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 Pedagógusnak születtem: egy iskolaudvarban kezd- 

tem az életemet, pedagógusok között nőttem fel, és  gim- 

nazista koromtól tudatosan készültem erre a pályára. 

Hogy ezt csinálhattam, középiskolás tanáraimnak köszön- 

hetem, akik a kitűnő érettségivel hozzásegítettek az egye- 

temi felvételhez. A többi aztán már rajtam múlott, jól - 

rosszul tettem, amit tettem -  imígyen! 

Az iskola volt az életem, és nem hittem: ennek leírása 

lesz a legnehezebb, hogy 10 évnyi szabadság kell hozzá! 

Ennyi idő alatt arra is rájöttem, hogy van élet az iskolán 

kívül is… De a téma mindvégig bennem forgott, majd 

minden könyvemben találtam erre utalást, alkalmanként 

azokat – tartalmilag vagy pontosan -  önidézetként ide be- 

illesztettem, ahogyan Esterházy Pétertől tanultam… 

Nem írtam minden tanítványomról név szerint, néha a 

kedvenceimet meg sem említettem, mert csak azok emelőd- 

tek ki, akik valamiért fontosak lettek. Nem akarok leltároz- 

ni, hiszen ennek az írásnak nem az a célja. Életem javát ve- 

lük éltem át, névvel és név nélkül is ők hordozzák az órák 

hangulatát, az örömöket és bánatokat egyaránt. Mindegyik 

osztállyal  aktív és folyton változó viszonyban voltam, oszto- 

gattam nekik lélekdarabkáimat, és cserébe én is sokat kaptam 

tőlük… 

A visszaemlékezésben felhasználtam életem dokumentumait, 

nem dicsekvésként, csak hogy az objektivitás látszatát keltsem. 

Mert valójában ez is egy szubjektív időutazás az 1960-2010 köz- 

ti időkben,  „csak én bírok versemnek hőse lenni….”, mint Babits…. 

40 éves fiaimnak, Petinek és Fecónak, kis családomnak és mind- 

azoknak ajánlom  ezt az írásomat, akik valamilyen formában részesei 

voltak az itt leírtaknak…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A tudatos készülődés (1960-68) 

 

  



 4 

 Mátészalkán, egy akkoriban határtalannak tűnő iskolaudvarra születtem, már a legkorábbi 

életemet is a 45’ +10’ ritmusa alakította. Egy számomra ismeretlen jelzésre megélénkült az udvar: 

a gyerekek odarohantak hozzám és játszottunk, majd egy időre eltűntek, és ez így ismétlődött 

minden nap. S ahogy növekedtem, az egész tér: az Áncig-udvartól a tornateremig a bújócska és 

egyéb játékunk színtere lett, a külső padfeljáró különleges megoldásával hol babaszobaként, hol 

pedig parancsnoki hídként szolgált. Az iskola épülete: baglyokkal teli tornyával, az utcai fronton 

lévő fák és cserjék különös illatával, a kis tóban lakó teknőssel1 és a bejáratnál lévő kőfallal élő 

bennem, melyen, mint a verebek, ücsörögtünk, és társas életet éltünk az utcabeli gyerekekkel.  

 Első osztályos koromban sem kellett elhagynom a jól ismert terepet, hiszen a külső udvar 

egyetlen terme a mindenkori elsősöké volt. Ott tanultam meg írni és olvasni, - számolni is, de az 

már akkor sem okozott olyan örömet számomra, pedig Szörényi Gyuláné tanító néni 

szorgoskodása előtt már a már csak emlékeimben élő Bartha Mária óvónéni aranyos kiskacsákkal 

szemléltette növekedésüket. Aztán még Bátorba költözésünk előtt el kellett hagynunk ezt a 

paradicsomot, amikor 1952-ben édesapámat leváltották az igazgatóságról és tanári státusba 

került egy másik iskolába. Lakosként ugyan ebben az utcában maradtunk, de másodikban már 

iskolába is messzebb kellett járnom: a templomon túl lévő épületekben volt az alsó tagozat 

színtere. Kis lábaimmal hosszúnak tűnt ez az út, de ez volt az önállóság és a szabadság kezdete.  

 1953 októberében – harmadikos koromban - átkerültünk Nyírbátorba, ahol édesapám az 

óvónőképző igazgatója lett, amit ő alakított át gimnáziummá. Az alsó tagozatot a fiúiskolában 

fejeztem be, ahol meg kellett küzdenem a helyemért, melyhez jó és rossz történetek között 

vezetett az út. A rosszak között legemlékezetesebb a paprikalopásom története: az iskolából 

hazamenet a kertésztől az utcára kilógó kis paprika-kezdeményt leszakítottam, mert az egyik 

osztálytársam cukkolt, hogy nem merem megtenni. Másnap bejelentett, s az ellenőrzőmbe így 

került be ez és az érte kapott osztályfőnöki. Szerencsére, Lenke néni (Kovács Gyuláné) csak 

félévkor rontotta le csak a jegyemet, év végére kitűnő lettem. Ekkoriban ébredtem rá a tanulás 

ízére. ő  ráébresztett, hogy a tanulás révén oda kerülhetek, ahova akarok, s amiért nem is kell 

olyan sokat tenni, hisz ez a lehetőség ott van bennem.   

Felsősként a lányiskolába jártam, ahol édesanyám is tanított, majd egy belső átszervezés 

miatt napközis nevelővé vált. Csak ott találkoztam vele össze, de minden pillanatomról tudott. Az 

itteni időszak legnagyobb hatású tanára Oláh Tibor volt, aki hatodiktól volt az osztályfőnököm. 

Földrajz szakosként annyira elkápráztatott, hogy az utolsó pillanatig én is földrajzzal akartam 

foglalkozni, csak negyedikben döntöttem a magyar szak javára.2 Tibor bácsi már akkoriban – 1955 

és 59 között! - történelmi földrajzot tanított, amikor az még bűn, s nem különlegesség volt. Hogy 

számomra március 15-e lett az ünnep, azt is neki köszönhetem… 

 Pataki diák volt, ahol nagyon praktikus képzésen esett át, amiből mi is profitáltunk: az 

iskolai gyakorlókertben nemcsak gyomlálni jártunk, ott tanított meg bennünket, tizenéves 

kislányokat oltani és szemezni, hogy ha valamikor szükségünk lesz rá, ne legyünk tehetetlenek. 

Ezt elméletileg még ma is tudom, hiszen az egyik kedves helyesírási gyakorló szövegemmel 

minden esztendőben sokszor ráerősítettem: 

 Tavasszal, rügyfakadás előtt, szedjünk egészséges gallyakat a nemes 

fákról! Éles késsel vágjuk le őket és ne hagyjuk soká fedetlenül, hogy  

ne fújja a szél és ne szívja a nap! Vigyázzunk, hogy ki ne száradjanak! 

Ezután fenjük meg a kést és a beoltandó alanyt metsszük el a kívánt  

                                                 
1  Most jöttem rá, hogy édesapám minden iskolájában voltak a szabadban teknősök - milyen érdekes, erre 

korábban nem is figyeltem! Most már értem azt az ősi érzést, ami a családi teknőseinkhez - Marcellához, 

Franciskához és a többiekhez - Peti fiam kis barátaihoz kapcsolt bennünket!  
2  Már egyetemista koromban ráébredtem ennek nagyszerű voltára, amikor szembesültem azzal, mit 

tanulnak a földrajzosok. Az én bölcsész beállítottságommal nem tudtam volna ott sikeres lenni, pedig akkor még 

nem is tudtam, hogy a magyartanítással mekkora öröm vár rám… 
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magasságban! Ne hántsuk le a kérget, csak emeljük fel a héjat jobbról 

és balról, hogy könnyen csússzék a felemelt héj alá….… 

Azt hiszem, ennyiből is bőven kiderülhetett, nem annyira a szakmaiságáért, sokkal inkább a nehéz 

helyesírási helyzetekért kedveltem, de valahol biztosan ott munkált bennem az a háttér is… 

 Felső tagozatban már itt sok mindenbe belekóstoltam, bár nem tartoztam a hangadók 

közé.3 Változatlanul jól tanultam, de a természettudományos tárgyak nehezebben mentek, mint a 

bölcsész dolgok. Nem volt hozzá affinitásom! Az nem izgatott pl. hogyan kell egy mértani test 

felszínét kiszámítani, de egy egész vasárnapot elpiszmogtam azzal, hogy arányos kicsinyítéssel 

hogyan lehet minden geometriai formát megcsinálni.  Édesanyám4 valószínűleg beszámolt hétfőn 

minderről a tanáriban, s az aznapi matematika egyesemet ennek köszönhettem. Kárpótlást csak 

az adott, hogy szép kis kockám, gúlám és a többi mértani testem az akkoriban még nagyon divatos 

év végi kiállítás egyik szenzációja lett. 

Színházas múltam is az általános iskola felső tagozatában kezdődött Muskovszky János  

jóvoltából, aki hetedikben és nyolcadikban a magyartanárom volt. Az óráit a jó értelembe vett 

alakoskodás hatotta át, bár azért tanultunk Adyról és a többiekről is, ahogyan az elő volt írva, 

amihez az akkoriban velünk élő Levente bátyámtól kaptam bőséges háttér információt.5 János 

bácsi megszállottan szervezte a színházi előadásokat Bátorban: jóvoltából a felnőttek és 

gyermekek egyaránt kirukkoltak évente egy-egy előadással. Már az is lenyűgözött, hogy a 

tanáraim színészként szerepbe bújtak, de hogy én is részese lettem, életem egyik meghatározó 

élményévé vált. Arra már nem emlékszem, hogy első fellépésemet megelőzte, vagy összekötötte 

az a tánciskola, amit Dér Imre bácsi és felesége, Mici néni irányítása mellett jártam ki, de arra 

igen, hogy először egy báli forgatag részese voltam. Aztán a következő évben a Jávorfácska című 

mesejátékban Mufurc apóként, a törpék királyaként már egy mondatom is volt: Szenderegtem 

egy cseppet, de ezek felkeltettek, s ezzel nekem szerfelett kellemetlenkedtek…. Jó érzés volt a 

próbákon való részvétel már önmagában is, aztán nagyon élveztem azt a sikert, ami az előadást 

követte.  Ebből természetesen minden tanárom kivette a részét, pl. a matematikát tanító Ladics 

Ferencné, azaz Vilma néni piros krepp-papírral és saját rúzsával sminkelt bennünket, - az 

ötvenes évek végén jártunk! -, hogy aztán egy rendes kis bőrfertőzést kaphassak, amitől sokáig 

képtelen voltam megszabadulni.  

Néprajzi érdeklődésem is itt kezdődött, amikor Szalontai Barna bácsi, a rajztanárom 

beengedett a néprajzi gyűjteményébe, s annak rendezgetésével tudtam le a rajzjegyemet, mert  

rajz kísérleteimmel nem igen vívtam ki a csodálatát. Ezt erősítette meg aztán a középiskolában 

Szabadi Imre, de végül a tanári pályát választottam, nem a néprajzost, pedig mindig meg akartam 

írni Szamoskér kenderfeldolgozásának történetét….  Barna bácsi felesége, Ibi néni tanított 

aztán nyolcadikban történelemre, akkor és ott a jóvoltából szembesültem először azzal, hogy 

milyen jó tudni valamit, s a történelem iránti szeretetem  ott vált véglegessé. Talán a pedagógus 

pálya iránti elkötelezettségem is ott alapozódhatott, hiszen amikor elutazott valahova, engem 

kért meg, hogy az előre elkészített vázlatot írjam fel a táblára, s ennek hangulata akkoriban 

nagyon megérintett… 

 Nyolcadikos koromban majdnem felgyújtottam az iskolát, amikor az osztály 

vaskályhájában összegyűlt szemetet akartam eltüntetni. Máskor is megcsináltam már, de akkor 

ez valamilyen ok miatt nem jött össze: áthatolhatatlan füstbe burkoltam nemcsak az 

osztályunkat, hanem a mellettünk lévő igazgatói és tanári épületét is. Szegény édesanyám 

                                                 
3  Egyébként sem voltam semelyik közösségem vezető egyénisége, saját nyavalyáimmal voltam mindig 

elfoglalva. 
4  Ez az eset leszoktathatta őt a dicsekvésről, hiszen nem akart nekem rosszat, csak kollegái reakcióját 

nem tudta ő sem kiszámítani… 
5  Irodalmi műveltségem alapozását is neki köszönhetem, könyvekkel látott el, az értékekre irányította a 

figyelmemet, és megtanította velem, hogy egy bizonyos szint alá ne csússzak le… 
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szégyenkezhetett miattam! A fizika órai felelést – amit az igazgatóm tanított - nem kerülhettem 

el, valami beírást is kaptam, és elmaradt az év végi jutalomkönyv, amire pedig nagyon 

számítottam, mert akkoriban már a könyvek bűvöletében éltem, minden darab fontos volt, mert 

még azt hittem: a mennyiség számít, nem a minőség. 

 Elszomorodásomat az osztályfőnököm jól láthatta, s amikor este, hangversenyre menet az 

ablaka alatt jártam, kikopogott, s magánemberként megajándékozott egy könyvvel, aminek 

tartalma is kedves volt, gesztusa pedig megvigasztalt. Tanári pályámon aztán én is gyakoroltam 

ezt, remélem, néhány megajándékozottnak  ugyanolyan jól esett, mint nekem 1959-ben A 

nagyvilág magyar vándorai… 

 Gimnazistaként aztán újból két tűz közé kerültem, mert abba az iskolába jártam, ahol az 

apám volt az igazgató: a diáktársak meg voltak győződve arról, hogy én mindent megtehetek, és a 

tanárok közül néhányan az igazgatóval való vitájukat rajtam vezették le. Noha a fényéből hullott 

rám is, természetesen keveselltem azt, amit velem foglalkozott. Nem tudtam még akkor, hogy ez 

a pedagógus gyerekek sorsa, az enyémek is ezt kapják majd tőlünk, s ők is ezt adják tovább 

kisunokáimnak…  

Pedig egyféle védettséget is élveztem emiatt! Amikor elsős koromban valami balhé volt a 

tanszobán, a felügyelő tanár – intézkedés előtt - az én füzetemet elkérte, hogy megnézze az 

írásomat, nem akarta az igazgató lányát megbüntetni. Rám jellemző naivsággal azt hittem, a 

magyar házimra kíváncsi, mígnem egyik iskolatársam a kérdésével - jó–e az igazgató lányának 

lenni? – helyre nem tett…. S amikor az iskolai büfében hiány volt, nem lett nagyobb cirkusz 

belőle, mert én is részese voltam. Igaz, az új korcsolyára összegyűjtött pénzem elszállt erre, s 

szüleim - nagyon pedagógiásan - nem pótolták azt, mert gondolták, hogy én is sáros lehetek az 

ügyben. Ki is szálltam az árusításból, túl nagy volt a kísértés, de a tej és a csoki sajátos illatát 

megőrizte emlékezetem… 

Bizonyos mértékig azért nem fogadtam el mindent kritikátlanul, mint ami nekem jár! 

Politechnikai oktatáson én szabász-varrásra jártam az 5+1 keretében, de nem tudott lekötni, 

szívesebben javítgattam a gyakorta elromló varrógépeket, mint hogy megrajzoljak egy 

szabásmintát, vagy összeférceljem a kiszabott munkadarabokat.6 Nagylelkű oktatóm jóvoltából 

azért eljutottam a varrás tudásának minimális szintjére, de amikor érettségi előtt, aki akart, 

szakmunkás vizsgát tehetett, arra nem voltam hajlandó jelentkezni, ismertem a magam korlátait. 

Szegény Gaál Istvánné szinte belebetegedett ebbe, nem értette, hogy csak nem akartam idegen 

tollakkal ékeskedni… 

Nem volt könnyű tinédzsernek lenni a hatvanas években, előnytelen külsőm, felemás 

helyzetem ezt csak nehezítette. Az élet apró kis velejárói hatalmas súlyokként nehezedtek rám 

és senki sem világosított fel, hogy ezt csak túl kell élni, aztán vége a kiszolgáltatottságnak. Ilyen 

– olyan kötelék földhöz láncolhat bennünket azután is, egzisztenciális gondok miatt is 

görcsölhetünk, de hogy az életünk megmarad szürkének, vagy kiszínesedik, az rajtunk múlik, mert 

az már nem pénz, hanem egyéniség kérdése… 

 Hatalmas lendület és megfelelési kényszer volt bennem, szeretethiányom kielégítését is 

a közösségtől vártam. Másodikos koromból fennmaradt epigrammám ezt jelzi:7 

 

  Szerettek? - kérdezte a gyermek Mozart, 

  S ujja nyomán sok merész dal kélt. 

                                                 
6  Nem is értettem, hogy miért nem a rádiószerelőkhöz osztottak be, de oda valószínűleg kevés is volt a 

bölcsész-mivoltom. Aztán amikor az osztály kettészakadt Szabadi Imre megítélésében, ez lett a választóhatár, 

mert a másik csoport gyakorlati oktatását irányító ember nagy intrikus volt… 
7  Úgy emlékszem, ekkoriban írtam verseket, de csak ezt az egyet jegyeztem meg, valószínűleg, mert a 

többi ennél gyengébb lehetett….Ekkori hiányaimat ez a vers fejezte ki, melynek oka a mélyben keresendő, mint 

ahogyan azt az Anyakönyv című kötetemben  (MKK.6.) meg is fejtettem…. 
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  Szerettek? – kérdezem én is, 

  Mert csak így érthető az én zeném. 

 

Már akkoriban is grafomániás voltam, egy–egy magyar házi feladatot 3-4 változatban is 

megírtam tanulószobán – cserébe nekem is elkészültek a latin, orosz vagy matek írásbelik. 

Természetes volt a pályázatírás, a szakköri munka, szerettem mindenütt ott lenni, ahol történt 

valami. Még egy futóversenyre is jelentkeztem, de azt már nem engedték otthon, ne legyek 

sportlady… - ezt akkor sem, ma sem értettem!  De egyébként nyüzsöghettem: legyen az iskolai 

büfé, vagy városi kamarakórus, amiért cserébe minden színházi előadást ingyen megnézhettem,  

ami jót tett a zenei kultúrám alakulásának. Nemcsak a központi, de az iskolai építőtáborokban is 

aktivizálódtam: az újonnan épült gimnázium udvarán igazi sportpályát alakítottunk ki, az akkor 

ültetett jegenyék pedig azóta bizony az égig nőttek….  

A gimnáziumban felemás helyzetem ellenére azért megtaláltam a magam viszonyulási 

pontjait, s osztályfőnökömben és kedvenc tanáromban, Szabadi Imrében olyan segítségre 

akadtam, ami nagyban segítette tanárrá válásomat. Szabadi kihozta belőlem azt, amit lehetett. 

Amikor elsős koromban azt mondta, hogy dramatizáljak egy Móra novellát, megtettem, mert 

elhitette velem, hogy meg tudom csinálni. Aztán az én betanításommal elő is adtuk, mert azt 

mondta, ehhez is értek… Nagy hatással volt rám, – s az óta kiderült, nemcsak rám, a többiekre is 

ugyanígy figyelt, legalább is azokra, akik engedték… S az meg csak hab volt a tortán, hogy 

édesapámmal nem találta meg a hangot, ott is hagyta Nyírbátort, ahogy leérettségiztünk, 

Tiszalökre, majd Debrecenbe költözött családostól. De erről soha nem esett szó közöttünk, nem 

tartotta szükségesnek, hogy ezt velem beszélje meg, mint ahogyan édesapám sem mondott róla 

soha rosszat… 

Földrajz szakkörbe három vagy négy évig jártam a kirándulások miatt, amit Boros Gábor, 

az igazgatóhelyettes szervezett: a fél világot bejártam a segítségével. Történelem szakkörös 

négy évig voltam, de nem az azt tartó Szászi Ferenc tanár úr kedvéért, hanem a tantárgy miatti 

érdeklődésem kedvéért. Másodikban ide írtam életem első iskolai pályázatát a Rákóczi 

szabadságharcról, a harmadikos helytörténeti dolgozatom pedig az akkor induló Sárospataki 

Diáknapokra készült, melynek később zrínyis nevelőtanárként is részese lehettem. Minthogy a 

gimnázium nagy énekara is benevezett a Diáknapokra, amit – akár csak a városi kamarakórust – a 

kedves emlékű Kollár András vezetett, Balló Juci néni, a tesi tanárunk elkísért bennünket, hogy 

az erkölcseinkre vigyázzon. Így hát Sárospatakon randevúztam életemben először a hídnál egy 

miskolci diáktársammal, Udvary Sanyival, aki orvostanhallgató barátként debreceni éveim alatt 

is megmaradt. A dolgozattal elnyert ezüst plakett jóvoltából ócskán megemelt öntudattal tértem 

haza Sárospatakról, s készültem az utolsó gimnáziumi évemre, a nagy tervek megvalósítására. 

Osztálykiránduláson egyszer voltunk Budapesten, a város nevezetességein kívül a 

pálvölgyi barlangot láttuk, és cirkuszban is ott voltam életemben először, hogy aztán majd 

kisgyermekeimmel ismételjem meg azt… S mindez elegendő volt arra, hogy amikor nyáron az 

építőtáborba mentünk és jöttünk, bátran közlekedjünk Budapesten, és még egy margitszigeti 

sétára is merjünk vállalkozni. Az építőtábor már ekkor nagy bulinak tűnt számomra, nem azért 

mentem, mert azt a továbbtanulóktól elvárták. 1961-ben Szigetbecsén a tűző napon szedtük a 

paradicsomot, 1962-ben Mezőfalván végeláthatatlan kukorica sorokat róttunk, és címereztünk. A 

munka nem volt nehéz, de nem voltam hozzá szokva, s becsülni tanultam azt a negyed órás 

szünetet is, amikor a sor végén elaludtam a fáradtságtól. Valamelyik táborban még 

táncmulatságot is szerveztek számunkra az egyik közeli orosz laktanya lakóival, megtapasztaltuk, 

hogy a nyelvtudás milyen fontos is lehetne, mert annak hiányában csak kézzel-lábbal 

beszélgethettünk…. Újabb fiúmat is itt szedtem össze: a sátortábort felépítő kiskatonákkal 

levelezésbe kezdtünk, és Szabó Sanyival  1965-ig tartott a barátságunk. Eljegyzésre csak azért 
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nem került sor, mert jó előérzettel nem mentem el az édesanyja által megszervezett 

eseményre…8 

Az ismeretségi köröm így tágult: nyíregyházi, mátészalkai, nagyecsedi, budapesti és 

dunántúli diáktársakkal találkozva sokfelé tájékozódhattunk, akikkel utána is leveleztünk, és 

meglátogattuk egymást. Ki tudja már, mi van akkori barátaimmal, levelezőtársaimmal: Papp 

Izabellával, Nagy Katival és a többiekkel?!  Csak Koncz Zsuzsáról hallok híreket, akivel a 

tóalmási együttnyaralás után évekig leveleztünk, és párhuzamosan folyt az életünk. A levelek 

aztán – a barátságot éltető közös élmények hiányában - elmaradtak, de tőle tanultam meg 

pingpongozni, ami velem maradt, s az általa énekelt megzenésített versekkel nagyon sok hívet to- 

boroztam az irodalomnak. 

