az Iskolavár továbbá Beke Kata olvasójának, vagy csak egyszerűen
vezetőellenesnek bélyegezték. Utóbbi egyenlő volt a szocializmus-ellenességgel, az meg…
De miért morogtak a számukra jobbára csak ideologikusan, elméletileg létezett B menü miatt egyesek? A szocializmus építésének történelmileg adott szakaszában szükséges egyáltalán ezt a kérdést napirendre tűzni? Nagyapáinknak a
Doberdón jól jött volna cukor helyett a répalevél is, a kínai elvtársak beérték napi maréknyi rizzsel. Túl voltunk azon,
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hogy Buci Gyuri (Marosán György, eredetileg pék pártvezető) Rákosi elé borította a köznépnek és a párt-elitnek sütött
kétféle zsemlyét. Neki Kádár idején, azaz a mi időnkben szűk lett a Pék-ing, a kínai egyenlősdi. Nálunk viszont egyre
szaporodtak az egyenlőbbek.
A diétás ételek menübe iktatását az élelmezésvezető saját illetékességébe történt beavatkozásnak fogta fel, költségeit
nem is volt képes kigazdálkodni. Öt napilapon edződött eszmeiséggel azonban sikerült a nehézségeket leküzdeni: a kenyeret, mint a fejlődés útjában állott akadályt Irénkével kivetették a menüből. Ebbe dr. AGy nyilván nehéz szívvel, de nagy
szusszanással ment bele, elvégre a haladás áldozatokkal jár, továbbá a kenyér nem szerepelt a diétájában.
Hogy a középiskolás kollégisták mit szóltak a kenyér eltűnéséhez, azt ők tudták, sőt mindenki tudhatta, aki lakott
valaha hétfőtől péntekig bentlakásos intézményben. Azok meg, akik az egykori kisvendéglők asztalaira emlékeztek, amelyeken mindig találtak egy kancsó vizet meg kis kosárban felszelt, illatos magyar kenyeret, pogácsát, azok bizonyára retrográd nosztalgiáik miatt nem láttak a jövőt, sőt: nemzeti populista módon el sem tudták volna képzelni, hogy nemsokára
nemcsak a kenyér, hanem a munka is hiányozni fog a magyaroknak.
Szabad volt az ebédhez otthonról hozni ezt-azt, vagy átszaladni a Szeged-Bajai úton a kisboltba. Volt, aki zsemlyét
maga előtt gurigázva érkezett, a felelőtlenebbje viszont az ételosztó pultra nézve vette csak észre, hogy a leves előtt még át
kell fusson a másik épületbe a büfébe kifliért. A fegyelmezettek kis, (ebédlőbe)ballagó tasakot akasztottak a nyakukba,
mások hetykén vállra vetették két-három szelet kenyérrel a nejlon zacskót. Aki arra járt, a menzán sorba álló tanárokon
végig tekintve a találékonyságukban gyönyörködhetett. Módfelett intelligens a magyar. És kenyeres!
Így látta ezt nagy írónk is, amikor a nagy gazdasági világválság idején iskolalátogatásra érkezett. De nem hozzánk,
hanem Róbert bácsihoz.
„A kuncsaftok mind megtalálják az utat az iskola szerény, szűk lépcsőjén a pincehelyiségbe… Mindenki két tál ételt
kap. Három deci borsóleves volt ma az ebéd, három deci paradicsomos káposzta, debreceni kolbásszal. Hozzá tizenöt
deka kenyér. Aki akarja, elviheti. … Merítenek nekem is. … Az étel kitűnő. … Jól esett.” Azután folytatja: a megmaradt
ételt kiosztják, a kenyeret is. Mert abból volt mindig bőséggel 1932-ben, az ínségkonyhán. (Móricz Zsigmond: A világ
legnagyobb ebédje. Az Est, 1932. január 29.)
A mensa latin szó, asztalt jelent, olyat is, amelyik körül ülhető. Arthur király kerekasztala mellett a legkiválóbb lovagok
foglalhattak helyet, akik legnagyobbat tudtak egymás fejére meg az asztalra ütni. A MENSA, azaz a legintelligensebbek
társaságának asztalához sem járulhat mindenki, csak aki megüti a szintet.
Nálunk doktor AGy került az asztalfőre.
Mi közemberek csupán azért ülhettünk a szocialista bőség asztalához, hogy ott kedvükre fogyaszthassanak azok, akik
pusztán rendszerbeli kivételezettségük okán lehettek hozzánk képest egyenlőbbek.

Munkakörülmények
1981 késő nyarán először nem az Iskoladráma című cikkemben (Délmagyarország, 1990. június 1.)
„méltatott” helyiség, a mosdó, hanem a tanári szoba lepett meg. Elszegődésem idején el sem tudtam volna képzelni olyan iskolát a mi szocializmust építő hazánkban, amelynek tanárijában elegendő asztal nincsen! Ahol eladdig
tanárként és tanulóként megfordultam, a szükség szerint tartott tanári értekezleteken mindenki a saját helyén, székén
és asztalánál ülve közreműködhetett. A Hatszázasban közel heti rendszerességgel a lépcsőn, dohányzóasztalon kucorogtunk, optimisták a falnak dőlve vészelték át a rendgyakorlatként beiktatott parancskihirdetést.
Ez a környezet egyediségében is az egész addigi életemben tapasztaltakat illusztrálta: az iskola olyan volt, mintha iskola lett volna, a társadalmi rendszer mintha az emberért lett volna, a munkásosztály leendő tagjainak képzése mintha
az uralkodónak hazudott osztály javára szolgáló körülmények között zajlott volna. Van ebben némi túlzás, elismerem,
hiszen fejlődést folyamatosan lehetett tapasztalni, de az is igaz, hogy Magyarországon a klebelsbergi oktatáspolitika
néhány évét nem számítva sohasem volt kiemelt költségvetési tétel az iskolaügy.
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A Hatszázas nem iskolának, hanem a császári és királyi hadsereg kórházának épült 1896-ban. A kolozsvári
egyetem Szegedre költözését követően Ideg- és Elmegyógyászati Klinika lett belőle.
Ez az épület ósdi ugyan, de tágas helyiségei voltak, és
nagy árnyas kert közepén állott. Előtte az út a városból
kifelé a temető mellett visz a szegedi tanyavilág felé, írta
Miskolczy Dezső professzor. Juhász Gyula 1929. november 22-től kezdve kilencszer volt a klinika ápolásában. Az
árnyas kertben sokat üldögélt magában a költő, el-elsétált
a kitárt kapuig, de az útra ki nem lépett. Nem valami
szerencsésen megválasztott környezet egy búskomor költő számára. Itt is halt meg 1937. április 6-án 18.45 órakor,
amint ezt a kórtörténetében feljegyezték.
Az épületen Klucsai Barna tanár úr kezdeményezésére
2008-ban helyezték el az Anna-versek szomorú sorsú poétájának emléktábláját.
Számomra a tanteremből, szertárból kipillantásnyi
örömöt adott az egykori kertből a beépítések után megmaradt udvar. Sétálgatni itt ugyan nem lehetett, üldögélésre inkább az Ifjúsági Ház gyér forgalmú könyvtára
felelt meg. (Zsuzsa, a könyvtár komor komondora Sinkó
65. Az udvar felől balra az 1973-as szárny nyaktaggal
doktoron és rajtam kívül sikeresen kiutált onnan minösszekötve az egykori kórházzal.
denkit.) Ha az ötödik-hatodik óra „leküzdése” közben
csak az ablakon kinézni volt módom, felüdülést nyújtott a fák, a madarak látványa, az ég fénye.
Az iskola honlapja szerint „az anyaiskola, a valamikori Ipariskola 1954-től költözött a mai Kálvária sgt. 84-be. A
főépület kórház volt eredetileg, a mai edzőterem helyén pedig pavilonok álltak. 1973-ban épült a régi épülettel merőlegesen az új épületszárny a Kálvária sugárúton. 1977-ben a kollégium épülete a konyhával és étteremmel igazi szocreál
stílusban. 1978-ban átadták az ifjúsági klub (ifjúsági ház) épületét. Az 1980-as évek közepén készült el az edzőterem.
A kollégiumban 200 személy lakhatott. Ez az épület adott otthont később a nappali tagozatú szakközépiskolának.
2012 szeptemberétől KLIK-esedett. Ki tudja, most mi folyik benne. Bejutnom a magas hivatal elérhetetlen vezetőjéhez
nekem sem sikerült. Az ilyesmi az átkosban, vagyis a szocializmus pártállamában elképzelhetetlen lett volna.
A kollégiumi-szakközépiskolai szárny mellé – a sugárúti szárnnyal szemben – került az 1000 adagos konyha és az
ebédlő. Annak folytatásában a Korda utca felé az úgynevezett Ifjúsági Ház. A földszintjén könyvtár és szakköri helyiség, az emeleten rendezvénytermek nyíltak. A funkciók idővel itt is változtak, tanműhely és informatikai szaktantermek létesültek. A földszinten a gondnokságról éppen rá lehetett látni az egykori kórház oldalhomlokzatára, az egykori
hullaház lejáratára.
A gondnokság ajtajától jobbra kerékpár- és kismotor-tároló, szemetes konténerek mellett nyílt a Korda utcai a
gazdasági bejárat. Kapusfülkéjétől nem messze a Kálvária sugárút felé ékelődött be a telkünkbe egy gyógyszertár. A
gengszterváltáskor nagyra nőtt ez is, egy kiváló kollégánk, Renkó Pál igazgató pályája ment tönkre miatta: nem parírozott az iskolaudvar gyógyszerészlakást szolgáló megcsonkításához.
Második otthonunk a Korda utca és a Kálvária sugárút sarkán – ellentétben az elődjével, a tébolydával – zárt intézmény volt mindkét irányban. A gazdasági bejáratot távirányítóval kezelték, a két gyalogos kiskaput felváltva nyitották
és lakatolták le. Előfordult, hogy megfeledkeztem a váltás idejéről, mi több: soha nem tartottam számon, és befelé
igyekezvén átugrottam az egyik, már zárt kiskapun. Amikor dr. AGY emiatt hívatott, nem voltam képes visszafogni a
röhögést: valóban igazgatói kompetencia lenne a kapuhasználat? A dedóban sem…
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A tanári a főépület földszintjén, mindjárt a portásfülke után helyezkedik el A portásfülkétől a tanári szobáig kizárólag lépcsőkön felhágva és lelépve lehetett eljutni. Nincs ebben semmi különös, máshová is. Nekem csak akkor tűnt
fel, amikor Hofgesang Péter egy valahonnani elvtársnét vett fel fél évre, hogy új lakhelyének iskolájában bekkelje ki a
nyugdíjig munkaviszonyban eltöltendő pár hónapot. Ez ugye komoly pedagógiai szempont. A hölgy mégis kifakadt:
Egész aktív pályafutása alatt nem találkozott a minden tanteremhez történő fel- és lelépcsőzés élményével.
Három épületben tanítunk a központi telephelyen, ebből kettő nyaktaggal össze van kötve. Egy emeletes a főépület,
kétemeletes a másik kettő, amelyeket egy tanítási napon váltogatva meg kell járni.
Nos, nálunk az a rend, hogy egy tanár sem tehet be
a tanári sarkába térképet. Arra való a második emeleten
mintegy tizenötünknek a magyar-történelem szertár.
Ruhafogas, falikút, néhány asztal és egy lakásba való
szekrénysor mellett a szertár egyik sarkában jutott tízegynéhány falitérképnek is hely. Mintegy másfél-két évembe
került, hogy a két épületet összekötő nyaktagban létesült
és kettéválasztott térképtároló történelmi felébe villanykapcsoló kerüljön. Ez is csupán az óráimat kedvvel látogató technikus, Papp Feri jóvoltából. Amúgy a világon
senkit nem érdekelt, hogy téli délutánokon használhatatlan, mi több: balesetveszélyes volt a szemmagasságban
ruhatári kampókkal keretezett kutrica.
Immár a befejezett történelemóráról a térképet az új
épület második emeletéről jövet a két óra közti tízpercben
kellett elhelyezni egy emelettel lejjebb, a régi épületben
a tanári fölötti térképtárolóba. A szünet vége előtt kellett felmenni ismét oda a tanáriból, kivenni a következő
órához tartozó térképet, s indulni a földszintre, onnan az
udvaron át a kollégiumi épület valamelyik szintjére térképpel szemléltetett történelemórát tartani.
Az öt-tízpercnyi szünet nem a pihenésre, hanem arra
66. A történelem-magyar szertár.
való, hogy egyéb szemléltető anyagokat is összeszedhessek a következő órára a tanáriban. Ezzel nagyon sok gond
nincs, hónom alá csapok vázlatot, könyvet, írásvetítő amúgy is csak három-négy teremben van, a videóhoz szükséges
kulcsokat pedig külön kell igényelni este is a délután már nem dolgozó adminisztrátortól. Hogy is kaphatnék hozzá
kulcsmásolatot! Az „átkosban” előfordult, hogy még a szöveg kivetítésére való fóliákat is igazgatóhelyettesi aláírásra
kaphattuk meg, bár akkoriban minden teremben volt írásvetítő és vászon.
Tehát átvágok az udvaron a távolabbi épület felé, térképpel, cuccal belököm az ajtókat, s az első emelet legtávolabbi
termében indulhat a kirakósdi. Hiszen valamikor tanítani is kell!
Maga a tanári elhelyezkedésénél fogva recepcióként szolgált. Minden új látogató ott érdeklődött, hogy merre találja
a tanműhelyt, az élelmezésvezetőt, vagy a fodrászok osztályfőnökét. Ebből az előbbi a repülőtéren, több kilométerre
tőlünk helyezkedett el, a fodrászok egy másik iskolában, az élelmezésvezető valamivel közelebb, de ő sem az ebédlő
mellett.
A tájékozódást megkönnyíthette volna a tanári előtt egy jól tájolt alaprajz, továbbá a nevelőkkel és a szülőkkel-tanulókkal közvetlenül kapcsolatot tartók fényképes névsora – hiszen még ballagáson se ismerték fel a hozzátartozók a
növendék osztályfőnökét, szakoktatóját.
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Előfordult az is, hogy az az ismeretlen, akihez bejött a
szülő, aki miatt a tanári folyosó előtt egy jó órát is ácsorgott, épp a szeme előtt távozott el a dolgára. Szék, kisasztal
a tanárival szembeni várakozó helyen nem volt, a szűkebb
irodai folyosón igen.
A dr. Szabóné Virág Katalin által bevezetett névkitűzőket legtöbben szerényen elvetették. Némi intelligenciával
rájöhettek volna, hogy azoktól tagadták meg az információt, egyben a segítséget, akik miatt fizetik őket.
A tanári szobába lépve jobbra egy többcélú berendezés:
egy fajansz mosdó törülközőtartóval és üvegpolccal szolgálta a higiénét, ugyanott a mosatlan kávéscsészék mellett három-négy üvegpohár a felfrissülést, regenerálódást.
Többnyire találtunk szappant is, nyomokban, meg textilt
kéztörlésre. A szemétlerakó sem hiányozhatott. Nem terhelem az olvasót azzal, hogy elmondjam, közintézményben
hogy s mint kellett volna a tisztálkodást megoldani.

67. Több funkciós létesítmény diplomás proletároknak.

Rendszerváltozáskor Renkó Pál igazgató szakszervezeti
kérésre minden tanárnak kiosztatott egy-egy két decis hőálló poharat, s akinek volt hol tartania, az nem a mosdó
feletti négy-öt közösből, hanem a sajátjából ihatott vizet. A
privátból ivás örömét nem feledve arra gondolok, hogy egy
1998-as külföldi továbbképzésen látott hideg-melegvíz automata a mi tanárinkban botrányos luxust jelentett volna.

Kávéhoz több irodában is hozzá lehetett jutni, s eleinte akár a tanárihoz toldott üvegfalú pihenőhelyiségben, a
napozóban is elkortyolhatta az ember, ha felbotorkált vele a munkavédelmi előírásoknak meg nem felelő falépcsőn.
Később csökött tanulóasztalok kerültek ide a dohányzó tanárok számára, a nem dohányzók kiszorultak. Ellenben térképek, periódusos
rendszer a sarokban, elhagyott holmik szanaszét…

68. Munkahelyünk: a tanári.
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Luxus lett volna egy-egy olyan
egyszemélyes, zárható öltözőszekrény, amilyenbe 1965 nyarán, a
csepeli Centrum áruház építkezésén culágerként is bepakolhattam.
Ehelyett hektikás négy-öt akasztós
fogas a sarokban, álló változata a
napozóba vezető belső lépcső mellett, alig megközelíthető beépített
szekrények az egyik falnál, legtöbbje
tele ócska tanszerekkel. Amelyik az
eleve szűk magyar-történelem szertárt kiegészítette, annak a kulcsát –
bár kinyitva évente egyszer, leltárkor
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láttam – meg kellett örökölni. Amint a győzedelmes szovjet katonák elesett társaiktól szerzett fegyverekkel is képesek voltak felszabadítani meg elfoglalni.
A tanári asztalt megörököltem magam is Rovó Pistától, aki az egyetemre műszaki vezetőnek szegődött. Ő szakelméleti tanárként – talán másod- vagy harmadmagával – szertárban tanyázott. Tanári asztalfiókja aljáról vastag por
kenődött a pantallómra, amikor először odaültem. Nyugdíjazásomkor még ki se pakoltam, máris a fiókomba helyezett
cédulával stoppolta le az új használó, akinek az eltelt 26 év alatt a tanári asztal luxusában nem volt része…
Az asztalokon kartondobozokban tornyosultak a könyvek és füzetek, bevásárlószatyor, szemléltetőeszközök, miegyéb. Előttem rend volt, mert a dolgozathalmokat fel-le hordtam a második emeleti 205-ös szertár és a tanári között.
Többnyire ott vagy otthon javítottam.
Szünetekben tanulók kopogtak az ajtón valamelyikünket kihívatandó, a délelőtti lyukas órákban meg a három
asztalsoron is átívelő traccspartik folytak. Dolgozni itt nem lehetett.
Az igaz, hogy néha jókat nevettünk, de inkább az egyik sarokba húzódva, ahol Bertók Lajos, Héjja Ferenc adomázott, a nagy öregek, akiknek a történetei oly igen hiányoznak ebből a könyvből.

Egy értekezlet (Pedagógusok Lapja, 1985. szeptember 25.)
Nevelőtestületi. A jobb – hátsóbb – helyek már foglaltak. A pulpitusnál a KISZ-titkár téblábol. Ismét korán jött,
pedig az asztal végén lesz a helye, s ha leül, pattoghat majd a protokoll fordított sorrendjében érkezők előtt. A személyzeti dossziék kezelője a „nézőtér” szélén jár fel s alá. Tekintete közel s távol. Felmér, exponál, tudósít. Némelyek észlelni
vélik ezen a vonalon – a parkettán – a mélységeket.
Környezetei ártalom, dünnyögi egy nem dohányzó, miközben az ablak közelében álló üres székhez csörtet. Itt, a
közökben, méternyi magas szekrényekben könyv, dolgozatfüzetek s rajtuk itt-ott egy korán szunnyadni készülő kollega
karja, feje…
Akiknek hátrább már (még?) nem jutott hely, elfoglalják ugyan az első sorokat, de a közlekedési út mentén, középen elhelyezkedve, felsőtestüket kissé megdöntvén, Így az előadóra függesztett tekintettel, mértéktartó bólintásokkal
eredményesen kifejezhetik helyeslésünket, amely ugyan nem oszt, nem szoroz, de egyéb számításoknál biztos beválik.
A beszéd korszerű. Múltkorszerű. A hozzászólók is a múltkor kijelöltek. Papír jő, de nem a jelenléti, az csak szünet
után. Ez valami határozatféle. Tehát: elfogadjuk, elhatározzuk, vállaljuk és így tovább. Most kell szavazni? Ugyan,
majd szólnak, ha kell. Nem szóltak, így biztosan el is fogadtuk. A dolgozatjavítás viszont kissé kuszára sikerült. Stencilek – a tanácskozás végtermékei – maradnak a földön, székeken. Határoztunk. Van már közösen vállalt feladat.

Szakmai továbbképzés (Pedagógusok Lapja 1985. május 24.)
Megadjuk a módját: fővárosi főintézet főtanárát – ha nem főigazgatóját! – várjuk, vidéki pedagógusok illető tiszteletével. A kezdési időpontot az expresszvonathoz + helyi közlekedéshez + kávéhoz igazították. Letelik a professzori félóra
is, fogynak a „Nálatok mi újság?” kérdések. A folyosón, tablókat, trófeákat nézve meg-megállunk, tűnődve bámészkodunk az ablakoknál: „Vajh mi eshetett előadónkkal útján?”
Erre idővel fény derül: a nagy ember nem le-, hanem felváltotta magát. Két kisebb címletre. Elfoglaltsága miatt
mások kísérlik meg a lehetetlent, betölteni az űrt.
Csak nem ők azok? A folyóparti sétány fáinak kies labirtinthján mívelt csevejbe merülten közeleg a küldöttség,
helybéli kartársnőnk sokoldalán.

143

A Hatkilóban – Szegeden
Várjuk őket.
Az előadás egyébként szünetig érdektelen, mert más iskolatípus szakembereivel hozott össze a véletlen bennünket.
Akit a tehetetlenségi nyomaték, vagy Bess Hugó kartárs jelenléte további maradásra bírt, az később megtudhatta, miféle megtiszteltetésekre számíthat a magyar irodalom legközelebbi tantárgyi reformja során. Az egész kultúrát átfogó
tantárggyá válik majd ez a – valljuk meg, igen periférikus és korlátozott - diszciplína, szerepelni fog benne az esztétika,
még a viselkedés, a megjelenés esztétikája is! Igen, úgy van kartársak - juttat az előadó sikerélményhez bennünket -,
még a haj- és kézápolás is beleférhet.
Oldódunk, jönnek a problémák.
Lehet dolgozni - nem lehet dolgozni. Tanulónk műveletlenek - eredményesen műveljük őket. Szeretik a verseket nem értik a verset. Jobban viselkednek - sőt még rosszabbul. Összegezve a válaszokat: úgy van, Kartársnő! igazuk van,
Kartársak! De jó, hogy tetszett mondani, majd figyelembe vesszük!
Úgy ahogyan eddig sem, rémlik fel bennünk egy-két nap múltán. De elmondtuk. Meghallgatták.
Vagyunk, dolgozunk, önállóan, alkotó módon.