Az Életünk címet viselő stencilezett iskolaújságban való ügyködést a pályázataim 

sikerének köszönhettem, amelyekből részletek jelentek meg. A megyénk kapcsolatát feldolgozó 

írás a Rákóczi szabadságharcról akár orákulumként is hathatott volna, hiszen ott kerültem 

össze először Rákóczival, aztán abból érettségiztem, abból felvételiztem, s eljöttem hozzá a 

pátriájába, hogy itt találjak magamra.9 A Nyírbátor helytörténeti gyűjteményéről írott dolgozat 

pedig arról a múzeumról szólt, aminek darabjait már általános iskolában is nagy szeretettel 

rendezgettem. Negyedikre aztán az újság főszerkesztőjévé válva a szerkesztőségi cikket én 

írtam. Szegény diáktársak, elég lehetett nekik a Szászokból! Az egyik igazgatóként 

berekesztette a szünetüket, a másik diákként arra emlékeztette őket, mi mindent nem 

csinálhatnak ezután: 

 …ezután az igazgató úr nyitotta meg beszédével az új iskolai 

 évet. Beszédét ő is az elsősök köszöntésével és bátorításával 

 kezdte. Bejelentését, hogy ettől az évtől nem kell tandíjat fi- 

 zetni, a jelenlévő szülők és az iskola minden diákja nagy öröm- 

 mel fogadta. Majd felhívta a figyelmet arra, hogy sportszaty- 

rot, lányoknak nadrágot és különböző divatos frizurák viselését 

az iskolai rendszabályok épp úgy tiltják, mint a szórakozási he- 

lyeken az engedély nélküli tartózkodást… 

      Az új tanév elé 

Az újságban az aktuális eseményekről kellett tudósítanom, de ezeket az ismertetett 

rendszabályokat nehezen vette be a gyomrunk… Emlékszem arra a nagy vitára apánkkal, amikor 

nővérkém azzal érvelt, hogy a kállósiak már nadrágban járnak, de az sem hatotta meg őt, bár 

családi mondássá vált ez a megállapítása… Vajon mit szólna hozzá szegény, ha látná, hogy ez a 

tiltott darab teljesen beépült a női ruhatárba?! És vajon mi baja volt azzal a szegény 

sportszatyorral?! Nálunk az is tiltott tárgynak számított, így hát egyetemistaként első dolgom 

volt egyet beszerezni belőle… 

De ez a gimnáziumi szigorúság természetes volt számunkra, fogalmunk sem volt arról, 

hogy ez másként is lehetne. Megszoktuk és betartottuk a szabályokat, még ha felnőtt életemben 

nem is lett belőlem vak szabálykövető…. A negyedikes ellenőrzőm tanúsága szerint abban az 

évben hatszor kértem moziba menetelhez engedélyt, amit mindig magunkkal kellett vinni 

ugyanúgy, mint a fejünkről elmaradhatatlan diáksapkát. Miket láttam? Az akkori kínálatot: 

Gerolsteini kaland, Egy dal száll a világ körül, Hófehérke és a hét törpe, Bambi, Egyiptomi 

történet, Hét dada. Hogy csak ennyit, annak az volt az oka, hogy akkor már egy éve 

                                                 
8  Milyen a sors: mezős lett a lánya, egyike volt a történelembarátoknak, akinek életét elnézve rájöhettem, 

hogy akkor, 1965-ben jól döntöttem…. 
9  Ez egy jó kezdet volt: a dolgozatíráshoz a nyíregyházi Jósa András Múzeum akkori igazgatójától 

kértem segítséget, és Balogh István bibliográfiát küldött nekem…És arra is minta, hogy az élet hogy figyel ránk: 

a magyar felvételi írásbeli után le akartam lépni, mert nem tudtam, hogy töriből is kell írni. Szerencsére 

Lengváry Jutka anyukája, Berta néni időben elkapott és visszafordított…Hány ilyen pillanatunk is van, amit 

aztán mégis elfelejtünk megköszönni annak, akit a sors a védelmünkre kiszemelt! 
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rendelkeztünk televízióval, ami minden napra adott néznivalót este 6-tól 9-ig – a hétfői napok 

kivételével. Gondolom, ilyenkor moziztam, de arra már nem emlékszem, hogy kivel?!   

Azért nemcsak ilyen írásom volt az iskolaújságban! Megőrizte a beszámolómat a Móricz 

Zsigmond nyomában letekert 130 km-res kirándulásunkról is, amire Szabadi Imre és Hubai 

Attila tanár urak jóvoltából került sor. Honnan volt bátorságuk egy rakás csivitelő lánnyal erre 

elindulni?!  Penyigéig vonattal mentünk, majd két kerékre szállva Túristvándi-Tiszacsécse- 

Tiszabecs – Magosliget lett az útvonalunk. Eredeti terv szerint Magosligeten megint vonatra 

ültünk volna, de amikor lekéstük azt, hazakarikáztunk: az a 80 kilométernyi plusz meg se kottyant 

senkinek, másnap iskolában voltunk, mintha mi sem történt volna…. Közben nemcsak a 

helyszíneket jártuk be, hanem személyesen találkoztunk Papp Mihállyal, a boldog emberrel, és 

Móricz másik hősével, Kerek Ferkóval, aki meg is döbbentett bennünket azzal, hogy nagy 

hazugnak nevezte az írót. Ma már persze tudom: nem a valóság, csak annak égi mása az 

irodalom…. Ezek a találkozások is ráhangoltak valamire és az érettségin - Móricz Zsigmondot 

húzva - erről az élményemről is beszámolhattam… 

Negyedikben – Szabadi jóvoltából – eljutottam Debrecenbe egy néprajzi symposionra, ami 

révén az egyetem légkörébe is beszagoltam. Lehet, hogy alibi voltam a számára, mert tanítási 

időben mentünk – ő komolyabban foglalkozott a néprajzzal, egyik tanulmányával meg is 

ajándékozott később -, de az ismerkedés legjobb módját választotta: beledobott a mélyvízbe, 

azaz magamra hagyott, hogy megnézze: boldogulok-e? Hát egészen jól elvoltam: hallgattam az 

előadásokat, ettem a menzán, vadidegenek között aludtam a koliban, és az élménybeszámolómat 

is nagy optimistán így zártam az iskolaújságban: 

  Így befejezésül még egyszer azt tudom hangsúlyozni, hogy ez a  

  két nap nem telt el eredménytelenül, és szeretném azt remélni, 

  hogy még sok ilyen rendezvényen fogok részt venni, mint a magyar 

  néprajzosok kis, de lelkes csoportjának tagja.  

      A néprajzi symposionról 

De ez a vágyam csak félig teljesült, mert Gunda professzor előadásait hallgattam ugyan magyar 

szakosként is, de nem lettem néprajzos, mert a tanárság vágya erősebb volt bennem, mint a 

gyűjtőszenvedély. Bár egy kicsit elsősként abba is belekóstolhattam, amikor a nyírbátori 

könyvtár 70 kg-os magnójával nyelvjárási mintákat gyűjtöttem a Nyelvi Intézetnek.    

Az én pályaválasztásom nagyon tudatos volt: még II. osztályban kaptam Szabaditól egy 

feladatot, valamilyen szemelvényről kellett beszélnem, s emlékszem, amikor vége volt, 

megegyeztem magammal: tanárként ezt a tananyagot én is így fogom tanítani. Mert akkorra már 

természetes volt számomra, hogy tanár leszek én is, hiszen nemcsak ebben nőttem fel, hanem 

mert már gyakoroltam is. Először csak egyik-másik osztálytársamat korrepetáltam, majd 

harmadiktól ez a kör is bővült: egy felnőttet, Holló Ilus nénit tanítottam, aki levelezőn végezte a 

gimnáziumot. Eleinte csak a grafomániámra volt szüksége: a tankönyveket jegyzeteltem ki 

számára, hogy könnyebben tudjon a negyedéves beszámoló vizsgákra felkészülni. Később aztán a 

vizsgák előtt mindent megbeszéltünk, s néhány nap eltéréssel - több mint három évtizednyi 

korkülönbséggel - együtt érettségiztünk…  

 A gimiben mi intenzíven együtt éltünk az irodalommal, művészetekkel, versenyezve 

tanultuk az idézeteket Az ember tragédiájából, és olyan irodalmi vitáink voltak - pl. az Elbocsátó 

szép üzenet című versről -, mint az egyetemen sem, pedig ott csupa hasonszőrű magyar szakossal 

éltem egy közösségben. Őrzöm gimnazista korom néhány füzetét is, természetesen a magyart és 

a történelmet, s nem a matematikát. Harmadikban a történelmet Szabadi Imréné tanította, aki 

minden órán táblára írta a vázlatot, és feleléskor ellenőrizte a füzetünket is. Amikor  

elbúcsúztunk egymástól, Arany János sorait írta az emlékkönyvembe: 

 

   Nemes önbizalom, de nem az önhittség 

   Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, 
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   Legnagyobb cél pedig itt e földi létben, 

   Ember lenni mindig, minden körülményben. 

Magyarból két ilyen dokumentumom is megmaradt: egy röpdolgozat füzet és a harmadikos magyar 

füzetem egyike. A másodikos röpdoli füzetem magyarból a tanárként általam is megíratott 

dolgozatokat tartalmazta, s mindig nagyon érdekes szembesülni azzal, mit gondoltam 15-16 

évesen arról, hogy mi okozta Bánk tragédiáját?! Szabadi ránk bízta a vázlatírást: az órai 

magyarázat nyomán nekünk kellett azt a könyvből otthon elkészíteni. Úgy látom, nagy gonddal 

írtam ezeket, amelyek között ott lapulnak a háziként megírt dolgozatok is Mikszáthból, Adyból…  

Magyarországon 1962-től újból rendszeresekké váltak az író-olvasó találkozók. Azért, 

hogy Váci Mihállyal és Veres Péterrel találkozzunk, még be kellett mennünk Nyíregyházára, de 

Kónya Lajos, Mocsár Gábor, Fábián Zoltán már kijött fatornyos kis falunkba is: dedikált 

könyveiket legnagyobb kincsként őrzöm, s akkor elkezdett szokásomat ma is folytatom.10  

Negyedikes koromban, mint a pestis, úgy elharapózott osztályunkban az OKTV-n való 

részvétel, ami akkoriban még csak egy tanulmány megírását jelentette. Simon Istvánról írtam a 

pályamunkámat, mert neki volt meg a legtöbb kötete a könyvtárban…Vele is kapcsolatot 

kerestem: levelei sokat segítettek a tájékozódásban, melyek hangja fokozatosan jutott el a 

személyesig. Még egyetemistaként is váltottunk egymással levelet,11 bár a tervezett találkozásra 

nem került sor. Átlapoztam mostani fejemmel azt az írást, mert most ez is rólam egy adalék… 

Honnan tudtam, hogy kell egy ilyen dolgozatot megírni? A szerkezetét látva tanári segítséget 

gyanítok, de nem emlékszem arra, hogy olyan sokat foglalkozott volna velünk Szabadi. A dolgozat 

mottóját magamnak választottam, ma már ez a 60-as évekbeli gondolkodásom jelképe is lehetne: 

   A sors hozta és megtörtént velem, 

   hogy most élhetek éppen, amikor 

   a ma és a holnap – a történelem 

   új világnak új utakat tipor. 

   Mikor gond, kétely, vágy, lelkesedés 

   azt zúgja, élni szép, s élni nehéz – 

   mikor a jövőt, hogy már rend legyen 

   próbálgatjuk egy egész nemzeten! 

      Simon István 

S milyen tudatos voltam már gimnazistaként e dolgozat befejezésekor, el is ájulok: 

   …nekünk, a jövő  pedagógusainak már az első indulástól 

figyelemmel kell kísérni a költőket, hogy helyesen érté- 

kelve ismertessük meg őket leendő tanítványainkkal… 

Különösebben nem emelkedett a stílusom, inkább az élő beszéd visszaadására törekedtem, s a 8 

tanulmányból összeszedett szövegeket ha nem is tudtam mindig egységessé tenni, falusi kislány 

létemre azért elég jól összehoztam! Simon István nem áradozott róla, de a maga módján 

értékelte:  

 Kedves Enikő,  

   Nagyon köszönöm a pályázatot; jól esik az embernek, ha munkásságával 

 behatóbban foglalkoznak, s különösen mikor fiatalok teszik ezt. Gondos, okos, szép mun- 

 ka a tanulmány, s különösen az lepett meg, hogy mennyi irodalmat olvasott hozzá, s hogy  

 alakította ki saját véleményét. Nekem ez utóbbi volt a legfontosabb. Időközben több pá- 

lyázó is megküldte nekem dolgozata másolatát, s így módomban áll összehasonlítani egyi- 

ket a másikkal. Meglepően friss mindegyik, s meglepett, mit fejlődött a tanulóifjúság az 

én diákkorom óta. Bízom abban, hogy munkáját siker koronázza, s nem fáradozott hiába. 

                                                 
10  Ezek történetét lásd a Meghitt barátaink ..című könyvemben (MKK. 6.) 
11  Simon István születésének 60. évfordulóján a Magyar Jövő hasábjain – Laczkó András segítségével – 

meg is jelentettem azokat… 
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 Hogy megkésve válaszolok – közben levelét is megkaptam – az az oka, hogy sokat 

voltam vidéken, nem tudtam levelet írni….Remélem, egyszer csak sikerül személyesen is 

találkoznunk. Ha a Nyírségben járnék az iskolaév befejezése előtt, felkeresem. 

 Addig is mégegyszer nagyon köszönöm a kedvességét, fáradozását 

     és sok szeretettel üdvözlöm 

       Bp. 1963. április 24.     Simon István 

         

Az Almafák című, akkoriban megjelent kötetét a következő szavakkal dedikálta: 

   Szász Enikőnek 

   nagyon sok szeretettel ajánlja és köszöni a szép pályázati 

   munkát, s örömteli jövőt kíván  

  Budapest, 1963. IV. 24.12  

        Simon István 

Mindig meghatódom, ha a leveleit olvasom! Akkoriban még az élet és az irodalom nem volt 

egymástól távol, a kis falusi libáknak is válaszoltak a nagy költők, nem volt abban semmi 

degradáló. A dolgozattal egyébként nem értem el semmilyen eredményt, de Szabadi mindenkinek 

egy szép könyvet sírt ki, melyek közül az enyém Szerb Antal Világirodalma lett, amit mind a mai 

napig olyan sokszor forgatok…És ahogy Baranyival beetetett bennünket! Amikor évek múlva, már 

tanárként elmeséltem a költőnek, nagyon tudta értékelni!  

Engem Szabadi Imre jegyzett el véglegesen az irodalommal, s az ő hatására választottam 

a magyar-történelem szakot a továbbtanuláskor.13 Nagyon hálás vagyok a tőle kapott útravalóért, 

mert egész életemben abból éltem, mint ahogyan azt is neki köszönhetem, hogy egész életemben 

azt csinálhattam, amit szeretek… Harmadikos koromban a következő útravalót írta bele az 

emlékkönyvembe: 

A harc örök! Csüggedésed mellett legyen erő, 

akarat, reménykedés. Az emberség, az igaz, a 

jó legyen az eszmény, szeress, hogy szeresse- 

nek, így a célig elérsz! 

   Szabadi Imre 

Ballagáskor megajándékoztam egy könyvvel, az abba írt idézettel összegeztem 

kapcsolatunkat: 

Sűrű sötétből ki elsőnek 

Derítettél fényt az utamra, 

Utadon indulok én. 

Lucretius 

Számtalan jutalomkönyvem őrzi beírását, s emlékét annak a sokszínű életnek! Szerencsémre 

érettségi után is megmaradt mentoromnak, és pótapámmá vált, amikor arra volt szükségem. 

Amikor elváltak, úgy éreztem, az én világom is összeroppant, hiszen felesége is nagy hatású 

tanárom volt. Tanár úrnak  haláláig élvezhettem segítő jelenlétét, s azóta is velem van, lélekben … 

Egyszóval nyüzsögtem, barátkoztam, és készültem a pedagógus pályámra, ugyan mi is 

lehettem volna más?! Ám a tanári pályáért még édesapámmal is meg kellett küzdenem, aki féltett 

a kiszolgáltatottságtól.14 Ez azért volt számomra érthetetlen, mert ő is az volt, génjeimben 

                                                 
12  Ezt a könyvemet egyszer majd kolléganőmnek, Nagypál Magdinak ajándékozom, hiszen az ő 

születésnapján dedikálta nekem a költő… 
13  És megajándékozott engem kedves tanítványaival is, hiszen Székely Ági és Murányi Zsuzsa  barátságát 

Szabadi-mániámnak köszönhetem, akik belülről ma is olyan elevenen élnek bennem, mint anno… 50 éve! 
14  Az 1990-es évek elején átélt válságomban ezt így beszéltem ki magamból: Amikor kiderült, hogy 

tanítani szeretnék, „szintén zenész” apám is le akart beszélni szándékomról. Konzervatív felfogása ellenére még 

akár színésznőként is szívesebben látott volna! Nos, makacsságomnak köszönhetően mind a ketten győztünk, 
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hordtam az örökségét. Nem látta, mert az iskoláival, mások gyerekeivel volt elfoglalva, akik csak 

a mosolygós arcát ismerték.  Ez akkoriban zokon esett, ma már ő is példa számomra, hiszen saját 

erejéből tanult akkor, amikor az még nem volt mindennapos: falujából ő lett az első, aki felsőfokú 

végzettséget szerzett. 

 37 éves pedagógusi pályájából csak 15 évet töltött tanítással – alsó és középszinten -, 22 

éven keresztül igazgató volt, amit aztán a Munkaérdemrend ezüst fokozatával zárt le. Különböző 

politikai rendszereken keresztül ívelt pályája, ahol többször kellett neki újrakezdenie, de gond 

nélkül megtehette, mert nem rendszerekhez, hanem az emberekhez volt hűséges. Akkoriban óvni 

akart attól, hogy a nemzet napszámosa legyek, de ezt csak felnőttként értettem meg, hiszen a 

serdülők érzelmi vakságával semmit sem érzékeltem a nehézségeiből. Igaz, jobb korban éltem, 

mint ő, a kiszolgáltatottságom sem volt olyan nagymértékű, mint az övé: nekem már nem kellett 

mennem tyúkot oltani vagy téeszt szervezni, és tanári szabadságom is jóval tágasabb lett.15 

Bár jó tanuló voltam, de az egyetemi felvételihez szükséges kitűnő érettségi 

bizonyítványt ajándékba kaptam a tanáraimtól, hiszen a természettudományos tárgyakból gyenge 

voltam. A matematikával a viszonyom egyenesen szörnyű volt! Még most, felnőttként is szoktam 

álmodni, hogy állok a tábla előtt, fel van írva rá valamilyen feladat, s azt kellene megoldanom, az 

első padban pedig ott ül Gabi néni, Rétháti Miklósné, aki sürgetne, s én lefagytam, mint a 

számítógép… Ennek a félelemnek a mélyén az munkált, hogy nem szerettem a matekot, és 

képtelen voltam arra koncentrálni, ami nem érdekelt. Egy időben minden óra előtt el kellett 

mondanom valamilyen szabályt a legkisebb közös többszörösről vagy közös osztóról, de mindig 

belesültem... És mégis ő segített hozzá az egyetemhez! Az egyik osztálytársam a 20. érettségi 

találkozón világosított fel bennünket, szaktanári utasításra kinek hogyan egészítette ki a matek 

írásbelijét. Akkor nagyon szégyelltem magam, hiszen végül mégis idegen tollaknak köszönhettem 

az egyenes utat az egyetemre. Pedig ezzel kaptam meg a szabadságomat: Debrecenben már nem 

az igazgató lánya voltam, s be tudtam bizonyítani, hogy hátszél nélkül is megélek.16  

Debrecen számomra az önállóságot és a kitekintést adta meg. Az első esztendőben 

albérletbe, szűkebb körbe kényszerültem, de másodiktól – édesapám halála környékén - 

bejutottam a koliba, ami anyagilag jobb volt, s a közösségi életet is jobban elősegítette. Kitárult 

a világ, s megint nyüzsöghettem: sok mindennel foglalkoztam, nemcsak a tanulással. De hogy ez 

nem ment olyan egyszerűen, arra ötöd éves koromban Petrikás Árpád tanár úr figyelmeztetett, 

amikor pártajánlómként a következőket mondta: 

  Egyetemi tanulmányai komoly erőfeszítésekre késztették.  

  Gyenge fizikuma, érzékeny reakciói a kisebb-nagyobb jelen- 

  tőségű eseményekre ennek ellenére sem tették befelé fordu- 

  lóvá.  Sőt, a falusi népművelésből, ifjúsági építőtáborozásból, a 

  csoport életének szervezéséből, kollégiumi közösségépítésből  

  derekasan kivette a részét. Már másodéves korában önálló pe – 

  dagógiai-mozgalmi feladatokat vállal egy falusi iskola úttörői  

  közt. Legyőzi önmagában a kisebbrendűség érzéseit. Jó színvo- 

  nalon sajátítja el kezdeti beilleszkedési nehézségei ellenére az  

  egyetemi anyagot. Ugyanakkor érdeklik a szaktárgyi kereteken 

  túlmutató problémák, betekint az emberi kultúra egyetemen ke- 

                                                                                                                                                         
mert ha nem is lettem színész, bohócnak már elég jól elmegyek… S újabban már a fehér festéket se mosom le 

magamról, mesterségem címere, vállalom. Bekezdéseim, 41. 
15  A bennem élő történelmes itt kénytelen megemlíteni, hogy a 60-as évekkel minden vonalon 

megkezdődött a Kádár-korszak felpuhulása, melynek vívmányait én már természetes adottságként éltem meg, 

sok minden miatt nem kellett görcsölnöm, amitől pedig még a nővérem korosztálya is szenvedett… 
16  Nyugdíjasként rátaláltam a 90 éves Buda Erzsike nénire, aki hallatlan szellemi frissességben éli 

mindennapjait. A gimibe – a maiban - édesapám 100. születésnapján jutottam el, amikor a könyvtár az ő nevét 

vette fel… 
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  vésbé művelt ágaiba (művészetek, szociológia, lélektan), s szívós 

  akarattal, önnevelő erőfeszítésekkel alapozza meg műveltségét,  

  nézeteit…17 

   

Az évfolyamon még elsős korunkban kialakult egy négyesfogat: Szarvas Zsóka, Páldi 

Emőke, Selmeczi Zsuzsa és én kapcsolódtunk össze, hárman pedagóguskölykök voltunk, Zsóka 

volt a kakukktojás. Aztán lassan szétestünk: Emőke18 Aziz (Abdul Aziz Mohamed el Seaghy), 

Zsuzsa Lackó, Zsóka Béluci miatt vált ki, de Zsuzsával máig élő maradt a kapcsolatunk Laczkó 

Bandinak köszönhetően, mert a családjukban ő lett grafomániás… 

Egyetemi éveim alatt a legizgalmasabbak a hosszú beszélgetések voltak, hiszen akkor 

alakult a mi belső világunk, amihez sokat segítettünk egymáson. De emlékszem, hogy cukorrépát 

is ástunk, mert mindenki anyagai háttere megkívánt egy kis rásegítést, ami aztán – mert kollektív 

munka lett - bulivá vált, vagy ahogyan mi neveztük: hékulává…. Ha nem is éltünk olyan szoros 

kötelékben, mint egy középiskolás osztály, voltak közös megnyilvánulásaink, amelyek 

megszínesítették életünket. Még békülős bulit is szerveztek a tiszteletemre, amikor a 

lovagommal összevesztem, de mert otthagytam őket, az egyik önfeláldozóan megvigasztalta 

Masztró Jancsit, aki vagy három év múlva mégis az én férjem lett. Amikor már nem jártunk tesi 

órákra, mert az csak az első években volt, de a mozgás hiányzott, saját kis olimpiákat 

rendeztünk, amelyek közül én a pingpongot tartottam meg az emlékezetemben, mert az egyetemi 

alagsorban lejátszott meccsek végére évfolyambajnokká lettem… (Nem lettem sportlady, csak 

gyenge kis tudásomnak sem volt igazi kihívója a lányok között…)  

Az Egyetemi Élet hasábjain megmaradt a magyar-történelem szakosokról egy 

elemzésféle, egyik évfolyamtársunk ezzel szólt hozzá az akkoriban zajló egyik vitához, amelyhez 

az érvanyagot mi szolgáltattuk. Kovács István Gábor - azaz KIG – az évfolyam tagjait öt 

csoportba sorolta be19: a nyárspolgárok – a filiszterek – az intellektuális távlatúak – az 

avantgarde élcsapat és az egyéniségek, akik nem fértek be egyik csoportba se … Benne van ebben 

a felosztásban már az ELTE leendő szociológus professzora, s az is, hogy nagy létszámú évfolyam 

lévén túlzottan nem ismertük egymást: a két csoport elég ritkán, csak előadásokon volt együtt.  

KIG cikke szerint az évfolyam értékesebb feléhez tartoztam, mert e csoport tagjaiban 

megvan az igény a világ teljes megélésére, intellektuális távlatuk van, megbízhatóan tanulnak, de 

ez az igény nem nyilvánul meg viharos formában, nem borítja fel lelki egyensúlyukat. Hát az 

biztos, nem voltam elméleti ember: nem vívódtam etikai kérdésekkel, nem kutattam a mély 

összefüggéseket, csak tanítani akartam, de azt minél jobban.  Nem voltam rossz diák, nem lógtam 

az órákról, de nem is hajtottam a kitűnőre, mert akkor egész nap a könyvtárban kellett volna 

ülnöm, s én pedig fel akartam fedezni Debrecent, az életet…  

S milyen érdekes, az első évfolyam találkozót Patakról én szerveztem meg, pedig nagyon 

kevesen maradtak velem kapcsolatban végzés után: főleg a különös egyéniségek (Laczkó Bandi, 

Kozma Gizi), illetve az élcsapatnak érzett Szekeres Melinda, vagy KIG, aki a nagydoktorija 

védésére is meghívott, amire ha nem is tudtam felszaladni az utánfutók és az egyéb terhek 

miatt, jól esett. És a legértékesebbjei közben rendesen eltévedtek az úton, s a nyárspolgárrá 

süllyesztett Soós Erzsi jóvoltából nyaraltak a gyerekeim Hajdúszoboszlón, Vass Margó… és ezt 

                                                 
17  Dr. Petrikás Árpád pártajánlása, Debrecen, 1968. április 17. 
18  Páldi Emőke aztán ott hagyta a Kossuthot, nővérke lett belőle és Jemenbe költözött – egészen más 

szociokultrális viszonyok közé. Sárospatakra én kerültem helyette, de nem az ő életét élhettem, hiszen nem 

voltam pataki diák, akiket az alma mater másként fogadott… 
19  Egyetemi Élet, 1965. jún.- ő egyébként akkoriban felfüggesztette a tanulmányait egy fél évre, mert 

elment megszagolni az életet, s utána másik évfolyamba került…Az egyetemi találkozók egyikén  már eltés 

professzorként mesélte el, hogy minden vágya az volt, hogy pataki tanár lehessen, mert abba az iskolába járt az 

édesapja. Ez a sors fintora: mindenki irigyelhet valakit,, 
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még lehetne sorolni, hiszen akkoriban csak hordoztuk magunkban a lehetőségeket, amelyeket 

később váltottunk aprópénzre. 

Az évfolyam sokat kirándult - a Történelmi Intézettel bejártuk fél Magyarországot. 

1964-ben a mohácsi csatatéren még turkálhattuk a földet, az ott szerzett csigolyadarab kézzel 

fogható bizonyítéka maradt az eseményeknek, minden osztályomnak megmutattam… S amikor a 

bolhákkal visszatértem ide osztálykirándulásra, már igazi hősi emlékpark fogadott, egy kicsit 

csalódottak is voltak, mert azt hitték, ők is szerezhetnek maguknak egy relikviát…  

És teltek az évek, mi pedig megéreztük a búcsút,  V. éves korunk második felében Kiss 

Annáék Vígkedvű Mihály utcai lakásában – nomen est omen! - hetente elbúcsúztunk egymástól. 

Sok időt töltöttünk együtt, megvoltunk egymással, de mindenkivel más szinten kapcsolódtunk 

össze. Nagyon kevesen voltak olyanok, akikkel csak egy légtérben éltünk, de nem volt egymáshoz 

szavunk (Bársony Pista, Tasnádi Kati, Deli Imre és még néhányan).  S a kollégium jóvoltából 

kinyílt a szemem a bölcsészkar más szakjai felé is, sőt: nagyon sok TTK-s barátom is volt, s ez így 

volt helyes, hiszen Debrecen számomra igazán a kapcsolatteremtés ideje volt. 

Az első nagy barátságot kedvenc kolimnak, a Biogál mellett lévő Benczúrnak köszönhetem: 

Feledy Marival csaknem fél évszázados kapcsolatunk, életem első igazi barátsága mai napig élő… 

Baráti kettősünk is négyes fogatból vált ki: Kovács Katival és Kiripolszky Marival laktunk együtt 

harmadévesen. Őrzök tőlük egy függőpecséttel ellátott díszoklevelet, ami jelzi, hogy a 

vizsgaidőszakot – a távoli Benczúr kollégiumban lakva – remekül ki tudtuk használni, nemcsak 

tanulgattunk olyankor: 

 DÍSZOKLEVÉL 

   

SZÁSZ ENIKŐ ZSUZSANNA DARLING 

 

aki az 1964/65. évi vizsgaidőszak idején kiemel- 

kedő munkát végzett POCSÉKFALVA megszer- 

vezésében. Fogadja proximális elismerésünket  

és hálánkat a PÖPP-től…anno Domini MCMLXV. 

    a. d. VII. Kal. Jun. 

Bár én voltam a történelem szakos, aki akkoriban az oklevelek olvasásával is gyakran múlattam az 

időt, de a rövidítéseket ma már nem tudom megfejteni, valami egyéni üzenete lehetett az ekkori 

játékainknak… 

 Hogy mitől lett ő az első ebben az ismerkedési kavalkádban, nem lehet megmondani, 

hiszen a rokonszenv és az ellenszenv érzése mindennaposan ütközött bennem akkoriban. De talán 

tőle kaptam meg azt a figyelmet, ami miatt úgy éreztem, megszelídített… Sokat olvastunk, 

besegítettünk egymásnak könyvtárunk alapozásában, s az élet fontos kérdéseit is megvitattuk. 

Orosz szakosként a világirodalom felé terelt, megismertette velem oroszul Jevtusenkót, s 

nyersfordításaiból – csak úgy, játékból – műfordítást készítettem, az ösztönösségemet - 

pedagógia szakosként  - ő formálta tudatossá.  Rengeteget moziztunk: egy nap három filmet is 

megnézhettünk, ha okosan osztottuk be az időt az Apolló és a Víg-mozi között…  Nyaranta pedig 

kétnaponként 10-12 oldalas leveleket írtunk egymásnak/magunknak, s felfedeztük a másiknak a 

miénktől elütő világát. Neki köszönhetem, hogy Patakra kerültem, s az újhelyi könyvem írásakor is 

nagy segítségemre volt… Az első barátság éppen olyan fontos, mint az első szerelem, de hogy ez 

a mai napig kitart, az már egyféle kegyelmi állapotot jelez. 

Nagyon sok időt töltöttem az egyetemi könyvtár nagy olvasójában, meg a Történelmi 

Intézet könyvtárában, a sok kötelezőt ott lehetett a legkönnyebben megszerezni. Ha lehetett, a 

nagy olvasóteremben tanultam a vizsgákra is, mert a koliban annyi minden volt, ami elvette a 

figyelmemet. A könyvtár nyugalma ma is hiányzik, s amikor Jancsival eljutunk mostanság, egy  

kicsit beülünk oda nosztalgiázni, hiszen ott találkoztunk össze először…. 
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 Érdekes, hogy bár magyarból voltam jobb, a Történelmi Intézethez jobban kötődtem, a 

magyart uralták az egyszakos magyarosok, akik – Imre Laci kivételével - lélekben fölénk nőttek. 

De nem izgatott ez a tanszékhez tartozás kérdése, mert akkoriban a sokféleségben volt a 

legnagyobb hajtóerőm. Döntéseimben nemcsak az észérvek, a lustaságom is működött: utáltam 

korán kelni, s az orosz órákat meg érthetetlen okokból hajnalra tették, egy év után csak azért 

államvizsgáztam, mert ezzel a koránkelést befejezhettem.  

Színház- és hangverseny bérletem volt, de ha alkalom adódott, a nagyerdei tavon 

korcsolyázhattam is, nem kellett nélkülöznöm az otthoni Papok rétjét, a mi jégpályánkat.  A 

Nagyerdőt felfedezni sem volt mindennapi élmény, s nem tudom, hányszor mentem el a Déry 

Múzeumba megnézni Munkácsy Ecce homo-ját, izgatott a mérete és a tömegábrázolása: amit 

pszichológiából tanultam, azon próbáltam lemérni, de a vallásos háttere nem érdekelt. Egyik 

osztálykirándulásomon aztán megcsodálhattam a trilógia minden darabját, de rám nem hatottak 

úgy, mint a családi körben bolhákként emlegetett tanítványaimra, akik akkor találkoztak 

életükben először ilyen méretű festménnyel… 

Folytattam az építőtáborba járást is, mert már gimnazistaként rájöttem, hogy 

országjárásnak és nyaralásnak sem utolsó: ingyenjeggyel elutazom egy olyan helyre, ahol még nem 

jártam, egy kicsit dolgozom, a többi nyaralás: van kajánk, egyetemistaként azt is kitaláltuk, hogy 

piánk is legyen, és ott volt egy halom hasonló korú és érdeklődésű társ, akivel barátkozni lehet. 

1964-ben így kerültem el Balatonaligára, ahol több összeszokott brigád alakult ki a 

kossuthosokból, és baráti viszonyba keveredtünk a debreceni orvostanhallgatókkal, akikkel aztán 

következő évben Mátételkén, utána ismét Balatonaligán találkoztunk. Valahogy aug. 20-a is 

mindig beleesett, amikor nagy versenyt hirdettek: a győztes brigádnak egy kanna sör járt, amit a 

vesztesek és győztesek együtt ittak meg a tábortűz mellett. Így hát berúgásról szó sem 

lehetett, csak nagyon jól éreztük magunkat egymás társaságában.  

Így találkoztam össze még Aligán Kern Máriával, orvostanhallgató bruderemmel, akivel 

aztán nem értük be csak a nyári találkozásokkal, év közben csütörtökönként is megkerestük 

egymást. Miskolci barátaival lakott együtt albérletben, természetes volt, hogy velük is 

összejártunk. Schandl Éva (Koni) tanítóképzős, Liksay Mária - Pimpi - német szakos volt az 

egyetemen, ha besegített a német házikba, Dombró néni (Dombrovszky Józsefné) nagyra 

értékelte teljesítményemet, de amikor Moszkvában volt, gyorsan megtörtént a lecsúszásom… 

Együtt jártunk a Bikába hangversenyre, s 1965 nyarán nemcsak Krakkóig, hanem Varsóig 

jutottunk el nagyszerű – autóbuszos stopokkal teli – kirándulásunkon. Ezek az élmények is 

hozzájárultak ahhoz, hogy feledhetetlenné váljanak az egyetemi évek.  

Pimpi barátja, Bessenyei István segítségével rátaláltam az újságírásra is, amikor az 

Egyetemi Élet külső munkatársa lettem. Pénzt is jelentett, meg szórakozást is, de nem vittem 

túlzásba: három év alatt csak 10 írásom jelent meg. Mai fejjel átolvasva úgy tűnik, hogy akkoriban 

a mindennapi (egyetemi) élet volt érdeklődésem középpontjában.  A székfoglalóm azért egy levél 

volt a pedagógiáról, amiben azt fejtegettem, milyen ember legyen a tanár… De a legtöbb írásom 

az aktuális ügyekről szólt, melyekben most is magamra ismerek: írtam az egyetemi költőkkel való 

találkozásról, az egyetemek közötti színházi verseny hazai produkciójáról, a kollégiumi napos 

könyvről, a filmspeckoll áhítatát megzavaró zenéről, egy Szörényi-Koncz Zsuzsa koncertről, 

hozzászóltam a nőkről folyó vitához, és bemutattam néhány egyetemista házaspárt. 

Legérdekesebb számomra most is a gyakorló tanítást felidéző cikkem volt, majd később még 

visszatérek hozzá.  

Debrecenben, a magyar szakesten találkoztam 1964. március 8-án Martinák Jánossal is. 

Már előtte egyszer a könyvtárban is segített oroszt fordítani, de az itteni találkozást követően 

egy bő évig össze is kapcsolódtunk, majd három évnyi szünet után 1968-tól megszakítás nélküli 

közös életünk. „Mert megjöttél, hisz meg kellett jönnöd” idézte első könyvajándékában József 
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Attilát, hogy aztán életünknek minden közös pontja követhető lehessen könyvdedikációival is.20 

De minden itt kezdődött el, így hát 1969. április 2-án visszamentünk Debrecenbe, hogy 

összeházasodjunk. Márti lányunk az itteni tanítóképző jóvoltából debreceni diák lehetett, de ő 

sem, miként az apja, nem szerette ezt a várost, csak az én szívem őrzi különleges szerepe miatt.  

Az egyetemen akkoriban tudósképzés folyt, de a középiskolai tanári képesítést is ezzel 

lehetett megszerezni. A jegyeim szerint – ahogyan azt a leckekönyvemben látom - tudósnak 

közepes voltam. Az öt év alatt 82 alkalommal minősítették a munkámat: 38 gyakorlati jeggyel és 

44 vizsgával. Nem tartoztam az évfolyam legjobbjai közé, mert nem a tanulásra, az életre 

figyeltem. Szerencsémre egyetlen vizsgámat sem kellett megismételnem, nem sokan voltunk az 

évfolyamon ilyenek, akik utóvizsga nélkül jutottunk el a diplomáig. De mire egy-egy vizsgára sor 

került, úgy megutáltam azt, hogy bele is haltam volna, ha újból neki kellett volna hasalnom…. 

Ma már kicsit szégyenkezve vallom be, hogy a jegyeket igyekeztem kiszámítani, mert a 

jóknak és jeleseknek ösztöndíjat fizettek, s abból éltem. Csak két alkalommal nem sikerült a 

bemért négyes átlagot elérnem: a II. és IV. éves szigorlatok idején, amit azonban az a tény 

kompenzált számomra, hogy Bán Imre és Szabolcsi Miklós professzoroknál jelesre mentem 

irodalomból, ami akkor keveseknek adatott meg. (Arra egyébként is büszke voltam, hogy a magyar 

irodalom vizsgáim – Kovács Kálmánnál és H. Erdélyi Ilonánál valók kivételével – mindig jelesre 

sikerültek!) Ha kicentizve is, de elértem a célomat, sőt: ötöd évesen kitűnő voltam mindkét 

szemeszterben, igaz, összesen két-két osztályzattal, de ezek közül az egyik a magyar-, a másik a 

történelemtanításom volt, ami egy kicsit elvi kérdés is lett számomra.  

A tanárokkal az egyetemen nem nagyon volt szoros a kapcsolatunk, tudásuk, tekintélyük 

miatt magasan fölöttünk állottak, vagy ha nem, akkor nem respektáltuk. Kiss Sándort rendesen 

bojkottáltuk, amikor a megszokott szinttől eltért, jól csináltuk, mert hogy ezért, vagy másért, de 

ki is került a marxista tanszékről. De mindenkinek volt néhány olyan tanára, akivel emberi 

kapcsolatba is kerülhetett. Nagy szerencsém volt, hiszen ezek az emberi kapcsolatok sokat 

segítettek a felnőtté válásomban is. Andrássyné Kövesi Magda barátságát a finn nyelven fordító 

Levente bátyámnak köszönhetem, példáját követve igen szorgalmas lettem az óráján. Már nem 

tanított bennünket, amikor megjelent a bátyámnak Északi csillagok alatt címmel a finn 

irodalomról készített ajánló bibliográfiája, amivel természetesen Magdi nénit megajándékoztam. 

Egy bögrekészlettel viszonozta, amit közösen kaptunk Jancsival, mert számon tartott 

mindkettőnket… A végzés után is jelen maradt egy darabig az életünkben, Márti születését 

követő levelével idézem fel kedves egyéniségét: 

  Kedves Martinákok!    1970. II. 18. 

 Nagyon köszönöm nektek, hogy abban a megtiszteltetésben részesítettek, 

 hogy osztályrészese lehetek életetek nagy sorsfordulatainak. Őszinte, igaz 

 szeretettel gratulálok Nektek kislányotok születéséhez. Az ő mosolya, gü- 

 gyögése ezerszeresen kárpótol majd benneteket azért a többletmunkáért, 

 nyugtalanabb nappalokért és éjszakákért, amelyekkel egy ilyen kis Jövevény  

 érkezése jár. Jóságával, kedvességével hálálja meg Nektek azt, hogy „merté- 

 tek” vállalni őt, és mindazt, ami együtt jár egy gyermek felnevelésével. De – 

 és ezt én mondom, aki 3 gyermek és 2 unoka mellett „próbálok” még valamit 

adni a magyar egyetemi ifjúságnak, és nyelvtudománynak – nélkülük igen rideg 

és sivár volna az élet és olyan céltalan a küzdelem. 

Mi van állás ügyetekkel és mi van lakástokkal? Remélem, minden elrendeződött 

már, és szépen éldegéltek a kedves, hangulatos Sárospatakon. Nálunk változat- 

lanul nagy munka van. A tanszékünkön ismét csak ketten vagyunk, a Prof. és én,  

                                                 
20  Meghitt barátaink …(dedikált könyveink története)  (MKK.7. ) című kötetemben ezekről sokat 

elmélkedek….Neki köszönhetem, hogy Debrecenben tudatosult számomra a zene lelki táplálék mivolta, melyet 

kis szünetnyi kihagyással azóta is együtt hallgatunk… 
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Keresztes Finnországban lektorkodik, náluk is megszületett a kis Gábor Tamás 

dec. 21-én. A magyar tanszékről Jakab és Kornyáné távol vannak. Így a „mara – 

dék” nyakig ül minden ténykedésben.  

Ezért vagyok kénytelen most is abbahagyni a levelet, a holnapi órámra kell vala- 

mit előkészítenem. Bármikor jöttök, szívesen látunk! 

Sok szeretettel köszönt mindkettőtöket, no meg természetesen a kis Mártit 

      Magda néni 

 Madaras Éva is Levente révén lett közelebbi ismerősöm, az ő könyvtárosi munkáját folytattam, 

amikor elláttam irodalmi olvasnivalóval. Amikor tanárommá vált, ez a kapcsolat meglazult, nehéz 

volt egyeztetni a két szerepet, de nagy szeretettel gondolok rá is, mint ahogyan az évfolyamon 

sokan, találkozóinkra is elhívtuk, amíg élt. Nyugdíjasként a Comenius Társaság ülésein 

találkoztunk össze az akkoriban már szintén nyugdíjas Kornya Lászlónéval, aki deli 

fiatalasszonyként volt tanárom az egyetemen. Pataki diák volt Szoboszlai Ágiként, s most is 

gyakran visszatér ide. Bár lenne időnk, már nem tudjuk élővé tenni a kapcsolatot, a közös emlékek 

kevésnek bizonyultak ehhez… 

A szakdolgozatomhoz sem témát, hanem témavezetőt választottam: Bán Imre professzor 

úrhoz így kerültem a Báthori–téma kapcsán. Gyatra kis esszét adtam be erről, nem is érdekelt, 

de szerencsémre Bán Imre bácsit nem sértettem meg vele: tanári pályámra az ő felemelő 

ajánlásával kerültem, mely nem a tudósi mivoltommal foglalkozott, hanem emberi értékeimmel.21 

De mert öt évig voltam egy tudományegyetem hallgatója, mindig is izgatott, hogy kipróbáljam 

magam a tanulmányok írásában. Csak most, nyugdíjasként jutottam el ennek a tervemnek 

megvalósításához, a Martinákné Kiskönyvtárának darabjai ezért is készültek, így hát nem maradt 

meg ez sem hiányérzetként bennem.  

A tudósképzés miatt nehezen jutottunk el a tanításig: másodiktól negyedikig csak 

hospitálni jártunk a gyakorlókba, illetve egyszer nyáron nevelési gyakorlatként táboroztattunk. 