Míg megvilágosúl gyönyörű képességünk, a rend…
– vizionálta az általa kívánt jövőt József Attila. A jövőt, amelyben állítólag éltünk abban a bizonyos negyven esztendőben. A létező szocializmus rendjétől nyilván ő maga sem lett volna boldog. S a szocializmus tovább éltétől vajon…?
Rend a lelke mindennek! S ha nem megy minden rendben, akkor gyakorolni kell – idéztük némi szarkazmussal a
történelem egyik legnagyobb tömeggyilkosának, Sztalin elvtársnak a gyakorlatát. Nem is volt olyan szörnyű. Nekünk.
Hiszen mi túléltük.
A rend(szer) támasza, biztosítéka, az engedelmesség lakmusz papírja az, hogy mennyire fogadják el értelmes emberek, ha hülyére veszik őket. Dani Feri szerint az iskolai értekezletek célja kizárólag a fegyelmezés, amely nem valósulhatott volna meg az érintettek beleegyezése nélkül. Igen, legtöbben a túlélési taktikát választottuk.
Egyetlen eszközünk a diktatórikus stupiditással szemben azt nevetségessé tenni. No ezt sem lehetett simán megúszni. Amikor dr. Rojik Imréné igazgatóhelyettes érdeklődött, hogy miért nem voltam a legutóbbi értekezleten, kollégának gondolván őt, mentegetőzésemhez hozzáfűztem:
– Pedig én készültem! Bekészítettem az olvasnivalót! –
Valami fegyelmi büntetésfélét ki is utaltak érte. A hadseregben húsz évvel korábban olcsóbban megúsztam a háromnapos katonaként politikai tájékoztatón elkövetett szundikálást. Magyarázkodtam, hogy a dögunalom előadáshoz
hasonlót bármikor megtartok… Nagyot röhögtek és nem cáfoltak, és a Hatkilósokkal ellentétben nem fenyítettek meg
sorállományú elöljáróim.
Részlet egy – immár a demokratikus időkből származó – feljegyzésből:
2003. 12. 09. Tegnap, hétfőn gyanútlanul érkeztem az iskolába úgy 13.15-kor. Előtte 12 órától várakoztam a 12.30tól kezdődő háziorvosi rendelésre. A nővérke felírta, kiváltottam a gyógyszereket. Közel 9.000 forintba került, a havi
nettó fizetésem kb. 125.000, a minimálbér most 50.000 forint.
Az ebédlőben megtudtam: érkezésem előtt, 13 órakor értekezlet kezdődött. A hirdetőtáblára ma reggel került ki,
így ezt nem láthattam, de a munkatervben szerepelt, felelőse: Miklós Mátyásné. Az értekezlet, melyet a kiírással ellentétben nem a tanáriban tartottak, nemcsak tanároknak, hanem szakoktatóknak is szólt, de témája a felnőttoktatási
tagozaton dolgozókat, akik csak közismereti tárgyakat tanítottak, egyáltalán nem érintette. Amikor odaértem, az
igazgató valamilyen felsőbbségi tájékoztatón elhangzottakat ismertetve a szakoktatás megújításáról beszélt, szokottan
lazán, azaz felkészületlenül, majd két kolléga, jóval összeszedettebben. Félóra múltán a felnőttoktatás 0. órásaival
együtt eljöttem, mehettünk tanítani. Ettől azért nem mertek eltiltani bennünket.
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Miskolczi János igazgató-helyettes megjegyezte, hogy bejöhettem volna félórával korábban is. No persze, s este 20
órára érjek haza nyolc órával az ebéd után, egy hétig kihagyva a munkaidőmön kívüli orvosi rendelést, ha a munkatervvel fekszem és kelek. A hűség és engedelmesség rítusa szerint.
Kijelentettem, hogy nem emlékszem egyetlen értekezletre sem, amelynek következtében jobbá lett volna a nevelőmunka, változtak volna az oktatás feltételei, javultak volna a munkakörülmények. Jó húsz éve csupán a vizesblokkok
felújítása változtatott az iskola arculatán, mióta Zatykó István a gyakorlati oktatásvezető.
Miskolczi kifakadt:
– Ha minden ennyire rossz, akkor talán el kellene menni az iskolából annak, aki ezt így látja. – (Harapós kedvét valójában az iskolából igazgatói ambíciói kudarca után elpályázott Fekete Özvegy állítólagos megjegyzései váltották ki.)
– Szerintem meg nem feltétlenül annak kellene elmennie – mondtam. Akkor sem, ha az igazgató és stábja mindenkor úgy lép fel, mintha privatizálta volna az intézményt az összes jogokkal együtt, vagy legalább hűbérbe kapta volna,
mint a rendszeromlás előtt. Megteszi, csak azért, mert megteheti.
Ha magasságos vezetőink legjobbika is képtelen a terméketlen értekezletesdire tett megjegyzéseimmel szemben
egyetlen észszerű ellenvetést tenni, nem éppen annak a vezetésnek kellene elmennie a jó büdös fenébe, amelyik nem
tud mit kezdeni az iskolával? Amelyik alibi értekezletet tart, alibi hirdetményekkel aggatja tele a tanári három falát,
amelyik vezetés megfenyegeti azokat, akikről úgy véli, hogy az „iskola” „rossz hírét keltik”, amelyik évről évre – ha más
ürügy nincsen – a dohányzás elleni küzdelemmel kapcsolatos szemrehányásokkal illeti a teljes tanári kart, csak hogy
mindenkinek legyen egy kis vaj a fején, ahelyett, hogy hatékony, következetes, iskolafejlesztő megoldásokkal állna elő?!
Szóváltásunk lovagias befejezésekor szóba került, hogy vannak, lehetnek iskolák, amelyekben az értekezők valóságosan értekeznek, és az ottani tanárok nem is szeretnek a közös munka öröméből kimaradni. Ahol nem csak az iskolában hivatalból legokosabb ötleteire lehet tapsolni, hanem mindenki tudására, tapasztalataira, kreativitására szükség
van, ott az emberek nem késnek, nem alusznak, nem sumákolnak.
Aki a Hatszázasban szocializálódott tanárrá, az védekezik a rendgyakorlatok ellen, annak csak a környezeti hatások
ellenében kerülhet a látókörébe az igény a tanárként is értelmiségi létre. Ha legalább tanítja József Attilát, felötlik benne, milyen hasznos volna „a hozzáértő, dolgozó nép okos gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk”.
– Kolléga! Álljon be a sorba! – biztatott dr. Rojikné jóindulatúan, „mivelhogy rend kell a világba, a rend pedig
arravaló, hogy ne legyen a gyerek hiába s ne legyen szabad, ami jó.”

Nem dicsőség a „kiállás”, de olykor feltétlenül vállalni kell
(Lejegyezte: Győri György: Pedagógusok Lapja, 1986. augusztus.)
Úgy ismerkedtem meg személyesen Varga Lászlóval, hogy valaki felhívta rá a figyelmemet: Te, ez nagyon érdekes
ember. Szegedi szakmunkásképzős tanár, de egymásután háromszor is nyert első, második vagy harmadik díjat, legutóbb nyolcvanötben a minisztérium, az OPI és a Magyar Pedagógiai Társaság közös pályázatán. Az is hírlik róla, hogy
a „nehéz emberek” fajtájából való.
Most tehát itt ülök, szemben a pályázatnyerő nehéz emberrel, és hallgatom az önvallomását.
– Miért pályázok ilyen „rögeszmésen”? Negyvenéves leszek, valahogy ki kell élnem az alkotói ambíciómat. A tanártól azt kívánják, hogy utasításoknak engedelmeskedjen, közvetítse derekasan a többé-kevésbé előírt normákat. Nehéz
így igazi értelmiségi létet teremteni, s jól jön néha egy pályázat, amelyben szabadon megnyilatkozhatom.
Szeretném megállítani a tanári leértékelődésem folyamatát, ami abból is fakad, hogy személyes nevelői törekvéseim néha konfliktusba torkollnak. És persze szeretném a munkámat heti tizennyolc tanítási órában elvégezni, amit a
mostani bérarányok nemigen tesznek lehetővé. Muszáj hozzá a dolgozóknál is tanítanom este, sőt a Csillag-börtönben
is oktatok rabokat. Szeretném a doktorimat is végre letenni, az anyaga tizennyolc esztendeje gyűlik, tanév közben
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azonban nehéz megfogalmazni a fejben már kész dolgokat is. De emiatt nem mondok le a családommal és a barátaimmal tett vízitúrákról, és ha otthon is kisebb fiam gépelés közben a nyakamba mászik, nem őt, hanem az írógépet
„teszem félre”.
*
– Nyolcvanháromban, az első pályamunkámban a régi, még általános iskolai osztályomban végzett szociometriai
felméréseim anyagát öntöttem formába „Az osztály” címmel, s küldtem be „Mi, 28-an” jeligével. Érdekessége a dolognak, hogy nyolcadikban más fejezte be a felmérést, mert a kilátástalan lakásnyomorúságunk miatt sürgősen el kellett
költöznünk Budapestről.
A második pályázatomban, amelynek „Olvasótábor és környéke” lett a címe és „Zebegény” a jeligéje, arra törekedtem, hogy egy kulturális vállalkozásban megvizsgáljam az abban részt vevő kisvárosi elit-értelmiség szerepét és
viszonyrendszerét. Táborvezetőként ugyanis ütközőpontokra kerültem, és noha az illetékes vezetők szerint a tábor a
város hasonló vállalkozásainak a csúcsa lett – nekem az állásomba került. Hogy miért? Ahol az dönti el az egzisztenciámat, hogy táborvezetőként milyen módon tálalom fel személyesen a feketét a magas látogatóknak, és ahol erről a tábori
beosztottjaimból, a feleségem főnökéből meg a főnököm feleségéből összeálló „zsűri” dönt – az a világ idegen attól az
ideáltól, amelyet az iskolában igyekszem képviselni.
A harmadik pályázatom címe „Víziúttörők – szárazon”, ezt „Ahoy” jeligével adtam be. Huszonöt éve szálltam először vízre, vízi úttörőként, aki maga is szegecselte a kenut az iskola alagsorában. Új próbarendszer kísérletezgettem ifi
vezetőként a XII. kerületi Albatrosz vízi rajnál, majd a XX. kerületi Úttörő Flotta önálló egységében a vezetőtársaimmal együtt újból megkíséreltük egy jó próbarendszer kidolgozását. Vízi tapasztalatainkat, lehetőségeinket foglaltam
össze a pályamunkámba, de itt is szóltam az emberi érzékenységről, konfliktusokról, kapcsolatalakulásokról.
*
– Azt mondod, beszéljek az utamról is, amely a három pályadíjig vezetett. De hisz ez a három díj nem zár le semmit;
jól is néznék ki, ha negyvenévesen kulcsra zárnám magam! Meg aztán kit érdekel az én kis életem? Mi a tanulsága?
Legföljebb annyi, hogy bizony nem a kényelmes élet hozadéka egy-egy szellemi termék.
Már iskolásként áldozata lettem egy konfliktusnak, egy hatalmi harcnak. Budapesti technikumba jártam, az igazgatóhelyettes ellensége volt az osztályfőnökömnek, és hogy lejárassa, valami kisebb fegyelmi vétségemért engem kirúgatott az iskolából. Azóta nem tudom elviselni az igazságtalanságokat.
Ezt követően a Vas utcába kerültem, ahol Horn Miklós nevelési igazgatóhelyettes olyan diák- és KISZ-életet teremtett, amilyennel azóta sem találkoztam. Befogadtak. Színjátszhattam, iskolaújságot szerkeszthettem, külső munkatársa
lettem a KISZ budapesti érdekvédelmi bizottságának, vízi úttörők ifi vezetője voltam.
A katonáskodás után a szegedi tanárképzőre iratkoztam be. Megnősültem, a feleségem szeged-szőregi. Diplomázás
után Soroksárra szegődtünk; tánciskolát szervezetünk az iskolában [téves!], vízi úttörőztünk, és még millió dologban
vettünk részt. Mégsem kaptuk meg a becsületszóra beígért lakást, ezért elmentünk egy lakást is adó vidéki nevelőotthonba, majd Százhalombattára kerültem közművelődési felügyelőnek, de mert nemigen tudtam alkalmazkodni a
hivatali szokásokhoz, a sikeres olvasótáborozás után kezdtek kifelé segíteni az íróasztal mellől. Nyolcvanegy óta élünk
Szegeden, feleségem és nagyobbik fiam szülővárosában. Azóta a „hat kilóban” tanítok magyart és történelmet, a 600.
számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben, Móra egykori munkahelyén, ahol a kalcinált szóda históriája megesett.
Tanítok és dolgozok esti szakközépiskolában és a Csillag-börtönben is. Ez utóbbi munkámat úgy fogom fel, hogy nem
elítéltekkel, hanem ott is tanulókkal, sokszor meglepően igyekvőkkel és jófejűekkel is foglalkozom.
*
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- Azt mondta neked valaki, hogy kihívom magam ellen sorsot? Bizony, vagy úgy, hogy muszáj ellenkeznem. Ne
háborogjak, ha az egyetemi kiegészítőn szerzett vörös diplomámra csupán százötven forint emelést kapok, de ugyanakkor az osztályfőnöki pótlékomból levonnak ötven forintot valami ürüggyel? Ne ellenkezzem, ha a szakfelügyelő [sose
láttam, egy szervilis kolléganő volt, aki] az adminisztrációt csökkentő rendeletet ki akarja játszani velünk? Vannak
kollégák, akik megértik, hogy nemcsak magamért emelek szót. Nem véletlen, hogy tavaly az iskola több szakszervezeti
csoportjában titkárnak akartak jelölni. Nem sikerült nekik...
Kerülöm az önsorsrontó konfliktusokat, de ha nem megy, mit tehetek, „fejet ajándékba nem adunk”, írta Nagy
László. Nem tartom dicsőségnek a „kiállást”, még a valamelyik évben megnyert döntőbizottsági pört sem. Néha arról
álmodom, hogy taníthatok majd a tervezett új szegedi gimnáziumban. Addig marad a küzdés a doktorimmal, és ha
negyedszer is pályázóként hallasz rólam, ne csodálkozz!

A legfeleslegesebb szervezet – a Vasas Szakszervezet
Egykor kesernyés nevetést váltott ki, hogy mi a három legfeleslegesebb dolog a világon. A pártállami szakszervezet olyan volt, mint a férfiak csöcse, a római pápa pöcse – vagyis nem funkcionált. Nem látott el munkavállalói
érdekvédelmet. Hogy is tehette volna, hiszen mint akkoriban mondták, a munkásosztály, a dolgozó nép volt hatalmon, amelytől mégsem várható el, hogy mint a termelőeszközök tulajdonosa a szakszervezettel tökön szúrassa
magát.
Szinte mindenki belelépett, már csak azért is, hogy ne lógjon ki a sorból. A csekély segélyről, üdülésről sem akartunk lemaradni, a tagdíj megérte, hogy ennek fejében – no nem mi, hanem – elvtársuraink kétévenként váltogatva
bel- vagy külföldön elvonuljanak kipihenni a néphatalom gyakorlását, és a felelősség terhét.
1966 nyarától folyamatos volt a tagságom. 1981-ben a Hatkilóban Vasas szaki lettem, akár a többiek: a tanárok,
a szakácsok, vagy az építészmérnökök, irodisták. Ez így ment. Az iskola csak része volt az intézetnek, csakúgy, mint
a kollégium, a tanműhely, az adminisztratív apparátus, a géhá. Mindnyájan vasasok voltunk.
A több száz dolgozót alig ismertem, de kollégáim a munkatervi rendszerességgel megtartott, értekezleteken igen
gyorsan megjegyezték a nevem. Nem mindig kértem szót, de ha igen, akkor azért, hogy elmenjek a falig Pol Pot
megye szűkös mozgásterében is. Faltól falig – ez hozzátartozott a proletárdiktatúrába zártak etikettjéhez. Maga a
kifejezés Kovács András Falak című filmjére utal, amelyben sokan sokszor tanakodtak arról, hogy a jobb munka, a
jobb élet, az élhető szocializmus érdekében addig el kell menni, ameddig a falak engedik.
Az uralkodó osztály négy vagy ötévente országgyűlési képviselőkre és tanácstagokra adhatta le szavazatát, választani azonban csak a munkahelyén tudott. Az igazgató–párttitkár–szakszervezeti titkár üzemi háromszögének
utolsó, az ukázok ellenjegyzésére rendszeresített tagjának megválasztása a dolgozók kompetenciájába tartozott. No
persze az elvtársak azt is jól előkészítették. Hogy mindenki elvtárs volt? Az igaz, de egyesek elvtársabbak.
A választás előkészítése során a szakmai elméleti tárgyakat tanító tanárok csoportja engem jelölt intézeti SZB
titkárnak. Alighanem tudtak róla, hogy a munkaügyi döntőbizottság elnökeként igyekeztem a jogszabályok és a
méltányosság alapján, és nem az igazgatói elvárások szerint dönteni. A titkárrá jelöléskor nem voltam jelen, utólag
szereztem erről tudomást. Az okát sose kérdeztem, úgy véltem, a fő motiváció az lehetett, hogy a leköszönő titkár
helyére ne az igazgató jelöltje, hanem valaki nagyon más kerüljön. Rajtam kívül Soós Lórántra is gondoltak.
Szokás szerint először szabadkoztam, azután másodszor is. Megkerestem a népszerű kollégát, Soós Lórit, hogy
régi motorosként vállalná el ő a titkár-jelöltséget. Ha megteszi, azonnal visszalépek. Lóránt reálpolitikusi választ
adott. Hümmögött.
Ezt követően működésbe lépett az elhárítás. A háromnapos mezőgazdasági munka idején maga a párttitkár loholt ki a paprikaföldre az osztályával ott szocializmust építő Soós tanár urat kapacitálni. Ha a diri jelöltje nem túl
esélyes, akkor Lóri ellenjelöltsége, esetleges megválasztása az őt ismerő vezetők szemében kívánatosabbnak látszott,
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mint az enyém. Így aztán a hamarosan kinyomtatásra került jelölő-listát már két fentről kívánt ember vezette. Az
én nevem nem került oda, holott egy szakszervezeti csoport engem jelölt.
Az elsikkasztott jelölésem alapján megtámadhattuk volna a későbbi választási eredményt, ha nem Lóránt, hanem a
vezetőség favorizáltabb embere fut be.
Akikkel a választási kilátásokról tanakodtunk, mind Lórántra tettünk. Ennek ellenére az intézményi szakszervezeti
tisztségviselők választásán Keszőcze László felállt, s legnagyobb meglepetésemre pár mondatos indoklással szabályszerűen engem is javasolt a jelölőlistára titkár-jelöltként felvenni. Új helyzet állt elő.
Ha nem fogadom el Keszőcze Laci jelölését, akkor magam hagyom jóvá a hamis jelölő listát, s ezzel az óvás lehetőségétől elesünk. Nos, nem tiltakoztam. A jelölőlistára történő felvételemet ekkor az intézeti szakszervezeti tagság,
tehát az összes jelen volt dolgozó enyhe többséggel leszavazta. Akik figyelték a nyílt szavazást, azok elmondták, hogy
mely részlegek vezetőinek befolyásoló intésére mondtak rám nemet a beosztottjaik. Minek az új név, az új szavazólap
elkészítése – gondolhatták mások, anélkül hamarabb szabadulunk. Mégis győztünk: a két jelölt közül nem az igazgató
embere, hanem Soós Lóránt lett a három és félszáz szakit képviselő titkár.
A szakszervezeti titkár az intézeti vezetőségének épp úgy tagja, mint a szakszervezetinek. Az előbbiben nem voltak
konfliktusai, nem jött hír róla. Az is lehet, hogy erősen titkolta érdekvédelmi vitáit azok előtt, akik megválasztották,
akiknek beszámolási kötelezettséggel tartozott. Miként a titkári jelölés párttitkári felkérésre történt elfogadásáról sem
mesélt senkinek, azoknak sem, akiknek a választói bizalmát korábban elutasította.
Egyszer vállalta fel egy dolgozó érdekképviseletét a munkaadóval szemben: a sajátját. Mint mondta: próbaképpen.
A Vasas Szakszervezet az ő ideje alatt élte át a rendszerváltást, a tagrevíziót, a szakszervezeti vezetők lopási (privatizációs) botrányait, s bár Lóránt nyugdíjba vonulásáig kitartott a választott pozícióban, végül szakszervezete létszáma
feleségével és barátaival együtt sem tett ki többet a háromszázötvenből megmaradt öt-hat embernél. Egyébként a pontos létszámot igazgatói támogatással volt képes – jogtalanul – titokban tartani a konkurrens szakszervezetek választott
vezetői elől.
A történet egy másik világban, a gengszterváltás előtt kezdődött. Eredetileg Lórántról hittük és hittem, hogy – az
Esőember szavaival – az én emberem, a mi emberünk. Valójában akkor is a Párt kezéből fogadta el a jelöltséget, az
enyémből, a kollégáiéból nem. Még szép, hogy megszolgálta!

A harmadik szakszervezet – a Pedagógusok Szakszervezete
A rendszeromlást követően a pártállam szakszervezetei csak úgy őrizhették meg tagságukat, ha nyilatkoztatták az
embereket a tagsági viszonyuk fenntartásának szándékáról. Ennek előrelátható következménye volt, hogy igen sokan
a szakszervezeti tagdíj megtakarítása, zsebben tartása mellett döntöttek. Ha az emiatt is meggyengült szakszervezetek
elértek valamit a dolgozók javára, abból a filléres áldozatot sem vállalók is részesültek. Tiszta haszonnak tűnt tehát a
munkavállalói érdekvédelmi tömörülésekből kimaradni.
Bertók Lajosné ezt máskánt láthatta. Midőn a Vasas Szakszervezet titkára elfelejtette őt nyilatkoztatni arról, hogy
fenntartja-e tagsági viszonyát, Bertók Lajosné új szakszervezeti csoportot alapított, s abban a Pedagógusok Szakszervezete választott bizalmijaként tevékenykedett tovább a Sós Lóránt vezette iskolai egyetlen helyett.
A már működő PDSZ csoport nem vonzotta: ez a társaság éppen akkor a Hofgesang Péter utáni igen emberséges
igazgató, Renkó Pál (1988-1991) megbuktatásával foglalkozott.
Stencilezett dokumentum: Összesítő a szakszervezeti tagok levonására vonatkozó megbízó nyilatkozatokról 1991
decemberében. A Pedagógusok Szakszervezete újonnan megalakult iskolai csoportja 7 tagjának a neve szerepel rajta,
köztük a Bertók házaspáré, négyen alá is írták. 1993. szeptember elején 14 PSZ-tag választott szakszervezeti tisztségviselőket: főbizalmi Bertók Lajosné, helyettese dr. Varga László. Megbízatásunk négy év múlva járt volna le.
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Bertókné Mariann 1993 tavaszán szólt nekem („felkért”), hogy írjak egy cikket a tervezett pedagógus tüntetésről, s
általában aktuális szakszervezeti céljainkról – a Pedagógusok Szakszervezete városi titkára kérésére. Az instrukció nem
tartalmazta, hogy ki legyen a szerző. Úgy gondoltam, hogy mint a PSZ tagja szignálom a szöveget, azonban dr. Pap Jánosné városi elnök, akinek azóta sem olvastam egyetlen írását sem, kifogásolta. Azonnal módosítottam a városi képviselet
nevére, de abból se lett volna gondom, ha a titkár írja alá, hiszen semmi egyénit nem tartalmazott az írás. Dr. Papné zavarba jött. Ebből egyikünk sem tudott jól kijönni. Nem értettem a helyzetet, nem találtam megfelelő szavakat, hiszen ő
volt a megrendelő. Mivel kiderült, hogy nincs kapcsolata a Délmagyarországgal, a cikket magam vittem a szerkesztőségbe.
A budapesti tüntetés igen nagy
élmény volt számomra. Sokan voltunk, önként és magunkra büszkén
vonultunk fel. Út közben mosolyogva
integettünk más, különjárati autóbuszokban utazóknak. Kívülállóknak
mondom: az utazás pénzbe került.
A szakszervezeti kassza a tagdíjakból
fizette. Élelmesebb kollégák tüntetés
helyett, ha tudtak, másodállásban
vagy fekete munkával pénzt kerestek,
s egy fillért sem áldoztak szakszervezeti tagdíjra. Ha elértünk valamit, jól
jártak ők is. Ez Kohn bácsi fordított
üdítőitalos automatája, amelybe az
öreg kétszer is bedobta a pénzét, de
nem kapott érte semmit.
– Ögyes! – csodálkozott rá elismerően.

69. Pedagógusok Lapja 1993. 06. 15. a június 1-jei tüntetésről.

Akik nem fektettek be sem pénzt, sem időt a szakszervezetbe, azok is nyertek.
Ha mást nem, önkielégítő jó közérzetet. Mindig találtak érveket, hogy élősködhessenek rajtunk, az erkölcsös hülyéken.
Egy későbbi, a Horn-kormány idejére esett tüntetésünkön (1995. november 15.) a főtitkár asszony, Szöllősi Istvánné
pártfeladatot kivitelezett általunk. Az MSZP volt kormányon, szövetségben a szabad demokratákkal. Az utóbbié lett
az oktatásügyi tárca, ahonnan kevéssel előbb kipenderítették Jánosi Györgyöt, a daliás MSZP-s politikai államtitkárt.
A korszak legnagyobb demagógja a miniszter Fodor Gábor lemondatásával vett elégtételt a szövetséges párton. Mi meg
statisztáltunk, skandáltunk Fodor ellen, a saját szakszervezetünk is átvert bennünket. A következő tanévben, 1996.
szeptember elején szakszervezeti csoportunk taglétszáma 17 fő. Időközben a 32 belépett közül többen elhunytak, más
munkahelyre kerültek. Senki sem lépett ki. 1996. november 13-án Bertók Lajosné nyugdíjba vonulása miatt új titkár,
más szóval főbizalmi választása vált szükségessé. A funkcióra Bertókné Mariann engem jelölt, s meg is választottak. Ha
más nem, a munkaügyi döntőbizottságban és az 1995-ös sztrájk vezetésében játszott szerepem indokolhatta a bizalmat.
A választást pedig a megszokás.