Szerencsémre, az egyik évfolyamtársunk, Deli Imre még másodévesen meginvitált bennünket 

Sárándra, a falujába, ott végeztük a kötelező úttörő munkát. Ez nekem annyira megtetszett, 

hogy két évig kijártam a gyerekekhez, még vasárnapi kirándulást is szerveztem nekik, aminek 

következtében néhány órát tarthattam az iskolában. A Magyar Úttörők Szövetsége még egy 

oklevéllel is elismerte mindezt, nem tudhatták, hogy akkorra már annyira ki voltam éhezve a 

gyerekekkel való kapcsolatteremtésre, hogy minden lehetőséget igyekeztem megragadni.  

Mert az utolsó évig igazán csak elméletileg készültünk a pályánkra, ha nem találtam volna 

erre is megoldást. Nevelési gyakorlati táboroztatásomat 1966-ban abban a Balatonszabadiban 

lévő SZOT üdülőben tudtam le, ott, ahol 1958-ban magam is nyaraltam. Ezután aztán minden 

nyáron próbáltam nyaraltatni, de csak 2 hetes lehetőségeket kaptam, mert nagy volt a 

túljelentkezés. Ezért ugyanis fizettek valamennyit, ami nekem, aki nyáron nem kapott 

ösztöndíjat, maga volt a mennyország.  Sajnos, a pedagógusok fizetése akkoriban is gyenge volt, s 

ők is ezt használták kiegészítésként… Az Egyetemi Életben volt is egy cikkem22 a 

tapasztalataimról, s az ötletemet is felvetettem: épüljön ez az egyetemistákra, de süket fülekre 

találtam…  

De a cikkből azért az is kiderült, én oda is a gyerekekért jártam, meg barátkozni: 1967-

ben Mikosdpusztán így találkoztunk össze Szigeti Zsuzsával, aki az ELTÉ-n volt matematika-

fizika szakos hallgató. A következő évben már együtt nyaraltattunk és nyaraltunk Szántódon, s 

barátságunk is  megerősödött.  Igaz, először elcserélt (Új)szászra, mert oda kapta meg tanári 

kinevezését, aztán férjhez ment, és a szülőfalumat, Mátészalkát foglalta el, de a barátságunk 

                                                 
21  Ezt sajnos, soha nem láttam, de már elkészülte pillanatában megsúgta az Irodalmi Intézet 

adminisztrátora, és Szigethyné is olvashatta, mert hivatkozott rá… Amikor újhelyi tanár koromban találkoztunk 

egy előadáson, elsőként kiszúr, mint tanítványát, jó érzés volt, hogy ő is megőrzött emlékezetében… 
22  Magánvélemény a táborozásról…Egyetemei Élet, 1967. 
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ezeket is kibírta mind a mai napig, jóllehet ezt sem uralják már a személyes együttlétek, csak a 

levelek, és az interneten való kapcsolat…. 

Amikor a Pedagógiai Intézet vidéki népművelési gyakorlatot szervezett, azon is ott 

voltam - orvos és agráros kollégákkal 10 napig kapcsolódtunk be Újszentmargita életébe. Hogy 

rájuk ilyen hatással voltunk, azt nem tudom, tél volt, ami be is határolta a lehetőségeinket, de 

egymásra – és az ottani pedagógusokra - biztosan hatottunk, a gyakorlatot lezáró bulin énekelt 

csasztuskából már csak egy sor maradt meg bennem: agrármérnök olvas Nagyvilágot! 

IV. éves voltam, amikor a kollégiumi igazgató, Nádudvari Imre próbált bennünket  

gyakoroltatni. Emlékszem, egy ünnepi műsortervemért 200 Ft-t nyertem – megvolt a pénzem a 

karácsonyi ajándékokra! -, de a másik feladatot jobban élveztem: a dolgozók általános iskolájába 

járókhoz ingyenes korrepetitorokat szervezett. Ebbe a munkába én is bekapcsolódtam, így 

kerültem a Tóth házaspárhoz: a férj hetedikes, a feleség nyolcadikos volt. Eredetileg a 

feleséggel és néhány nyolcadikossal lett volna nyelvtan korrepetálásom, de aztán a kérdéseik 

révén mindenre sor került, egy kicsit tanárrá válhattam… Tetszett nagyon a feladat, s az 

Egyetemi Életben erről megjelent cikk szerint Tóthék is megszerettek: 

 Szíves, akár a mi lányunk is lehetne. És úgy magyaráz, hogy nem érzi 

 az ember, mennyivel fiatalabb és mégis mennyivel többet tud. Pedig  

 szigorú ám, amit felad, azt tudni kell… megbántanánk, ha nem tanul- 

 nánk. Mondtam az asszonynak, ha ez a kislány nem segít, talán abba is 

 hagynám a tanulást, de így… 

 …És a beszélgetés közben kiderül, hogy a „kistanárnéni”, aki csak nyelv- 

 tant tanítana, másra is sikerit időt. Földrajzból keres nyelvtan példákat, 

 s felel mindenre, amit az óra közbeni pihenőkön kérdeznek tőle…23  

Hogy anyagi helyzetemen javíthassak, és biztosan legyen állásom, tanulmányi szerződést 

kötöttem ötöd éves koromban BAZ megyével: havonta 400 forintot kaptam, amiből csak 200-t 

kellett befizetnem a kollégiumra, s a többivel szabadon rendelkezhettem. Ezzel megoldottam az 

elmaradt ösztöndíjat, s egy kicsit optimistán tekintettem a jövőm elé is. Nagyon-nagyon vártam a 

tanítási időszakot, s nagy szerencsém volt: első félévben történelemből a gépipari technikumba 

kerültem, dr. Dobó Árpádhoz és a II. B fiaihoz. Itteni élményeimről írtam az Egyetemi 

Életben,24 s mert az első iskolai benyomásaimat ezek hordozzák, itt a helyük: 

 

     Találkozás az osztállyal  
(naplórészletek)25 

 

Túl vagyok az első órámon! Tegnap ilyenkor már se holt, se eleven nem voltam 

 az izgalomtól- s most fáradtan, de boldogan próbálok visszaemlékezni. Mikor 

beléptem az osztályba, elkezdett remegni a lábam,  s úgy éreztem, mindent el 

fogok rontani, s még az anyagot sem tudom leadni rendesen. Amikor meghallot- 

tam az első „tanárnőnek tisztelettel jelentem” –et, s azt követő tanárnő, kérem- 

et, majdnem felkacagtam. Néhány éve még én is így jelentettem, s most már ne- 

kem mondják mindezt. És ahogy hozzákezdtem az órához, az izgalom és a reme- 

gés észrevétlenül elmaradt mögöttem. Nem is gondoltam, hogy egyszerre ennyi 

felé kell figyelni – s mégis jut arra idő, hogy mint kívülálló, figyeljem magam. S  

                                                 
23  Garami László: Ma még csak harmincketten, Egyetemi Élet, 1966. 
24  Fogalmam sincs, melyik számban, mert az nem maradt meg, csak a cikk 
25  Ez itt csak fikció, de sokszor és sokat írtam naplót, azzal edzettem magam a kitartó munkára, meg 

kibeszélésként sem volt utolsó. De megsemmisítettem őket, hogy ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. Ma már 

nagyon sajnálom, különösen azokat, amiben nyugdíjasságom első éveit rögzítettem. Egy idő után aztán már csak  

1-1 verssel örökítettem meg a hangulataimat, ez is jó kis gyűjtemény, számomra pedig a költői sorok 

visszahozzák akkori érzéseimet… 
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ez is jó, mert rögtön, minden megmozdulásomnak le tudtam mérni a hatását, s az 

ebből következő tanulságot. Nehéz, de nagyon jó tanítani! Negyvenöt perc után 

teljesen konkréttá vált előttem az eddig homályba burkolt jövő. Nagyon örülök, 

hogy végre taníthatok! 

     * 

 

No, végre megoldódott Oszkár rejtélye – ez az első pedagógiai sikerem! Felelete, 

dolgozata jeles, de még sohasem láttam az órán jelentkezni. Érdeklődtem a fiúk- 

tól – hát az osztály bújtatta be így a csigaházába. Salgótarjáni, s amikor idejött,  

sokat gúnyolták a beszéde miatt – azóta nem mer beszélni. Hogyan segítsek? A fi- 

uk maguk is érzik bűnösségüket – ez jó, erre építhetek! Aztán én is gyakrabban  

szólítgatom az órán. Sikerült a tervem. Ma már ott járok, hogy Oszkár egyre  

gyakrabban szerepel önkéntesen, s már egy szorgalmi jeggyel is megjutalmazhat- 

tam. Úgy látszik, a fiúk is megpróbáltak eleget tenni az ígéretüknek. Hát ilyen a 

gyakorlatban a közösség negatív-pozitív hatása. Jól van, fiúk, csak így tovább! 

 

     * 

 

Nagy izgalommal készültem a KISZ vitakörre, közvetlen beszélgetés során – úgy 

gondoltam – jobban megismerhetem őket. A KISZ VII. kongresszusa volt a 

témánk, de sok egyébre is sor került. Értek meglepetések – a fiúk itt egészen más 

arcot mutattak, mint az órán. Egy-egy ott csendesebb rendkívül érdekes kérdés- 

sel vallott gondolkodó énjéről, s azok, akik az órán mindig jól szerepeltek, unottan 

ültek. Rájöttem: a diák arca sok apró vonásból áll össze, s a jó tanárnak mindegyi- 

ket meg kell ismernie. Szeretném, ha nekem ez sikerülne… 

 

     * 

 

Találkozót rendeztünk az egyetemen tanuló vietnami diákokkal – szerettem volna, 

ha a fiúk saját fülükkel hallják mindazt, ami a vietnami nép hősies küzdelme 

mögött van. A gyerekek izgalommal várták a vendégeket, teljes létszámban 

megjelentek a megbeszélt időpontban. Sajnos, egyéb elfoglaltság miatt csupán 

egyetlen vietnami képviselte társait, de így is izgalmas volt a találkozó. Minden 

érdekelte az osztályt: a dzsungelháború és az ifjúsági szervezet, a magyarországi 

élmények és a vietnami életmód… Egy-egy érdekes résznél szinte szájtátva 

figyelték Hoát. Szeretném hinni, hogy ez után, ha a vietnami harcokról hallanak, 

másképpen figyelnek majd a hírekre…. 

 A záró tanításom miatt jobban izgultak, mint én. Mikor bejelentettem az  

időpontot, s megkértem őket, hogy székről gondoskodjanak, rögtön észrevettem, 

készek minden segítségre. S valóban: olyan jó érzés öntött el, hogy első kérdé- 

semre karok erdeje emelkedett a magasba, és az egész órán tartott ez a figye- 

lem, ez a segítség. A következő órán aztán minden érdekelte őket: hányast kap- 

tam, milyen véleményeket mondtak az órámról, jó volt-e az aktivitásuk? És ők azt 

is tudták, hogy biztosan jelest fogok kapni, mert „olyan jó hangulata” volt az órá- 

nak… 

     * 

 

Sajnos, befejeztem a tanítást – ma megtartottam az utolsó történelem ó- 

rámat a II. B-ben. A reformációról szóló magyarázatommal nem tudtam teljesen  

lekötni a figyelmüket; éreztem, az asztalon lévő dolgozatok foglalkoztatják őket. 
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A kis Kenyeres jól mozog mostanában, úgy látszik, néha mégis használ a „hegyibe- 

széd”. A dolgozat kiosztásakor a méhkas egyszerre felzúgott. Szép az átlag: 3,7,  

azaz 0,6 –del jobb, mint a múltkori – úgy látszik, a magyar történelmet szíveseb- 

ben tanulják, mint az egyetemest. Radványi milyen boldog, hát szépen dolgozott 

most, az biztos. Kár, hogy ennyire a háttérbe húzódik mindig! Szentkirályival sem 

lehet bírni, végre bizonyíthatott a jó dolgozattal. Kenyeres és Nagy András csen- 

des örömmel szemlélik a füzetüket, megint jól sikerült… a Városié viszont megint  

nem sikerült valami jól, ugyan honnan vehette a Tripartitura kifejezést?! Megint 

figyelmetlenül dolgozott, így aztán még amit tud, azt sem képes visszaadni. 

Megint feleltetni kellene … de mikor? Befejeztem itteni működésemet…. 

Vidám hangon búcsúztam tőlük, pedig belül szorongatott valami. S miközben 

Cselleng búcsúszavait hallgattam, rádöbbentem: ez is hozzá tartozik a pedagógus- 

sághoz! Elkövetkezendő életemben számtalanszor fogom ugyanezt érezni. Ez az 

élet rendje, s ebben is van valami nagyszerű… 

Amúgy nagy szerencsém volt, hogy itt kezdtem a tanításomat, a gépiparis gyerekek még nem 

voltak olyan rafináltak, mint a Kossuth gyakorló gimnazistái, még ha itt is volt egy-két 

kellemetlen pillanatom. De mert érzelmileg kapcsolatot találtunk, ez átsegített minden 

nehézségen. A későbbiek során is szívesen tanítottam fiúkat, szerencsére a Mezőben mindig ők 

voltak túlsúlyban…. 

Februárban került sor a vidéki gyakorlatra: egy hónapot Miskolcon töltöttem: Riáék 

iskolájában, a nagyhírű Hermann gimiben voltam külső gyakorlaton, s nagyon élveztem, mert olyan 

volt, mint az igazi: mindenbe belekóstolhattunk és nagyszerű diákokkal találkoztam.26 Közben 

megismerkedtünk az itteni Műszaki Egyetemre járó geológusokkal is, akik elvittek bennünket 

barlangozni. Mondták, hogy a melegítő alá vegyük fel minden göncünket, mert hideg lesz a Vas 

Imre barlangban, így aztán a pizsamámmal együtt hasaltam bele az egyik jeges tócsába, s egész 

nap abban lehettem. Felavatásként pirosra verték a fenekemet, és egy korsó rumos málnaszörpöt 

is meg kellett innom egyszuszra, de az mentett meg attól, hogy meg ne fázzak. Bár nyomasztott 

a fölém magasodó kőrengeteg, nagy élmény volt, de a kijövetel után megbeszéltem magammal: 

maradok én továbbra is a felszíni kirándulásoknál, jobb nekem a Vértes vadonában……. 

 Mann Viktorné volt a miskolci vezető tanárom, aki véleményét a Pedagógia Intézetnek 

írásban is eljuttatta, de csak Petrikás Árpád tanár úr jóvoltából tudok belőle idézni, aki a 

pártajánlómként felhasználta abból a következő sorokat: 

Kifejezetten pedagógus egyéniség. Emberi magatartása 

magabiztos, mégis szerény. Közvetlen fellépése egy csa- 

pásra biztosítja számára a tanulók rokonszenvét, szerete- 

tét. Történelem órái aktivizáláson, ügyes kérdések lánco- 

latán alapulnak. Biztos világnézeti, politikai meggyőződés 

tükröződik bennük. Felkészültsége különösen a legújabb  

kor történetében kiváló. Egyéni módszertani eljárásokat  

is kezdeményezett. Bekapcsolódott a légoltalmi oktatásba, 

részt vett az OKTV felügyeletében. Az osztályfőnöki mun- 

kát is gyakorolta, látogatta a KISZ gyűléseket, ahol bepil- 

lantást nyert az ifjúsági szervezet életébe.27 

  Ha már itt voltam, bementem a Művelődési Osztályra is, hogy érdeklődjem kilátásaimról, 

s ekkor az derült ki, hogy csak Mezőnyárádon, az általános iskolában van hely számomra. Ez akkor 

                                                 
26  Ma is emlékszem arra a vitára, amit Mario Pei Szabálytalan nyelvtörténetéről folytattunk, fel kellett 

kötnöm a gatyámat, igaz, ez nem is volt az én terepem…Most már a nevére sem emlékszem, vajon mi lett 

belőle?! 
27  Petrikás Árpád i.m.  
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nagyon elkeserített, de Debrecenbe visszatérve, Feledy Mari – aki pataki diák volt - titokban 

levelet váltott kollégiumi igazgatójával és elrendezte, hogy a kinevezésemet Sárospatakra, a 

Zrínyi Ilona Leánykollégiumba kaphassam meg. Igaz, hogy ez nevelőtanárság lett, de azt mondták, 

tanítani is fogok a Rákóczi Gimnáziumban, s az idő az átkerülésemet is kiforrhatja… Egy kicsit 

megnyugodtam, és folytattam a dolgaimat: még előttem álltak a tanítási feladatok és az 

államvizsga… 

 Márciusban magyarból Dobos Józsefhez kerültem a kiskossuthba, de ez a tanítás alig 

vett ki belőlem valamit, mert mellette rendes óraszámban tanítottam egy hónapig az egyik 

szakmunkásképzőben történelmet, s a többi időt pedig május végéig a Csokonai Gimnáziumban  

töltöttem, ahol magyar óráim voltak két elsős osztályban is. Ezzel azonban csak az 

óralátogatások alól mentesültem, a megfelelő tanítási órát ott is meg kellett csinálnom. A 

szakmunkásban készült rólam az a fénykép, ami ennek az időszaknak egyik emléke… 

Utolsó egyetemi hónapjaimban még egy cikk jelent meg rólam az Egyetemi Életben, 

amikor áprilisban – az évfolyam KISZ-alapszervezete és Petrikás Árpád tanár úr támogatásával – 

saját kérésemre felvettek az MSZMP-be. Egyetemi tanáraink gyakran váltakoztak, nem volt idő, 

hogy bárkivel is közelebb jussunk egymáshoz, de mindenféle serteperte - kirándulás, pedagógiai 

gyakorlat- közben Petrikás tanár úrral számom tartottuk egymást, így hát ő lett a keresztapám. 

Diplomaosztás után is élt ez a kapcsolat, Márti lányunk születésekor írott levele jól mutatja 

szögletes közvetlenségét:  

 Drága Barátaim!     1970. febr.16. 

 Igazán örültem a híradásnak, s sok-sok szeretettel köszöntöm a leg- 

 kisebbet is. Nem különben üdvözlöm a nagyszerű szülőket, akik igazán 

 komoly nekibuzdulással adnak tanubizonyságot életrevalóságukról. 

 Azon töprengek hirtelen, hogyan tud most Enikő elboldogulni a Kicsivel. 

 Hiszen egészen egyedül van, s nincs komoly segítője. Vagy van valaki 

 Jánoson kívül is? Hogyan oldják meg ezt a nem kis problémát? Miköz- 

 ben gratulálok, szívesen segítenék is, ami tőlem telik. Ha arra járok,  

 majd benézek. Ha közben valamiben hiányt szenvednének, Enikő, kérem,  

 írjon nekem. Szívesen segítek, egyébre úgyse futja az időmből és az e – 

rőmből.  

Kézcsókkal köszönti, az egész családot üdvözli és sok boldogságot kíván 

      P. Árpád 

Patakon is meglátogatott bennünket egy párszor, tanúja maradt életünknek, hiszen 

felelősséget mert értem vállalni. Az évfolyamon - Szekeres Melinda és Laczkó András után - én 

lettem a harmadik, aki ilyen irányú elkötelezettségét kinyilvánította. Ez után volt néhány 

megjegyzés, amiről Tréfa vagy rágalmazás címen Garami László, az újság főszerkesztője írt, s 

megfedett azért, mert tréfának fogtam fel, s nem reagáltam rá. Erkölcsi kérdés a hallgatás, a 

viccelők néven nevezése, kiállni az elvekért….- írta, de ilyen voltam, és ilyen is maradtam: mindig 

azt hittem - akkor is, most is -, hogy a tetteink minősítenek bennünket… Nem tudtam 

elméletekben gondolkodni és azokról órák hosszat vitatkozni soha… Beléptem az MSZMP-be, 

mert az képviselte a világnézetem, és amikor megváltozott, az lépett ki belőlem, nem én lettem 

hűtlen a baloldaliságomhoz, amit ma is fontosnak érzek… 

Mindezek ellenére Laci bácsi is sokáig megmaradt életünk részének, Márti születésekor 

írott levelét jó szívvel olvasom ma is: 

 Kedves Hárman! 

 Gratulálok! Igazán szeretném látni azt a kis óriást, akit Enikő a világra 

 hozott, hogy meggyőződjem róla: való igaz a súly és a hosszúság. Ha Márti 

 értene a szóból (jó, jó, tudom, hogy ért!) , akkor elmagyaráznám neki, hogy 

 ugyan vigyázzon azzal a szopizkázással, mert manapság a fiús alak a divat. 

 Igaz, mire megnő, ki tudja, mi lesz a korszerű a női termet dolgában. Ha ar- 
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Ra gondolok, hogy az én Péter fiam 2,80 kg és 52 cm-rel született, és mek- 

kora lakli lett belőle, bizony nem irigylem magukat, akik etetik és ruházzák 

majd a jányukat. No, de csak eljutok én még egyszer Sárospatakra és majd 

akkor személyesen átadom atyai tapasztalataimat Jancsinak, persze a fér- 

jeket is,28 nehogy agyon kényeztessék a gyereket és az asszonykát. 

Egyelőre ennyi. Várom a jelentéseket Márti gyarapodásáról, általában mind- 

arról, ami a Martinák-családban történik. Mint láthatják, én nem váratok ma- 

gamra soká az írásban. Szeretettel ölelem mindhármukat 

1970. II. 23.        Laci bácsi 

Amikor aztán átkerültem Újhelybe, az időm megcsappant, és közben sajnos tanáraimat is 

elvesztettem levelezőtársként. De nagyon jól esett segítségük, hiszen a felnőtteknek is 

szükségük van mintákra, nemcsak a gyerekeknek…. Nagy szerencsém volt, hogy ezt is megkaptam 

Debrecentől. 

 A tanítások aztán elfogytak, s jött az államvizsga, ahol filozófiából, pedagógiából, a 

szaktárgyak tanításából és a szakdolgozatból állt össze a jegyünk. Csupa elmélet, az egy hónapos 

tanulás az életkedvemet is elvette! Kozma Gizivel egyszer bánatunkban el is mentünk a Vigadóba 

meginni egy sört, mint a nagyok… Felemás érzésünk volt: sürgettük is az időt, meg nem is 

akartunk felnőni…. Közben Bátorból is értesített Szalontai Barnabásné, hogy haza mehetek 

tanítani, vár az állás a régi gimimben, de nem akartam Szász Gusztáv lányaként életet kezdeni, s 

a borsodi ösztöndíjam is kötött… Jó döntöttem ebben az ügyben, még ha kétségeimet jelzik is 

azok a költői sorok, amiket ekkoriban írtam ki magamnak: 

   Számban az ének: édes íz. 

   Tékozló voltam, könnyelmű voltam,  

   és gondtalanul, mint  a csíz 

   mártogattam levegőbe tollam.     

Bella Ahmadulina 

Diplomaosztás után Feledy Marival – és anyáinkkal, akik akkor találkoztak össze először és 

utoljára – elköltöttük az utolsó ebédünket a Vigadóban, de nem voltunk túl vígan, Marinak akkor 

még nem volt állása, és az elválás sem volt túl lelkesítő. Nem tudhattuk azt sem, hogy nem az 

eszményített valóság, hanem a Bella Ahmadulina vers másik része is vár ránk, amikor: … minden 

röppenésemet mind / drágábban kell megfizetnem… 

 Évfolyamtársaink közül Kiss Jucival, Berei Sanyival és Kiss Lacival kerültem egy 

megyébe, de Miskolc, Ózd és Kazincbarcika nagyon messze volt egymástól, esetenként csak a 

továbbképzéseket találkoztunk. Vagy ha az élet továbbírta a történetünket: Berei Sanyika Márti 

születése után meglátogatott bennünket, akkoriban még magánzó volt és kislányunk szépsége 

teljesen elbűvölte őt. Aztán az élet 3 kislány édesapjává tette, akik közül kettőt is tanított Peti  

fiam Miskolcon, ez a kör így zárult be.  

Kiss Juci fia, Tőzsér Viktor (IV. a. 1985.) pedig mezős lett igazgatóhelyettes koromban. 

Nagy reményekre feljogosító, érzékeny, különleges egyénisége volt, egyike az iskolai 

versmondóknak, pályázóknak. Ballagása napján a család vendégeként együtt búcsúztattuk, aztán 

Gyöngyösön kezdte meg főiskolai tanulmányait, ahol nem bírva az idegi terhelést, öngyilkos lett. 

Hogy szülei hogyan emésztették meg ezt a számunkra is érthetetlen cselekedetét, nem tudjuk, 

mert azóta hallgatásba burkolóztak… 

 Első évfolyam találkozónkat én szerveztem meg Sárospatakról 1973. augusztus 20-ra, 

nem tudva, hogy a virágkarnevál miatt aznap nem járnak a villamosok, és gyaloglásra késztettem 

Szekeres Melindát, aki jól le is szidott ezért. Akkor el is ment a kedvem a szervezéstől néhány 

évre, de aztán egyedül, vagy Kiss Annával még tető alá hoztunk két találkozást, amelyekért már 

évfolyamtársi dicséretben is részesültem. Azok voltak az utolsó kiscsoportos találkozóink, mert 

                                                 
28  Hát ezt is megértem, javíthatom Laci bácsit: a kell tanítani szófordulat kimaradt a leveléből… 
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utána az egyetem vette át ezt: évfolyamonkénti találkozókat szervezve. Az elsőn még ott voltam, 

ahol jó volt a magyarosokkal találkozni, de aztán elmaradtam ezekről, mert csak a debreceniek 

rongyrázása lett, a meghitt beszélgetések elmaradtak….De a találkozókat szervezve mindenkivel 

váltottam leveleket, és közben útjára indítottam egy leveles beszámolós láncot is, ami azonban - 

nem tudom kinél – elakadt. Maradtak az egyéni kapcsolatok, akik közül Kozma Gizi és Laczkó 

Bandi (Selmeczi Zsuzsa) maradt meg a legtovább nekünk.  

Kozma Gizi (1944-2005) Nyíregyházán kapott nagy nehezen tanári állást a kefében, 

összekapcsolt bennünket pedagógus–gyerek sorsunk, szabolcsi hátterünk, és egyéniségünk sok 

apró eleme. Ha lelki segítségre volt szükségem, neki írtam. Ma sem tudom elérzékenyülés nélkül 

olvasni a válaszait… Heidrich Gabival ötödévesen szakadt félbe a kapcsolata, így hát társ nélkül 

élte le életét, s minden energiáját a tanítványaira fordította, miközben bejárta a fél világot. 

Nem keseredett meg, pedig lehetett volna rá oka! Akármennyi év maradt ki a leveleink között, 

mindig ott tudtuk folytatni, ahol abbahagytuk, a közös múlt, az azonos indíttatás, az eszmények 

közössége ezt lehetővé tette.  

 Az interneten is rátaláltam a róla szóló dicséretekre, s azt is tudom, hogy gimnáziumi 

tanárom, Lázár Miklós neki adta át a megyei szakfelügyeletet magyarból, aminek sokáig volt a 

gazdája. Volt egy kis kibeszélése – mert ezt ő is gyakorolta - amiben a debreceni hangulatokat 

idézte fel, de most nem sikerült megtalálnom, hogy ide illeszthetném. Jancsi verses kötetét 

olyan szakszerűen értékelte 1999-ben, hogy azzal ő is hozzájárult felgyógyulásához. Most az 

egyik, 1992-es levelének egy részletét ide másolom, egyelőre kommentár nélkül, csak az emléke 

kedvéért, alakja időnként még felbukkan visszaemlékezésemben: 

  Encikém, Lángos Barátném! 

  ...gyermekeidnek szép életük lesz, hiszen mi , hasonszőrűek – ugyanúgy  

  pedagógus családok  nem elkényeztetett és agyonprotekciózott – gyer- 

  mekei voltak, és munkánk, teljesítményünk, etikánk alapján nem elcseré- 

  lendő életpályát futottunk be. …Enci! Figyeled a múlt időt? Hát ez hihe- 

  tetlen „parkban sörivó” cimborám, hogy ennyire elmúlt az életünk?...Azt 

  érzékelem, hogy visszavonhatatlanul Don Quijote-i alakok lettünk ebben 

  a világban, a mi etikánk, érzelmeink és tudásunk,  készségeink és indítta – 

tásaink, ítéleteink és cselekedeteink annyira más tőről fakadnak, mint a  

mai, tömeg-nevelte társadalomé, (gyerekeké), hogy reménytelen a küzde – 

lem hajdani ideáljaink, reményeink, normatíváink elfogadtatására. Magya- 

rul: én már csak a nyugdíjat várom, (ha megérem). Vágyom a magam szige- 

tére, ahol nem kell naponta nyers ütközésekbe kerülni,  dilemmában élni a 

pedagógiai cselekvés felvállalása vagy fel nem vállalása ügyében / merthogy 

teljesen hiábavaló minden törekvésünk.  

Gondolod, hogy nincs igazam? Nem tudsz meggyőzni – pedig nehogy elkese- 

redettnek vélj! Mindezt szemlélődő nyugalommal mondom, de kikristályso – 

dott véleményem…. 

Sajnálom, hogy amikor beteg lett, nem tudtam róla, s csak 2005-ben, névnapjára küldött 

visszaérkező levelem szenvtelen postásráírása jelezte, hogy halála miatt nem kézbesíthető…Ha 

egyszer megírom az évfolyam történetét,  az ő kedvéért fogom megtenni… 

Laczkó Bandival máig tartó levelezős kapcsolatom egy kisebb csodaként is elkönyvelhető, 

hiszen évfolyamtársként nem sokat beszélgettünk, érdes stílusával mindenkit távol tartott 

magától. Igazán csak Selmeczi Zsuzsa bírta ki már akkoriban is, és sokat formált rajta – szép 

családi életük ezt a mai napig igazolja. Zsuzsa egyszer Patakon járva felidézte a felvételihez 

kapcsolódó emlékeinket: akkoriban lelkesen bizonygattam, hogy felnőtt koromban olyan lakásom 

lesz, amiben csak könyvek lesznek, s akkoriban örömmel nyugtázta, hogy ágyunk, poharunk, sőt, 

kanalunk is van. Hogy egyszer családilag is nyaralhattunk a Balatonnál, édesapjának 

köszönhettem, amikor az iskolai tornatermet kinyitotta előttünk ingyen szállásként…De a 
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kirándulások, bulik azért Bandival is összekapcsoltak bennünket, ahol a nótázásban egymásra 

találtunk… Mivel családjukból ő lett grafomániás – még pedig konzervatív módon, ma is, őt nem 

érintette meg a számítógép és a világháló! - vele levelezek, de azért mindent tudunk a családról 

is.  

Eleinte csak írásaiból tanultam, amelyekkel ő maga ajándékozott meg, mint ahogyan 

szerkesztő korában sok értékes könyv a mi könyvtárunkban landolt a jóvoltából. Ő kezdte közölni  

a Somogyban Jancsi írásait, amikor megbetegedett, neki köszönhető, hogy  számára az írás, mint 

terápia, gyógyító erejűvé vált….Író-olvasó találkozókon ő hozta el a Mezőbe Fodor Andrást, Papp 

Árpádot személyesen, a többieket pedig írásaival. Publikáció tekintetében bizonyára ő vezeti az 

évfolyami listát, melyek közül a Simon Istvánról szóló monográfiáját és verselemzéseit szeretem 

a legjobban. De minden írásából, szóljon az irodalomról, művészetről, vagy utazásokról, sokat 

okultam. Sokszínű irodalmi élete volt, s tanárként is megtette a magáét, fia ezt folytatja a 

szekszárdi főiskolán. Mióta nyugdíjas, betegeskedik, bár még most is végez szerkesztői munkát, 

hát kívánom, szeressék őt továbbra is a Múzsák! 

Megörököltem így hát Páldi Emőke városát, Jerem bácsi kollégámmá lett, édesanyjával is 

találkoztam néhányszor. De nem tudtam feloldódni velük, mert éppen merevségük és tiltásuk 

dobta őt Aziz karjaiba, s ez tette az életét olyanná, amilyen lett egy másik világban. Végül 

megbékéltek egymással, néhányszor haza is jöttek – egyszer mi is találkoztunk velük -, és egy 

nagy házat építettek a szülőknek, amelyet azóta már szintén nyugdíjas húga biztosan nehezen 

tud fenntartani…  Nem tudom, hogy értékeli az életét, lehet, hogy így is színesebb élete volt, 

mint a  mi kis nyomtávú tanári pályánk Magyarországon… 

 

 

   A sárospataki kezdet és a nagy tanulságok  

(1968. aug 20-1972. aug.15) 

 

 1968. aug. 20-án 10 órakor érkeztem meg Sárospatakra, ettől az időtől kezdve zempléni 

lettem. Eleinte még kísért szabolcsi örökségem, legtovább az akácok hiányoztak, de az évek 

során szinte észrevétlenül újheli’vé váltam. Ha nagy ritkán hazamegyek, már zavar a homok, amit 

gyermekkoromban észre sem vettem…. 

 1968-ban álmos, csendes kisváros volt Patak, ünnep lévén, kicsit kihalt. Amikor leszálltam 

a patinás, még 1871-ben épített állomásán, csak azt tudtam: hova kell mennem, azt nem, hogyan?! 

Az útbaigazítás nyomán indultam el a Sulikert mellett, nem is sejtve, hogy az általam akkor 

kikerült rész lesz pataki életem egyik legfontosabb színtere. Azt a régi állomást már csak 

fényképek őrzik, de bennem örökre megmaradt különleges hangulata: az épület másik oldalán 

döcögő kisvonat, az állomással szemben lévő kocsma, amelyet ugyan bisztrónak neveztek, de 

halszagtól bűzlő kocsma volt az, az átutazó szomjasoknak…  

Néhány perces séta után megérkeztem a Zrínyi Kollégiumba, bejelentkeztem, megkaptam 

a kulcsaimat, és másnap reggelig magánember maradtam. Akkor úgy éreztem, kicsit hazajöttem, 

szép emlékeim a Diáknapokról még éltek bennem, de nagyon elveszetten bolyongtam a városban. 

Amikor elköltöttem az első itteni ebédemet a Makk Hetesben,29 vissza is menekültem a 

kollégiumi szobába, a vastag falak közé, melyek puszta létükkel is védelmet és történelmi levegőt 

árasztottak. Szerencsére délután megérkeztek leendő kollégáim, ismerkedtünk, rendezkedtünk, 

majd kezdetét vette zrínyis munkám négy esztendeje.  

 A Rákóczi Gimnáziumhoz tartozó Zrínyi – egyike a három középiskolai kollégiumnak – 

helyileg is az ősi pataki kollégium épületében volt, melyet még a XV. században alapított Perényi 

Péter, illetve udvari papja, Siklósi Mihály az egyik elnéptelenedett zárdában az akkori Piac utcán 

                                                 
29  Ez is egy kör kezdete lett, hiszen ma, nyugdíjasként újból innen hordjuk  Jancsinak  kevés nyugdíja 

miatt a város által támogatott ebédjét. Nagyon elégedett vagyok vele, hiszen nem nekem kell megfőznöm…. 



 25 

– ma Kossuth utca. Trója és Huta lett ez épületek későbbi neve, amelyek körül aztán idők során 

egyre több épület nőtt ki, hogy aztán egészen a Kovácsok utcájáig – ma Rákóczi utca -, és a kis 

református fatemplomig nyújtózkodjon. Eleinte ún. triviális iskola volt, ahol a hét szabad 

művészetből csak hármat tanítottak, de erre épültek rá a különböző szintek, amivel iskola-

komplexummá fejlődött már a XVIII. századra. Nagy hírét Comenius, a cseh-morva tanító, 

filozófus alapozta meg, aki tanári székfoglalójában Patak minden értékét felsorolta 1650-ben, ez 

lett a Rákóczi Gimnázium öröksége is: 

  …ehhez járul a hely kellemessége és az élethez szükséges dolgok 

  bősége. Ahol maga a név is jó jel. Patak ugyanis a szláv nemzetek 

  nyelvén folyót jelent, és a dolog így is van. Mert hiszen a Bodrog, 

  e kellemes folyó, a vizeknek és  halaknak, a szomszédos hegyek a 

  nemes boroknak, a környező mezők a gabonának és a nyájnak, az  

  erdők pedig és a berkek a vadaknak és a madaraknak roppant bősé- 

  gét ontják. Reméljük tehát, hogy itt a múzsáknak is nagyon kellemes  

  székhelye lesz, bármily nagy számban tóduljanak is ide a múzsafi- 

ak. A  város ugyan a sárosságáról kapta a Sárospatak nevet, de ez 

ne ártson semmit. Ezt a sárt a magasabb műveltség le fogja törölni, és 

ha helyes a jóslatom, az utókor (ha talán a mi szemeink még nem is) az 

utcák sora helyett díszes köveket fog látni, és a faviskók helyett kőből  

építetteket. 

     (Gulyás József fordítása) 

Hát mire én megérkeztem, már kőházak és macskaköves utcák jellemezték a helységet, amikkel 

azonban eleinte nagyon kevés kapcsolatom lett, mert munkahelyem és lakásom egyaránt az 1806-

40 között felhúzott épületben volt. Történetét már Sárospatakról írott szubjektív 

kultúrtörténeti időutazásomban összegeztem,30 itt most csak tanári pályámhoz kapcsolódó 

mozzanatokról fogok megemlékezni.  

 Az én időmre az ősi hagyatékon a Rákóczi Gimnázium, a Tiszáninneni Református Egyházi 

Gyűjtemény és a Tanítóképző osztozkodott, mindegyik magának követelte a jogfolytonosságot, s 

mindezt megtetőzte egyféle egyházi és világi szembeállás is. Kollégiumi nevelőségem alatt, bár a 

bejáratunk szemben volt egymással, s az emeleteken is szomszédok voltunk, eszembe sem jutott 

belépni az épület egyházi szárnyába, nagyszerű könyvtárának felfedezésére nyugdíjas koromig 

kellett várnom, bár minden vendégemet elcipeltem különleges könyvtári termébe.  

Akkoriban az épület rossz állapotban volt, a dísztermét – a mai imatermet - nem is 

használhattuk, mert életveszélyesnek nyilvánították. De a meglévő szobák és a Kossuth-terem 

lehetőségét megnövelték délutánonként/vasárnap a gimnáziumi tantermek, ahol a szilenciumok 

zajlottak, s a nagyszerű udvar, ahol a reggeli tornán eleinte én is ott hajlongtam a gyerekekkel. 

Ez az udvar őrzi családi életünket, hiszen ide jártak gyermekeim, itt volt pataki tanár a férjem, 

unokáim itt szaladgáltak, bicajoztak, koncerten zenét hallgattak, s ahányszor tudták, 

megdézsmálták Közép-Európa egyetlen eperbokrának terméseit… 

Naponta háromszor sétáltunk át a forgalmas főúton vagy 250 lánnyal a 120 lépésnyire 

lévő Mudrányba, ahol a zrínyisek étkeztek. Még négyes sorokba rendeződve is időbe került 

átérnünk, minden egyes alkalommal forgalmi dugót idézve elő a Sulikert előtt – a régi 

pletykadombon - álldogáló hódolók nagy örömére. Meghatározott időnként - ugyanilyen zárt 

rendben - moziba is mentünk az akkor még kicsiny, kanyargós Eötvös utcába, együtt a kossuthos 

fiúkkal és az erdélyis lányokkal. Izgalmas felfedezéseket lehetett ilyenkor tenni a 

diákszerelmekről és az ifjonti találékonyságról: hogyan kell úgy sorba állni, hogy véletlenül jó 

helyre, az aktuális lovag mellé kerülhessen az ember lánya!? 

                                                 
30  Sárospatak (MKK.11.) 2008. 
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 Ha hiányoltam is a tanítást, a kollégium hasznát mégis tudtam értékelni. Kihagyhattam az 

albérletet, mert kezdettől fogva a kollégiumban szolgálati szobám volt, amin eleinte 2-3-an 

osztoztunk, majd férjhez menésem után egyedül bitorolhattam. Viszonylag gyorsan szolgálati 

lakáshoz is jutottam, és az 1650ft-os első fizetéshez 250 forintos pótdíj is járult, ami nem volt 

akkoriban megvetendő.  

 Első pataki lakásunk a régi Zsindely-házban lett, ami a gárdák és kollégiumok megjelenése 

előtt Gólyavárként, majd kisintiként az elsősöknek adott szállást, és a Trócsányi-nyomda31 és 

közkönyvtár is benne működött. Közös udvara, közös kertje volt a Mudrány András által alapított 

konviktussal, de akkoriban már nem volt meg a kolompja, hogy Gyertek be lencsések, megfőtt a 

lencsétek! – szöveggel hívja magához az akkori diákokat. Itt volt viszont legjobb a koszt, hála a 

kollégiumok – vagy igazgatóik?! - közötti belső versengésnek, így hát nemcsak én, mindannyian a 

Mudrányban étkeztünk: gyermekeim is azon nőttek fel. De mire gimnazisták lettek, a 

gyógytápintézet elvesztette ezt az előnyét, csak a végtelen sorbaállás és a ruhájukba beivódott 

jellegzetes illat emlékeztetett első munkahelyemre. 

 Gyermekeink is – mint a régi pataki diákok - a közeli Sulikertben nőttek fel, ami 1785-ig a 

reformátusok temetője volt, de az iskola részévé vált, amikor Bretzenheim Ferdinánd az 

ifjúságnak ajándékozta. Az én időmben még  mozgalmasok voltak azok a kihelyezett padok, 

amelyeken kinti órát lehetett tartani, és az ottani tornacsarnok, ami egyedinek számított 

megépítésekor, s még a XX. században is a köré szervezték a gimnazisták mozgását. Márti első 

emlékeiben ott bólintgatnak a fák, s ma is látom Petit a kis piros kezeslábasában, ahogy 

elmélyültem figyeli a bodobácsok vonulását. Nyugdíjasként aztán átélhettem, hogy kisunokáim is 

felfedezzék rejtett ösvényeit, pingpongasztalait és egyéb titkait, mint ahogyan Patak többi 

részét is belakták az otthonlévők szabadságával.  

 Nemcsak boltíves szobáink, még fáskamránk is árasztotta a történelem levegőjét: ahova 

a kisdiák Fekete Gyula bújt el olvasni és álmodozni, ott vágtuk fel nyaranta – a férjemmel 

kettesben - téli tüzelőnket. Egyik vasárnap másnaposan és borostásan Béres Ferenc és társasága 

is becsörtetett hozzánk, a kis Márti nagy rémületére. Hiába csitítottuk őt azzal, hogy jobb ma 

egy másnapos, de élő ember, mintha az előttünk itt élő Gárdonyi vagy Tompa kísértene, nem volt 

még vevő efféle szellemességre… Amikor aztán a tavaszi olvadás elöntött bennünket, 

átköltözhettünk a fő utcára és a néhai Cziczu-közre néző lakásba, ahol még a régi nagy 

gesztenyefák is megvoltak. A hatalmas udvar majdnem olyan kopár volt, mint a századelőn 

készült fényképen, de nagy tér volt az cseperedő gyermekeink számára, hiszen nyaranként 

egyedül birtokoltuk. Jóízű szalonnasütések, bográcsozások emlékét őrizzük magunkban, s bár a 

végén már sem vécénk, sem kéményünk, sem udvarunk nem volt a kezdődő átalakítások miatt, 

nehéz szível mentünk el innen. 

A Mudrány udvarban lévő szolgálati lakást megtarthattuk akkor is, amikor már Újhelyben 

tanítottunk, s hogy a helyzetet ne bonyolítsuk, szerettük volna átcserélni tanácsi lakásra, de 

akkor attól a kollégiumi intrika megfosztott. Tehetetlenségemben szó nélkül vonultam el volt 

főnököm mellett, évekbe tellett, míg emiatt bocsánatot kértem tőle, s kapcsolatunkat 

visszatereltem a civilizációs mederbe. Ma már szégyellem, de ez is én voltam egykoron: ez volt az 

egyik védekezési módszerem a frusztráció elhárítására. Azóta az is kiderült, hogy győzelmük 

mégis nekünk kedvezett: az átjáráshoz nem lett volna alkalmas a kinti lakótelep lakása, s amikor a 

zeneiskola ide költözött, mi is megkaptuk a magunk helyét az Ady téren… 

  Pályám elején kemény, de hasznos volt számomra ez az iskola, hiszen itt tanultam meg, 

hogy az ember nem állhat egyszerre mindkét oldalon, el kell döntenie: diák vagy tanár?! A 

kollégisták és köztem ugyanis annyira kicsi volt a korkülönbség, hogy vitás helyzetekben 

gondolkodás nélkül az ő pártjukra álltam, még mindig diák voltam előbb, nem tanár. Aztán 

                                                 
31  Trócsányi Zsuzsival együtt jártunk egyetemre, talán a magyar szakunk volt közös, de nem is tudtam, 

hogy ilyen jeles könyvcsináló ősei voltak… 
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megtanultam, hogy választanom kell a két szerep között, de úgy, hogy egyik se sérüljön. Itteni 

barátságaim közül néhány egész életre szólt, erre büszke vagyok, mint ahogyan arra is, hogy 

tanári pályám minden korszakában  megmaradtak tanítványaink közül néhányan barátként, akiket 

ma is nagy becsben tartunk.  

Itt tanultam meg tisztelni a tanítványaimat, ami egész tanári pályámat meghatározta. 