A rendszerváltó pedagógus szakszervezet – a PDSZ
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéről 1988. november 26-i megalakulását követően a rádió adott hírt.
Azonnal belejelentkeztem hozzájuk. A pártállami struktúrától elkülönülő szerveződés lelkesített, annak ellenére, hogy
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iskolánk profilja szerint az uralkodó osztály ágazati szakszervezetébe, a Vasasba voltam besorozott, s ennek „szaktársaimmal” együtt számos előnyét élveztem. Mégis ment a levél Pestre, és hamarosan érkeztek dokumentumok, a 719.
számú igazolvány és a szervezésre, tájékoztatókra szóló ösztönzések. Az utóbbiakat hárítottam. Úgy véltem: szakszervezetből egy munkahelyen elég egy, kettő csökkentené a hatékonyságot.
A nyolcvanas évek vége a vidéki tanárok és fővárosi ügyvédek számára megnyitotta az érvényesülés, a szent célok és
az önmegvalósítás addig nem ismert távlatait, így hamarosan Szeged legnagyobb iskolájában nélkülem is megalakult
PDSZ csoport. Hogy a nemrég még munkásőr, vagy az elhagyott asszony kezdeményezte, arra már nem emlékszem.
Engem akkoriban hagytak el – elvált nejem bosszújaként – a gyermekeim, de ezt óvakodtam közéletiséggel kompenzálni. Karrierre nemigen vágytam. Amikor az iskolai PDSZ csoport megalakult, egyéni tagságomhoz hűen csatlakoztam.
Vasas főbizalmiként kettős szakszervezeti taggá váltam.
1989. október 22-23-án csoportunk létszáma alapján hárman vehettünk részt a PDSZ első kongresszusán. Nagyszerű élmény volt! Szabadon terjesztett emigráns újságok emlékeztettek a magyar októberi forradalomra, odabent a
Solidarność küldötte köszöntött bennünket, Soros György jóvoltából működött a másológép, egy lelkes fiatalember,
Miklósi László éppen a Történelemtanárok Egyletét gründolta, s csak ámultunk a tanácskozási technikát megújító
algoritmus bevezetésén. Vitáztunk, tanácskoztunk, követeltünk.
Akikre név szerint emlékszem: Horn Gábor, Horváth Péter – a kardinális úr, Mendrey László, Papi Attila, Pokorni
Zoltán, Forgács Pál (1923–1996) a TDDSZ alapítója és egyik vezetője. A megmaradt dokumentumokat nézegetve
egy nevelőotthoni, talán fóti kollégára is emlékszem, és arra a tiszteletre, amellyel az első pedagógus sztrájkot szervező
Mezőfalva küldöttét övezte. Aztán ott volt Kállai Eszter, az anyanyelv hű ápolója, s hányan még, akiket van miért becsülni! Tudható volt Beke Kata részvétele az alapításban, írásaira a tanárikban a jobbak reagáltak. Őt liberális dühvel
hamarosan „kiseprűzték” ebből a szakszervezetből, az Antall-kormány államtitkárságáról pedig önmaga lemondott. A
karriernél fontosabb értékek vezérelték.
Azoknak, akik vállalták, a cseppet sem formális vita után az volt a dolguk, hogy éjjel előkészítsék a PDSZ másnap
elfogadandó programját. Szekciókra oszlottunk, iskolánkból hármunknak háromfelé lett volna helyes tájékozódni. A
kollégiumi nevelő munkásőr kollégám elutasította a bentlakásos intézmények küldötteihez való csatlakozást, mert szerinte a kollégium „az egészen más”. A középfokú oktatással foglalkozók közé ült be velem együtt ő is, fegyvertényeire
nem emlékszem. A magam szerepére annál inkább.
Horn és Pokorni csörtéi közepette néhányszor sikerült a szöveget mindkettőjük és mindnyájunk számára elfogadhatóvá igazítanom. Ennek meg is lett az eredménye: délelőtt másokon kívül Pokorni Zoltán is javasolni akart engem
az országos elnökségbe. A mellettem ült „munkásőrség” merevgörcsöt kapott, az elhagyott asszony kolléganőmnek sem
eshetett jól, hogy eszembe nem jutott magam helyett őt ajánlani.
Otthon nem álltam útjukba, mindketten érvényesülhettek. A munkásőr „Szentszőr” Laci a hátunk mögött próbálta a PDSZ-t a városban szervezni, majd kudarca után iskolai vezető, vezető helyettesi beosztásokra küldte el álláskereső
pályázatait. Később híre jött, hogy a nyugati határszélről Ausztriába jár át tanítani. Főnyeremény.
Ida hamarosan városi PDSZ vezetőként szignálta az iskolai ügyeket. Mivel igazgatóhelyettes nem lett belőle, agresszíven támadta Renkó Pál (1988-1991) igazgatót. Ezzel nem vállalhattam közösséget, az iskolai PDSZ szervezetből
kiléptem. Egyéni tagságomat sem sikerült a pestiekkel fenntartatnom, leveleimre nem jött válasz, ha felutaztam, a
Ráday utcai PDSZ-irodában lekezeltek. Úgy érezhette az adminisztrátoruk, hogy szalad a szekér.
Azt követően, hogy a PDSZ sem országosan, sem Szegeden, sem az iskolánkban nem tudott reprezentativitást szerezni, egy tüntetésen összetalálkoztam egykori elnökségbe ajánlómmal, és rákérdeztem, hogy vajon megérte-e. Pokorni
ügyesen keresztülnézett rajtam. Sejtelmem sem volt róla, hogy hogy akkor már dobbantott ő is, ellenlábasa is. Mindketten a tehetségüknek megfelelő pártpozícióba kerültek a szakszervezeti mozgalomból. Megdolgoztak érte.
Az említett programalkotás utáni hajnalon a Belkereskedelmi Főiskola épületében a munka végeztével körbekínáltam a magammal hozott literes sligovicát. Fel is harsant Papi Attila őszinte elismerése:
– Ő a mi emberünk! Elnökségbe! –
150

A Hatkilóban – Szegeden
E szívbéli támogatóm nevét utóbb az Állami Vagyonügynökség honlapján, a vezetők között láttam viszont.
– Egészségedre, Papi! –

MKKP – avagy egy igazgató leváltása
A Szegeden fogant Magyar Kétfarkú Kutya Párttól is származhatott volna e tételmondat: A felelős vezető az, akit
nem vonnak felelősségre. Pedig a jelenség korábbi, a Kádár-rendszer sajátja volt.
Egyetlen, makói esetről tudok, amelyben – kiskorú ellen elkövetett abúzus miatt – lebukott és rács mögé került az
iskolaigazgató. Ami figyelemre méltó: a kisfiút az osztályfőnöke sem védhette meg, hiszen amikor a tanárnő a szexuális
zaklatást szóvá tette, munkáltatója nemcsak őt magát, hanem a házastársát is üldözéssel, feketelistára kerüléssel, munkájuk elvesztésével fenyegette meg a kisvárosban. A sorozatos pedofil akciókra akkor derült fény, amikor egy sérelmet
szenvedett gyermek szülei nem féltek iskolán kívül feljelentést tenni a direktor ellen.
Az oktatási intézményrendszeren belül nincs orvosság a törvénysértésekre, a szabálysértésekre, legyen bár tanár,
vagy vezető az elkövető. Kellően kicsi helységekben, ahol a szakigazgatás, a rendvédelem és a közigazgatás azonos személyi kör kezében van, a dominó egyik eleme sem borulhat fel. Ebből a szempontból nemcsak Makó, Szeged is kicsi
helynek számított a gengszterváltás előtt. Némi túlzással: az egész ország egy kézben volt, de aki benne élt, az tudja,
hogy a késő Kádár korban a rendszer egésze már nem teljesen így, nem tökéletesen működött.
Egykor az iskolán belül a munkaügyi döntőbizottságnak voltak bizonyos jogosítványai, de annak egyértelmű és
jogszerű döntéseit is megsemmisíthette a munkaügyi bíróság, amely intézményen kívüli instancia, és elvileg hozzáértőnek és pártatlannak kellett volna lennie. Nem mindig sikerült neki.
Röviden: egy kolléganőnk nem
jelent meg munkavégzésre, nem jelezte munkára készségét a törvényes
határidőig, így az igazgatónknak,
mint munkáltatónak kötelessége
volt neki felmondani. Munkaügyi
Döntőbizottságunk ezt csak helyben
hagyhatta, de Melindát a Munkaügyi Bíróság visszahelyezte állásába.
Indoklás: csak.
Ebből kiderült, a pártállami
Hofgesang Péter (1972-1988) utódját, Renkó Pált (1988-1991) „odafent” nem szeretik.
Abban a körben azonban, amelyben én dolgoztam, mozogtam, beszélgettem, őszintén örültünk Pali megválasztásának. Valamelyik üzemből 70. A repülőtéri iskolaavatón Dobozi, Pusztaszeri, Bíró, Csávás, Kisvárdainé,
Dobai, Ördögh, Kisznyér, Gulácsy, VL, Leléné.
csöppent a szegedi repülőtéri iskolai
részleg élére, amelyben mind a felszereltség, mind a munkahelyi légkör tekintetében szokatlanul emberi viszonyok uralkodtak. Minden tanárnak volt saját
asztala a tanáriban, rendelkeztünk ruhatárral, hűtőszekrénnyel felszerelt teakonyhában főzhettünk akár kávét – egyszóval
az egész nem hasonlított a Kálvária sugárúti egykori tébolyda munkakörülményeire.
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Renkó Pál 1983 őszén itt irányított először. Bizonyára régi kolléga lehetett, azon az alapon, hogy a sokféle vasas és
építő szakmai tárgy oktatásához óraadók voltak különféle városi cégek fő állású mérnökei, munkatársai. Más modorhoz, más érintkezési stílushoz voltak szokva, mint azok, akik tanárként a jóindulatú apparatcsik, Hofgesang Péter alatt
szocializálódtak. A repülőtéren szerettünk dolgozni.
A korábban említett kémikus Évike becsengetés után percekkel önfeledten falatozott megterített íróasztalán. A
tanáriba betérő Renkó szelíden érdeklődött, hogy ha netán most órája volna, nem kellene oda elindulnia? Az irodából
a tanáriba tartva fedezhette fel a gazdátlan osztályt. Főnökünk ezután tapintatosan távozott, nem úgy Évike! Előbb körülpillantott, hogy vajon a valamennyi lyukasórás átélte-e a vele történt skandalumot, majd méltatlankodó pöfögésbe
kezdett, hogy ami sok az, sok, ez a modor és ez az eljárás nem való: Pali kimutatta a foga fehérjét.
Mi is kimutattuk. Az a példátlan eset történt, hogy a nemzet napszámosai nyíltan igazat adtak a helybéli botosispánnak. Minden más esetben egymással, és nem a vezetőkkel voltunk szolidárisak. Renkó Pali kulturált modorával
maga mellé állította az embereket. Hogy nyomott-e a latban valamit a szolidaritásunk? Évikénél biztosan nem. Sosem
érdekelte, hogy mások elvégzik azt a munkát, amiért fizették őket. Évike következetes semmittevésben szenvedett.
Az alcímben említett MKKP-vel szemben közösségünk, iskolánk szenvedte el a legnagyobb rendszerváltás-kori
kudarcát. Nem, nem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt volt az oka ennek a botránynak!
A Mamba Kétfarkú Kígyó Patika épülete az intézmény telkén állt. Megnagyobbításához az igazgatónk – 1988-tól
Renkó Pál – nem járult hozzá. Egy ízben meg is szavaztatta a nevelőtestületet, hogy hajlandók vagyunk-e kétszáz négyzetméternyit átengedni zöldellő udvarunkból a vállalkozónak. Eszünk ágában sem volt! De természetesnek vettük,
hogy megkérdezett bennünket. Akkoriban történt, amikor – mindössze néhány évig – mi magunk választhattuk az
iskolaigazgatónkat, mi, akik a legjobban ismertük, akiknek együtt kellett dolgoznunk vele!
„A nevelőtestületeknek egy 1987-es jogszabály biztosított egyetértési jogot az intézményvezető kiválasztásához,
de a rendszerváltás után az Alkotmánybíróság kimondta, hogy ez ellentétes az alkotmánnyal, mert korlátozza az önkormányzat döntési jogát, így megsemmisítették ezt a rendeletet.” – írta
Szüdi János.
Nos, a tantestületi demokrácia
ahogy született, úgy enyészett el: felülről, nélkülünk.
Szinte az újságból tudtuk meg,
karácsony és téli szünet után, hogy
Renkó Pált leváltották. Mit leváltották?! Kitiltották az iskolából is, akár
egy bűnözőt!
A Délmagyarország először 1992.
01. 07-én Vizsgálat a 600-asban –
Pénteken az igazgatót hallgatják meg
címmel tudósított, majd két hét múlva a Reggeli Délvilág a 6. oldalon:
Felfüggesztették az igazgatót – Renkóügy a 600-asban. Az eljárás eredményéről a Délmagyarország hónapok
71. Renkó Pál, VL, Hegedűs Éva, dr. Tompa Pál
múltán, 1992. 10. 02-án a 3. oldalon
az 1989. május 12-i ballagáson.
adott hírt: „Ugyancsak zárt ülésen a
képviselők tudomásul vették a fegyelmi tanács elbocsátó határozatát Renkó Pál iskolaigazgatóval szemben. A Móra
Ferenc szakmunkásképző igazgatói feladatainak ellátásával a közgyűlés továbbra is dr. Abonyi Gyulát bízta meg.”
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A kinek használ kérdését mind a bűnügyekben, mind a történeti politikai elemzésekben fel kell tenni. Rövidre fogva: Renkó kinyírása után a Mamba gyógyszertár tulajdonosa lakással bővíthette a gyógyszertárt, az első szabadon választott polgármester megmutatta az igazgatónak, hogy a torony alattiakkal nem lehet kukoricázni, dr. AGy megkapta
a rég áhított igazgatói pozíciót, az MDF után az iskolai PDSZ-ben politizáló dr. Chadaidené Harmati Idát azonban
ezután sem nevezték ki az igazgatóhelyettesi posztra, amelynek érdekében előbb körbenyalta, majd megtámadta Renkó
Pált.
Renkó javára hiába gyűjtött Zsemberi Ferenc, népszerű buszvezetőnk egyetlen nap alatt 167 aláírást, eredménye
csak annyi lett, hogy dr. AGy eladta alóla az iskola autóbuszát. Nem volt szabad a Renkó által vett busszal az intézmény
számára pénzt keresni. Az átalakulás éveiben nem más, fontosabb dolgokkal, hanem ezzel a mocskos üggyel foglalkozott a vezetőség.
Aztán a Legfelsőbb Bíróság kimondta: a Renkóval szembeni eljárások törvénytelenek, jogellenesek voltak. De ez az
ember négy évig nem kapott fizetést, gyerekei annak a városnak a gimnáziumába jártak, amelyben apjukat megbélyegezték, ő maga pedig hosszú-hosszú évekig nem tette be a lábát abba az iskolába, amelynek legnépszerűbb igazgatója
volt. Nem kívánta az ellene vétett illetőket kínos helyzetbe hozni…
A jelenlegi irodavezető jelentette föl – írta meg a Délmagyarország Renkó Pál négyéves vesszőfutásáról címmel 1995.
december 8-án. A PDSZ-es Szigeti Karcsi kollégánkról, az SZDSZ káderéről volt szó, aki a második önkormányzati
periódusban jutott be a „torony alá”.
Szigeti az oktatási iroda vezetésének négy éve után nem tért vissza a katedrára. Egyik elődje szintén nem a tanárkodásból, hanem pornómoziból kívánta korábbi életnívóját fenntartani. Karcsi vállalkozását nem ismertem. Előfordult,
hogy a pesti vonatnál találkoztunk:
– Szakérteni meggyek! A pártom küldött! – szegte fel állát. Udvariasan ott is hagytam. Miért ne kapjanak a kebelbeliek fizetős munkát? Ez így megy.
Évek múlva ismét beáraztam őt, vagy inkább ő – magamagát. Már nem sorolta irodavezetői érdemeit, nem hordta
fenn az orrát. Gyakran láttam soványan, lerongyolódva a Református Palota körül, ahová egy tál ételért járnak a szegények, köztük az alkoholisták. Egy ily sorsra jutott tanítványomnak a piacon Turú Kálmánnál vettem reggelit, a másik
a Kálvária téren vett le egy ötszázassal, kész voltam erre Karcsi számára is. De a találkozás, a tekintetem elől kitért.
Nekem sem esett jól ránézni.
Renkó Palival néha unokasétáltatás közben találkozunk, majd ünnepi ebédeken immár a Hatkiló utódintézményében. Ő emelt fővel, mi pedig örömmel fogunk vele kezet.

A sztrájkbizottság elnöke voltam…
A szakszervezeti bizalmi ezt a feladatot 1995 decemberében rám osztotta. Arról szó sem lehet, hogy most – tanárosan – okadatolva, hivatkozásokkal, dokumentumokkal feltárjam az akkor történteket. Minden megvan hozzá, hiszen
évekkel később egy vezetőképzős kolléga, miután semmirevaló anyagokat kapott intézményünk akkori első számú és
hivatalból legokosabb emberétől, hozzám fordult vezetési-szervezési tematikájú szakdolgozata forrásaiért. A dolgozat
a sztrájk helyi dokumentumaiból elkészült, és Lengyel Zoltán képesített, választott és – talán a KLIK kegyelméből –
helybenhagyott igazgató lett. Vagy mi.
Szubjektív élményeim sorában az első, hogy a sztrájkban való nagy részvételi arány, amelyért izgultunk-izgultam,
megvalósult. Egy pár hónappal korábbi szakszervezeti felmérés még nem talált bennünk buzgó munkabeszüntetési
kedvet. Kifogás akadt bőven: úgysem lesz belőle semmi, majd elintézik az okosok, mi lesz a pénzünkkel, de végül beérett a helyzet. Pedagógusok és technikai dolgozók egyaránt – bár nem egy emberként – sztrájkra készültünk a város
legnagyobb oktatási intézményében. Elhatároztuk magunkat.
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Aki nem sztrájkolt, az az igazgató asszony. Indoklásai közül a legjobban az hangzott, hogy ha ő sztrájkol, akkor a
hivatal arra az egy napra őhelyette valaki idegent küld hozzánk, aki több kárt csinál, mint hasznot. Nem forszíroztam,
nem érdekelt személyes motivációja, mit akar és mit nem elrejtegetni, vagy biztos, ami biztos, az apparátus legalsó szintjén
gazdáinak megfelelni, hogy kinevezzék a következő ciklusra is. Fontosnak tartottam, hogy jól együttműködjön a sztrájkbizottsággal, emiatt meg sem próbáltam sztrájkra ösztönözni.
Az előkészítő megbeszéléseket követően egyetlen ember miatt kellett tárgyalnunk. Egy kolléganő nem volt hajlandó
sztrájkolni. Az igazgató asszony megpendítette nekem, hogy ha gondolom, ki is küldheti az illetőt udvart söpörni. A szerencsétlen ugyanis nem érzékelte, hogy aktuális felettese közösségi renoméjának csak használt volna, ha őt, akit a mindenkori igazgató besúgójának tartottak, s aki sokak szerint órát tartani és valamit megtanítani képtelen, nevetségessé teszi.
Nevettünk, igen, de Erzsikét nem küldtük takarítani. Azonban az empátiának is van határa! Erzsike másnap rábeszélte az
egyik kollégiumi nevelőt, hogy a már aláírásával vállalt sztrájktól visszalépjen. Élvezte, hogy reá is hallgatott valaki! Nőtt
az adminisztratív munkám, még inkább a megvetésem. Jó lett volna ezt kihagyni!
Legnagyobb meglepetéssel a sztrájkőrség vezetője, a hatalmas intézmény gondnoki feladatait ellátó Kozsuch Gyuri
szolgált. Abban a helyzetben, amikor a szakszervezeti titkár nem funkcionált, az oktatást segítő részlegek nem működtek,
a sztrájkbizottság elnökének kellett tartani minden kapcsolatot kifelé, befelé, felfelé. A sztrájkőrség volt ennek a szűrője.
Gyuri elképesztő hozzáértéssel oldotta meg azokat a feladatokat, amelyekre senki nem lehetett felkészülve. Például a
sztrájk végéig nem fogadhattunk szállítókat, azonban egy szállítmány kapun kívül rekesztése nem a sztrájkkal figyelmeztetni kívánt instancián okozott volna problémát, hanem az iskolát hozta volna nehéz helyzetbe! A sztrájkőrség vezetője
minden bonyolultabb esethez kérte a véleményem, de mindig azt tapasztaltam, hogy a dolgokat jól látja, gyorsan kezeli
a problémát, megoldja mindazt, ami nekem komoly fejtörést okozott volna. Jó volt őt erről oldaláról, azaz közelebbről
megismerni. Büszke voltam rá, általa önmagunkra.
Pálvölgyi Ferire, aki 50 fillérért is bátran ölre ment a bérelszámolókkal, sőt, hajlandó volt emiatt az igazgatóval is feleselni, sokáig szakszervezeti tartalékként tekintettünk. Jól jött volna egy, a bérügyekhez értő aktivista. Nos, Ferkó nyugdíjasként is, több mint egy évtized múltán is azt emlegette, hogy ki fogja neki azt az elvesztett egy napi bért megfizetni. Mert
hiába nem vállalt szakszervezeti tagdíjfizetést attól a pillanattól fogva, hogy a párt-állam-szakszervezet összefonódott
rendszere megszűnt, mégis ráfizetett! Lám, szegénynek a szabadságban, a demokráciában, a sztrájkban is csalódnia kellett!
Hogy klasszikust idézzek: „Csapásokat adunk és csapásokat kapunk. Az élet nem habos torta, Pelikán.”

A százlábú szakszervezeti titkár
A történelem előtti idők – azaz ifjúkorunk – példabeszéde megértő nevetéssel nyugtázta, hogy miért csak másnap
reggel érkezett meg a házibuliba a százlábú. Mert kitették az ajtó elé a lábtörlőt. A görög mitológiának megfelelően
nem a hekatonkheirek, vagyis a százkezűek egyike lehettem, inkább morális százlábúként működtem a mindössze két
(bal?) kezemmel.
A feladaton: tisztán érkezni és a rendesen végezni, amit vállaltam – erkölcsi okokból – képtelen voltam átlépni. Így
aztán a házibuliról ismét lekéstem. Nem vagyok erre különösebben büszke, hiszen a neveltetésemből fakadt, így egyéni
döntést sosem igényelt. Ilyen-olyan eredménnyel vagy eredménytelenséggel, de mindig önzetlenül jártam el iskolai
közügyeinkben.
Szakszervezeti titkári (másként: főbizalmi) működésem egymásra helyezett iratainak magassága 17 centiméter.
Volna mit végiglapozni, idézni, beszerkeszteni. Tagságot tájékoztató leveleket, belépési nyilatkozatokat, a munkáltatóval történt levélváltásokat, a kollektív szerződéssel és a közalkalmazotti tanáccsal, munkavédelemmel, üdültetéssel,
segélyezéssel kapcsolatos dokumentumokat. A pénztárkönyv – mert lett pénzünk, bankszámlánk is – bent maradt az
iskolában. Ugyan ki küzdené át magát azon a – szemléltetésként akár ide is illeszthető – több száz oldalon, amely a
Pedagógusok Szakszervezete helyi és városi dolgairól 1996. szeptember elsejétől iskolánkban keletkezett?
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Miután Bertók Lajosné rám hagyományozta a Pedagógusok Szakszervezete iskolai vezetésének tisztét, első dolgom
volt az ő alapítói tevékenységét nyugdíjazásakor tagságunkkal elismertetni, egyben a taggyűléssel határozatba foglaltatni azt, hogy a továbbiakban senkit nem jutalmazunk azért, mert elvégzi, amire megválasztottuk. Mindenekelőtt
magamat zártam ki a lehetséges kedvezményezettek közül.
Ezzel a mentalitással érkeztem a Pedagógusok Szakszervezete városi és város környéki titkári értekezletére. Dr.
Pap Jánosné ekkor a legnagyobb létszámú alapszervezet vezetőjeként mutatott be a több mint kilencven bizalminak,
titkárnak.
A létszámnövekedésünkről ott is elmondtam, hogy minden egyes új kollégát megkerestem, belépésre biztattam.
Legtöbbször sikerrel. Más volt ez, mint a Hatkilóban addig szokásos metódus, mely szerint a szakszervezeti titkár a
saját tagjaival, bizalmijával – történetesen Bertók Lajosnéval – sem állt szóba, amikor a tagsága megújításáról kellett
volna nyilatkoztatnia.
Az sem fordulhatott elő, hogy a munkavállalói érdekképviseletet ne vállaltam volna személyesen egy vagy több
tagunk érdekében egészen a konfrontációig, vagy, hogy kollégáim képviselete helyett a magam pecsenyéjét sütögettem volna. Ez az, ami megkülönböztetett némely más szakszervezeti bizalmitól. Pedig a megszűnt pártállami üzemi
négyszög gyenge érdekérvényesítő tagjának szerepét sem örökölhettem a piacgazdaság demokráciájának körülményei
között. Az új rendszer lemondott a munkavállalók beleszólási lehetőségének látszatáról is, én nem. A munkáltatóval,
korábbi barátommal bratyizni talán hasznosabb lett volna, de ennél őt többre becsültem. Nem vagyok tévedhetetlen.
A Pedagógusok Szakszervezete városi és város környéki – emberemlékezet óta folyamatosan újraválasztott – vezetője és köztem is hamar formálissá vált a jó viszony. Már az általa kért és nem vállalt sajtónyilatkozat is beárnyékolta, de
a pénzügyi érdekütközés tette állandóvá.
Korábban a szakszervezeti tagdíjak hozzá kerültek, s ami azokból a kiadások után megmaradt, azt osztották vissza
a befizető alapszervezeteknek. De nem mindig! Midőn a kissé lenézően kezelt szakszervezeti feladatok egyikére, a Mikulás-ünnepségre saját zsebből megelőlegeztem a szükséges összeget, a következő év elején legnagyobb meglepetésemre
nem kaptunk vissza a tagdíjainkból egy fillért sem. Ebből kellett volna alapszervezetünkben abban az évben önállóan
gazdálkodni.
Mégsem hagytam fel a taglétszám, ebből következően a Mikulásnak örvendező gyereksereg növelésével, mindenki
megkapta a maga csomagját, mellé néhány tréfás szót a Mikulástól, néha a megrendelt szórakoztató műsorral együtt.
Az én gyerekem egykor örült neki, miért ne örülhetnének másokéi is?!
A tagdíj-visszatérítés elmaradása után meg kellett fordítsam a dolgot: a kifizetőhely által tagdíjra levont összeg 65
%-át helyben marasztaltam, s csak a törvényes hányadot utaltattam a szakszervezeti felsőbbség számlájára. Az örökös
városi titkár keserű szájízzel, de szótlanul vette tudomásul, ahogyan mi is azt, amikor városi szakszervezeti bizottság
minden bevételünket einstandolta. Ettől kezdve a kölcsönös mosoly kényszeredetté vált.
1998 júniusában, amikor önálló gazdálkodók lettünk, a teljes tagdíjat fizető szakszervezeti tagok száma 55, a havi
tagdíj összesen: 45 453 forint, ebből az alapszervezeté 65 %.
2000 januárjában 58 ember befizetésének már csak a 60 %-a maradt nálunk. 2000. áprilisban néhányan kiléptek,
nyugdíjba mentek, a fizetők száma 47-re csökkent. Szeptemberben: 46 ember, október 44, majd 45, 43. A jogfenntartók, tehát azok a kollégáink, akik gyermekgondozási szabadságon voltak vagy állás nélkül maradtak, jelképes tagdíjat
fizettek, de minden szolgáltatáshoz, segélyhez, üdültetéshez, jogsegélyhez hozzájutottak. Erről személyesen gondoskodtam.
2001 januárjában létszámunk 38-ra csökkent, mert az önkormányzat „eladta” a konyhai dolgozókat. 2001 októberében 37 tagdíjfizetőnk és két jogfenntartónk maradt.
Időközben többen átléptek hozzánk, amikor a korábban igazgatót buktató PDSZ nem érte el a helyi reprezentativitás szintjét egy közalkalmazotti-tanács választáson. A PDSZ-esek korrekt döntést hoztak. Ilyesmi a másik, a titkosított
létszámú helyi „tömegszervezet”, a Vasas esetében titkáruk nyugdíjba vonulásáig elképzelhetetlen lett volna. Ő másféle
érdekvédelmet folytatott, mint mi.
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Önálló gazdálkodásunk önálló könyvvitelt igényelt. Az egyik igazgatóhelyettes kérésemre belépett a szakszervezetbe, s legalább két évig hozzá se nyúlt a bizonylatokhoz, ennek fejében az ő órakedvezménye növekedett az én órakedvezményem felével. Ez a szakszervezetet megillető kedvezmény nem a funkcióhoz kötődött, hanem a taglétszámmal
arányosan lett több vagy kevesebb. Egyedül dolgoztam meg a létszámért, volt miről lemondanom.
Sanyi lelkesen követte a létezett szocializmus iskolai és össztársadalmi gyakorlatát, vagyis a beosztás szerinti elosztást. Ha szakszervezeti segélyt ítéltünk meg, ő volt az, aki felhívta a figyelmem, hogy differenciálni kell: kis fizetésűnek
kicsi pénzt, a jobb módúnak nagyobb összeget kell megítélni. Ahogy ők azt iskolai vezetői szinten gyakorolták…
A beosztás szerinti elosztás gyakorlata a szocializmus hirdetett alapelvével, a munka szerinti elosztás elvével ütközött.
Mégis illett úgy tenni, mintha a magasabb beosztásban automatikusan több vagy jobb munkát végzett volna az, akit
abba kineveztek. Magasabb fizetés, órakedvezmény, rendszeresen „járó” jutalom rakódott egymásra azok számára, akik
félvezetővé előléptek.
Amikor még a nálunk egyedül létezett Vasas Szakszervezet főbizalmijának választottak meg, az akkori szakszervezeti bizottságban véleményeztük az önkormányzattól/tanácstól járó, a munkáltató által elosztandó bérarányos jutalom
mértékét. A szakszervezeti titkárral szemben azt javasoltam, hogy munkáltatónknak, személy szerint Renkó Pálnak
(igazgató 1988-1991 között) éppen olyan arányú jutalmat szavazzunk meg, mint az általa vezetett dolgozók átlagának.
Úgy véltem, az igazgató teljesítménye elvileg se rosszabb, se jobb nem lehet, mint alárendeltjeié. Ő veszi fel őket, ő
szervezi és ellenőrzi munkájukat, ő biztosítja a feltételeket hozzá. Ugyanolyan arányú megbecsülést érdemel, mint mi
valamennyien. A bizottság mellém állt, egyedül a szakszervezeti titkár nem.
Renkó Pali megsértődött, mert hiszen a városban az összes igazgató közül egyedül neki szavaztak meg kisebb részesedést, mint ami az önkormányzati ajánlásban lehetségesként szerepelt. Abban azonban nem vagyok biztos, hogy
titkárunk végrehajtotta a szakszervezeti bizottság határozatát. Soós Lóritól soha nem számolt be arról a szakszervezeti
bizottságnak vagy a tagságnak, hogy kifelé, felfelé mit képviselt a nevünkben.
A Pedagógusok Szakszervezetéből Miklós Mátyásné igazgatói pályázatának általam elmondott és az iratokhoz
csatolt negatív véleményezése miatt 2002 áprilisában Barna Zoltán, Berlekovity Cecília, Harmatiné Czakó Anikó,
Heblingné Takács Dóra lépett ki. A szakszervezet önálló gazdálkodása a kilépésekkel veszélybe került. 2002 januárjában 33 fizető tag, februárban 32, májusban 28 fizető tagunk maradt. 2003 januárjában 27 fő után a havi bevétel
19.740 Ft volt.
A név szerint említett kollégák korábban, 1997 júniusában aláírásukkal is csatlakoztak az önállóan gazdálkodó
Miklós Mátyásné (igazgatott 1994-1997-2006 között) intézkedésével szembeni akciónkhoz. Szakszervezetünk követelte, hogy a vizsgáztató tanárokat ne félpénzzel, hanem a többi iskolában alkalmazott 50-58 %-os emelés szintjén fizesse
meg igazgatónk. A tiltakozás eredményesen zárult.
Miklósné csupán pártállami gyakorlat szerinti, viszályt provokáló sunyiságot dobta be: ha mi az érettségi díjazásának inflációs szinten tartását követeljük, akkor csak a szakmunkás vizsgáztatás díjának felemelésével együtt adja meg
a bennünket megillető hányadot. Mintha vizsgadíj emelésének a szakszervezet, vagy az – iskolánkban oly gyakran a
„munkáshatalommal” szembeállított „értelmiség” lett volna bármikor is az akadálya. Nyilvánvaló, hogy a vizsgáztatásra fizetendő munkabér bőven, akár kétszeresen is rendelkezésre állt. Talán máshová szánta a főnök és a jobb keze,
azonban erről sem alkalomszerűen, sem az éves költségvetéssel kapcsolatban a Pedagógusok Szakszervezetével nem
egyeztetett. A 2002-ben kilépett kollégák, akiknek érdekében habozás nélkül ujjat húztam a munkaadóval, azt a vezetőt támogatták, aki, ha tehette, megrövidítette őket.
A „hatkilós” mentalitás a vizsgáztatói díj dolgozóktól történő elspórolási kísérletén kívül nemcsak a városi normákhoz képest, hanem az országosan biztosított lehetőségekkel szemben is megmutatkozott. Egy ideig létezett az igazgatói
mérlegelés szerint adható F fizetési osztály. Börcsök László igazgató a szomszéd iskolában minden, a feltételeknek megfelelt és legalább 5 éve ott dolgozó pedagógusnak megadta a kedvezőbb besorolást. A mi béremelésre esélyes kollégáink
évekig pereskedtek érte. A bértömegből addig is több jutott annak, aki sajnálta az adhatót másoktól. Nálunk a vezetői
mentalitás történelmileg így alakult.
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Börcsök Lászlóról nemcsak a két intézmény, a 624-es és a 600-as vezetése közti szemléletbeli különbség jut eszembe,
hanem a szolidaritás gyakorlása is. Mert az létezett, nagyon is! Csak nem velünk, hanem „vezetői szinten”.
Egyik kollégiumi nevelőnk, András irgalmatlan sértő modorban emlegette az akkori közvetlen főnökét. Anikóval
sokkal szívesebben beszélgettem, mint Andrással. De amikor az előbbi létszámcsökkentési kényszerre hivatkozva kirúgatta, természetesen a sérelmet szenvedett András mellé álltam. Jó néhány órát rászánva megbeszéltük a helyzetet és a
teendőket. Az én hozzáértésem kevésnek bizonyult, a PSZ kiváló munkajogászához fordultunk. Végül András kedvezőbb feltételekkel távozott, a kollégiumban pedig a szomszéd iskola nyugdíjas igazgatóját, Börcsök Lászlót alkalmazták
helyette. Similis simili gaudet – magyarán: a hasonló beosztású a hasonló beosztásúval szolidáris.
A mi igazgatónk alárendeltjeitől nemcsak az adható kategóriában tagadta meg a béremelést, hanem a törvényi
előírással szemben is. Az 1996. évi CXXXIV. trv. Kjt. 61. § úgy intézkedett, hogy a konyhai dolgozókat bármilyen
szakképesítésük alapján megillette a magasabb, a szakképzettek fizetési osztályába történő átsorolás. Miklós Mátyásné
ezt megtagadta. Helyi mindenhatónk ellen komoly előkészítő munka után 1997. március 10-ével egyeztetési eljárást
kezdeményeztem. Az általam képviselt, a gazdasági igazgató beosztottjaiként dolgozók végül – sejthető, hogy miféle
hatásra – visszaléptek: elfogadták az igazgató paternalista diktátumát. Miklósné a konyhán hasznos szakképesítés megszerzésére kötelezte őket, az egyéves képzésüket is fizette – a képző iskola hasznára. Mindezen közben a megspórolt bér
révén a kifizetések is növekedtek – mások javára. A bér nem vész el, csak átalakul.
Egy iskolában minden igazgató és helyettes, nevelő és beosztott tanár diplomás. Rangkülönbséget – ha van egyáltalán – csak a teljesítmény jelenthet. Ha a munka hierarchiája érvényesülne a demokratikusnak csúfolt iskolában,
nem is lenne olyan kívánatos az anyagiakban és hivatalos elismerésekben gazdag vezető beosztás. A magyar oktatási
rendszerben nem a pedagógiai szempontok dominálnak, hanem az, hogy az oktatásvégrehajtási alkalmazott minél
kevesebb gondot okozzon, és minél több alibi-adminisztrációt produkáljon felettesei számára. Az igazgató az irányító
apparátus legalsó tagjaként elsősorban ebben érdekelt.
Hogyan léphetett valaki „feljebb” az iskolai szamárlétrán?
Amikor dr. Tompa Pál, a felnőttoktatási tagozat nyugdíjba készülő vezetője helyett magától értetődővé vált NanuNanu kolléga előléptetése, rögtön rágalomhadjáratot indított ellene az egyik önjelölt. Elpoénkodta, hogy konkurense
mennyire hülye, továbbá azt sugallta, hogy a tagozatvezetésre alkalmasnak látszó kolléga elsikkasztotta a tankönyvárusítás során a kezén átment pénzeket. A megrágalmazott besokallt, harc nélkül lelépett, azóta egy jó nevű gimnáziumban tanít.
Tagozatvezető a pletykás kolléga lett, akit két egykori osztálytársának – Pajkó Andrásnak és Bodó Ferinek – a
karrierjénél jobban csak a munka idegesítette. Őt pályája kezdetén a város egyik elit gimnáziumából kényszerítették
távozni. Meg is fogadta, hogy a büdös életben nem marad olyan helyen, ahol dolgozni kell. Fogadalmát betartotta,
tőlünk ment nyugdíjba.
Rástartolt tehát a felnőttoktatási tagozat vezetésére oly módon, ahogy ő maga kijelentette: elhelyezkedett a távozni
készülő félvezető seggében, hogy a nélkülözhetetlen gyakorlati tudnivalókat elleshesse.
Racionális döntést hozott. Ha figyelembe vesszük, hogy az iskola túlszabályozott jellegénél fogva csak a napi rutin
lebonyolításában lehettek buktatók, a tagozatvezető kiszolgálása a tanulási folyamat részeként a későbbi megfelelés
kulcsának tűnt. Ez a stratégia áldozatokkal is járt: tűrnie és hallgatnia kellett a főnöke végeérhetetlen szövegeit, holott ő
maga is csupán közölni szeretett. Előfordult, hogy beszélgetés közben kifelé mentében kis híján a saját sarkára rántotta
a tanári ajtaját, nehogy partneri reagálást kelljen meghallania.
Dani Feri Miklós Mátyásnét nem vádolta helyezkedéssel. Szerinte Dr. AGy igazgató „bátran” azt választotta helyetteséül, aki papírforma szerint a legesélyesebbnek látszott. Hogy ez több diplomát, nyelvtudást, tudományos fokozatot
jelenhetett-e, arra nincs adat. Miklósné Magdi órarend-készítési jártasságát, megbízhatóságát sejtettem az előléptetés
mögött. Dr. AGy, az általa megrágalmazott Renkó Pál utóda nem sokáig élvezhette a stallumot. Helyettesként 1994ben Miklósné örökölte a Hatkilót, azután – támogatásunkkal 1997-ben – ki is nevezték igazgatónak.
Az egykor általam barátként is tisztelt kolléga, Miklósné beállítottsága, értékrendje igazgatóként megváltozott,
amelyet az én csekély dolgozói érdekvédelmi funkciómban nem voltam képes elfogadni.
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Nyilvánvaló, hogy a munkaszervezetben elfoglalt helyzete szerint az előnyök és különféle javak hozzáférési lehetősége visszahat az emberre. Mégis, magamból kiindulva úgy véltem, hogy a számomra szimpatikus ember ab ovo
elzárkózik majd a kézenfekvő kísértésektől, hiszen ha enged nekik, azzal csak egy közönséges, haszonelvű értékrend
mellé kötelezi el magát. Naiv voltam, idealista. Lehetne durvábban is minősíteni. Meglehet, korábban sem ismertem
őt igazán. A hatalom lakmuszpapírja azonban félreérthetetlenül jelzett.
Kezdetben sajnáltam Miklósnét, hogy beosztásából adódóan kollégákat kell elbocsájtania, később döbbenten ismertem fel, hogy élvezi! A mindenhatóság íze és öröme számomra riasztó és nevetséges. Ráadásul, ha az efféle hatalomgyakorlás kockázatmentes, nincs, mit becsüljek benne. Több évtizedes tapasztalatom, hogy egy iskolaigazgató szakmailag, emberileg sohasem képes akkorát hibázni, hogy a különféle jogcímeken honorált beosztását elveszítse. Feltéve, ha
az apparátus tagjaként felfelé jelent, lefelé utasít – ahogyan százhalombattai főnököm közölte az aranyszabályt.
Az ember azt hinné, hogy a háromgyerekes anya utoljára mond fel egy három gyermekét és háztartásbeli feleségét
pedagógusfizetésből eltartó kollégának. Az empátia igazgatói megnyilvánulásaként Miklósné ugyanazzal a személlyel
ezt kétszer is megtette. Motivációit nem ismerem, a döntésről nem konzultált, holott kötelessége lett volna, így csak
arra tippelhetek, hogy a tanítványai között népszerű tanár kutatói habitusa, értelmiségi mivolta ingerelhette.
Érdekvédőként keveset tehettem. A kirúgott kolléga szakszervezeti jogfenntartását erőltettem, hogy segélyeket és
szakszervezeti lehetőségeket (üdülés, gyermekprogramok) nyújthassunk nekik. Talán a legfontosabb személyes segítségem az volt, hogy eltitkoltattam a munkanélküli Vadai Istvánnal: tőlem értesült az ismét megüresedett állásról. Így
tett, ezért vették fel másodjára, egy tanévre.
Amikor a korábbi, pártállami gyakorlatnak megfelelően anyagi hozzájárulást kértem az iskolától az intézményi Mikulás ünnepséghez, Miklósné nemcsak hogy megtagadta azt, de a rendezvény helyszínéül egyszer a délután
is foglalt tanári szobát, másszor a bejárati kaputól legtávolabbi kollégiumi épület egyik emeleti tanulószobáját
jelölte ki. Ezzel a gyerekeknek és a nem nálunk dolgozó
kísérő családtagoknak okozott kellemetlenséget. A hatalmát fitogtatta, és fütyült a vendégekre.
Az én gyerekeim, akár az övéi ekkor már kinőttek a
Mikulás-ünnepből. Az empátia hiánya lehetett az ok arra,
hogy mások gyerekei ne kapják meg ugyanazt és ugyanúgy az iskolától, amit a mieink kaptak. A pártállami vezetéséhez hasonló emberi, kvázi szeretetteljes gondoskodásnak a látszata sem maradt meg.
A családiasság persze bizonyos körben kialakult.
Véletlenül tudtam meg, hogy 8 darab pendrive-ot vásárolt „az iskola.” – Bárki kérheti! – mondta elkerekedett
szemekkel Emese, a nappali egyetemi képzésben tanárként részt vett ifjú erő. Csakhogy én nem a sógorától kértem, hanem egy másik kisfőnöktől! Csiszárné Gizi akkori
tagozatvezető csak a vezetőség tagja volt, nem családtag,
így nem is tudott az állítólag kérhető, párezer forintos
pendrive-okról… A családi ügyből nem csináltam szakszervezeti ügyet.
72. Mikulás a Százszorszépben.
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2005. október elején középiskolai tanárok görögországi tanulmányútjához, egy szezonvégi kvázi nyaraláshoz
igényelte a Közalkalmazotti Tanács hozzájárulását az
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igazgató. Valamikor, talán aznap reggel ki is függeszthették a pályázatot a három hatalmas faliújság egyikére – nagyjából 523. hirdetmény gyanánt –, ezért a lehetőségről a pályázóként szerepelteken kívül mások aligha szerezhettek
tudomást. A Közalkalmazotti Tanács – és nem a szakszervezet, amelyben ekkor már felelősségem nem volt – ezzel
kapcsolatos, szőrszálhasogatásnak tűnő állásfoglalása sokat elárul arról a családias szemléletről, amely áthatotta a személyre szóló döntéseket:
A Közalkalmazotti Tanács helyesnek tartja a továbbképzésre szánt összeg kihasználását. Hiányosnak tartja a három
tanár görögországi továbbképzésen való részvételére szóló javaslatot. Ebből ugyanis nem derül ki, hogy miként történt a kiválasztás? Véleményünk szerint a továbbképzésre jelentkezett, de idén tanulmányaikat rajtuk kívülálló okból meg nem kezdett
megfelelő szakos kartársakat illeti elsősorban a külföldi továbbképzés lehetősége.
Javasoljuk tehát, hogy:
1. A nevelőtestület nyilvánítson véleményt: helyesnek tartja-e, hogy a bármilyen szakmai továbbképzésre már jelentkezettek megkérdezését ne lehessen mellőzni évközi vagy szünidei, hazai vagy külföldi továbbképzések elrendelése során. Ha a
nevelőtestület döntése: igen, akkor legyen ezután minden esetben érvényesítendő.
A Közalkalmazotti Tanács tagjainak nincs tudomásuk arról, hogy a munkaközösségek tudtak-e görögországi képzési
lehetőségről, ezért
2. Javasoljuk a nevelőtestület véleményét kérni: egyetértenek-e azzal, hogy a szakmai továbbképzések minden formájáról
kapjanak a szakos tanárok tájékoztatást? Ha a válasz igen, akkor a jövőben ne lehessen ezt a nyilvánosságot mellőzni.
A nevelőtestület pozitív állásfoglalása esetén a két döntést az Szervezeti és működési szabályzatba javasoljuk felvenni a
legközelebbi módosítás alkalmával.
3. Mindezek után a KT javasolja a nevelőtestületnek, hogy hagyja jóvá három kartársunk… görögországi továbbképzését!
A továbbképzésre végül senki, a családtag sem utazott el.
Én pedig – évekkel korábban – arra a tantestületi kirándulásra nem utaztam el, amelynek egyik előkészítője lehettem.
Egy élményekben gazdag erdélyi túra útvonal kialakításához nem kellett volna az én évtizedes idegenforgalmi, idegenvezetői jártasságom, amelyre az iskolában soha nem tartottak igényt, épp ezért megtiszteltetésnek vettem a felkérést
a konzultációra egy szintén történelem szakos, de nappali tagozaton dolgozó kolléganő mellé.
Különös gonddal készültem fel az útra az erdélyi román történelemből, hiszen magyar történelemből nem kellett,
no meg az utóbbi főbb elemeit – tanárokról lévén szó – ismertnek véltem. Erdélyi barátaim segítettek szállást keresni,
meg is találták nekünk az egész program alatti lehető legjobbat.
Gyűltek a családos és egyszemélyi jelentkezők aláírásai a faliújságon, amíg úgy 40-45 leendő utassal meg nem telt,
és el nem tűnt onnan a papír. Kértem, de nem raktak ki helyette vagy mellé másikat.
Tájékoztattam a megbízómat, a nappali tagozat igazgatóhelyettesét, hogy akár 70 személyes autóbusz is rendelhető,
de ő ragaszkodott a jelentkezési lap terjedelméhez, ezzel a további jelentkezők, családtagok kizárásához. Indok: ő így
szokott rendelni, vásárolni. Ajánlottam, hogy ily módon vegyen a lábára a szükségesnél két számmal kisebb cipőt,
mert éppen az van a boltban, de hajthatatlan maradt. Fogalmam sem volt róla – ellentétben néhány jobban informált
kolléganővel –, hogy miféle családtagot és mi célból tartott távol a kirándulástól a „megtelt” táblával. Két, egyébként
szimpatikus emberről szólt a művelet…
Az autóbuszt Nógrádi István gazdasági vezető – nyilván beosztásából adódó kompetenciával – rendelte meg, és
az Szegedtől egészen Békéscsabáig ki is tartott. A mentés órákat vett el a programból. Romániában is közbejött egy
technikai malőr. Így megy ez, ha a szamárlétra fokai, vagy önző egyéni érdek szerint történnek a dolgok. Jómagam
ekkor már komoly gyakorlattal és információs bázissal rendelkeztem a társas utazások terén, így rezignáltan, de némi
elégtétellel vettem tudomásul az erősebb kutya szervezésének gyümölcsét.
A bennünket váró kolozsvári barátaim a késés miatt saját, több napra szervezett programjukat voltak kénytelenek
órákkal elhalasztani. Pedig csak engem akartak fogadni, régi barátoktól is lekötelező kedvességgel. Kellemetlenül
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meglepődtek aztán, mert nem üzentem meg, sem akkor, sem azóta, hogy miért nem szálltam fel az autóbuszra. Megundorított az önkény. Szégyelltem magam mások helyett, de nem akartam a kedvemért szállást szervezőknek az előzményeket elmondani.
El is hallgathattam volna a dolgot, de mesterem, a tanárképző főiskola egykori tanszékvezetője kissé drasztikusan
hangzó szentenciája szerint: ha le vagyok szarva, az a beosztásomhoz tartozik. Hogy szétkenjem magamon – az már
nem.
Ha már a beosztás ismét szóba került, akkor még egy, az iskolánkra jellemző eljárást említek.
A felettes minisztérium a kiválóan dolgozó köztanárok munkájának tartós elismerésére kitalálta a vezető pedagógus
címet – némileg emelt illetménnyel. Minálunk ezt a tucatnyi igazgató-helyettesből évről évre megkapta egy-egy, utánuk kerülhetett sor összesen talán két tanárra. Aztán ez a lehetőség is elenyészett. Igen, akár Orwell Állatfarmjában, a
Hatkilóban is voltak egyenlőbbek.
Nem hazabeszélek, amikor a hívatásuknak tekintett beosztásban megmaradottaknak szánt, de előlük elhappolt
minősítésről szólok. Nem tagadom, eleinte, amíg az ismertetett metódus láthatóvá nem vált, jól esett volna az elismerés. Utólag azonban arra vagyok büszke, hogy semmiféle kivételezést, kegyet nem kaptam ettől az önmagát vezető
pedagógussá tett garnitúrától. Ambícióimat a tanítványaim körében, valamint iskolán kívüli munkámmal éltem ki.
Egykor volt kollégánk igazgatóként a szakszervezet egyik, anyagi terhekkel nem járó kollektív szerződés módosítását is elutasította:
„Munkáltatói felmondás esetén az elbocsátandó dolgozó személyi anyagához csatolni kell a nevelőtestület egyetértő
vagy ellenző véleményét…” Az arra érdemes, de létszámfelettiként elbocsájtott dolgozó álláshoz jutását segítette volna
ez a klauzula, amelyet más szegedi középiskolában alkalmaztak. Sajátos empátiával rendelkező főnökasszonyunknak
nem került volna semmibe…
A beosztott pedagógusokon persze spórolni lehetett, akár a legszánalmasabb módszerekkel is. Így esett, hogy a
megfelelő feltételekkel rendelkező, nyugállományba kerülő kollégáknak a szerény Pedagógus szolgálati emlékérmet az
anyagilag ellenérdekelt vezetők következetesen elfelejtették megrendelni és az árát kifizetni. Az iskolaegyesítés – és
nyugdíjba vonulásom – után Halmos Lajos követelte ki mindannyiunknak, akik a Hatkilóban nem is hallottunk róla.
Emlékérmet a Pedagógusok Szakszervezete is alapított 1992-ben. Az Eötvös József-emlékérem mindenekelőtt arra
szolgált, hogy a hosszú ideig eredményesen dolgozó tisztségviselőket kitüntethessék. A mi szakszervezeti bizottságunk
nem a tisztség, a beosztás, hanem a tartósan elvégzett munka szerint döntött. Nem a titkárt tüntettük ki arany fokozattal, hanem Lovász Ferencet, aki évtizedekig az ifjúsági szakszervezeti csoportot gondozta az iskolában. A köztanár
nem bronz és nem ezüst szintű emlékéremre történt felterjesztésével a Pedagógusok Szakszervezete városi titkárát
igencsak megleptük, de mi álltuk az aranyérem költségeit. Úgy gondoltuk, hogy az ember a munkája minősíti, és nem
a beosztása!
Lovász Ferenc kitüntetéséről a választott szakszervezeti tisztségviselők döntöttek, és diszkréten intézték a teendőket.
Egy kollégánknak, aki leukémiás kisgyermekét vesztette el, úgy nyújtottunk részvétteljes anyagi segítséget a tragikus helyzetben, hogy minden egyes szakszervezeti tagunk személy szerint, és nem a szakszervezeti tagdíjból járult
hozzá. Nem érdekelt bennünket, hogy a másik szakszervezetben, amelynek tagja volt, mit tettek érte és mit nem. A
különbségről csak a segélyezettnek lehettek információi.
A Pedagógusok Szakszervezetében mindvégig a tagsággal vagy a választott tisztségviselőkkel együtt döntve, minden döntésünkről szóban és írásban rendszeresen beszámolva titkárkodtam. Előfordult, hogy egyik-másik tagunk
elegánsan semmibe véve a bizalmas közlés természetét, a benne rejlett munkát és megbecsülést – gazdátlan lapként a
tanári asztalán hagyta a neki postázott beszámolót. Nyilván valamit kompenzált ezzel a buta fölényeskedéssel: semmi
kockázatot nem viselt vele.
A bürokratikus centralizmus szerint (az állampárti demokratikus centralizmus elvén) működő Pedagógusok Szakszervezete szellemiségétől az én gyakorlatom idegen volt, és az is maradt. Minden alapszervezeti titkár a városi vezetőhöz kötődött, nem voltak egymás közti (formális horizontális) kapcsolatok. Minden javaslat csakis a titkár által
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73. Szakszervezeti hírlevél.
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születhetett meg, hiszen jószerivel egymást sem ismertük. Közel száz ember üldögélt és pusmogott a szegedi városi
értekezleteken, csupa Micike, Erzsike és Manci, akikről csak a főnökasszonynak lehettek becenevükön túli információi. Ugyanez vonatkozott az összesen ötnél nem több Pistára, Lacira is. Egyikük ötlete sem érhetett meg egyetlen
napirendre tűzést sem, erről a közönyös többség gondoskodott.
A városi szakszervezeti bizottságba minden intézménytípusból egy személy került be. Lezajlott a jelölési folyamat,
melynek során a legnagyobb alapszervezet részéről Bezdány Antalnét jelöltük. A jelölő bizottság vezetője nem mondta,
én nem tudhattam, hogy egy ügyviteli munkatárs jelölhetetlen. Csupán az volt régtől világos számomra, hogy más,
önállóbb titkárokhoz hasonlóan húzzam meg magam. Akinek volt ötlete, javaslata, mondanivalója, annak a neve szavazólapra nem kerülhetett.
Bezdányné jelöléséről a választáskor egy szó el nem hangzott, a neve nem került szavazólapra. Aztán a szavazólapból
arra következtettem, hogy a középfokú intézményeket egy bentlakásos otthonban dolgozó kolléga képviseli. Csendben
csodálkoztam, nehogy ellenzékinek mutatkozzam. Évek múltán egy értetlenkedő kérdésemre a városi titkár ismét elővette a már irattárazott, lefűzött stencilezett szavazólapot, amelyen világosan látszott, hogy a középfokú intézmények
képviseletére nem ez a kolléga volt megjelölve. Nem volt arra jelölve senki. Azt választottuk meg.
A külön kiemelt elnökjelöltet, mint a középfokú intézmények reprezentánsát a szavazólapon a tagok közé kellett
volna elképzelni. Kit érdekelt?! A szakközépiskolák reprezentánsának is megválasztott, a Tisza Lajos Szakközépiskolából való elnökkel egyetlen középiskolai alapszervezetnek sem akadt dolga. Ha utcán ráköszöntem, a tanár úr nem
viszonozta.
A városi alapszervezeti titkárok többséget leginkább a döntésekben való részvétel látszata, a jól informáltság, a
bennfentesség öröme érdekelte, nem a szavazólap. A megválasztott városi bizottság egyetlen tagjától sem hallottam
soha javaslatot, beszámolót az általa személyesen elvégzett munkáról. A vezetőség létének értelme a titkár melletti szekundálás, a felelősség áthárítás, az elnöké ezen túl a gyűlések szabályos, derűs, mosolygós levezetése volt.
Az én arcomra a mosoly helyére égett a szégyen, amikor a mozgalmi rítus keretei között Szöllősiné lebaszta (már
bocsánat, de dühös vagyok!) Szeged város szakszervezeti titkárait, mert igehirdetését nem hallgatták oly illő csendben,
mint amilyenhez hozzászokott. Vendégünk közel fél órát késett, nélküle egyetlen témához sem mertünk kezdeni, az
elnök a egyetlen napirendi pontot sem vett előre, a nagyasszony pedig azután valami biztosítottak biztosítója üzletkötőjeként vigéckedett. Rég nem volt már a PSZ országos titkára, talán már országgyűlési képviselő sem, de elvtársnő nem
vész el, csak átalakul. Ha hagyják. Hagytuk. Superior stabat lupus. Mindig az erősebb kutya…
A rendszeromlás után minden szakszervezeti vezetőnek létérdekévé vált a pozíciója megőrzését szolgáló mechanizmus működtetése. Eredeti foglalkozásához, az alig gyakorolt tanítói beosztásához sem Szöllősiné, sem Papné nem
kaphatott volna előszobás irodát őt kiszolgáló személyzettel, továbbá jelenlétet helyi és országos ügyekben, utazásokat,
kiemelt üdülési lehetőséget, kapcsolatokat. Nem tagadható, hogy a demokrácia körülményei között mindezért dolgozni is kellett, érvényesíteni a szakszervezeti tagok érdekeit, ezzel óvni a taglétszámot, a tagdíjbevételt. Szegedi látogatása
idején azonban Szöllősiné már nem a tagdíjainkra alapozott, hanem arra a pedagógusi attitűdre, amely másként, mint
alávetettként nem képes viszonyulni azokhoz, akiket eltart.
A szakszervezet országos szinten is, helyileg is akkor lehet partnere a munkáltatónak, ha megfelelő támogatottsággal, és az ezzel elért jogokkal, törvényi garanciákkal rendelkezik. A rendszerváltozás a piacgazdaság logikájának
megfelelően gyengítette a munkavállalói érdekképviseletek jogait, ösztönözte a szakszervezeti tagság csökkenését. Az
állam és az önkormányzat, mint munkáltató sem érdekelt a szakszervezeti jogok erősítésében, napi céljaival szemben
inkább alávetésre törekszik.
Megegyezés azonban egyenlőtlen felek között is lehetséges.
2002-ben, Miklós Mátyásné ismételt igazgatóvá válása után levontam a nyilvánvaló következtetéseket.
Ő, aki egy volt közülünk, akit a kívülálló Dóczi Tamással szemben 1997-ben szakszervezetünk is támogatott,
egyetlen gesztusával sem jelezte, hogy a rábízott intézmény munkavállalói egyenként és összességükben fontosabbak számára, mint az egykori szakszervezeti irodából engem kiutasított főkönyvelője. A szakszervezeti információs
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jogosultsággal és más, törvényben biztosított szakszervezeti jogokkal kapcsolatban ugyan megígért mindent, amit
kötelessége lett volna teljesíteni – négyszemközt, aztán szó nélkül átlépett rajta.
Ezt megelőzően a vélemény-nyilvánító összdolgozói gyűlésen feltártam és bíráltam regnáló igazgatónk ismert ténykedéseit, és a személyes tárgyalásainkon tanúsított szociális és szakmai érzéketlensége bizonyítékait. A szakszervezeti
tagok egy része „bátran” és „férfiasan” ellenem fordult. Legtöbbjük még a titkári beszámolóimat sem olvasta-hallgatta
végig, hiszen ezekre, ellentétben az igazgatói ötletekkel, bármikor lehetett fölényesen és olvasatlanul legyinteni. A személyem iránt ellenszenvet nem vettem komolyan, de a megszokott rutinhoz, a pocsolyához, a változatlansághoz való
ragaszkodásukat igen. Arra gondoltam, hogy mennyivel jobban jártam volna, ha bevett módon a saját boldogulásommal törődöm inkább, mint azzal az erkölcsi kötelezettséggel, amelyet szakszervezeti titkárként mellőzni nem tudtam.
Az igazgatóval kapcsolatos titkos véleménynyilvánításon a saját érdekeik képviseletével szembefordult kollégáimért
nem volt szándékomban tovább küzdeni.
Miklósné vezetéstudománya városi szinten is bevált. A Fidesz-többségű oktatási bizottság őt elutasító álláspontjával
szemben is tudott győzni a város fideszes többségű képviselőtestületében. Mindössze egy rágalmat terjesztett el az erre
fogékony közegben. Eszerint az esélyes igazgató-jelöltnek, Rácz László mérnöktanárnak egy baloldali politikus a Hatszázas igazgatói stallumával akarta egy elvégzett magánvállalkozói munkáját honorálni. Ez képtelenség lett volna, de
az eset jelzi, hogy a pályázati folyamat, a dolgozói véleményezés és az érdemi szakbizottsági előkészítés után akár teljes
felelőtlenséggel, csupán egy álhírre alapozva is meghozhat az önkormányzati közgyűlés olyan döntést, amely emberek
ezreire hat ki. Mit várjunk hát az iskolai összdolgozói értekezlettől?
A szakszervezeti választási ciklus végéig elvégeztem, amit kellett.
Arról, hogy nem folytatom, a szakszervezeti választást előkészítő, kollégának e-mailben írtam: „Szia Attila! Semmi
sürgős és rendkívüli, csupán úgy illik, hogy a jelölés lezárulta előtt jelezzem: nem vállalom a jelöltséget a szakszervezeti
titkári megbízatásra. Tehát nem kerülhet a nevem titkárjelöltként a jelölő listára akkor sem, ha valaki javasolta. Köszönöm a munkálkodásodat, üdvözlettel: Laci”
Vezető-társam, Gubáné Szilágyi Ildikó, akit – munkabeosztásunk miatt, s hogy elkerüljem a győzködést – szintén
e-mailben értesítettem, úgy vélte, hogy magyarázattal tartozom. Csalódottságomra és nézeteimre hivatkoztam. Ezután
válaszolta a következőket:
„… a Magdi aknamunkát folytatott, hogy ne Te legyél a titkár. Többen megbeszéltük, hogy minden erőnkkel azon
leszünk, a talpnyalóival ne tudjon elmozdítani a helyedről. Ezért is érintett olyan rosszul, hogy nem vállalod a jelölést.
A másik, ennél jóval fontosabb ok, hogy nincs helyetted más, aki képes lenne átlátni a dolgokat és megfelelően reagálni
azokra. Ha tényleg nem vállalod, szét fog esni a szakszervezet, és a Magdi megint elérte a célját. Igazad van, hogy a
többség langyos víz, de ez azt is mutatja, hogy bármelyikük is kerül a titkári posztra, senkinek az érdekeit nem fogják
képviselni…”
Idézett soraiból kiderül, hogy Ildikóval sohasem ültünk az asztal azon oldalán, ahol a tehetetlen kiszolgáltatottság
és a sunyi alkalmazkodás terem.
Utolsó szakszervezeti létszámnövelő akcióként a több mint hatszázezer forintunkból előkészítettem egy háromnapos kirándulást a még létezett Szafari parkba, Gänserndorfba. Az ötlet előzménye az volt, hogy a szakszervezeti tagok
gyerekei részére a Mikulás csomagok és műsor helyett valami más látszott kívánatosabbnak.
A mi tagságnövelő és összetartást erősíteni hívatott kirándulásunk soha nem valósult meg. Szakszervezeti bizottságunk addigi legfontosabb embere, Ildikó ekkor már menekülőben volt a Miklósné-féle családi iskolából egy magániskolába. Én személyes agitációt nem folytattam, attól a látszattól tartottam, hogy a közös pénzen idegenvezetőként akarok érvényesülni. Utódom szervezőmunkáját illetően pedig igazolódott elődöm, Bertók Lajosné megjegyzése: Dolgozni
nem szeret. Más igyekvő nem lévén mégis Zsuzsa került az iskolai szakszervezet élére. Pár év múlva városi szakszervezeti elnökké avanzsált. Velem és önálló kezdeményezésekkel fellépő társaimmal ilyesmi nem történhetett volna meg.
Érdek és erkölcs ütközése nem ritka a társadalom és az egyén életében, de egy cseppet sem bonyolult, melyiket
kellene preferálnunk egy olyan intézményben, amelynek az a feladata, hogy a törvényes keretek közé beilleszkedni
163