Első főnököm minden délben maga elé rendelte – kimenő előtt – mindazokat, akik aznap feleltek, s 

ha tehettem, meghallgattam ezeket a beszámolókat, mert azt éreztette velük, hogy figyelnek 

rájuk. Minden abszurditása ellenére volt benne érték, bár főnököm egyéniségéből fakadóan volt 

benne sértés is… Most persze nem a főnökeimről, hanem a tanítványaimról szeretnék írni, de 

mert pataki éveim ahhoz is hozzásegítettek, hogy igyekezzem elfogadni őket, mint az élet 

elengedhetetlen részét …Időnként azonban elengedhetetlen szólni róluk, hiszen ők is alakítottak. 

 Itt Patakon ugyanis rájöttem, hogy a legjobb ötletek is félresikerülhetnek, ha a 

megvalósításban tévedünk. Emiatt zavart zrínyis főnököm néhány húzása, pataki 4 évem 

jószerével a vele történő ilyen vagy olyan harcban telt el, csak mert néhány dologban más volt a 

pedagógiai álláspontom, pedig sok ötletemnek, felismerésemnek itt ringott a bölcsője. Mert 

Szigethynével nem volt felhőtlen a kapcsolatom, Feledy Marival is eltávolodtunk egy kicsit, aki 

pedig ekkoriban átmenetileg Újhelyben tanított. Szerencsére, amikor átkerültem Újhelybe, újból 

szorosra fűztük barátságunkat, igaz, ő már akkoriban Szekszárdon élt és az ottani 

tanítóképzőben tanított.  

Akkoriban nem voltam tisztában pályám e szakaszának jelentőségével, boldogtalan voltam, 

hogy csak kollégium jutott nekem, aki másodikos korom óta elszántan és mindenáron tanítani 

akartam! Az itteni – és az országos – felfogás szerint kollégiumi nevelőként alsóbbrendű voltam 

ezen a pályán, ami megtépázta önérzetemet. Feladatként 72 kisgyerek pótmamája lehettem, aki 

még maga is pótmamára szorultam. Vajon tudtam nekik segíteni?! Erre nincs konkrét 

visszajelzésem, de emlékszem, milyen lázasan kutattuk Sümegi Istvánnéval, Peti fiam későbbi 

(hűtlen) keresztanyjával azokat a felméréseket, amiben a kollégisták véleményét kérdezték meg 

nevelőtanáraikról. Nekem szükségem volt szeretetükre, mert az éltetett.  

Mert hát Sárospatakon kollégiumi nevelőnek lenni azért több volt, mint egy abaúji 

kisiskolában tanítani! Ha az iskolában alárendelt is volt a szerepem, egy lánykollégiumban 

nevelőtanárnak lenni izgalmas feladatokat is jelentett. Nem tanítványaim lettek ők a szó szoros 

értelmében, hanem neveltjeim, még ha egy-egy korrepetálással, segítségadással a szaktárgyaimat 

is hasznosíthattam. Itt a Zrínyiben elkezdődtek el azok a folyamatok is, amelyek pályámat 

később meghatározták: helyesírási gyakorlatok, szavalóversenyek, irodalmi műsorok, vetélkedők, 

pályázatok írásában való részvétel, tablókészítés Zrínyi Ilonáról, s az első író-olvasó találkozót is 

itt rendeztem meg Ratkó Józseffel.  

Ha elengedhetetlen volt, büntetésként kedves versrészleteimet osztottam meg a 

gyerekekkel, alma és szőlőszüreten voltam velük, és tánc, ének, móka és kacagás is megmaradt 

emlékezetemben erről az időről… Mindezt biztosan az oldottabb körülmény tette, s az, hogy nem 

kellett mérnem azt, mennyi ragadt rájuk az együttélés szabályaiból. De mérni a mérhetetlent 

már itt is megkíséreltem: ekkor készítettem el első felméréseimet, aztán a Moreno-tesztek 

végigkísérték a pályámat: a Mezőben az egész iskolát átvilágítottam a segítségével, hogy az 

osztályokat, mint közösségeket megjeleníthessem általuk. Igaz, addigra már ennél komolyabbakat 

is ismertem és gyakoroltam… 

A rám bízott elsősök, a pecúrok - ahogyan ekkoriban nevezték a pataki mendikánsokat – 

lassan cseperedtek, de 72-en voltak, nem tudtam mindegyikkel azonos közelségbe kerülni. 

Feladatom összetett volt: elemi dolgokat kellett megtanítanom nekik, pl. hogy nem alszunk abban 

a fehérneműben, amiben egész nap voltunk. Ugyanakkor az otthont is pótolnom kellett, hiszen 

akkoriban még nem volt szabad szombat, havonta csak egyszer jártak haza a diákok, akik közül 

néhányan nagyon messziről kerültek Patakra. Tanárnő, Enikő néni, pótanya, barátnéni és 
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társalkodónő lett belőlem, ki mit igényelt. Megmaradt néhány kis cetli ebből az időből, amin 

kiöntötték a szívüket nekem az aktuális gondjaikról: 
Fáradt vagyok, s nem túl jókedvű. Sőt, azt kell mondanom, kicsit el va- 
gyok kenődve. Főleg a jegyeim miatt. Nem elég, hogy van egy csomó négyesem, 
de nyelvtanból még olyan hármasom is van beírva, amiről nem is tudtam, s nem 
tudom hogy megmondani Tapának, mert azt nem mondhatom, hogy a srácok  
megnézték a naplóban. Ma lesz az ünnepély32 felvétele este, ez is nagyon kibo- 
rított, mert János lebetegedett, Ecsedivel meg nem tudok zöldágra vergődni. Már 
alig várom a szünetet, azt hiszem néha, nem bírom tovább, valami lesz, aztán 
meg próbálok erős lenni. Azok a problémáim, amiket a levélben írtam, újra vissza- 
jöttek, de hát itt  a tavaszi szünet, hátha kiverem a fejemből. Várom a nyári szüne- 
tet is, de a bizonyítványra nem szeretek gondolni. Meg hát ami a fő. De erről nem 
szeretnék beszélni, nem is mondom mindenkinek, tudom, hogy hülye vagyok. Saci- 
nak  mondtam, azt mondta, csalódott bennem, de hát ha már belekezdtem, mindegy. 
Ne tudom miért, de szombaton úgy éreztem, az lenne a legjobb, ha szakítanánk.  
Ha másról lenne szó, minden további nélkül megmondanám, de Jánossal kapcsola- 
tosan lelkiismeret furdalásom lenne, mert nem bennem csalódna, hanem egy időre  
mindenkiben. Azt hinné, a levél miatt van, s nem lenne többé senkihez sem őszin- 
te. Nem mondtam én a múltkor csak úgy, hogy Kárász Nelly vagyok. Nem  olyan  
vagyok, csak utálom a közvéleményt és zavar. Nem tudom, mit csináljak, de aztán 
úgy döntöttem, hogy folytatom. Majd meglátjuk. Ő persze mindebből semmit nem 

 vesz észre, nem is sejti, milyen hülyeségeken töröm a fejem. Most nagyon szeretnék 
 otthon lenni, egy kicsit összeszedni magam mindenképpen lelkiekben is, meg 
 hasonlók. Nem azért nem beszélek erről, mert nem bízom meg Enikő néniben, hanem 
 nem akarom elrontani az Enikő néni kedvét, meg nem is tudom, hogy miért is teszem, 
 de így érzem. 

Csókolom Jutka 
Érdekes módon nemcsak a pecurjaim, hanem a felsősök közül is néhányan engem választottak 

titkos tanácsadónak. Kedves kis levél volt a másodikos Koncz Mari levele, aki a tanulásról, és a 

magyar órai munkájáról való beszámoló közben vallott be bizalmas dolgokat: szerelmes volt a 

szerelembe, amit rávetített egyik tanárjára: 
 Egész biztos, most egy nagy szamár vagyok, de mindegy. Nem bírok 

tanulni sem. Enikő néni! Ez a szerelem? Nem is olyan szép, sőt mond- 
hatnám nagyon kellemetlen! Ég az arcom, nem tudok mit csinálni, csak 
ábrándozgatok, s éjjel mindig róla álmodok. Nem is bánom, hogy már  
ilyen közel van a  téli szünet. Megpróbálom hasznosan eltölteni, hogy 
ne legyen  időm ilyen csacsiságokra gondolni. Szeretnék egy időbeosz- 
tást csinálni a szünetre, de úgyse fog sikerülni, hogy betartsam. 
Nóri is szerelmes akar lenni. Csak ettől óvd meg őt, Uram! 

Sajnos, nem is tudott ettől a kivetített (emiatt nem valós) szerelemtől megszabadulni, 

belelovalta magát, majd aztán összekerültek, de nem sok jót hallottam a házasságukról… Azóta is 

bánt, hogy az elején nem próbáltam meg új mederbe terelni az érzését… ámbár ki tudja?! De 

nemcsak lelki kérdésekben fordultak hozzám a felsősök, tudományos segítségként is számon 

tartottak a házi feladatok írásánál, és egy Ady pályázatot is őrzök, amiben közreműködtem… 

 Csütörtökönként voltam napos, élveztem, hogy rám vannak utalva! Még arra is figyeltem, 

milyen zene ébressze a lányokat, hogy jó kedvvel menjenek a suliba. Ha valamilyen jeles nap volt, 

akkor ahhoz kerestem valamilyen zenét, hagy annak áhítatát vigyék magukkal a szívükben. Ünnepi 

műsorokat is itt kezdtem összeállítani, a szavalóversenyek ízére is itt kaptam rá, néha még más 

kollégiumban lakók is megkerestek, hogy segítsek nekik, pedig elvileg versenytársak voltunk 

olyankor… 

 Az enyimek már rögtön az elején, a pecuravatójukkal megtanítottak arra, hogy a 

gyerekekben nagyon sok rejtett kincs szunnyad! Ezek kihozása lett volna az én feladatom, amikor 

azt hiszem, sokkal inkább magamra figyeltem: a tavaszi szünetben volt az esküvőm Debrecenben, 

                                                 
32  Március 15-ét az iskolarádióban ünnepelték meg saját készítésű irodalmi műsorral, Mester Jutka ezek 

egyik állandó szereplője volt… 
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aztán Esztergomban voltunk, s mikor hazajöttem Patakra – a férjem meg Püspökladányban, mert 

akkoriban ott volt könyvtáros a gimiben - elkapott a nászutas betegség, s néhány napig az ágyat 

nyomtam. Ebből az időből őrzöm egyik közös levelüket, amivel betegségemet akarták felvidítani. 

Ha ma olvasom üdítő sorait Farkas Katinak,? Krisztinának, Nagy Évának, Kovács Erzsikének, 

Mester Jutkának és Klinga Áginak azoknak az időknek a hangulata maradéktalanul visszatér 

hozzám: 

 
   Drága Enikő néni! 
 

Már megkezdődött a szilencium, de még mindig zaj van. Krisztina most a tábla előtt 
táncol, írja az órarendet. Nagyon jól néz ki, mert egy magas sarkú (nem olyan magas) 
cipő van a lábán. Sipos tizedes az ablaknál a fűtőtest mellett ül és tanul! Mester 
szalaggal felvirágozva levelet olvas. Nagy Ági most jött le és a kulcscsomóját a padra 
vágva kijelentette. Kijelentem a nagy nyilvánosság előtt, hogy Mesternél nincs 
rendetlenebb. 
Már nem tudom miért, mit hajigált szét, már mint Mester, mert a gyanúsított élesen 
közbevágott, kikérve magának, hogy… Oláh Irén jóízűen eszik, most éppen cukrot 
szopogat.Nagyon jó lenn már, ha Enikő néni is köztünk lenne. Most átadom a szót 
Krisztinek! 
 
Kikérem magamnak, nem is olyan magas a cipőm sarka. Klinga még 
nincs itt, Drombi szopja a tollát. Éva sokat nevet, és most figyelmesen 
olvassa a levelet, mivel még most érkezett. Nagyon várjuk már a fil- 
 met, kár, hogy Enikő néni nem jöhet velünk. Éváé a szó! 
 
Most jöttem meg a korrepetálásról, ezért köpenyben jelentem meg. és én is kikérem 
magamnak nem volt időm sokat nevetni még. Jó kedvem van azért is, mert Csoma 
bácsi megcsinálta a szekrényem, és így zárható. Tóth Ilona nagyot üvöltött, mert zaj 
van és tiltakozik” Már négy óra elmúlt!” Most ünnepélyesen átadom a szót Kovács 
Erzsikének… 
 
Meg vagyok hatva. Átadták a szót. Hát kértem én? Ha adják, ha nem, átveszem ezt a 
szót, azaz jelen esetben a tollat, és írok Enikő néninek. Most robogott be Izsóf, mert 
kosarazni volt. Ráadásul nem játszhatott, mert nincs igazolványa. Már nagyon jó 
lenne, ha Enikő néni is itt ülne köztünk, s nem pedig a szobájában feküdne. Mester 
úgy csinál, mintha tanulna. Ha ha ha… gondolom, hogy ezt meg fogja cáfolni. Izsóf 
nagy iramban tanul itt mellettem. A császárokkal van elfoglalva. Na, de én is átadom a 
szót Mester Jutkának, illetve a druszámnak. 
 
Drága Enikő néni! Végre én kaptam meg a szót, tegyük hozzá, hogy hosszas 
utánjárás után! Ez a szemtelen Kovács a druszájának hív. Hát nem felháborító? Ma 
volt politikaink, éppen itt dühöngök, mert nem hagynak békében a lányok azzal a 
másikkal, valamint Gabival. Sziliről még írok Enikő néninek, van egy pár 
magánközleményem. Tessék minél előbb visszajönni, mert vagy egyedül kell ülnöm, 
ami unalmas, vagy a Klinguci társaságát kell elviselnem, ami unalmasnak ugyan nem 
unalmas, de annál borzalmasabb. Szóval erre küldök még egy levelet. Elolvastam, 
Farkas Kati milyen borzalmakat írt az elején, ami ellen persze tiltakozom. De Klinguci 
is írni akar, hagyok neki egy kis helyet. 
 
Sajnos , én nem tudok ilyen szépen írni, mint Mester, de szerencsére Enikő néni nem 
sokat ad a külsőségekre. Nekem nem adta át a szót senki, így most nem tetszik tudni, 
hogy ki vagyok, mert nem írom alá. (Dehogynem, úgyis fel tetszik ismerni az 
írásomat.) Nem megyek moziba, mert szokásomhoz híven nem vettem jegyet. Nincs 
témám, Ilyen is előfordul az emberrel. (Még a legjobb családban is!) 
 

Hát ilyen levéltől biztosan meggyógyultam, ugye, milyen aranyosak voltak? 

Helyzetjelentést írtak a másikról, ki-ki vérmérsékletének megfelelően… 
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És akiben ott volt a kincs, az ki is hozta magából, ki előbb, ki később. Az egyik 

legszerényebb itteni tanítványom volt Sóvári Éva, akinek festői működésének egyik elindítója 

mégis én lehettem, de nem akkor, amikor zrínyis volt, hanem a Mező tanáraként 1997-ben. 

Érettségi után magyar-rajz szakon végzett, majd hazament Erdőhorvátiba tanítani. Férjhez 

ment, építkezett, de amikor kisebbik fia betegen született, ott hagyta 20 éves pedagógus 

pályáját és három évtizedet az ő ápolásának szentelt.  

Közben talált rá a festészet, melynek első kiállítására a Mezőben, fiúkollégiumunk 

egybenyitott tanulóiba került sor. Nekem is sokat segített ezzel, hiszen kihelyezett magyar 

óráimon sokat beszélgethettünk a festészetről. Éva festői pályájának pedig ez lett a kezdete, 

2003-ban már a sárospataki Művelődés Házában mutatta be Erdőhorváti az én falum címmel a 

képeit. A kényszerűségből egy kis faluba bezárt lélek így talált magának átjárót a világba a 

művészetek segítségével, hiszen a festészet mellett különleges anyagokból készített ékszereivel 

is találkoztam az egyik pataki kézműves boltban. Azt már csak a kiállításon tudtam meg, hogy 

verseket is ír, melyek egyike volt a  

 

          Hivogató  

 

Akkor szép a falum igazán, 

Mikor álmos téli éjszakán 

Puha hó borul a házakra 

 

Akkor siess, gyere el hozzánk, 

De percet se késlekedj, ne várj, 

Mert a város megfoszthat attól, 

Hogy akkor és itt kincset találj. 

 

Mert amit látsz nem pótolható, 

Másutt és máskor nem látható, 

Gyere és lásd én kicsiny falumat, 

   Hogy ennyire szép és hivogató. 

       Sóvári Éva 

Festői tehetsége azért nagyobb volt, mint a költői…. Kisfia betegsége miatt nemcsak az állását 

adta fel, házassága is összeomlott, s anyagilag is nehéz helyzetben került. De egy-két szép 

képével mégis csodát művelt, amivel talán ő is nyugalmat találhatott egy rövid időre. 

 Sajnos, a zrínyis tanítványaimról nagyon keveset tudok, pedig lassan ők is nyugdíjasok 

lesznek, remélem, élettervük többnyire beteljesült. Igaz, sok részem nem lett bennük… De aki 

akkor igényelte, segítettem neki a kibeszélésben. Erre talán a már emlegetett Mester Jutka a 

példám, akinek beígért levele is megérkezett a szobámhoz, azt is megtaláltam gyűjteményemben. 

Íme: 
 Drága Pótanyukám, Barátnénim! (és még sorolhatnám tovább!) 

Talán meglátszik rajtam, hogy nem vagyok abban a haj de nagyon nyugodt állapotban 
idegileg. Ennek az az oka, hogy ma kimentem bedobni a levelet, és nagy 
erőfeszítések árán tudtam csak talpon maradni. Ugyanis a kaputól kb. 5 m-re állt 
Jancsi, az a srác, aki nekem azokat a „gyönyörű” leveleket küldözgeti, s akit én 
márc.15-én végképp meggyűlöltem. Nem tudom elképzelni, mit keresett itt. Hogy nem 
engem, az biztos, azok után, ami köztünk történt,. Én még ennyire senkiben nem 
csalódtam, mint benne. Hogy lehet egy ember ennyire aljas? Nagyon szívesen 
elmondanám drága Pótanyukámnak, hogy mi az, ami miatt szakítottunk, de azt 
lehetetlenség. Biztos tetszik gondolni különböző indokra, de arra nem. Majd egyszer, 
ha már nem bírom magamban, nagyon szeretném, ha meg tetszene hallgatni. Most 
egyelőre lovag nélkül állok, és nagyon-nagyon igyekszem így is maradni, mert azt a 
hármast matekból a lovagnak köszönhetem. De most már áttérek másik problémámra, 
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a sulira. Nagyon örülök a matek ötösnek. Talán még megmenthetem, ami menthető, 
de ez nagy feladat. Ez a menthető pedig az év végi matek ötös. Az bánt csak, hogy 
értem a nyamvadt matekot, de mindig kis apróságokkal elszúrom… 

Ezt a két levelet olvasva, ma már nem is tudom a sztorit összerakni, de a kis lelkiző Jutkámnak a 

kibeszélés volt a fontos, mert okos kislány volt, s megtalálta a megoldásokat. Klinguci – Klinga Ági 

- azonban első év végén itt hagyta Patakot, átment Szerencsre, ahova otthonról bejárhatott. 

Végzett jogászként – milyen is az élet! – aztán visszatért Sárospatakra, egy ideig ő volt a falu 

jegyzője, aztán gyorsan váltott, s az újhelyi földhivatal vezetője lett. Elege lett a politikából? Ki 

tudja? Egy ideig ugyan szemben laktunk egymással, de nem volt időnk, alkalmunk feleleveníteni  

régi barátságunkat, most már ő is nyugdíjas, s ha találkozunk, a feléledt szeretettel köszöntjük 

egymást. 

 Külön nagy terhet jelentett számomra a nevelőtanárok közötti névnapozás divatja, amikor 

a rutinos háziasszonyok vetélkedésébe nekem is be kellett kapcsolódnom. Megpróbáltam felvenni 

a lépést velük én is, aki akkoriban még csak a gasztronómiai alapoknál jártam, de csúfos kudarcok 

értek. Szerencsére, elég fiatal voltam ahhoz, hogy ezek miatt ne keseredjek el, és ha a 

névnapokon nem is, de gyermekeim névadóin én is kitegyek magamért. Kivéve, amikor 

elfelejtettem a drága pénzen megvett tejszínhabot feltálalni, s napokon keresztül azt ettük, 

hogy inkább pocsékba menjen, mint kárba…. 

Az egyik szobával különösen jó kapcsolatom alakult ki: negyedikesek és harmadikosok 

lakták, alig volt köztünk korban különbség, sokat beszélgettünk a világ dolgairól. Iglai Icu, 

Kovács Teréz, Körmöndi Kati, Iski Zsuzsi meg Barta Szilvike, illetve Kresák Ili, Berta Gizi, 

Sáfár Kati, Sütő Erzsi és Máté Piri a sok segítségért cserébe megosztotta velem a pataki 

diákok életét. Ez a barátság persze sok bonyodalmat is szült, de hát akkoriban még hét közben 

nagyon egyedül voltam Patakon, vágytam a társaságukra, és soha nem éltek vele vissza. Kresák Ili 

egyszer megajándékozott egy Ady idézettel:Szeress engem, ha tudsz szeretni / olyan jó 

szeretettnek lenni…..- kölcsönösen szükségünk volt egymásra! A többi negyedikes egy részének is 

titkos háttere voltam, néha még cigizni is bejártak a szobámba, miután elkaptam őket, hogy a 

száraz padlásra járnak fel ezért, amivel pedig a nagy tűzvészt elhárítottam a Zrínyi feje felől! 

Egyszóval inkább cinkosuk, mint tanáruk voltam, még ha ma már nem vagyok erre annyira büszke! 

Szóval a Zrínyiben kezdett a világ kinyílni számomra, de tanárként nem volt sikerem. 