A Hatkilóban – Szegeden

74. Szafari park.
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tudó, erkölcsös embereket neveljen. Elvárható az intézménytől és munkatársaitól, hogy az általuk képviselt erkölcsiség
szerint működjenek. A munkateljesítmény megbecsülését, a szakmaiságot, a méltányosságot, a szolidaritást kellene
érvényesíteni.
A szakszervezet vezéreszméjének, a szolidaritás elvének felül kell írnia, de mindenképpen tagadni és nem kiszolgálni
kell minden ennek ellentmondó, a társaink érdekeit sértő gyakorlatot. Ez volt a dolgunk a rutinnal, az önzéssel és a
dolgozói belenyugvással szemben.
Számomra soha nem volt probléma, hogy tisztességesen viselkedjek. Ez nem érdem, mert igazából nem volt választásom: kora gyermekkortól beprogramozott a neveltetésem, a le ne térj az egyenes útról! puritán erkölcsi reflexe.
Nyilvánvaló, hogy tévedhettem, de az is, hogy kis-közéleti aktivitásom eredményességét ez a mentalitás, vagyis a taktikázás, a bratyizás és a kerülőutakat nem ismerő finnyás magatartásom erősen befolyásolta. Vannak, akik akkor sem
tűrik el a piszkot a cipőjük talpán, ha ennek az az ára, hogy kívül maradnak az ajtón.
Miért nem érkezett meg a házibuliba a százlábú? – kérdeztem a fejezet elején. Mert kint volt az ajtó előtt a lábtörlő.
Létezik tisztesség és erkölcs, amelyen legtöbben nem vagyunk hajlandók keresztüllépni. Amikor megválasztottak,
emiatt kellettem. Nem én változtam meg.
1966, első munkába állásom óta voltam szakszervezeti tag. Elveim fogságában az is előfordult, hogy háromfelé fizettem tagdíjat. Amikor kellett, magamat védtem, bár tény, hogy mások védelmében is megkaptam minden segítséget
a Pedagógusok Szakszervezetétől. Elvállaltam, amire megkértek, cikket írtam, tüntettem, tagokat toboroztam – és
részt vettem egy alapítványi kuratórium munkájában is, amely ideiglenesen lakhatást intézett egyes rászoruló kartásainknak. Titkári funkció nélkül. Aztán…
2007. január 8-án, szokatlanul udvarias e-mailben kérdezett meg a városi titkár, hogy vajon 11-én a délelőtti vagy a
délutáni kuratóriumi ülés a megfelelő számomra. Precízen, órarendemnek megfelelően válaszoltam:
Kedves Ibolya!
A meghívást köszönöm! A délelőtti időpont jó nekem. Ha mások miatt mégis 14 órától kellene tartani, akkor 14:30-ig
maradhatok. Előzetes véleményem: a lakásátadások gyakran késnek több hónapot is, ezzel számolva kellene dönteni. Elnézést
a kéretlen véleményért! Várom az időpontot. Üdvözlettel: Varga László.
Ezt követően Ibolya a másik napszakra és időpontra tűzte ki a kuratóriumi ülést. Értettem a szóból: jelenlétem nem
kívánatos. Így realizálódott a szegedi PSZ-ben a megváltozott helyi értékem.
Ha továbbra is a legnagyobb alapszervezet vezetője maradok, a városi titkár nem engedhette volna meg magának
a szándékos sértést, a szakszervezeti munkából történő kiutálást. De már nem voltam titkár. Vélt veszélyt már nem
jelentettem a funkciójára. Miért ne lehetne hát egy nyugdíjazás előtti felmondási idejét töltő tanárt szánt szándékkal,
kockázatmentesen megsérteni? Igen, megsértődtem.
Szakszervezeti tagságomat érdemeimre való tekintet nélkül 40 év után megszüntettem. Lemondtam a kicsiny előnyökről, a kedves társaságról, a nyugdíjas kollégákkal közös, immár akadálytalan aradi kirándulásról. Az utóbbit
sajnálom nagyon. Az elveszett tagdíjaimat, a befektetett munkámat nem: az én luxusom, hogy veszendőbe ment.
A fentiek közzétételében nem a visszakiabálós bosszú vezet. Nem írtam erről cikket, nem tettem közzé sehol személyes szakszervezeti kudarcaimat. De ha nem mondanám el még most sem, akkor legbelül az arra méltatlan apparatcsikokkal lennék szolidáris, akiket egy cseppet sem érdekelt, és nem érdekel ma sem a szakszervezeti titkár „százlábú”
mentalitása. Azokkal, akiknek egy szakszervezeti tag, egy gyakorló tanár nem több, mint saját anyagi és társadalmi
egzisztenciájuk eszköze, ürügye, hivatkozási alapja.
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Szakkönyvvásárlási keret pedagógusoknak
Blogbejegyzésben búcsúztattam el egy megszűnt szegedi könyvesboltot, s ennek kapcsán a hozzászólok megemlítették a potenciális könyvvásárlókat, mint Gizike boltjának lehetséges megmentőit. De a diáknak kevés a pénze, amelyiküknek sok van, az nem könyvre költi, a nevelő pedig haladó nemzeti hagyományaink szerint hótt szegény.
Az én időmben akadtak módos pedagógusok is. Volt, akinek sikerült jól férjhez menni, más taxizott, rózsát termesztett, autósiskolát vezetett. A magam féle humán szakos pedig legfeljebb építkezésen trógerolhatott. Akár pályám
kezdetén, Soroksáron a komolyzene rajongó mingréliai herceg, aki betonozott, téglát pakolt a húsvéti szünetben, de a
végén lemezeket hallgatva eltölthetett egyetlen boldog napot feltöltekezéssel. Erről Halmos Pista elégedetten, mintegy
gazdag ember tett említést, majd belemélyedt az irodalomdolgozatokba, kecses, hosszú ujjaival lapozott, simított egyetegyet rajtuk.
Pár év múlva magam is 40 %-os apa lettem, hordtam a téglát, pattantam, ha szóltak: –Tanár úr! Maltert! – s amikor
Simon Gyula pallér urunk fájrontkor nem nekem, hanem az egykori kőműves tanulónknak lökte oda, hogy: – Öcsi,
ne gyere holnap! – még büszke is lehettem. A napszám nekem nem könyvre, hanglemezre, hanem kenyérre kellett,
rezsire, ruházkodásra – fehér kesztyűre például. Attól kezdve aztán nem hívtak maltert keverni: maszek munkáltatóm
tudta a tisztességet!
Aztán a Magyar Bálint-féle minisztérium szakkönyvvásárlási pénzzel (20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet)
rontott rá a nemzetünkre, ez esetben
annak szerencsétlen napszámosaira.
Bart István, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete
elnöke szerint „Mi eredetileg nem is
pénzt ajánlottunk adni nekik, hanem
címlistát - amely lehetett volna akármilyen bő -, arról rendelhettek volna könyvet. Az egyik szakszervezet
ellenállásán buktunk meg, amelyik
ruhapénznek tekintette a könyvvásárlási keretet, s rossz, demagóg dumával cenzúrát kiáltott javaslatunkat
hallva. Mindegy, a pénz feléből azért
talán így is könyv lesz.”
75. Fehér kesztyűben summa cum laude.

Hogy mi lett belőle, elmesélem.
Gond, az lett belőle ölég.

Akadt olyan pedagógus, aki év
végén inkább visszafizette a könyvre valót. Pedig, ha engem kérdez, személyre szólóan javasoltam volna megbillenő
bútorai alá kemény kartonra nyomott leporellókat. Itt-ott beszerezhető lett volna könyvként számlázott CD. Ha kérik,
mutatom, bár sem CD lejátszóm, sem képmagnóm nem volt. Tévém sem – akkoriban.
A tanáriban tudták, hogy vásárolok könyveket. Pedig a könyvesboltban nem nagyon buktam le. A vele szomszédos bibliotékában a tanulni kényszerülteket nem számítva négy-öt kollégával, ha találkoztam. A tanári asztalomról
negyedszázadon át mindössze Szentpétery Magyar oklevéltani naptára tűnt el, egy ritkaság. Hogy mi szüksége volt
erre valakinek egy szakközépiskolában? Semmi. Ám, ha a kolléga felesége egyetemi hallgató és magyar középkorból
vizsgázik…
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A Fekete Özvegy nem tanult történelmet. Akkoriban nem tanult semmit. Ugyan miért kellett volna könyvet vásárolnia egy 100 %-os matematikusnak? Hiszen az egész középiskolai matek két A4-es lapra felírható! Főleg, ha az illető
erre alapozza mindenre kiterjedő kompetenciáját. A többi potomság. Pszichológia, művészetek, idegen nyelv: gancegál!
Szerettem vele beszélgetni, imponált az esze, intelligenciája, igényes, csinos megjelenése, tanári tartása. Mint mondják, jól tanított. Az empátiát azonban csak hírből ismerte. Akkortájt jött divatba, s mivel a Fekete Özvegy pedagógiai
szinekúrából ejtőernyőzött hozzánk, hallhatott Buda Béláról ezt-azt. Némi technikával és megfelelő beosztásban ennyi
elég ahhoz, hogy a tájékozottság látszatát keltse. Az volt. Nagyon tájékozott.
„Az a mocsok!” meg „a disznó!”, „az ávós neje meg a veje” és „a hülye párttitkár!” – sziszegte.
Az ő párttitkára a könyvek, az irodalom országszerte becsült tudósa volt, és a barátom. Soha rossz szót nem hallottam tőle a Fekete Özvegyről, akinek a nevére számlát írattam a magamnak vásárolt könyvekről.
Telt rá forintból és empátiából.
Azután megváltoztak a dolgok. Kisfőnök lett abból, aki korábban arról öblögetett, hogy az iskolába lépve nem tudta megkülönböztetni, ki a takarítónő, s ki az igazgató asszony. Aztán felismerte. Talán a korábban mocskolt elvtársai
segítették benne. Erről már nem beszélgettünk, új funkciójában hamarosan csak utasított.
Az éves könyvelszámolásaim többé nem stimmeltek, kétszer-háromszor dobta őket vissza. Magának sem kért már
számlákat. Nem adott nekem semmit, de elvette a túlóráimat, a kedvező órarendet és az osztályokat. Hogy miért, azt
nem találgatom, de a módszer tanulságos. A kisfőnök megtette, mert megtehette. Erről szólnak a következő részletek.
Aki nem kíváncsi rá, annak Pósalakyval szólva ismét: ugorgyunk!

Elfelejtett előjáték az érettségizett és nem érettségiztetett diákjaimnak.
Az itt következő pedagógiai hősköltemény tettese, aki – lévén csinos nő – Makarenkóra külsőleg egyáltalán nem
hasonlított, pályája kezdetén egyből egy pedagógiai központ sine curájába kerülvén maga is az élcsapat tagjává kényszerült válni. Elmúlt az a világ, hogy valaki felszentelés nélkül, laikusként éneklőkanonoki stallumhoz jusson! Fejére
került az apácafőkötő: belépett a rendbe, azaz belelépett a Pártba.
Érthető, hogy utálta a saját sarát: szidta rendesen az elvtársait, komcsikat, ávósokat, az egész apparátust – utóbb.
Szerinte Jázon egy ávós lányával házasodott, s így lett népszerű főiskolai oktató. A tudós alapszervi párttitkárt is szidta,
aki hősnőnk beléptetése érdekében sem kérte meg a kezét, sőt: nem is tett rajta erőszakot. – Az aljas! A rohadék! A szemetek! – mondogatta, hiszen sem házastárs, sem tudós, sem párttitkár nem lehetett. Ráadásul, amikor kitelt a rendszer
ideje, a pikszisből egészen le, a Hatkilóba volt kénytelen ejtőernyőzni.
A korábban hivatalból mindentudó nőnek – mint fentebb említettem – az oskolában tájékozódási nehézségei támadtak. De a konkrét helyzet konkrét elemzése hamarosan képbe, pozícióba helyezte őt. Leváltott felnőttoktatási tagozatvezető elődje szerint a mi iskolánkban a kisfőnökséghez a legrövidebb út a nagyfőnök seggéből vezet. Ő tudta! Ki
merné vitatni?!
Hősnőnkkel helyzetbe kerüléséig nem sokan barátkoztak. A matekosok ismerték. Ő volt az, aki a pedagógiai intézeti magaslatokról osztotta a heti huszonvalahány órában a katedrán küzdő krétaporos köznép számára a korszerű
módszereket. Pormentes öltözékét, egyenes tartását és az ég felé meresztett orra közeléből kiinduló, senkit nem észrevevő periférikus tekintetét a beosztásában hozzá nőtt kelléknek tarthatjuk. Nem könnyű az efféle manírtól, az ellentmondást nem tűrő modorról kollegiálisra váltani. Nem kedvelték, ő sem kereste a tanáriban a társaságot.
Engem szórakoztatott a matekos gőg, ahogy a humán szakosoké is, elvégre mindenki annyira gőgös, amennyi az
eszéből hiányzik, s ugyan miért ne lehetne mosolyogni az efféle fogyatékosság felett. A semmire se jó továbbképzéseken
sem kellett részt vennem, a matematikusoknak tartottakon kivált nem. Rossz benyomásaim, előítéleteim nem voltak.
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Szerettem új dolgokat hallani, másféle észjárással találkozni, hát sokat beszélgettünk a szóban forgó hölggyel,
azután is, hogy a tanáriban már nem, de az előtte lévő folyosó öbölben még lehetett cigizni. A Fekete Özvegy társaságában magam is szívtam a füstöt, az övét, hallgattam másokat megrovó füstölgéseit, amelyek az iskolavezetés
felé szálltak.
Akkor sem fogtam gyanút, amikor az évezred első és utolsó esztendeje meghatározásának közeledtével azért szorította penge vékonyra az ajkát, mert a történelem szerintem nem számtan, és nulladik év, évtized, évszázad, évezred
nincsen. No de ez nem volt ok a szakításra. Előfordult, hogy az Aranyhal Vendéglőből idő előtt egyedül távozó nőt
baráti gesztussal a közeli házukig kísértem, s azután ballagtam vissza a vizsgáztatás utáni izgalmakat levezető félkarú súlyemelést tanári körben folytatni.
Ki tudja miért érzett mégis késztetést immár kisfőnökként, hogy magánbeszélgetéseinkből ismert érettségi tételeimbe belekössön? Akinek az Isten vagy a Párt hivatalt ad, észt is ad hozzá – no de ennyit?!
Kiváló beszélgető partnerem közvetlen felettesemként a vizsgáztatási szezon tumultusában szólított az igazgató
asszony elé. Drámai bejelentéssel lepett meg. Ott, a szőnyeg szélén közölte velem a kettőjük által már tudottnak
látszó, mégis váratlan csapást, hogy az idegen nyelv-szakos érettségi elnök nem fogadta el történelem érettségi
tételeimet. Új tételsort javaslatukra sem írhattam közvetlenül a vizsga előtt, de jóhiszeműségem okán, továbbá a
meglepetésszerű támadás (micsoda stratégiai zsenialitás!) hatására mégis áldozatául estem a merényletnek: óhajukra
hozzájárultam, hogy a kifogásolt tematikus összefüggés elkerülésére ollóval elkülönítsük az A és B tételrészeket. A
diákok azt a tételsort kapták, amelyre felkészültek, de a négy közül egy osztályban „szétszabott” állapotban.
Négy érettségiző osztály, négy elnökkel, ugyanazon tételsorral. Az első történelem szakos elnök – nyilván nem
magától – kifejezte a nemtetszését, ám elfogadta, hogy a tételsor szabályszerű. Az előzetes tagozatvezetői motiválás
nem írta felül szakmai korrektségét. A másik történelem szakos sem vállalt szolidaritást az aggodalmaktól gyötört
kisfőnökkel, ahogyan a harmadik elnök, egy valóságos igazgatóhelyettes sem. A negyedik elnök, akire – mint említettem – egy nappal a szóbeli vizsga előtt hivatkoztak, máig nem érti a dolgot: mibe is keverte bele a fogadó iskola
két vezetője, s vajon miért?
A laskázott tételek dacára rendben lement a vizsga. A nyitó értekezleten, nehogy rontsam a hangulatot, kerültem
a témát. Elnök a jegyzőkönyvben: „Az előzetes értekezleten a történelem tantárgy szóbeli tételeivel kapcsolatban
volt véleménykülönbség, azt sikerült a szaktanárral egyeztetni. Javaslom, hogy ezt legközelebb ne a vizsgabizottság
elnökének kelljen megoldani. Az a tapasztalatom, hogy a jelöltek a történelmet jól tudják, a tantárggyal szimpatizálnak a tanulók.”
Az érdemjegyek elfogadása után rákérdeztem: „A történelem tételsor módosításával kapcsolatban most a záró
értekezleten kívánok szólni, miután a feleletek elhangzottak. Megjegyzem, hogy az Útmutató szellemében történt
a tételsor összeállítása. … [ezen belül] Tanári szabadságommal éltem. Megtettem a tételek A és B részének különválasztását, de nem értek azzal egyet. … Kérem a vizsgabizottság elnökének állásfoglalását a tételek összeállításával
kapcsolatban.” Kínos kérdezz-felelek után ismerte el a tagozatvezető: „Akkor kerüljön a jegyzőkönyvbe az, hogy
igazgatói utasításra történt a tételek szétválasztása, amivel az elnök egyetértett.”
Az igazgató támogatása, utasítása nélkül a tettes valóban nem élhette volna ki velem kapcsolatos ambícióit. A
tagozatvezető kitalálta, az iskola első számú pedagógiai vezetője ráhagyta. Kerül, amibe kerül.
Mint a jegyzőkönyv végére kiderült, ami hazugsággal indult, az okirat-hamisítással folytatódott. Hiszen egyetlen
tanuló sem abból a két részes tételből vizsgázott, amelyik az osztályozó íven szerepelt, s amelynek alapján az érettségi
bizonyítványt kiállították.
Ez a bosszantó és nevetséges előjáték felejthető. A következő tanévben túlléptem volna rajta.
Az aktus teljessége azonban túlszárnyalta az előjátékot. Csak a történet kibontakozása után megismert elemekből, irat-másolatokból tudtam rekonstruálni, hogy mikor is kezdődött, s még most sem fogom fel, hogy miért.
Elmesélésével nem a hozzápiszkálni is undorító, kicsinyes rosszindulat felelevenítése a szándékom, hanem hogy a
kívülálló ártatlanoknak, tanulóimnak okozott kártétel ne menjen feledésbe.
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Ez a visszatekintés számukra készült, több osztálynyi tanítványunknak, akik a következő tanévben és azután is
megszenvedték a tanárukon erőszakot tett főnöki önkényt. Nekik tartozom felelősséggel.
A főszereplő tagozatvezetőnek és az első számú pedagógiai vezetőnek felelősség címén vezetői illetmény, pótlékok, szakértői megbízás, egyéni ambícióik kiélése jutott. Soha senki nem vonta őket felelősségre. Még kérdőre sem.

Videant consules, ne res publica detrimenti capiat
Az előjátékot követő tanévben azt hihettem, hogy a nézeteltérés megszűnt, hiszen a konfrontatív érettségi vizsgán
kiderült: a szabályzat megengedi, hogy történelemből a nagyobb horderejű A tételrészhez ugyanabból a korszakból
való, de más képességeket igénylő B tételeket fűzzek.
De sem erről sem másról nem beszélgettünk már a folyosón az újdonsült felnőttoktatási tagozatvezetővel. Gyakran beült a tanáriba a hosszú széksor közepébe, ahol körülcsivitelhették, meg szemtől szembe is azok, akiket az ő új
beosztása erre késztetett. Bagózásra immár önálló irodája szolgált, ahonnan egy füstmentesbe települt át a titkárnője.
Az ügyintéző, Irma élvezte az új helyzetét: fogadóórát írt ki az ajtajára, amely épp akkor járt le, amikor az esti-levelező tagozat felnőttjei munkából jövet bekopoghattak volna hozzá. Megtette, mert megtehette.
Ugyanígy hessentett el engem, ha adminisztrációmat megkönnyítendő az általa kezelt adatbázisból egy osztálynévsor számítógépes átmásolását kértem. Hol volt már az az idő, amikor ő kérlelt: „Laci, nézd meg, légy szíves!” „Tudnál
segíteni?” „Nem nyílik meg, mit csináljak?” Valóban, miért is volna kölcsönös és egyenlő a viszony egy diák, egy köztanár valamint az alfőnök alfele között – az ezredforduló magyar iskolájában, a Hatkilóban?!
Megtörtént a tantárgyfelosztás, 1998 szeptemberében egy végzős levelező osztály történelemtanára lettem. Kellemkedés helyett idő szűkében már az első órán elmondtam, mi vár ránk az utolsó tanévben, mit kérek, és mit fogok
nyújtani.
Ezek részletes újra élését mellőzve jegyzem meg, hogy bár voltak rossz lépéseim, az iskolai szabályokat betartottam,
s a tanulók rovására meg nem szegtem. Hiszen az intézményt, amelynek alkatrészei voltunk, arra találták ki, hogy a
társadalomban élést lehetővé tevő, szabálykövető embereket gyártson. Olyanokat, akik azt is felismerik, hogy ami nem
tilos, az lehetséges, ami pedig mások kára nélkül növeli a szabadságot, vele az emberi kiteljesedést – az kívánatos!
Érettségire ugyanazt a tételsort szántam, amelyet előző évben három érettségi elnök, közöttük két történelem szakos szabályszerűnek elfogadott, a negyedik elnök szájába adott másféle véleményről pedig jegyzőkönyvileg derült ki,
hogy az az igazgatómtól, Miklós Mátyásnétól származott, így a tételsorom a negyedik elnöknek sem okozott semmiféle
problémát.
„Győzelmeimet” soha nem szerettem lobogtatni, fölényemet kiélvezni, a másik, főleg a gyengébb felett. A tanulónál felkészültebbnek lenni magától értetődik, a nem-szakos kollégához képest ugyanígy. A két matekos felettesem
intelligenciáját becsültem annyira, hogy nem emlékeztettem őket a „Ki a legokosabb az iskolában?” játszmában vallott kudarcukra. Gondoltam: négy érettségi elnöki vélemény után elfogadták az érettségi vizsgázók helyzetét könnyítő
álláspontomat, tudomásul vették szaktanári szabadságomat. Aztán bebizonyosodott, hogy ennél alább kellett volna
becsülnöm őket.
Az új tanévben, május közepén megleptek egy nekik szóló válaszlevéllel (a levelüket, amelyre ez érkezett, sohasem
láttam), amelyben az Országos Közoktatási Intézet szakértője azt írta: „… javaslom, hogy a szaktanár a fent idézett
dokumentum [Útmutató a gimnáziumi és szakközépiskolai érettségi vizsgához Történelem 4.] szellemében dolgozza
át tételsorát.”
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A javaslat nem csak azért volt kivihetetlen, mert az érettségi szünetben érkezett, hanem azért is, mert a konkrét
tételsornak egy dokumentum szellemében történő átdolgozására médium nem állt rendelkezésre. A közvetítő, azaz a
Fekete Özvegy nem volt annyira elszánt, hogy megtegye, az én szakképzettségem pedig szellemidézésre nem vonatkozott. Tételeimet igazgatói felszólításra (ez már nem javaslat volt!) sem módosítottam, ellenben írásban védtem meg
tanári kompetenciámat:
„… mint diplomás középiskolai tanár jogosult vagyok a kérdező tanári feladatok ellátására. Rendelkezem az arra
illetékes közoktatási helyettes államtitkár közoktatási vizsgáztatói engedélyével, az igazolvány sorszáma V 3071, ez
érettségi vizsgabizottság elnöki feladatainak ellátására is feljogosít.
Az Országos szakértői névjegyzékre szintén felvettek „szaktárgyi oktatás, történelem (szakközépiskola)” terület
megjelölésével. Hivatkozás: a helyettes államtitkár 74.257/95-1035 számú értesítése, valamint a Művelődési Közlöny
1995. májusi száma.
Önnek módjában áll megtekinteni az eddigi érettségi vizsgáztatói tevékenységem dokumentumait, melyek igazolják, hogy vizsgáztatói feladataimat, beleértve a tételek elkészítését, kifogástalanul látom el. Külön kiemelem a legutóbbi, 1998-as érettségi vizsga dokumentumai közül a 3/L5-ös valamint a 3 L/4-es osztály jegyzőkönyveit, melyekben
Tóth Béla és Máhig József történelem szakos vizsgaelnökök állapították meg, hogy tételsorom megfelel a SZÉV [Szakközépiskolai érettségi vizsgaszabályzat] előírásainak és alkalmas a jelöltek érettségi vizsgáztatására. Mivel idén csak az
egyik említett érettségi elnök javaslata nyomán változtattam a tételsoron, az Ön kilátásba helyezett döntése nemcsak az
én tanári szaktudásomat, de az említett kollégák szakmai kompetenciáját, és szabályszerű vizsgaelnöki tevékenységét
vonná kétségbe.
A 3/L4 osztály 1998. június 25-én zárult érettségi vizsgája óta, azaz 11 hónapja a tételek szabályszerűségére vonatkozó esetleges aggodalmakról nem volt, a jegyzőkönyvek ismeretében nem is lehetett tudomásom. A tételsor megváltoztatására másféle indítékot nem feltételeztem.”
A levelet abban a reményben zártam, hogy „a fentiek szakmai és
pedagógiai szempontú mérlegelése után, egy
héttel a szóbeli érettségi vizsgák előtt nem kerül sor a kilátásba helyezett intézkedésre”, azaz a tanított osztály érettségi
vizsgáztatását zavartalanul végezhetem. Hiú remény volt.
Az érveket és ürügyek a következők:
Az akkori legmagasabb szintű jogszabály a 100/1997. (VI.13.) Korm. r. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának
kiadásáról (MK 1997. 51. szám, II.) alapján a Szakközépiskolai érettségi vizsgaszabályzat (SZÉF) 16.§ (1) előírta: „Minden tétel két feladatot tartalmaz. Az egyik feladat egy történelmi korszaknak vagy kiemelt eseménysorának részletesebb és összefüggő kifejtését kívánja meg. A másik feladat összefüggések vagy törvényszerűségek értelmezése, kifejtése,
magyarázata, diagramok térképek, és egyéb, a történelmi megismerést szolgáló eszközök használata.”
Nézetem szerint az, aki ennek az előírásnak alapján nem képes tételt szerkeszteni, az nem való katedrára. De biztos,
ami biztos, a pedagógiai háttérintézmények Útmutatót is készítenek az önálló munkára képtelenné csonkított köztanároknak, s ebben útmutatásokat, nem pedig utasításokat fogalmaznak meg. Utóbbiakhoz sem joguk, sem felelősségük,
sem jogszabályi alapjuk nincsen. Az utalás, hogy „a szaktanár egy-egy vizsgatárgyból a központi útmutató felhasználásával” készíti el a tételsorát, csak annyit jelent, hogy az útmutatót tanulmányozza, az ott feltáruló lehetőségek közül
választ vagy nem választ, de ezek mindegyikét, vagyis az Útmutató egészét nem kell betartania. Ahogyan a benne
szereplő mintatételeket sem köteles alkalmazni! Ez a különbség a rendelet, a szabályzat, valamint az útmutató között.
A Kádár-rendszer alapvető közoktatási dokumentuma a Tanterv és Utasítás volt. Szinte kívülről be kellett vágnunk.
Ha valaki abban az időben szocializálódott, amikor a Párt útmutatásai, kimondott és kimondatlan normái szabályozták a társadalom életét, benne az érettségit, akkor az ember (alattvaló) minden felülről jövőnek vélt „elvárást” – parancsolni sem kell! – betartandóként kezelt.
Ha hivatalt adott valakinek a felsőbbség, akkor nem volt fontosabb dolga, mint egyfolytában bizonyítani rendszerhűségét. Ennek egyik módja volt egy-egy direktíva építő jellegű továbbfejlesztése, a benne foglaltak túllicitálása. Olyan
volt ez, mint a felvonulási rituálék tribünjén mosolygó állami- és pártvezetők magukat ünneplő tapsának reakciója: a
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hosszabban és erősebben kitartott tenyérverés. A fontos elvtársakkal való azonosulást néhány politikai viccen és a jó
ízlésen kívül nem gátolta semmi.
Mivel a legtöbb állami és pártfeladat utasításban jött felülről, s csak végrehajtásának jelentését küldhették vissza
alulról, a vezetői kompetenciák kiélése a végrehajtásra korlátozódott. Így aztán amikor a pártállam helyi embere alkotó
módon továbbfejlesztett döntéseit valamely beosztott részéről kritika érte, a bíráló könnyen vezetőellenesnek minősült.
A puha diktatúrában az ilyesmi nem járt fej- és jószágvesztéssel, pedig a jelzőn mindenki szocializmus-ellenest értett.
Videant consules, ne res publica detrimenti capiat – Ügyeljenek a konzulok, nehogy az állam kárt szenvedjen! A római
köztársaság szenátusának rendkívüli felhatalmazást tartalmazó formulája a mi gulyáskommunizmusban korrumpálódott társadalmunkban jobb híján piszlicsáré ügyekben érvényesült. Mert miféle tragédia következhetett volna be
akkor, ha a helyi consulok dictatori hatalommal nem akadályozzák meg, hogy a történelem érettségi A és B tételrésze
tartalmi kapcsolatban legyen egymással?!
Az én iskolámban római jogot és erkölcsiséget keresni hiábavalónak bizonyult. Pedig a SZÉV és az Útmutató előbb
vázolt viszonyának értelmezését kérésemre az Országos Közoktatási és Értékelési Vizsgaközpont irodavezetője erősítette meg.
Az általam sosem látott levéllel csőbe húzott szakértő is leírta később: „olyanhoz használtak fel engem, amiről nekem fogalmam sem volt”.
Ily módon tiltottak el a tanítványaim érettségi vizsgáztatásától akkor, amikor népes tantestületünkből egyedül
voltam csak felkérhető bárhol az országban érettségi elnöki feladatok ellátására.