Taníthattam ugyan a Rákóczi Gimnáziumban: először egy osztályban történelmet, majd egy 

osztályban magyart egy-egy évig, de mert nem volt befejezése, nem volt tétje, így hát sikere 

sem.  A megyei történelem szakfelügyelő a pataki gimi egyik oszlopos tagja, Hajdú István volt, 

aki Spártáról szóló – harmadik–negyedik - órámat meglátogatva, sajnálkozva tapasztalta, hogy 

messze estem almaként a fámtól - ifjú korából ismerte pedagógus édesapámat. A sors iróniája 

volt ez, hiszen bár lett volna otthon tanári állásom, azért nem maradtam Bátorban, hogy ne vele 

hasonlítgassanak össze… Amikor később Márti lányomat tanította, neki is felemlegette soha nem 

látott nagyapját… 

Magyar óráim sem lehettek nagyon sikeresek, egyik – azóta már kartárssá vált 

tanítványom, Csorba Olga  – még mindig haragszik rám azért, hogy a szerinte megérdemelt 

jelesét nem kapta meg tőlem elsős korában… Egyszóval kezdő voltam! – s heti néhány óra 

tanításával nem is lehet nagy gyakorlatra szert tenni. Igaz, nem is volt olyan légkör akkor és ott, 

hogy tanárként önmagamra ébredhettem volna, hiszen betolakodóként kezeltek, csak kollégiumi 

nevelő voltam, ami egy grádiccsal lejjebb volt. S milyen érdekes, az újhelyi évek alatt helyükre 

kerültek ezek a dolgok, és pályám végén nagyon szívesen vállaltam helyettesítéseket a 

kollégiumban is, tudva annak értékét. Az idő számomra is bölcs tanítónak bizonyult.  

De ha az ebben az időben rólam készült minősítésemet nézem, nem tűnnek az itteni évek 

teljes kudarcnak, ha nem is járhattam tőle a fellegekben: 

  A városi és társadalmi rendezvényeken mindig részt vesz. 

  Politikai tájékozottsága jó. Világnézete határozottan mate- 
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rialista, ateista… a tanulókkal való beszélgetései alkalmával 

a helyes világnézetük formálására törekszik. 

Szakmai, pedagógiai felkészültsége jó, megfelel a követel- 

ményeknek. Kollégiumi reszortként kultúrfelelős volt 3 évig, 

   jó organizációs készsége jól érvényesült az általa irányított 

   közösség kulturális életében. Az irodalmi szakkört vezette  

   jó eredménnyel. Nagy gondot fordít a fizikai dolgozó szülők 

   gyermekeinek fejlődésére. 

       Szigethy Albertné33 

1971. okt. 30-án azonban kisebb gondom is nagyobb volt ennél, hiszen augusztusban kiderült a 

másfél éves Mártiról, hogy csípőficamos: kórházba került, illetve decemberben meg is operálták, 

miközben nov. 4-én megszületett Peti…Szerencsére a kórházban dolgozott Sütő Erzsi és Máté 

Piri, akik meg-meglátogatták a kislányomat és beszámoltak róla... 

 Mert ezt a pataki négy esztendőt csak úgy bírtam ki, hogy közben megszültem 

gyermekeimet, s az anyaság öröme pótolta azt, amit tanári pályám ekkoriban nem adott meg... 

Szerencsére, ezt is volt kivel megosztanom, hiszen ekkor még éltek a régi egyetemi kötődések, s 

ekkor már negyedikesek voltak Cresiék is nagy szeretettel csüggtek Mártin. Őrzöm a cetlijüket, 

amit a szülőotthonba küldtek be nekem: 

   Drága Enikő néni! 

   Nagyon megörültünk a levélkének, hiszen ezt már Enikő Néni írta, 

   igazi Enikő Nénis írás volt. Nagyon jó érzés már számunkra is, hogy 

   túl tetszik lenni a nehezén, s megszületett a pici hugom. Ugye mond- 

   tam, hogy kislány lesz, amikor Tanár úr megmondta, majd a plafonig 

   ugrottam. Különben éppen ki akartunk menni (illegálisan), hiszen azt 

   mondta a doktor néni, mikor ott voltunk, hogy egy órán belül meglesz, 

   s persze nem tudtunk nyugodni, ráadásul meg szünet sem volt aznap, 

   mert este moziba mentünk. Nem mentünk vacsorázni, hát elmentünk 

   a szülőotthonba, olyan édesen tetszett aludni, úgy megnyugodtunk. 

   Minél hamarabb tessék felgyógyulni, s hazajönni a kishuggal, hiszen 

   úgy szeretnénk már látni. Ma úgy sírtak, amikor ott voltunk, úgy saj- 

   náltam Mártikát. Millió puszit küldünk, tessék minél hamarabb haza- 

   jönni Cresi, Kati, Piri, Gizi, Erzsi 

Ekkoriban találtak rám az első magántanítványok is, a Vilmák. Horváth Vilmát először valamilyen 

pótvizsgára készítettem fel, aztán – a férjemmel együtt, aki a természettudományos tárgyakat 

vállalta magára - rendszeresen tanultunk vele érettségiig. Természetbeni dolgokkal fizettek: 

pálinkával, tojással, sonkával, aminek nagyságától akkoriban úgy megrémültem, hogy azonnal 

továbbítottam a Bátyámékhoz, ahol akkoriban már 3 kisgyermek volt… Butaságáról tartott 

véleményemet akkor vontam vissza, amikor megjött a másik, Fábián Vilma,34 akit történelem 

pótvizsgára készítettem fel. Mindketten leérettségiztek, és életükkel erősítették meg  Eisteint: 

a butának hitt okosabb volt, mint mi, ma ő a bankárunk az OTP-nél…. 

S amikor beálltam újra a munkába, a hét egy napján, amikor ügyeletben voltam, Koncz 

Mariék hordták Mártit a bölcsibe. A segítségükkel oldottam meg ezt a nagyon nehéz kérdést: 

nekem 6-kor kellett ébresztenem, Jancsinak pedig fél 7-kor indult a vonata Újhelybe. Peti 

születése után egy időre visszamentem, amikor a pecurok fölém költöztek a kisintibe: az éjszakai 

ügyeletet láttam el náluk, s minden baj nélkül, mert közben ők is felnőttek… Koncz Marival az 

öttök  (Koncz Mari, Czagány Vali, Posgay Andi, Kistóth Nóri, és Kádas Éva) barátságát is 

                                                 
33  Alapminősítés, készítette Szigethy Albertné, igazgató, Sárospatak, 1971. okt. 30. 
34  Nyugdíjas korom magántanítványa lett a lánya, Pletenyik Anikó, mert a bennünket megtartó körök így 

is épülgetnek…. 
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megkaptam, akik közül csak Posgay Andi maradt meg mind a mai napig. Eleinte itt volt képzős, 

aztán pedig családi barátként maradt része az életünknek, néhányszor mi is vendégeskedtünk 

náluk Tiszaújvárosban. Jancsi Mártinak írott versén keresztül tanította meg diákjainak a 

metaforát, akik gyönyörű illusztrációkat remekeltek ez alkalommal, a költő nagy örömére...Tőle 

kaptam a legtöbb képeslapot, hiszen kis családjával bejárta a fél világot. Válása után nehéz 

helyzetbe került, ami lassan oldódik, megnőttek a gyermekei, miközben a rákkal is megvívta a 

maga harcát…  

Amikor a kisunokáimnak Sárospatakról írtam egy könyvet, a Zrínyiről ezek a sorok 

kerültek be: 

 Az ősi kollégium egyik felén így alakult meg a Zrínyi Leánykollégium,  

 melynek falépcsőit én is csak 4 évig koptattam, mint az akkori pataki 

 diákok, bár én gyermekeim születése révén meg is rövidítettem az itt 

töltött időt. Manapság nincs rám mindig egyforma hatással. Amikor a 

legjobb 100 könyv 3. helyére került Szabó Magda Abigélje, rövid ismer- 

tetőjét itt forgatták a Kossuth szobában, a Sulikertben, és a tornacsar- 

nokban. Az eredeti Zsurzs Éva rendezést nem tudták feledtetni az is- 

merős helyszínekkel, és a debreceni történet bizarr volt a Sulikertben  

felállított mesterséges díszletek között. Viszont e sorok írása közben  

ünnepelte a pataki kamarakórus – melyben Fecó nagynénje is énekel – fenn- 

állásának 40. évfordulóját. Az imateremben megtartott koncert szépsé- 

gét bizony megemelte a hely is – meg a hozzá kapcsolódó érzelmeim. Nem 

mintha annak idején olyan sok időt tölthettem volna az akkori díszterem- 

ben, hiszen életveszélyes volt, nem nagyon használhattuk. De felmenni a  

Zrínyi falépcsőjén, a folyosó félhomályát látni, olyan volt, mint hajdanán. 

És az akkor ott felcsendülő Bodrog partján nevelkedett tulipán bezárt  

itt is egy kört, hiszen Mártit idézte meg a nóta, akire szó szerint ráillik 

az, talán azért is kedvence a tulipán…35  

Azért ma már azt is tudom, hogy itt védettebb voltam, mint tanárként lehettem volna, de 

mert nem kaptam meg a tanítás örömét, amire bekódoltak, szerencsétlennek éreztem magam. 

Amikor éjszaka 11-12 között kellett báli ügyeletet teljesítenem, betelt a pohár, elhatároztam, 

hogy rövid úton megszabadulok a kollégiumtól. Jobb híján gyesre akartam menni, hogy kivonjam 

magam a kollégiumi nevelőségből, amikor az újhelyi Mezőből váratlanul megkerestek: magyar-

történelem szakos tanári állást kínáltak, s én nem tudtam nemet mondani!  

De az én tanári tanulóidőm fontos színhelye lett Patak, vagy inkább „nótás, dalos 

ifjúságom” színtere, mert bár mind a mai napig itt lakunk, már nem tudok olyan önfeledten itt 

élni, mint abban az első négy esztendőben. 1968-72 között megpróbáltam elhitetni magammal, 

hogy én is pataki tanár vagyok, de nem az voltam, csak lenézett kollégiumi nevelő, és hosszú sort 

kellett volna kivárnom, hogy esetleg azzá lehessek. Arra meg nem volt időm.  

 

 

 Első újhelyi tanárság a Mezőben: a szakma megtanulása 

 (1972. aug.23 – 1981. jún. 30.) 

 

Házasságkötésünkkor férjemnek nem találtunk állást Patakon, a gimnázium akkori 

igazgatója megnyugtatott, hogy távházasságban is élhetünk: Püspökladány nincs olyan messze, 

mint volt a Don-kanyar, ahol ő kezdte a házasságát…. Nagy szerencsénkre azért ez is 

megoldódott, amikor az egyik újhelyi általános iskolában, az Eszében állást kapott, ahol élete 

legnyugodtabb korszakát töltötte. Innen 1970-ben áthívták a Mezőgazdasági 
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Szakközépiskolába, ahova két év múlva engem is meginvitáltak, s ezzel megkezdődött az én 

számomra is a két kisgyerek melletti átjárás, ami 29 évig tartott. Aktív és szép időszaka volt ez 

az életemnek, ahol megtaláltam a helyem, és újhelyivé váltam, mert: otthon ott vagy, ahol nem a 

múltadat, hanem a jövődet látod nőve és növesztve - írta Balázs Béla, s számomra mindezt 

Sátoraljaújhely adta meg a Mezővel, és mindazzal, ami ebből következett…  

Innentől kezdve sokáig csak aludni jártam haza Patakra. Pontosabban bennem nem is vált 

két részre ez a világ, az én városom magába foglalta a pataki Szemince hegytől az újhelyi 

Handzsigóig a teret: Sáfrányos Marika lakásától Énekes Éva (Horváth Lajosné) sírjáig… Eleinte 

persze csak az otthonom és iskolám között ingáztam: hogy anyaként is, tanárként is 

helytállhassak és bizonyíthassak, ehhez minden energiámra szükség volt. Mert úgy mentem el 

Patakról, hogy na én akkor ezeknek megmutatom!  Hogy mit akartam megmutatni, arra már nem 

emlékszem, valószínűleg mellőzöttségemet kompenzáltam ezzel, de az ettől kapott lendület 

kitartott harminc évig!  

Eleinte próbáltunk lakáscserével Újhelybe átköltözni, kaptunk is egy ajánlatot a szakmais 

igazgatóhelyettestől, de nem volt 30 ezer forintunk, amit az általa használt szolgálati lakásért 

lelépésként kért volna. Később aztán, amikor a férjem visszakerült a képzőbe, már nem is 

erőltettük: a gyerekeknek itt volt a környéken minden együtt: ovi, gyakorló, Esze, Rákóczi gimi, 

nekik jobb volt itt, ahol kisebbek voltak a távolságok…36 

Az első esztendőkben nagyon sokat készültem az órákra, a középiskolai tanításhoz akkor 

szedtem össze az ismereteket: céduláztam a tanulmányokat, hogy aztán azok beépülhessenek a 

tudásomba. Gyűjtögettük a saját könyvtárat, a Magyartanítást és a Történelemtanítást az első 

pillanattól nyugdíjas koromig járattam, nagyon sok ötletre leltem bennük, amelyek engem is új 

formára késztetett.  

Tanítási módszereimet is ekkor alakítottam ki, hiába tanítottam már harmadéves 

koromtól, a gyakorlatot csak ezekben az éles helyzetekben, a magam kárán tudtam megszerezni. 

A kisvonaton eltöltött időket – 9 évig azzal jártam át, naponta kétszer félórát ott éltem -  

dolgozatok javítására és olvasásra fordítottam, de azért jutott idő a társas életre is azokkal a 

sorstársakkal, akik között nemcsak pedagógusok voltak.  A buszon történő utazás már nem volt 

ilyen otthonias, a zsúfoltság miatt örültem, ha nem kellett állnom, de gyorsasága révén nem is 

töltöttem utazással annyi időt, s azt a lélek csendjének kialakítására hasznosítottam. De az 

autóbuszos utazás minősége gyorsan elromlott, s egyre fárasztóbbá vált. Utolsó éveimben aztán 

vonatra váltottam, de ekkor már nem az átjárás, hanem iskolai helyzetem ejtett kétségbe… 

Sátoraljaújhely is iskolaváros volt, ha nem is volt olyan közismert a múltja, mint Pataké. 

Amikor a Mező fennállásának 125. évfordulójára megírtam a történetét, nagy örömmel 

összegeztem mindent, hiszen akkorra az én ott eltöltött negyedszázadom is belekerült.  Hegyalja 

és a bor összeforrott évszázadok óta, s ebben a Tarcalon 1872-ben megalakított Vegykísérleti 

Állomás és Pincemesterképző nagy szerepet játszott. Ez az iskola először ott járta végig a 

közoktatás minden lehetséges típusát, majd 1953-ban átköltöztették Sátoraljaújhelybe, s 

fénykora itt következett be, melynek egy kicsit még én is részese lehettem… 

Technikumként országos beiskolázású volt, s a MÉM-hez tartozott, emiatt kiváltságos 

volt az anyagi helyzete. Hatalmas intézménnyé bővült szakközépiskolaként: falai között nemcsak 

a szakközepesek, szakmunkások, hanem a különféle felnőttoktatásban résztvevők is helyet 

kaptak. Hatalmas termelő üzemmé vált, mert a hajdani Janó bácsi kertjéből ekkorra hatalmas 

lehetőségű bemutatókert lett, mindenféle szak gyakorlására alkalmas tereppel. Lehetőségei 

                                                 
36  Amikor az Ady téren saját lakáshoz jutottunk, abba is csak 26 ezret kellett befizetni, a többi hosszú 

lejáratú kölcsönre ment, aminek a végét akkor fizettem ki, mielőtt nyugdíjba mentem. Ezt az összeget akkor 

nagyon nehezen szedtünk össze, csak Fekete Mari és Szigethy Zsuzsa kölcsönpénze segített…És saját lakást 

kaptunk érte, nem szolgálatit! Remélem, hogy ha kihalunk belőle, annyit kapnak érte legalább a gyermekeink, 

amiből adósságainkat kiegyenlíthetik… 
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lekörözték a többi újhelyi iskoláét, ám mégsem tudta a városi ranglétrán az élre verekednie 

magát, mert a mezőgazdaság még fénykorában sem volt felértékelve, meg azt hiszem, egyik 

igazgató sem tudta ezt egységes egészként kezelni, s a sok bába közt elveszhet a gyermek….  

A Mező a városi iskolák versenyében csak azért lett dobogós, mert a gimi és a 

közgazdasági mellett a harmadik középszintű intézmény volt, s utána jöttek a ranglétrán a 

szakmunkásképzők. De egy patinás iskolába érkeztem, elcsíptem azokat az osztályokat, akik még 

technikumba felvételiztek, csak közben váltak szakközépiskolásokká. Ekkoriban került ki a MÉM 

felügyelete alól, a belső szokásrendszere – a gyakorlati foglalkozások miatt - eltért a többi 

középiskoláétól, és hát mezőgazdasági képzésű volt, ami meghatározta célját, az itteni munka 

tartalmát és annak társadalmi megbecsültségét. Nem véletlenül lettek az itteniek trágyások, meg 

csirizesek….  

Ráadásul, amikor ide kerültem, az iskolában nagyon erős szakmai szemlélet uralkodott, 

lépésről lépésre kellett a közismereti tantárgyaknak kivívniuk a maguk rangját mind a tanulóknál, 

mind a szakmais kollégáknál. Az a nagy generáció, amelyik az újhelyi létet megkezdte és 

bejáratta, nem szívesen adta ki a kezéből a vezénylő pálcát, és hatalmas tanári szigorral 

mutatták meg a helyüket az ide érkező újaknak: tanároknak és diákoknak egyaránt. Mégis, a 125. 

évfordulón már büszkén írhattam: 

A közismeretis tárgyak is nagyobb szerephez jutottak, mint a technikumi időkben. 

Azóta persze kiderült, hogy a középiskola e szintjén nehéz (lehetetlen!) ugyanazt 

teljesíteni, mint a gimnáziumban, de voltak sikereink ezen a téren is. Legszebb 

példa Kiss Éva, aki 1981-82-ben negyedikesként első helyen végzett az OSZTV-

én, (felvételi nélkül jutott be a Kertészeti Egyetemre), és aki ugyanakkor az 

Országos Anyanyelvi Verseny döntőjén is szép eredménnyel szerepelt. Ezt így 

azóta sem tudta senki teljesíteni, bár voltak OSZTV győzteseink később is, és 

sokáig próbálkoztunk az anyanyelvi versenyen is a helytállással, még szakmunkás 

szinten is. De a 25 év alatt lassan helyükre kerültek a dolgok, s mi a tanulókhoz 

legjobban illő formákat kerestük meg, amelyek ébren tartják a versenyszellemet 

és sikerekhez is juttatják őket.37 

Ebben a folyamatban bizony nagy részt vállaltam magamra, mert fiatal voltam és nagyravágyó! 

Helyzetemet eleinte segítette, de nehezítette is az a tény, hogy a férjemmel együtt mind a 

ketten itt tanítottunk. Könnyítette, hogy mindketten magyar-történelem szakosok voltunk, menet 

közben sokat segítettük egymást. Sokszor megcsapoltam férjem tudását, akit a saját gyerekeink 

is Lexikonnak becéztek. Alapvetően más tanári egyéniségünk volt, az elmélet-gyakorlat párosából 

én az utóbbira esküdtem és ösztönös pedagógusként járatlan utakat próbáltam ki. Nehézzé azért 

vált a dolog, mert két kisgyerek mellett kellett mindezt megtenni, meg azért is, hogy kettőnk 

összetartozásának erejét is próbára tették mindenféle ötletekkel. Munkában kettőnek 

számítottunk, juttatásban azonban egynek…. 

A beilleszkedés mégis könnyebben ment, mint a Zrínyiben. Adódott ez abból, hogy a 

tanítással maximális önállóságot nyertem, s amit kitaláltam, mindent azonnal ki is próbáltam. S 

adódott ez abból is, hogy kollégáim főleg férfiak voltak: ha pletykáltak is, nagyobb szolidaritással 

közeledtek egymáshoz, mint a Patakon, ahol csak nők között kellett élnem. Ha a Zrínyiben látott  

kulcscsomó dobálással nem is, ajtócsapkodással kifejezhettük ellenvéleményünket egy-egy főnöki 

döntésről,  ezek azonban sohasem fajultak el, mert a tanítás mindenki számára – bár más-más 

szinten – de fontos volt. Őszintén szólva, mi olyan feszesen éltünk, hogy nem is volt időnk ilyen 

feleslegesnek tartott dolgokra.  

S az is biztos, az útkeresés nagyon sok gyötrelemmel és munkával járt, még ha mára 

hajlamos is vagyok erről megfeledkezni. Mert mit sem változtam, akár csak 16 évesen: szívvel, 

szeretettel, és nem hivatalnokként akartam a munkámat végezni. Társ akartam lenni a világ 
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felfedezésében, és nem fárasztó és fáradt rutintanár.38 Mindent megtettem azért, hogy 

szeressenek, de fontosnak tartottam azt is, hogy szavaimnak legyen hitele, és azért fogadjanak 

el… Mit tudtam én, hogy ez a feladat a legnehezebb, hogy önmagam sokszoros megújítását fogja 

tőlem megkövetelni ?! 

Eleinte kis gyermekeim betegsége miatt gyakran voltam táppénzen, ilyenkor az akkorra 

már főállású könyvtárossá váló férjem helyettesített – tanítványaim legnagyobb örömére. 

Tudását szerették, rafinált módon tudták vele átbeszéltetni az órát, hogy felelésre ne kerítsen 

sort, nem tudták, hogy ebben volt egy megállapodásunk: azt meghagyja nekem. De férjem 

segítségen kívül másra nem igen számítottam, a tanítás ebben az iskolában akkoriban nem volt 

közös játék. Ahogy nőttek a gyerekek, ők is befolyásolták munkámat: először csak a hétvégére 

adott házi feladatok maradtak el, aztán a humor is egyre gyakrabban megjelent lazításként. A 

csúcs az Antigonénak az a keresztmetszete lehetett, amibe Kreon bejövetelét az angolvécé 

lehúzása jelezte. De talán az nem véletlen, hogy ezt az ötletet már a leendő vőm sugallta, az 

egyetlen, aki a családban nem vált pedagógussá.…  Gyermekeinket - a távolság ellenére is -  

bevontuk a napi munkákba. Nem is volt nehéz, mert ismerték a tanítványainkat, hiszen magunkkal 

cipeltük őket ahova csak lehetett, s amikor a régebbi osztálytársaik hozzánk kerültek, már 

egészen más szemmel néztek a dolgainkra. Aztán meg ők is fertőzöttek voltak: negyedik 

nemzedékét jelentették egy pedagógus dinasztiának, nem véletlen, hogy ők is ezt választották 

hivatásul.  