A cselekmény kibontakozása
A család után a nevelőkkel való viszony alakítja az embert. Az esti-levelező oktatásban felnőttek, és majdnem
felnőttek tanulnak, de mégsem közömbös, hogy mennyire ismerik egymást a tanulási-tanítási folyamat részvevői.
Három-négy év alatt folyamatosan kialakul a kölcsönös bizalom, a biztonságérzet, hiszen egyetlen tanévben a levelező
rendszer két-három szóbeli beszámolója erre teljességgel elégtelen.
Képzeljük el, hogy a diákok a beszámoló-hét minden napján egy vagy két tantárgyból felelnek, a tanárok pedig
szaktól függően akár 150 dolgozatot javítanak ki, s ugyanennyi vizsgázót hallgatnak meg, egyenként jó, ha 10 percben! Ha hozzáteszem, hogy a legkülönbözőbb spórolási intézkedések miatt a szóbeli beszámolók egy része is írásbelivé
alakult, akkor nincs mit csodálkozni, ha a tanuló és a tanár nem ismerik egymást.
Volt, akit abból a levelező osztályból, amelynek szóbeli érettségiztetésétől végül eltiltottak, alig láttam az órákon, de
rutinosan igyekeztem, hogy ez ne befolyásoljon. Nem kötelező, és sokaknak nem lehetséges rendszeresen órára járni.
Néhány érdeklődő, kiváló embert megjegyeztem, s a valóban menthetetlenül gyenge tanuló is feltűnt. Körülbelül an�nyi esélye volt sikeres történelem szóbeli érettségire, mint nekem lett volna matematikából. Az persze nem létezik, hogy
nálam ápolónővér megbukjon, hiszen – ha oda jutok –, nem mindegy, hogy hogyan adják majd az elfekvőben a kacsát.
Ennek ellenére az 1998/1999-es tanévben egy nyúlánk, hamvas arcú nővérke májusi érettségi helyett szeptemberi pótvizsgára kényszerült. Reméltem, hogy majd akkor közösen sikerül. De kiderült, hogy az osztálytársaival májusban sem!
Amikor az igazgatói döntés megszületett arról, hogy nem érettségiztethetem az osztálytársait sem, már lementek az
érettségi írásbelik, alig találkoztam a felkészülési szünetet töltő diákokkal. Találkoztam viszont egy harcias kolléganővel, aki hirtelen letámadott.
– Akkor most döntsd el, hogy mit akarsz! – szólított fel Bertók Lajosné az udvaron, a főépülettől a kollégium felé
vezető átlóban, amikor ebédelni igyekeztem. Nem is kapcsoltam rögtön. Vajon miről kellene döntenem?! Függhetne
az övé az én döntésemtől? Amikor leváltották őt a magyar–történelem munkaközösség vezetéséről, még az ebben vétlen utóda elleni támadásakor történt igazolt távollétemet sem volt képes megbocsájtani. Úgy gondolta akkor, hogy nem
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vállaltam vele szolidaritást. Vesztes csatája után csak a dühéhez tudtam volna csatlakozni. Most mégis én volnék az,
aki őrá kényszerít valami nem tetszőt? Tanári szolidaritást talán?!
A felsőbbséggel szemben örökösen intrikáló kolléganő elfogadta az igazgatói megbízást az én érettségizőim vizsgáztatására. Haragja annak a jelzése volt, hogy kibújt a szög a zsákból! Szerinte nem ő, hanem én vagyok az oka a cseppet
sem szolidáris döntésének. Kizárólag az én makacsságom – és nem a nyugdíjazás utáni alkalmazásával járó plusz
jövedelme – miatt változott meg a vezetői önkénnyel szembeni erkölcsisége. Jól érzékelte, hogy az enyém változatlan.
A tanári integritás védelmét szolgáltam akkor is, ha személy szerint nem engem sértettek meg. Amikor a nyugdíjba
vonuló szakszervezeti bizalmiként az utódjául jelölt, ezt elismerte.
Bertók Lajosné percekkel a szóbeli érettségi vizsga előtt bemutatkozott az osztálynak. Közölte, hogy – Nem kell
betojni, senki sem bukik meg, ötös azonban nem lesz!
A hatás a vizsga előtti percekben azért lehetett megrendítő, mert mosoly helyett általában támadó attitűd kísérte a
közléseit. Kire így, kire úgy hat egy olyan év eleji bejelentés, hogy az anyagot ötösre a tanár tudja, négyesre a tankönyvíró, tehát aki eleget tud, az átmegy, aki ennél többet, az közepes. Aki érti az iróniát, az is meghökken, majd később
jót nevet rajta, de ha egy tanárnak ez komoly programja, azzal a tanárral baj van. Akad, aki a belépőjétől kezdve terrorizálja a tanulókat, később kiengedi a gyeplőt. Percekkel az érettségi vizsga előtt azonban az idézett „megnyugtatás”
rossz vicc. Kegyetlen.
A legkiválóbbak diákok is izgulnak a három-négy éve várt végcél előtt. Hányingert, hasmenést kapnak vizsgahelyzetben azok, akiknek ilyen a természetük. Változó, ki mennyire tartja fontosnak az érdemjegyet: a proletár ötöst,
vagy a valódit. Az édesanya, aki otthon a gyermeke bizonyítványa mellé teszi majd az övét, melynek ára nemcsak a
szorgalmas tanulás, hanem az is, hogy felelős munkahelyi beosztása dacára felnőttként beletörődött a múlt poroszos,
infantilizáló iskolájának kalodájába, ő bizony több éves áldozatos munkáját látja veszélyeztetve az efféle, vizsga előtti
megnyugtatástól.
Tele vannak a tanárik – elég csak rám nézni – félreismert zsenikkel, Rómeót nélkülöző Júliákkal, vannak köztünk
tanrobotok és zsebdiktátorok. A tanári oklevélhez nem jár lelki egyensúlyt, a tanári licencia nem saját defektjeink,
vereségeink feldolgozásához kapott eszköz.
Ugyanolyan diplománk van, mint a szaktudósnak, a kutatónak, s ennek ellenére hol a portás, hol a főnöki titkárnő
szeszélyeit kell megélnünk. Az írni, fogalmazni alig tudó, csak közhelyek elmondására képes igazgató akkor is jobban
ért a tételeidhez, ha a legmagasabb minősítésed van a szaktudományodból. Ha iskolán kívül miniszter, akadémikus
méltat a figyelmére, ha publikálsz a pedagógiai lapokban, ha érted a dolgod, csak ki ne derüljön! Mert igen hatékony a
kisebbségi érzéshez járuló sárga irigység, amely, ha teheti, diákot aláz, ha teheti tanárt, s mily édes érzést kelt, ha nála
különbet!
Épp ezért nem élhettem a jogszabály adta lehetőséggel: az érettségi vizsga nyílt, de ha beülök a diákjaimat meghallgatni, akkor nekem bizonyíthatták volna be a jelöltek buktatása révén, hogy a tantárgyamból nem tanítottam meg
semmit! Hogy rosszul döntöttem, amikor kitartottam a legjobb tudásom alapján összeállított szabályszerű tételek
mellett!
Felmentem a tanterem elé, a főépület első emeleti folyosójára, hogy néhány biztató mondattal támogassam az
osztályt, hogy elmondjam: a bizottság talán éppen a rendkívüli eljárás okán még a szokottnál is korrektebb lesz majd
velük. Ez az érdekük! A kisebb botrány.
Az érettségi vizsga protokollja szerint annyit tehettem még, hogy az osztály irataihoz csatoltam az elnöknek szóló
szokásos tanári beszámolót. Ami máskor felesleges papírgyarapításként túllihegésnek hatott volna, most ugyancsak
fontos közléseket tartalmazott. Csakis róluk, s nem az engem ért gyalázatos eljárásról írtam. Kiemelések az eredeti
szerint. Íme:
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Tisztelt Elnök Asszony!
Mint az 1998/99-es tanévben a III/L5-ös osztály történelemtanára kötelességemnek érzem, hogy az érettségi vizsga lefolytatásához szaktanári tájékoztatást adjak.
Az osztályt csupán ez utolsó tanévben tanítottam, azonban mint másodév végi vizsgabizottsági elnök, korábban is
volt a tanulókkal találkozásom.
A tanév folyamán ezt a körülményt figyelembe véve, az alább jelzett lehetőségek keretei között igyekeztem a tanév anyagát
feldolgozni és az érettségi vizsgára való felkészítést elvégezni. A rendelkezésre álló időben természetesen nem lehetett az első
két tanév anyagát szisztematikusan átvenni, de bizonyos fontos összefüggéseket, korszakjellemző sajátosságokat az órákon
jelen voltakkal átismételtünk.
Az osztály tanulói kaptak tőlem olyan, más osztályokban bevált vázlatokat, illetve téma-emlékeztetőket, amelyekkel a
felkészülésüket kívántam segíteni. E saját készítésű segédletekre megítélésem szerint azért volt szükség, mivel több éve, lényegében a rendszerváltás óta nincs ennek az iskolatípusnak írott tankönyv.
Igyekeztem a lehetséges B tételekre gondolva forrásszemelvények, kép, grafikon, térkép használatával járó feladatokat
adni, arra is volt példa, hogy a diákok hoztak az óra anyagához dokumentumot, olvasmány- vagy filmélményt.
A tanulók többsége szorgalmasan, lelkiismeretesen készült a beszámolókra, az órákon megfelelő figyelmet, munkafegyelmet tanúsítottak, az iskolai élettel kapcsolatos reagálásaik felelős felnőtt emberekhez illőek voltak. Ezt a benyomást keltették
a múlt év végi vizsgán.
A tanulók mintegy ötöd részének felkészültsége az ez évi anyagból igen hiányosnak mondható. Ennek ellenére jobbára
nem ezek a tanulók alkották az 5. órák törzsgárdáját [Az 5. óráról 19.30-kor csengettek ki, s ez nem csak a vidékieknek
volt megterhelő, de a helybeliek is megszenvedték, hogy a 19.25-ös kicsengetés módosult. A közel lakó tagozatvezető
elvi kérdésként kezelte az ügyet: a busz, villamos épp elment, a főnök pedig nem reggel 6-kor, 7-kor kezdte a munkát,
mint a diákjaink]. A ballagás utáni érettségi szünetben sem használtak ki minden lehetőséget a közös felkészülésre.
A harmadik évben heti óráink 50 %-a (2) utolsó óra volt, s ezeken, mint részben vidéken lakó, részben délutáni-esti
műszakban dolgozó felnőtt levelező tanulók - igen kevesen tudtak megjelenni. A legkisebb létszám ezeken az órákon 2 tanuló,
a szokásos 4-6 tanuló volt. A részvétel ellen hatott, hogy az egyik utolsó történelem órát fizika előzte meg, amelyen az
osztály egésze nem volt érdekelt.
Óráim másik 50 %-a szintén fizika óra után következett [A fizika válaszható tantárgy volt. Legtöbben kémia
vagy számítástechnika mellett döntöttek], így ez az „üresjárat” - mint elmondták - arra indíthatott némelyeket, hogy az
előző lyukas órához a történelem órát is hozzáillesszék, s elmenjenek, illetőleg később érkezzenek.
A tanév három beszámolójából kettőt írásban, egyet szóban teljesítettek, így a szóbeli érettségi vizsgát megelőzően
egyszer (továbbá az óra alatti esetleges aktív részvétel és az év végi jegyek lezárása során) volt alkalmam a tanulókat és tudásszintjüket megismerni. Miután többek számára egzisztenciális kérdés a bizonyítvány megszerzése, a nehezen eldönthető
év végi osztályzatokkal nem kívántam az órarendből is, a beszámolók rendjéből is következő hiányosságokat megtorolni.
Remélem, hogy a tanárváltás sem okozott túl nagy törést a felkészülésben. Kívánom, hogy a kérdező tanár személyének május
végi megváltozása (amelyről tőlem a mai napig nem értesültek) ne fokozza az itt ismertetett hátrányokat.
Elnöki munkájához szép sikert kívánok:
Szeged, 1999. június 10.
A vizsga délidejében – ismét az ebédlőbe jövet-menet – találkoztam a vizsgaelnökkel. Nem látta az íratok közt a
tanári beszámolót.
Vajon elszégyellte magát azóta az, aki kilopta? Aki máskor csakis saját hatalmát fitogtatva szokta volt a szaktanári
jelentést megkövetelni. A tanévet záró pótvizsgáztatásra tovább görgette a bosszút.
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A pótvizsga
Augusztus végén a tanári asztal magányos oldalán ritka vendég az öröm. A pótvizsgák feleletei többnyire nyögvenyelősek, legtöbbször ő is tudja, én is tudom, hogy nem tudja. Annyira azért a Hatkilóban is adtunk magunkra,
hogy pótvizsgán jobban megbecsültük a valamelyest felkészült jelöltek teljesítményét, minthogy a dupla nullát elégségesnek minősítsük. Az elégséges több kellett legyen a semminél! Summa cum laude nem járt érte! Amelyik felelet
puska nélkül is sikeres, az a felnőttoktatásban sokkal inkább a tanuló szorgalmát tükrözte, mint a tanári munka
színvonalát. Ha magántanári segítség van mögötte, arról nem illő tudni, mert ugyan honnan, kitől?!
Az ápolónő, akit májusban meg kellett buktatnom, szép fiatal nő, mandula szemei fölött ívelt szemöldökkel.
Összeszedett, fegyelmezett. A tanév végén különórákat kért – kívánsága teljesíthetetlen. Sajnálom szegényt, pedig
szinte csak látásból ismerős! Mindent megpróbált, a munkából eljött, ahogy tudott az évközi órákra, végül bevallotta a tantárggyal kapcsolatos teljes tehetetlenségét. Aggodalma kiül az arcára, várakozó jóindulattal tekintek rá a
pótvizsgán, amikor a tételt húzza.
Aztán felkészül, hozzáfog, mondja, mondja összefüggések nélkül, ahogy lehet. Hiszen annál rosszabb nem történhet vele, mintha nem szólna egy szót sem. Majd kiválogatom, majd találok benne valami menthetőt. Előfordult
már, hogy a szavakat félreértve a reformáció és a reformkor egyikét vázolta valaki a másik helyett. Tudtam, hogy
félbeszakítani katasztrófa lett volna, ezért nyugodtan végig hallgattam, aztán feltettem neki segítő kérdésként a
másikat. Proletárötössel átment. Most is valami ilyesmi kellene…
A vizsgázónak az osztályfőnökét is megbuktatták. Őt azért, mert – ahogy bűnügyekben is előfordul – túl sokat
tudott. Fogadásokat kötöttünk, hogyan osztozott a kezdő Balázs és a három gyermekére és háztartásbeli feleségére
kereső, másodszor is kirúgott István skalpján az igazgató és a tagozatvezető.
Mert ugyan mit képzel magáról Vadai?! Matematikus és irodalmár, kutató, publikáló ember. A Hatszázasba nem
elég jó! Csupán a tanulók jártak a lakására még azután is hogy kirúgták, de kit érdekelt?! Az önálló munkáltatói
jogokat élvező vezetőt és helyettesét nem. Nincs válasz, hogy melyikük lőtte ki Istvánt és melyikük Balázst.
Évtizedes mantra, hogy a főnöknek joga van megválasztani, hogy kivel akar dolgozni. Ez a főnökök magánügye,
nem a nevelőtestületé, nem a kárt szenvedett tanulóké, nem a szülőké, nem az iskolaszéké, nem a társadalomé. Az
utóbbiaknak semmi efféle joga nincsen.
Nekem magánkeserűségem és magánszégyenem az, hogy ezúttal miért nem tudtam annak az egy, pótvizsgán
véletlenül elém került végző évfolyamos vizsgázónak emberséges segítséget adni úgy, ahogy máskor, másoknak
megtettem. Hiszen már osztályfőnöke sem volt, aki aggódott volna érte!
Az augusztus 31-én záruló tanév végén a pótvizsgáztatást szokás szerint az a tanár végezte, aki megbuktatta a
delikvenst. Formálisan a két vagy háromtagú bizottság döntött, amelyet évfolyam szerint állítottak össze a pótvizsgáztató magyar-történelem szakosok – a vizsgát megelőzően. Az augusztus végi munkanapok reggel kilenckor
kezdődtek, a pótvizsgákat előkészítő megbeszélések is. Az ember a vizsganapon is negyedórával korábban ment be
az iskolába, részt vett az előkészítésben, felvette az irodában a vizsgalapokat, elővette a fiókjából – ha volt neki – a
tanulói által ismert tételeket, a felkészülési jegyzetekhez kellő papírt, a szertárból atlaszt, szöveggyűjteményeket,
egyebeket – és elindult a számára kijelölt terembe, bizottságba. Néhány széket kipenderített a folyosóra a reá várakozók számára, azután nosza!
Ezúttal azonban a szeptemberben kezdődő végzős évfolyamba pótvizsgázó tanulóimmal minden eddig gyakorolt
szokás ellenére nem találkozhattam. Megjelentek ők más kollégák előtt, akiket tanórákon korábban soha nem láthattak, akiknek nem ismerhették a tételeit, vizsgáztatási-kérdezési technikáit. Ők azok a pedagógusok, akik eleget
tettek a felnőttoktatási tagozatvezető felhívásának, és egy órával korábban beérkezve megszervezték az általam tanítottak számonkérését a pótvizsgán, így mentvén meg diákjaimat vizsgáztatási kártételeimtől.
Tulajdonképpen felvételi vizsgát tartottak, mert a tantárgyfelosztás szerint többé nem taníthattam érettségi előtt
álló osztályokban, csak ők, a nálam engedelmesebbek. Az eljárás, a korában kollégáknak vélt tanerők készséges
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árulása annyira undorított, hogy sem akkor, sem azóta nem kérdeztem meg senkitől, hogy miként vállalt részt a
vezetői önkénynek ebben a gyalázatos megvalósításában.
A felháborodás és az undor áthatott egészen, a vér kifut ilyenkor az arcból, elönt a hidegség, mikor a számomra
kijelölt vizsgabizottság tantermében felfogom a vezetői döntést és a kollegiális árulást, és ott találom az egyetlen reménybeli pótvizsgázómat, akire siker esetén nem a végzős évfolyam, hanem az érettségi vizsga várt volna.
Azt nyújtotta, amire képes volt. Nem felelt meg a követelményeknek. A segítő kérdésem is csak szabályosan. Képtelen voltam ennél többre, nem volt számára „mentés másként”’, és nekem is csupán az itt elmondott magam mentsége
maradt, amelyet – ma is úgy vélem – a gonosz akarnokoknak kellene szégyellni. Sajnos ott és akkor képtelen voltam
másra, mit az engem ért sértés hatását elrejteni, és nagyon bánt, hogy az a vizsga emiatt elégtelenre alakult.

Keserű pohár
Az új tanévtől kezdve szakmai megátalkodottságom következményeként minden általam tanított osztálytól meg
kellett válnom, amely a vezetésemmel fejezte volna be középiskolai történelmi tanulmányait. Igen tőlük, akik, mint
fiatal dolgozó felnőttek, már első évben az érettségi vizsgán is számonkérhető gyakorlatokat végeztek velem, alapvető
készségeket és kérdésfeltevéseket sajátítottak el, hogy az erre szánt idő később is hasznosuljon. Más, az első számú
pedagógiai vezetőnek engedelmes tanerőket kaptak az utolsó tanévre, akiknek elhagyott másod- vagy harmadéves
osztályait én vettem át. Ez utóbbiak is vesztettek: új emberhez, hozzám kellett alkalmazkodniuk a mindennapi munkában és a számonkérések során.
Mindnyájan elvesztettük a korábbiakban befektetett munkánk eredményeit, az esetleg kialakult emberi kapcsolatokat. Egyedül a pedagógiai folytonosság valósult meg maradéktalanul: az igazgatónak és helyettesének mindenben
mindig igaza van.
Az osztályfőnökként is utódommá tett kolléganő történelemtanári bemutatkozását pár hónap után így újságolta
Fodor Mónika, az osztálybizalmi-mindenes:
– Az első beszámolón csak úgy hullottak az egyesek! A legjobb jegy kettes! –
– Tanév elején sokan lazítanak – nyugtattam.
– De tanár úr! Ha Golhovics Mária kettest kap, akkor…?
Akkor bizony – hiszen Mária mindig kiváló volt! – csak a tanárnak jár valami más az érdemeire. Nem kettes,
dehogy!
Ugyan miféle tanár az, aki a terror eszközén kívül egyébbel nem képes előjönni?! Nem az innen-onnan összetoborzott, családi pótlék és utazási kedvezmények érdekében megjelenő elsőéves összevisszaságban, hanem egy olyan
felnőttosztályban, amelynek névsorából a végzősök létszámának háromszorosa hullott ki addig, amíg a célegyenesbe
jutottak!
– Mint a baziliszkusz – mondta dr. Tompa Pál egykori tagozatvezető – Beül a katedrára és csak néz, néz, amíg
mindenki retteg! –
Sosem láttam Bertók Lajosné óráját. Bemutató órát negyedszázadig munkaközösség-vezető létére sem tartott. Dr.
Tompa, sőt: az intézmény pártállami igazgatója sem mert hozzá bemenni órát látogatni. Egy meg nem tartott óra
miatt váltották le a magyar-történelem munkaközösség-vezetésről – amelyet égbekiáltó igazságtalanságnak élt meg.
Valahogy csak eltelt az a tanév is, amelyet nem az osztályommal együtt abszolváltunk. A búcsúest az az edukációs
fázis, amelyet a végzett diákok szabadon rendeznek, vagy nem rendeznek, annyian, amennyien rászánják a pénzt és
időt, azt hívnak meg, akit akarnak, s az megy el a meghívottak közül, akinek kedve van. Elvileg. A gyakorlatban
azonban a ballagás után, érettségi vizsga előtt a bankett egyfajta captatio benevolentiae, amelyet Dani Feri kollégánk
inkább korrumpálásnak titulált.
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Gondos osztályfőnök besegít a választásba – még a szorgalmi időszak alatt –, mert nem mindegy, hogy jó-e a konyha, hogy svédasztalos tálalás lesz-e, A-B menü kérhető, vagy á la carte – legalább a tanároknak. Emlékszem, hogy
Évike, az a kolléganő, aki az utca túloldaláról az iskolába történő napi két átkelést tragédiának élte meg, egy ízben
minden tanárért kocsit küldetett, értem is, hogy a lakásomtól kétszáz méterre levő Kiskakasba elvigyenek. A rendelésnél helyben is besegített:
– Ebből kérj, Varga, ez a legdrágább! –
No, ha én nem is, az akkori magyaros kolléganő igazán szót fogadott neki, sőt, a férjét is elhozta szabadon, hogy
ami szem-szájnak ingere... Az étel-ital után az egyetemi docens lelkesen járta a táncot, és jártatta a tenyerét fel-le mindenféle gyönyörűségeken, melyeket nézni is tereh! A jó feleség nem sajnálta emberétől a csibehusit!
– Csak össze ne tévesszenek vele! – A Guevara-szakáll és egyéb testi jellemzőink különböztek, a simulékonyságunk
is, de mégiscsak egy bandában bazseváltunk, amelynek egészét, sok kiváló kollégámat nincs okom szégyellni. Nekik
se engem. Megesett azonban, hogy egy búcsúestre az említett potyáztatás, korrumpálási kísérlet gyanúja miatt nem
voltam hajlandó elmenni. Alig ismertem az osztályt, ám a tanárnőt…
Alig van Szegeden olyan kisvendéglő, ahova ne invitáltak volna meg a Hatkilóból szabadult diákjaim a búcsú: az
érettségi vagy a szakmunkásvizsga megünneplésére. Alkalomadtán adódott bankett elegáns étteremben, meg egyszerű,
kedves vacsora, tánccal, tréfás emlékidézéssel a körtöltésen kívül, ünnepeltünk a Tisza-parti halászcsárdában és egy
úszóházon, a Pick Szalámigyár klubjában szintén.
Sohasem szóltam bele osztályom bankett dolgaiba. Ha akartam volna, ez alkalommal akkor sem tehettem volna
meg. Nem én ballagtattam az osztályt, immár nem én voltam az osztályfőnök, mivel utolsó tanévükre annak sem
voltam jó a Hatkilóban. Örültem, hogy meghívtak, meghívhattak az egy évvel korábbi diákjaim, ahogy másokat is – a
szomszédba.
A Tavernában nem volt tánc, nem volt zene, hacsak az éktelen kurjongatás nem számít annak. Már kívül, a Juhász
Gyula utcán hallatszott Józsi, a negyedosztályú járási teremfoci bajnok produkciója, aki illő félórás késésem idejére
annyira beseggelt, hogy az árva szamár áriája fülbegyónási aktusnak tűnhetett volna mellette. Minden oka megvolt a
felszabadult örömre, büszke öntudattal adta elő és szórta szét nótáit. Vagy miket. Megnyerte a meccset! Iskolapadot
többé nem lát, nem kényszerül kiművelődni. A teremfoci is magyar foci.
A Tavernába azért csak bementem. A két helyiség egyikében Józsi óbégatott, a másikban az osztályom maradéka,
kedves, szelíd fiatal nők várták, hogy mikor menekülhetnek el. Szanaszét üldögéltek, akiket nagy pedagógiai körültekintéssel, más tanárt és diákot sem kímélve elválasztott tőlem az utolsó évben az itt is jelen volt igazgató asszony.
Néhányan illedelmesen beszélgettek az iskola első számú pedagógiai vezetőjével. Másik oldalán az a kolléganő trónolt,
akivel lecserélt.
Két-három fiú hazaszállított egy magatehetetlent. Csorba Attila, a fizikatanár is gyorsan lelépett. Én, a volt osztályfőnök maradtam. Zavartan néztem a szétesett osztályt, a két minden rendbent mutató fesztelen főnénit. Aztán eltűntek
ők is.
Jöhet a János-pohár! Keserű pohár – fenékig.

Könyvbemutató a holokauszt- emléknapon – Zsidó magyarok Szegeden
(H[ollósi]. ZS[olt].: Délmagyarország, 2002. április 16.)
Április 16-át tavaly nyilvánították a holokauszt emléknapjává. 1944 tavaszán ezen a napon kezdték meg Magyarországon a zsidó lakosság gettóba zárását. Varga László, a Móra Ferenc Szakközépiskola történelemszakos tanára részt
vett azon a továbbképzésen, amit az Oktatási Minisztérium szervezett a holokauszt tanításáról. A jeruzsálemi Jad Vasem Intézetben tartott kéthetes oktatás alatt megváltozott hozzáállása a kérdéshez.
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– Ezt a hihetetlen tragédiát - hatmillió zsidót gyilkoltak meg - már csak méretei miatt is nehéz elképzelnünk. Jeruzsálemben megismertük a történelmi tényeket és módszertani segítséget kaptunk a tanításhoz. Nem elég azt elmondanunk
a diákoknak, milyen szörnyű volt a holokauszt, hanem meg kell ismertetnünk őket azzal is, milyen volt a magyarországi
zsidó családok élete. Emberi közelségbe kell hozni a történelmet. Jeruzsálemben találkoztunk túlélőkkel is, akik elmesélték, hogyan hurcolták el őket, mi történt velük a lágerekben. Közismert, hogy Európa 26 országában sárga csillagot kellett
viselniük a megbélyegzett zsidóknak. Az egyik idős asszony elmondta, hogy a gyermekei évtizedekkel később figyeltek fel
arra, hogy teljesen hiányzik a lakásából és a ruhatárából a sárga szín. Ma sokan nem értik, miért nem volt felkelés, lázadás
a lágerekben. A túlélők elmesélték, hogy mindössze néhány száz kalóriát tartalmazó élelmet kaptak, az éhségtől szinte
gondolkodni sem tudtak.
Az emléknapra időzítve jelent meg Zsidó magyarok Szegeden címmel Varga László kötete, amelynek bemutatóját
ma este 6 órától tartják az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Házban. Az est vendége a szerző és Lednitzky András, a
Szegedi Zsidó Hitközség elnöke lesz.
- Szeged hatezer fős elhurcolt zsidó közösségéből körülbelül ezerötszázan élték túl a vészkorszakot, közülük sem tért
vissza mindenki - mondja Varga László. - Annak idején Szeged nagyvárossá alakításában tevékenyen részt vettek a zsidó
polgárok is, akik egyenjogú tagjává váltak a nemzetnek. Szeged elsősorban a két Löw tevékenysége miatt játszott különleges szerepet a zsidó magyar múltban. A szabadságharc tábori papja, a kiváló tudós és nevelő, Löw Lipót volt talán az
egyik legnagyobb alakja a magyarosodásnak. Fia, Löw Immánuel pedig a bibliai tudományok világhírű kutatója volt. A
városban ma is számtalan emléke akad a zsidóság jelenlétének, hiszen a palotás Szeged túlnyomó részét zsidó vállalkozók
építették, zsidó mérnökök tervezték.
- Néhány éve egyik diákom szóvá tette, hogy az összes amerikai elnök zsidó volt. Nem tartottam valószínűnek, hiszen a kivándorlás 1881 után kezdődött, az Egyesült Államok elnöke pedig csak az lehet, aki már ott is született. Mint
megtudtam, az előző választások idején a demokrata alelnökjelölt volt az első zsidó, aki egyáltalán a poszt közelébe került.
Miután megbeszéltem ezt a fiatalemberrel, kiderült, hogy információja egy olyan könyvből származik, amely az SS-tisztek
számára készült propagandaanyagra hivatkozik.

Kutatói pályadíjas tanárok
(Novák Gábor: Köznevelés, 2003. január 17.)
A Magyar Tudományos Akadémia középiskolai tanároknak kiírt Pedagógus Kutatói Pályadíjra olyan tudományos
munkával lehetett pályázni, amelynek eredménye valódi előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos
feltárására. A szakterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet véleménye alapján az Akadémia elnöke az idén nyolc pályázónak ítélte oda a díjat, melyet az érintettek december 16-án ünnepélyes keretek között vehettek át Kroó Norberttől,
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától. A középiskolai pedagógusi munka mellett elért érdemes tudományos
eredményeiért Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesült: … dr. Müller József a szegedi Deák Ferenc Gimnázium tanára
és dr. Varga László a szegedi Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola tanára. A díjazottak közül dr. Varga
Lászlóval beszélgettünk.
- Pályamunkájának címe: Az örök reménység temploma. Mit ért örök reménységen?
- A reménység olyan tulajdonság, amely minden emberre jellemző, valamennyiünk sajátja. Gyakran mítoszokból is
építkező gondolatvilág segítségével formálunk magunknak - olykor az emberiségnek is - reménységet. Ilyen értelemben
a reménység egyetemes.
- Ezt a mindannyiunkban meglevő reménységet sugározza a kutatása tárgyát képező szegedi templom?
- A szegedi zsidó templomot és a hozzá tapadó-kapcsolódó hagyományokat alaposabban megismerve kezdtem
érezni, hogy ez a templom a múltjával együtt sugallja az egyetemességet, a minden embernek szóló reménységet. Nem
a vallási, népi kuriózumok keltették fel az érdeklődésemet, hanem a különleges jelképisége, sajátos elrendezése, térfelosztása. Ez izgatott.
177

A Hatkilóban – Szegeden
- Talált-e olyan érdekességet, amely elkerülte korábbi korok kutatóinak figyelmét?
- A legtöbb kutató nem foglalkozott a templom egészével. Elővették a könyvtárból a templom megálmodójának,
Löw Immánuel főrabbinak a könyvét, és ebből dolgoztak. Egyesek szinte kimásoltak belőle részleteket az eredeti forrás
megjelölése nélkül. Elég dicstelen eljárás. Azt is megállapíthattam, hogy ezek a dolgozatok úgyszólván semmit sem
tettek hozzá az eredeti műhöz, nem aknázták ki mélységében annak tartalmát, gondolati értékeit. Nekem sem volt
könnyű dolgom, hiszen a világhírű tudóssá lett rabbi könyvén kívül kevés a forrásmunka. Mégis elolvastam néhány
művészettörténeti és vallásos szokásokkal foglalkozó könyvet, tanulmányt a pályamunka elkészítéséhez.
- Szakmai körökben nagy érdeklődésre tarthat számot a tanulmánya?
- Nem hiszem, nem olyan horderejű ez a munka, mint például Raj Tamás, az elhunyt Gazda Anikó vagy Jankovics
Marcell, Hans Biedermann egy-egy könyve. Annak nagyon örülök, hogy az Akadémián találtak benne figyelemreméltó eredményeket.
- Azért elég sokat kellett könyvtáraznia, hiszen e tanulmánytól függetlenül régóta foglalkozik az örök reménység
templomával.
- Valóban, de nekem a könyvtárazás hozzá tartozik az életformámhoz. Közülünk némelyek azt hiszik, a diploma
megszerzése után már nem kell olvasni, könyvtárt bújni, nyugdíjig kitart az egyetemen szerzett tudás. Ez nem tartozik
a hibáim közé. Ma is sokat olvasok, hiszen miképpen az élet, a tanulás is egy folyamat. A pályamunkához felhasznált
irodalom jegyzéke mintegy 170 címet tartalmaz.
- Kutatói munkájának van-e valami köze a napi iskolai munkájához, a tanításhoz?
- Történelemtanárként szeretnék úgy tanítani, ahogyan 1973-ban láttam Csillik László szakvezető tanáromtól, de
eddig még nem tehettem meg, nem volt lehetőségem hasznosítani azt, amit tőle is tanultam. Ma nem szempont, hogy
jól tanít-e a tanár. Tizenkét esztendeje nincs szakmai felügyelet az oktatási intézményekben, úgyszólván mindegy
mit és hogyan tanítunk, következésképpen az iskola úgy teszi - vagy nem teszi - tönkre a diákot, ahogyan akarja. A
fenntartókat mintha nem érdekelné más csak az iskola pénzügyi helyzete. A tanügy, az oktatás irányítóinak négyévenkénti koncepciói inkább zavart okoznak, mintsem támaszt, biztonságot jelentenének a szaktanár számára. Kihalt az
iskolákból a szakmaiság.
- Vigasztalást, sikert inkább a kutatásban keresett?
- Minthogy életformám az olvasás, a tanulás, az érdeklődés – nem csak vigasztalódásról vagy sikerkeresésről van
szó. Minden esetre igaz, hogy azt az elismerést, amit az iskolai munkához szükségesnek vélek, annak egy részét a
kutatás adja meg, más részét a tanítványaim. Szakmai kompetencia nélkül nem tudom elképzelni a tanári-emberi
hitelességet, amelyre pedig mindannyiunknak törekedni kell.
- Tanítványai tudnak, érdeklődnek a hobbijáról?
- Ha arra gondol, hogy megoszthatom-e velük a templom múltjának kutatása közben szerzett tapasztalataimat, a
válaszom: többnyire felesleges. Nem tudósjelölteket képzünk. Dolgozó felnőtteket tanítok, akik rendszerint fáradtan
ülnek be a padba. Felvetnek problémákat, kérdeznek erről, arról – és ezek számomra a szép perceket jelentik az iskolában. Tisztelem őket, mert ott van bennük a kíváncsiság parazsa, amely lángra lobbantható. Azokat is tisztelem, akik
egyáltalán nem, vagy csak ritkán kérdeznek, de bevágják a tankönyvet. Csodálom őket, mert belőlem hiányzik ez a
képesség. Néha, tanrenden kívül persze, azokkal, akik tehetik, meglátogatjuk a zsinagógát, ahogyan Ópusztaszert is, és
akkor, ha a látványhoz a mögötte rejlő szellemiséget kellő mértékben sikerül közvetítenem, az számunkra igazi ünnep.
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Palackposta a nyulak szigetéről
című cikkem: a Köznevelés 2004. december 3.-i számában az egyes köztanárok munkajogi kiszolgáltatottságát elemezte egy budapesti középiskolában történtek alapján. Rövid részletek:
Az egyes tanár, ha egy helyzet megkívánná, sem tanítványai, sem önmaga érdekében nem talál támaszt, védelmet
közvetlen főnökével szemben az oktatási rendszeren belül. Mindennapi iskolai tanári léte, módszertani szabadsága is
az első számú pedagógiai vezető hozzáállásának függvénye. A köztanár alaptalan, jogtalan felmondás, vagy más őt
ért sérelem esetén fordulhat ugyan bírósághoz, ám legtöbb esetben nem teszi. Vajon miért? Azok a kollégák, akiknek
jó eséllyel bíróság elé vihető sérelméről tudok, egytől egyig lemondtak jogaik érvényesítésének lehetőségéről. Ennek
a terrénuma ugyanis az az iskola volna, amelyben, ha nem is történik meg minden visszaélés, ami megtörténhet – de
lehetséges, hogy megtörténjen. …
„Egy embernek akkor vannak jogai, ha azokat egy, a jogok védelméhez szükséges hatalommal rendelkező szervezett közösség garantálja.” Az iskolák tanárait együttesen tantestületnek nevezik. Ebbe a körbe az igazgatóénál nem
kisebb szakmai és erkölcsi kompetenciával rendelkező pedagógusok tartoznak. Ám a tantestületek legfeljebb a ius
murmurandi, a morgás jogának gyakorlására képesek – a felkent, felhatalmazott, megbízott egyszemélyi vezetővel
szemben. Ugyanis a tantestület nem szervezett közösség, nincsenek olyan jogosultságai, amelyek ellensúlyozhatnák az
esetleges főnöki túlkapásokat. A tantestület, mint olyan, képtelen szót kérni, állást foglalni, képtelen azt az ellenőrzővisszacsatoló funkciót ellátni, amelynek működése minden modern szervezet elengedhetetlen feltétele. …
Igaz volna tehát, hogy az iskolák úgy általában érték-telített, nevelésközpontú, demokratikus belvilágú intézmények a mai Magyarországon, s csupán egymagam reszelgetem a tanári szoba sarkában, felelőtlen nyuszikaként, vitézül
reszketve a körmeimet?

Az istenkedés végnapjai
című írásomban (Köznevelés, 2005. december 2.) a két szintű érettségi vizsga bevezetésekor a diákok kiszolgáltatottsága ellen érveltem.
Elsőként a kompetencia kifejezés bosszantott. ... Ezek után érettségi bizottsági tagsági és elnöki tapasztalatok, valamint a folyosói, tanév végi és szünidei spontán hírforgalom tartalmai alapján a tanári kompetenciáról, mint a kompetenciákat vizsgáló érettségi vizsga folyamatának egyik eleméről kívánok néhány megjegyzést tenni.
… A tanári befolyás lehetősége magán az írásbeli vizsgán megszűnt: minden tanuló előtt ott voltak a feladatok,
nem kellett azokat szakszerűen a táblára felírni. Ily módon elmaradt a helyenként elnézett, felíráskor gyakorolt orientálás. Sok iskolába be sem léphet a szakos tanár tantárgyának vizsganapján, de akadt olyan intézmény is, ahol épp
ellenkezőleg: az előírt segédleteket a szakos munkaközösség-vezetővel oszttatta ki az igazgató a vizsgázóknak. A ritkán
feloldható anonimitás miatt nem volt értelme a kékkel javításnak, a gyakorlatban sem lehetett könnyen kivitelezni.
Talán a nyelvi értékelés helyenként nagyobb pontszáma engedett némi teret a szabad tanári megítélésnek, például a
feladatokkal szembeni, gyakran indokolt tanári ellenérzésből eredő, a tanuló javára történő igazságtételnek. Véleményem szerint a vizsga írásbeli része a feladatok hibái ellenére sikeresen érvényesítette az állami akarat egységes mércéjét.
Maradt a szóbeli vizsga az istenkedésre, „mindenható” ítéleteink meghozatalára, feltéve, ha tágítunk kissé a szabályzat keretein.
Korábban is a Köznevelés hasábjain tettem szóvá azt a gyakorlatot, amely csupán a felkészülés közben engedélyezi
az irodalmi szöveggyűjtemények használatát, a felelés közben már nem. Ez még akkor is erkölcstelen, ha nem volna
szabálytalan! Kizárt dolog, hogy a periódusos rendszert kivennék a vizsgázó kezéből, vagy nem használhatná a földrajzi
atlaszt! Irodalmi elemzést sem végezhet a mű szövegétől elszigetelten sem tanuló, sem a tanár.
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Az irodalomból vizsgázót legfontosabb eszközétől megfosztva lehet csak a szóbeli vizsgán segíteni, vele jókodni,
kegyet gyakorolni. Ily módon szinte soha nem marad el az úgynevezett segítő kérdés.
Ám nem minden kérdés segítő, főleg a vizsgahelyzetben lévőnek nem az! … A magyartanárok nemcsak a pszichológia tudománya, hanem szakmai ismereteik, irodalmi élményeik alapján is megítélhetik a másik ember, a tanuló
személyiségének bonyolultságát, érzékenységét, s ha van önmérsékletük, nem telepednek rá a felelőre.
Ám, ha mégis erre az útra tévednek, vajon miért teszik?
A kompetencia igénye ebben a gyakorlatban is megnyilvánul.
… véleményem szerint – az osztályteremben meglévő lehetőségekhez, a katedra szabadságához képest nagyon
leszűkült az egyes tanárok iskolán belüli illetékessége. A nevelőtestületi jogosítványok nem túl jelentősek, s ezek sem
az egyes tanáréi. A magasan képzett tanügyi munkásnak, vagyis a köztanárnak igen szűkre szabott az egyéni kompetenciája. A bértáblának köszönhetően ugyan „anyagi ösztönzéssel” már nem lehet „kordában tartani”, de nem csak
kenyérrel él az ember! Nem csoda, ha lefelé kompenzál!
… Ha érdek fűződne hozzá, akkor megjelenne az iskolákban egy valóban független, valóban szakmai jellegű (tehát
nem mint egykor, a vezető elvtársak nejeiből kiválasztott, vagy ma, a pártnomenklatúrák hűbéreseinek frissen végzett
gyermekeiből álló) szakfelügyelet, akkor talán érvényesíthető volna az iskolák társas mezejében a szükséges hierarchikus pregnancia mellett a szaktudás kompetenciája is. Így nem volna lelki szükségletünk lefelé kompenzálni.

Politikai analfabéták az első választók? (Köznevelés, 2006. március 3.)
Ezzel a címmel jelent meg híradás városunk napilapjában arról a vizsgálatról, amelyet az ELTE kutatói végeztek
a középiskolás diákok politikai-közéleti tájékozottságáról, vagy inkább: tájékozatlanságáról, közömbösségéről. Volt
olyan diák, aki szerint egy olyan jó vezetővel, mint például Mátyás király, a demokráciánál sokkal jobb a diktatúra.
A lap szerint az egyik iskolában, amelynek még a körülírásához sem járult hozzá az igazgató, ő maga is elismerte:
az iskola nem az életre tanít, a tudóst játszó tanárok diákjaikkal még a demokrácia elemi szabályait sem képesek megértetni és elsajátítani.
Mit is ismert el az iskola első számú vezetője? No nem a saját felelősségét, nem is az intézménye hiányosságait,
hiszen az iskola érdeke az iskola megnevezésének lehetőségét is tilalmazza. Az „iskola érdeke” kifejezés többnyire szinonimája az igazgató érdekének. Tehát: A tanárok a hibásak, a tudóst játszók!
A demokráciát már az ókori athéniak sem az iskolában tanulták, hanem az agorán, szabad polgárok szabad vitában,
konfliktusaiban. A régi elvtársak persze taníttatták a szocialista demokráciát. Enélkül aligha jöhettünk volna rá, hogy
miként lehet a diktatúra vaskarikájából a demokrácia olajfáját kialakítani. Tanárként magam is hiába tiltakoztam a
kötelezően vezetendő osztályfőnöki füzet ellen, ahová pontokba szedve kellett volna diktálnom szocialista társadalmunk alapértékeit. Igazgatóm ugyan a rendszerváltozásig sem találta meg az ezt előíró rendeletet, mégis ragaszkodott
a füzetbe írandó szentenciákhoz.
De nem volt ez mindenütt így az „átkosban” sem.
Egykori középiskolámban is volt osztályfőnöki óra meg világnézeti szakkör, de a demokrácia, a diákönkormányzat
nem tananyag volt, hanem létezett. Magunk döntöttünk az iskolanapról, a szalagavatóról, a kirándulásról. Az iskolaújságnak volt ugyan tanár vezetője, de nagyon meglepődtem volna, ha nem én, hanem ő állította volna össze a lapot.
Diákügyelet óvta az iskola rendjét, tartotta nyilván a késéseket, rendbontásokat, s ezeket heti rendszerességgel
együtt beszélték meg az ügyeletesek és a vétkesek. A diákok maguk büntettek, jutalmaztak. Valóságosan és felelős
emberként éltek a jogaikkal.
Egy mai iskolában két tanuló ül a portásfülkében. Tanítási időben ajtónyitó gombokat nyomogatnak a portás felügyelete mellett, meg néha bekísérnek valakit a megfelelő irodába. E „tanulóügyelet” hasznosságát – nevelői
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értekezleten az „Egyebek” után szót kérve - egy mérnök-tanár kolléga összevetette azzal a kárral, ami a tanóráról való
hiányzásból adódhat. Nos, hallani kellett volna a reakciót! ... Gondolhatják: a „lázadás” el lett fojtva. Mint rég.
Lehet, hogy tudóst játszanak a tanárok. Hogyan is vitathatnám. De akkor mit játszanak az ilyen iskolákban a vezetők, a fél-vezetők? Csak nem Mátyás királyt?!

Varangyosok a galamblelkűek között
Történelemtanárként először az önmaga által galamblelkűnek minősített szlovák nemzet közé keveredett idegenekről vártam néhány bekezdést a szokatlan cím után. A nyugalmazott iskolaigazgatók egyesületéről szóló ismertető
(Délmagyarország, 2006. június 19.) a volt igazgatókra célzott, akik közé oda nem illők is keveredtek. Vélhetnénk,
hogy az állampolgárgyártó ipar alacsonyabb sarzsijai: igazgató-helyettesek, ne adj isten! egyszerű pedagógusok. De
nem ám! Azt hinné az ember, hogy a pedagógia vagy a vezetéstudomány iránti érdeklődésben osztoztak 2004-ben a
klubtagok, de nem. Csakis az egykori vezetői jogosítvány kötötte össze őket. Mint a Délmagyarban írták – közéjük
nem illő „varangyosként” – taggá válhatott még az egykori gyárigazgató és bankvezér, de köztanár kívülállót nem említettek. Aki varangyosabb a varangyosnál. Történelmileg így alakult – mondhatnánk a rendszeromlás idejéből ismert, a
megmagyarázhatatlan politikai tényezőkre alkalmazott közhellyel. A kádermegmaradás törvénye nem veszett el, csak
nyugdíjazták.
Amikor tanári pályám elején először találkoztam a kétféle pedagógus minőség – igazgató és köztanár – megkülönböztetésével, azért hökkentem meg, mert a soroksári főnökasszonyt munkatársnak, kollégának, olykor a latin
eredetű szó lengyel jelentésének megfelelően barátnak tekinthettem. Egészen addig, amíg a dolgozók esti iskolájában,
amelyben másodálláshoz juttatott, történt valami, amellyel kapcsolatban megjegyezte: – Tudja Laci, mi igazgatók
megbeszéljük egymással… –
Vera szavai megleptek, holott a legtermészetesebb informális kapcsolatra hívta fel a figyelmemet. Az iskolaigazgatók számos olyan feladattal szembesültek, amelyek megoldásában a közöttük megosztott tapasztalat segíthetett. A
beosztottakról történő egyeztetés – elképzeléseim szerint – csak töredéke lehetett mindennek, hiszen a 2011-es oktatási
törvény előtt számos gazdálkodási, munkáltatói, szervezési feladat tartozott munkájukhoz. Szerteágazó feladataik igényelték a vezetők egymás közti konzultációit. Évtizedekkel később, amikor a Délmagyarország a középiskolás diákok
közéleti aktivitásáról, a demokrácia iránti közönyéről nem magukat a diákokat, hanem az egyedül illetékes igazgatókat
kérdezte meg, ezen nem sokan csodálkoztak. Pedig az újságíró azt a paripát keresgélte, amelyen lovagolt. Reagálásomat, a Politikai analfabéták az első választók? címmel a Délmagyarországban mégsem adták közre, ezért került a Köznevelés hasábjaira, és olvasható itt fentebb, katedrális karcolataim között. Rajtam kívül mindenki azt hitte, magától
értetődik, hogy a diák közéletről mások nyilatkoznak helyettük.
Néhány hónappal később kedvenc (azaz egyetlen) helyi lapomból kiderült, hogy a különleges illetékesség az igazgatók nyugdíjba vonulása után is megmarad. Ez, vagyis a vezetői beosztás felkentjeinek magasabb minősége – szegedi
kuriózumként – hozta össze az első számú pedagógiai és nem pedagógiai vezetőket: egyesületet alakítottak.
Katedrális kérdésekről lehetett szó az egyesületben, a tanítóhivatal gyakorlásáról, a rájuk bízott szervezet felügyeletéről, az alárendeltek működésének felülbírálatáról. Ha egyszer már megadatott nekik, nem vonható vissza a licentia
docendi. Ez így van az egyház tanítói monopóliumának, a püspöki hatalomnak a kialakulása óta. Az én illetékességemet katedrális-ügyben – mint már elmeséltem – Végülis Tibor utasította el. Hozzá hasonló intelligenciával velünk,
diplomás tanárokkal bármikor megtehették ezt a katedra urai, a galamblelkűek – ha már egyszer felszentelték őket.
Bertók Lajos szaktanárnak egy évfordulós ünnepélyen felkérésre tartott történelmi visszatekintését nemhogy a
történelemben, de a saját szaktárgyában sem jártas igazgatónk látta szükségesnek kiegészíteni. Marhaságot kivételesen
nem mondott, feleslegest azonban igen. Főkutya mivoltából adódóan meg kellett jelölje a helyet, az alkalmat, a lehetőséget azon a poszton, ahová a Párt állította. Mit tehetett volna? Belerondított pár cseppet…
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Tanulságos volt egykori igazgató elvtárs-urunk intése akkor is, midőn a maga autoritását érvényesítve nyilvánosan
leckéztette a szobája ajtaján kihallatszó rádiózás miatt dr. Tompa Pál tagozatvezetőt. Rádiókészülék abban az irodában
nem volt. Alkutyaként, vagyis a felnőttoktatási tagozat vezetőjeként nem jutott efféle kiváltsághoz.
Pedig a rendszerben elfoglalt helyzete alapján megillette volna.
Ellentétben velem, a köztanárral, akinek efféle készülék a munkájához kellett. Midőn irodalomórai szemléltetés
céljára egy jó minőségű hordozható magnós rádiót igényeltem, az „iskola” vásárolt mindjárt egy éven belül négyet. Az
egyik a könyvtárba, a másik az igazgatóhoz, a harmadik a repülőtéri igazgató-helyettesi irodába került. Nekem, akár
a többi magyar szakos kollégának is, külön eljárásban kellett volna engedélyeztetni, hogy a negyedik, akkor divatos
metál színű készüléket egy-egy órára a technikustól kölcsönözhessem, majd használat után visszavigyem neki. Akkor
is, ha az oktatástechnikus munkaideje utáni esti tanítási órákon ez a procedúra eleve lehetetlen. Három épületben
különféle emeletekre osztott óráimat tekintve ezt a rendet délelőtt is ugyanolyan képtelenség lett volna betartani, mint
a térképeket használni azután, hogy ezeknek a tanári szobában történő átmeneti tárolását megtiltották. A tanítás hatékonysága, a szemléltetés lehetősége – kit érdekelt?!
Én nem így képzeltem el a rendet…
Lehet azt mondani, hogy a felsorolt negatív példák esetlegesek, a vezetői melléfogások egyéni ügyetlenségek, az alárendeltek elégedetlensége pedig túlzott érzékenységből fakad. Nekem az a véleményem, hogy maga az iskolarendszer
az, amelyik elavult, az önkényt konzerválja és nem az egyén szabad alkotó tevékenységét támogatja. Túl lehet élni,
de az oktatási-nevelési folyamat egyik résztvevőjének sem használ, nem épít semmit, csupán tartósít egy idejétmúlt
gyakorlatot.
Kezdettől e kézirat lezárásáig nem tudtam és nem is akartam szabadulni attól a meggyőződésemtől, hogy legjobb
tudásunk szerint és teljes emberi minőségünkkel szolgálnunk kell a ránk bízottak érdekeit. Konfliktusaim az iskolában
ebből adódtak. Nem mindig voltam ezekben az összeütközésekben egyedül, de minden esetben rendszeridegennek
éreztem magam. Az oktatásvégrehajtási intézetet nem az önállóan gondolkodó embereknek találták ki. Jobb sorsra
érdemes kollégáimnak is könnyebb volt atomizált állapotban csendesen megalkudni, mint a szükséges és szokatlan
változásokért kiállni. Tanítványaink életét sem a jobbért folytatott berzenkedés, hanem az alkalmazkodás tette zökkenőmentessé.
Sikeres emberré válni vagy tisztességes emberré válni – döntés kérdése. Ha útelágazáshoz érünk, nekünk, nevelőknek első rendű kötelességünk láttatni – és nem az osztályfőnöki füzetbe diktálni! – a választás lehetőségét. Mert
nem a szónoklatunk igazítja útba azokat, akik figyelnek ránk, a közoktatás varangyosaira, hanem a magatartásunk, a
magaviseletünk. Az emberi tartásunk és a tanulóink iránti tanári felelősségünk viselete.
Van ebben a vélekedésben jókora gyermeki naivitás. Elfogadom.
Juhász Gyula szerint a tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába. Jómagam 1953 szeptemberében iratkoztam
be és 2007 júniusában távoztam nyugállományba. Mindössze 12 hónap volt csak „igazi”, nem iskolai munkám a „való
életben”, azt is megszakította 24 hónapig a sereg. Tanulóként 19 évet képeződtem a rendszerben. Tanárként, nevelőként
töltöttem el – némi szakigazgatási semmittevést nem számítva – a többit. Jobb volt, szebb és értékesebb, mint bármi
más, amit el tudtam volna képzelni magamnak.
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