Az első itteni igazgatóm, dr. Sinkó Flórián életében nem zavartam sok vizet, 30 évesen 

Martinák néni lettem neki, a 60 fölött járónak, amikor egyszer a névnapomon megajándékozott 

egy tábla csokoládéval.  Nem tudtam felmérni: nézeteimmel mennyire kavartam fel az ő életét, 

hiszen semmilyen kapcsolat nem volt közöttünk. Közvetlen főnököm Sarkadi Antal, a 

közismeretis igazgatóhelyettes lett, maga is debreceni diák, akivel közös hangot találtam, de a 

türelmetlenségem miatt adódtak konfliktusok, mert hát más nemzedékhez tartoztunk… A 

tanáriban is azok voltak többségben, akik már 20-25 éve a tanári pályán voltak, a technikum 

eltörlését nehezen emésztették meg. Mindezekkel – csak most látom - én nem sokat törődtem, 

mint egy megszállott, csináltam a kötelező és a szabadon választott gyakorlataimat az iskolában 

és otthon, közben meg kellett tanulnom súlyozni a dolgokat: mi fontos, és mi nem… 

Nyaranként nemcsak a fát vágtuk fel télire, megírtam előre az óravázlataimat is, bár a 

kutya sem ellenőrizte, hogy van-e ilyenünk, de nekem fontos volt. Lassan rájöttem, mit tudok 

megtenni az órán, s mit csinálhatok tanórán kívül. Nem volt szükségem 10 évre a szakmai 

fortélyok elsajátítására, ahogyan azt a szakirodalom mondta, már néhány év után éreztem, hogy 

mindaz, amit csinálok, elfogadható. Gyűjtögettük a tudást, gyarapodtak a félcéduláim, a gyakorlat 

pedig meghozta azokat a tapasztalatokat, melyek a továbblépésekhez kellettek.  

Számomra a legizgalmasabb az első két esztendő volt, amikor a megörökölt 

harmadikosokkal és a frissen kapott elsősökkel két év alatt végigfutottam mindazon, amit 

tanítanom kellett a szaktárgyaimból. Egyszerre kellett megtanulnom mindazt, amit a 

harmadikosok már tudtak, s az elsősökkel nekem kellett megismertetni, miközben ki kellett 

alakítani a saját koncepcióimat és tanítási módszereimet is. Többet tanultam az óráimra, mint a 

diákjaim! Ekkoriban kezdtük el az irodalmi színpadot is, ami ekkor még csak az iskolai 

ünnepségeket jelentette, de az iskola történetében újdonságnak számított, hiszen az addigi egy 

ünnep-egy vers egyhangú formát váltottuk fel ezzel. Hamarosan városi ünnepségeken találtuk 

magunkat, az új szellem már azokat is elérte. Hallatlanul nagy kihívás volt ez, hiszen akkoriban 

nem voltak ilyen jellegű összeállítások, nekünk kellett azokat megteremteni. A mezőgazdaságba 

készülők között nem voltak nagy számban előadóművészek – vagy szép kiejtéssel beszélők -, 

akikkel mindent játszva meg lehetett csinálni! A trágyások mégis felnőttek a feladatokhoz! A 

legnagyobb kihívás mindvégig ez maradt számomra az iskolámban: megtalálni a megfelelő 
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feladatokhoz a megfelelő embereket, de úgy, hogy senki és semmi ne sérüljön… S mondhatom, 

mindig voltak tehetséges tanulóink, akikkel az együttmunkálkodás magas szintű örömét élhettem 

át újra meg újra! 

Persze, a tanításban sem törekedtem mindig a bejáratott utakra, minden ötletemet 

kipróbáltam, hol több, hol kevesebb sikerrel. Az első szakfelügyelői látogatást - a téli szünet 

utáni első órán - itt magyarból kaptam: Tolsztoj Iván Iljicsét kellett tanítanom. Sok jót akkor 

nem talált bennem, de néhány év alatt megtanultam tanítani és a tananyagot is: az országos 

szakfelügyelő dicsérete jelezte, hogy az út mégiscsak eredményes volt. 

Hogy mikor csináltam mindezt a bejárás és a két kisgyerek mellett? A Mező legnagyobb 

előnye kezdettől fogva a szertárak sokasága volt, ahova az ember elvonulhatott elmélkedni, 

dolgozni, a közös tanári erre nem lett volna alkalmas. Igaz, az évek során szertárról szertárra 

költözködtünk aszerint, hogy az újabb igazgató hogyan rendezte át az iskolát – érdekes módon 

ez volt mindegyik mániája -, de a nyugodalmas munkát mindig ezek a félreeső zugocskák 

biztosították. Ekkor gyűjtöttem össze a tanításhoz szükséges szemléltetési anyagot is, a 

semmiből egy új világot teremtettem: eleinte csak lemezek, diák, magnószalagok voltak, később 

aztán egyre modernebb eszközökre is szert tehettünk, ami a mi megújulásunkat is igényelte.  

Mindig emlékezetesek maradnak a lemezhallgatások, amikor a zeneirodalom legszebb 

darabjaival megismerkedhettek órán: a zenét is részévé tettem azok életének, akik nem tanultak 

sem rajzot, sem éneket, sem művészettörténetet. Nem voltam technikai beállítottságú, de 

felnőttem én is ezekhez az eszközökhöz. A végén már volt olyan lemezjátszónk is, aminek 

bonyolult működtetéséhez a fiam készített számomra egy puskát, a köpenyzsebemből elővéve az 

segített a be– és kikapcsolásban. Később aztán arra is rájöttem, hogy tanítványaim között mindig 

vannak olyanok, akik jobban értenek a technikai eszközökhöz, mint én, segítségükkel az órák 

megszokott részévé válhatott mindez. Rájuk bízhattam magamat ebben a kérdésben, ami 

egyaránt jót tett szaktárgyi munkámnak és emberi kapcsolataimnak. Pályám végére pedig már 

volt iskolai technikus is, aki ezekkel segítette a munkát. De ez az út attól vált igazán széppé, 

hogy végigmentem minden fázisán, és én magam emelgettem a lécet, ha sikerült egy-egy 

magasságot megugranom… 

Érettségi környékén minden tanítványomat megkértem, minősítse a munkámat, amiből 

nagyon sokat okultam… Most, nyugdíjasként összeállítottam tanítványaim kézírás-

gyűjteményét,39 amibe ezek is belekerültek. Sajnos, nincs ilyen hagyatékom mindegyik 

tanítványomtól, de most mégis meghatottan nézem a jól ismert kézírásukat, nem is tudják, annak 

idején milyen sokat segítettek ezekkel! Ráadásként tanítási módszeremet is végig lehet követni 

ezek alapján: eleinte a helyi hagyományokhoz csatlakoztam, amiből aztán fokozatosan 

szelektáltam, és új hagyományokat teremtettem. Az első osztályoknak pl. még volt 

olvasónaplójuk, én is folytattam harmadikban, és Vaskó Anna (IV. a. 1973.) szerint az elolvasott 

kötelezők számát ezzel megtripláztam, de amikor ezredszer olvastam vissza ugyanazon 

fordulatokat, befejeztem és naplóírással, írásbeli házi feladatokkal helyettesítettem azt.  

Az első két osztályt harmadikos korukban örököltem meg az akkor igazgatóhelyettessé 

váló Sarkadi Antaltól. Egészen más jellegű tanításommal őket kavartam fel a legjobban, hiszen 

nem ehhez voltak szokva. Szaladtak is fűhöz-fához panaszkodni, és szakmais osztályfőnökeik – 

Götz Miklós és Rakaczki Gellért – szították is bennük a tüzet, mert mélyen hitték, hogy egy 

majdnem technikumban nincs szükség a közismeretis tárgyak ilyen mélységére. De én akkor már  

olyan lendületben voltam, hogy nem lehetett eltéríteni. Az ások jobban megbékéltek az új 

renddel, mint a bések, ahol a szakmának elkötelezettek nagyobb számban gyülekeztek, bár az 

első magyar szakos tanítványaim mégis az utóbbiból kerültek ki.  

Sajátos tanítási formámat akkoriban alakítottam ki, ami nem volt egyforma hatással 

mindenkire: 

                                                 
39  Hogy vagy? Kézírás-gyűjtemény I-II. (Sárospatak, 2010.) 
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  Amikor tanárnő vette át a magyar és történelem tanítását, az olyan 

  volt, mintha egy bomba robbant volna, és újra kellett kezdeni mindent 

  felépíteni. Eleinte nagyon nehéz volt hozzászokni a tanárnő módszerei- 

hez… 

      Tóth Ilona, IV. a . 1973. 

Hát ötletben nem is volt nálam hiány, amelyeket – akár tanítványaim ellenére is végigvittem, de 

ha kudarc lett a vége, nem restelltem változtatni. Szegény elsőim! Mindent rajtuk kísérleteztem 

ki, de vigasztalásként mondom: a többieknek volt ebből nyereségük.   

Megtanítottam őket tankönyvből is tanulni, mert nem értem be csak a füzettel. Rögtön 

jegyzetelésre fogtam őket, amiért főleg a továbbtanulók lehettek hálásak. De amikor menet 

közben kiderült, hogy nehéz engem követni, a kisebbeknél komolyan vettem a vázlatírást, hogy az 

otthoni felkészülést ezzel is segítsem. Mire a helyettességem letelt, a jegyzeteltetésről sajnos 

elfelejtkeztem, sokat körmöltem a táblán, s nem bíztam semmit a véletlenre. Első perctől kezdve 

használtam a lemezeket, a szemléltető diákat, magnótekercseket, amiket szisztematikusan 

gyűjtöttem össze, évenként táguló repertoárra téve szert. Az órai tanításba beépítettem a 

városi kiállításokat és egyéb rendezvényeket, melyek megtekintéssel órákat is áldoztam, tudva, 

hogy ezek megtérülnek! Olyan dolgok is elértek ezzel hozzájuk, ami az érettségi szempontjából 

nem, de az élet miatt fontos volt számukra.  

 Eleinte mindezt kellemetlen érzékenységem (Barna Tibor IV. a. 1973.) kísérte, amitől 

próbáltam megszabadulni, de mert része volt személyiségemnek, nehéz volt. Ekkoriban azt is 

gyakran a szememre hányták, hogy nem mérek mindenkit ugyanazzal a mércével. Hát igen, mindig 

voltak kedvenceim, mert nem gép, hanem ember vagyok. Két típust szerettem: azokat, akik a 

leggyorsabban rám hangolódtak és volt bennük valami többlet, és az egyéniségeket, még ha az 

nem is találkozott teljesen az én elveimmel. Ők - egyféle pozitív diszkriminációval – bizonyos 

dolgok alól felmentést is kaptak, hiszen náluk nem kellett az alapok megerősítésével bajlódnom. 

Voltak, akik ezt remekül ki tudták hasznosítani, s voltak, akik nem, sőt: visszaéltek vele. Mindezt 

csak saját hibáimból tudtam megtanulni… 

 Az első iskolai szaktantermet magyarból hoztam létre, ahova a fali tablókat magam 

készítettem, és eleinte magánkönyvtárunk irodalmi és művészeti lexikonjait helyeztem el benne, 

mert bár a férjem volt a könyvek őre az iskolában, azok szentnek és sérthetetleneknek 

számítottak, a könyvtáron kívül nem lehetett őket forgatni. De egy időben megnézett idegen szó 

jelentése, vagy valaki felfedezése olyan pedagógiai többlettel járt, amit nem akartam kihagyni. 

Eleinte csak egy kiállítási szekrényben volt az egyszemélyes hirdetőnk, amit lassan felváltott a 

Kilátónak nevezett faliújság, ahol nemcsak az évfordulókról emlékeztem meg, az anyanyelvi 

pontversennyel és a verstotóval a tanulói aktivitást is kiprovokáltam.  

 A korokat és stílusokat összegző tablóimat az elsők még csak csodálták, a kisebbeknél 

beépítettem az életükbe direkt módon is, de ha unalmasnak találták az órákat, akkor is azt 

nézegették, s az ismeretanyag észrevétlenül vált a tulajdonukká. Két szaktantermet is 

kiszolgáltak, amikor átírtam őket, aztán eltűntek Matisz Péter gondnok valamelyik raktárában, 

mert akkoriban nem volt hajlandó foglalkozni a technikai befejezéssel… (Pedig ez nem volt rá 

jellemző, sokat segített ezekben a kérdésekben…) Most, utólag is sajnálom az így eltűnt 

reprodukcióimat, hiszen azok pótolhatatlanul hiányoznak a gyűjteményemből. 

 A számonkéréssel az első perctől fogva sokat kísérleteztem. Ez nem volt az erősségem – 

nem szerettem feleltetni, vizsgáztatni, túlságosan együttérző voltam. Helyi hagyományok szerint 

ki kellett a tanulót emelni a helyéről, a táblánál szembefordítani az osztállyal, és árgus szemmel 

figyelni, nehogy súgjanak neki. Írásbeli számonkérés a minimális volt, csak 1-2 nagydolgozat, 

ahogyan azt a rendelet előírta, s nem kellett otthon házi feladatokkal sem pepecselgetniük… Az 

én indulásomat rögzítették a tanulói feljegyzések: 

    Dolgozatírásnál volt egy kis összebeszélés, ugyanis a tanárnő 

    valahogy nem figyel a rendre, ahelyett… mindig csinál valamit 
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    (például ír, hogy mit, azt nem tudom), közben valakivel beszélget,  

s addig mi is szépen kikérdezzük a többieket. 

    Siket Enikő IV. a. 1973. 

Hát valóban nem tettem fel a székemet a tanári asztalra soha, hogy onnan sasoljam, ki puskázik! 

Megállapodtam a diákjaimmal, hogy puskázni nem illik, akit elkapok, annak elégtelent írok be. De 

nem igazán foglalkoztam ezzel, hozzátartozott a diákélethez, és nagyon sokszor meg is éreztem, 

ki csinálja… S minthogy mindig sok jeggyel dolgoztam, egy-egy fecske nem tudott tartósan nyarat 

csinálni…. Időbe tellett, amíg rájöttem, mi a helyes arány az írásbeli és a szóbeli között, hogyan 

lehet hasznosítani a házikat, az iskolai dolgozatokat és az egyéb (pl. feladatlapos) módszereket. 

Nagyon sok írásbeli munkával jártam, de azokat igyekeztem a lehető legrövidebb idő alatt 

kijavítani, véleményezni – ez a kisvonaton is remekül ment! – és visszajuttatni a feladónak, hogy 

okuljon belőle. S hogy ne feledkezzem meg róluk, ezekről nekem is volt egy összegző 

feljegyzésem, melynek néhány darabját ma is őrzöm. Ezekhez bizony jól jött az én kis 

grafomániám… 

 Ekkoriban egy buta döntéssel megszüntették a történelem érettségi kötelező mivoltát, 

de mindkét osztályban sokan jelentkeztek a vizsgára, és a két tantárgyból való felkészítés 

mozzanatait is ekkor dolgoztam ki. Egyszóval az első időkben egyszerre tanítottam és tanultam, 

de mert türelmetlenül mindent egyszerre akartam elérni, nagy rohanás lett az óráimból. Azért 

már ezekben az első osztályaimban is voltak olyanok, akik megérezték az ebbeli szándékaimban 

rejlő értéket: 

   Dolgozatok egymás után…, akarva akaratlanul tanulni kellett. 

Tetszett az órai zenehallgatás, vagy dianézés. Ez is hozzátartozik  

az általános műveltséghez. Nagy szó. De igaz. Ha elmegyek dolgoz- 

ni, nem beszélhetek állandóan a munkámról, közbe kell szúrni Csaj- 

kovszkijt vagy az Eiffel tornyot. Így jobban figyel az ember…felel- 

tünk is, új anyagot is vettünk, dumáltunk, szóval volt kemény munka, 

és lazítás is… 

             Deák Éva IV. a. 1973. 

De erős volt az osztály kritikai beállítottsága, s ezt ki-ki egyénisége szerint hozta tudomásomra:  

   A hosszú házi feladatok rosszak, mert túl sok szabad időt vesznek el 

   a szabad időből, és a többi tantárgyból, kevés esély van a hasznosítá – 

sukra. Bertók József40 IV. a. 1973 

      . 

Túlságosan sokat akart tanárnő, …ezzel a zsúfoltsággal nem megsze- 

rettük, hanem elidegenedtünk ezektől a tárgyaktól nagyon sokan. 

     Rozgonyi Lajos IV. a. 1973.  

 Az iróniámra nem voltak vevők, hamar leszoktam róla, s a tudományos stílust is csak 

versenyeken és jeles alkalmakkal használtam, igyekeztem mindent érthető magyarsággal és minél 

színesebben megfogalmazni, hogy ne legyen gond a befogadásukkal. De azért érdekes kísérletnek 

tartottam azokat a nagydolgozatokat, amihez otthon a szakirodalomból cédulákat lehetett 

előkészíteni és írás közben felhasználni…   

Első diákjaimban a kritikai hang mellett az együttérzés hangja is megjelent. Sokan 

féltettek választott utamtól, s felvázolták a rám váró jövőt. Nem is tudták, milyen keveset 

tévedtek! 

   Itt csak szakmai tárgyak vannak, a humán tárgyakat nem sokra érté- 

   kelik. Szerintem nem hogy nem fogják értékelni a tanárnő munkáját, 

   de rossz szemmel fogják nézni és idővel piszkálni fogják ezért. …Azt  

                                                 
40  Hogy tévedett! Ez a szögletes, nehezen kommunikáló fiú katolikus pap lett, aki bizony sokat 

felhasznált mindabból, amit akkoriban feleslegesnek ítélt… 
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   hiszem, a tanárnő lelkesedését nem fogják megtörni, de lehet, hogy 

majd idővel megfásul a hadakozásban, és idővel csak leadja az anyagot  

úgy, mint most „egyes” tanárok.  

     Varga Csaba IV. a. 1973.  

S voltak olyanok, akik megértették az új időknek új dalait, mertek velem jönni, és érettségi után 

váltani, ahogyan azt belsejük diktálta: 

   Mindezt azért írom le, mert ha tanárnő vaskalapos lett volna, akkor 

   nem tudnék még annyit sem, mert a kényszert nem tűröm. Sokan mond- 

   ják tanárnőről, hogy nem látja be, hogy ez egy kertészeti iskola. Én  

   azt helyesnek tartom, hogy minél több tudást akar átadni… Kívánom, 

   hogy a mi osztályunknál csak jobb osztályokat tanítson, és ne fegyel- 

mezéssel teljen az idő és az energia. 

     Dankó László41 IV. a. 1973. 

 Már ekkoriban is minden érdekelt, ami tanítványaimmal volt kapcsolatos, igyekeztem minél 

többet megtudni róluk: szívesen átlapozgattam és helyesírási szempontból kijavítgattam 

gyakorlati naplójukat, és figyelemmel kísértem magánéletüket is… Számon tartottam 

szerelmeiket, különösen, ha az osztálytárshoz, vagy másik tanítványomhoz kötődött. Ennek az 

osztálynak szerelmespárja volt életem egyik legfurcsább párja: Szűcs Erzsi és Homoky Andris 

személyében két távoli világ találkozott össze: Szücsöm több grádiccsal megemelte magát 

Homoky kedvéért, s megszelídítette a borzasztó hosszú hajával és felnőttpukkasztó 

magatartásával lázadó fiút. Úgy hallom, egy életre egymásban találták meg a másik felüket… 

 Szóval a fentiek jelzik, első tanítványaim sok mindenre megtanítottak – ennél bőségesebb 

az adattáram, mint amennyit idéztem – s csak Tóth István (IV. a. 1973.) írta le, hogy „érettségi 

előtt nem nyilatkozom ilyen irányú kérdésekről.”42 Ha a többséget nem is érdekelte az irodalom 

vagy a történelem, sok mindent megtanultak, s ketten (Tóth Ilona és Varsányi Katalin) a tanítói 

pályát választották, ami ekkor még szentségtörés számba ment, csak úgy, mint az, hogy a másik 

osztályból ketten: Kolyvek Teri és Svidró Ibolya is magyar szakos tanárként képzelték el a 

jövőjüket, és tanító lett Pogány Józsiból is.43  

 A másik osztályban többnek volt átjárója a bölcsészet felé, de érdekes módon, velük, 

mint osztállyal nehezen találtam meg a közös hangot. Talán mert őket jobban lekötötte a szakma, 

s nem akartak másfelé nyitni? Ezt sem mondhatnám, még ha a továbbtanulási statisztika igazolná 

is ezt. Valójában a passzivitásukkal nem tudtam mit kezdeni…Vádpontjaikban ugyanazok a 

pozitívumok és a negatívumok, mint az ásoknál, de kevesebben írták rá a nevüket. Igaz, így is 

elfogadtam, bár előtte megbeszéltük, hogy az ember névvel is vállalja a véleményét. Most már 

sajnálom, hogy akkor, amikor még felismertem az írásukat, nem írtam rá, melyik vélemény kihez 

tartozik. Azok szerint: gyors vagyok, érthetetlen, személyeskedek, lágy vagyok, kemény vagyok, 

hiányzik a munkámból az alaposság, elaprózom őket és a tudományomat… Nehezen értették meg 

szerető-elfogadó magatartásomat, a személyes közeledést, azt, hogy nem ástam magunk közé 

olyan árkot, amit hétmérföldes csizmával sem lehet átugrani. Többségben férfi tanárok 

tanították őket, néhányan képviseltük a női nemet, akik között engem tartottak a 

legkiszámíthatatlanabbnak – emiatt nagyobb tanulásra kényszerültek.  

                                                 
41  Közgazdaságtanra váltott, s a miskolci egyetemen lett tanszékvezető tanár, miközben számtalan helyen 

megméretteti magát… 
42  Későbbi tanítványaimról ugyanez mondható el, kivétel maradt ebben a sorban Untener Gyula, később 

kollégámmá váló tanítványom, aki csak metaforiusan fejezte ki a véleményét, amikor 16 kockás plusz -jel mellé 

3 kockányi mínuszt rajzolt, vagy Firtkó Jancsi, aki tükörírással adta be a bírálatát… 
43  Bár tanítványaim továbbtanulását is figyelemmel kísértem, most csak a pedagógusokká levőket 

emeltem ki, akiknél az én szakjaim nagy szerepet játszottak. 
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Legtehetségesebbnek Nahalka Anikót tartották, aki fél kézzel elvégezte a tárgyaimhoz 

kapcsolódó feladatokat, de nem többet annál, megszállottan a szakmájára készült. Tiszteletben 

is tartottam elkötelezettségét. Bulgáriában végezte el a konzerv – szakot, majd férjhez ment és 

kivándorolt Izraelbe. További sorsáról nincsen tudomásom. Szerencsére azért itt is megtaláltam 

a kapcsolódási pontjaimat! Lipóczki Lacit szakmai elkötelezettsége sem gátolta meg abban, hogy 

meg merje mutatni, mi van benne!: tanári pályám egyetlen diákja, aki szonettkoszorút írt 

Csokonai évfordulójára! Ennek elvesztését nagyon sajnálom, mesterszonettje a Tanítványi 

zsengék44 kiemelkedő darabja lehetne… s nemcsak elviselte, élvezte az együttműködésünket, 

mert nemcsak az órákat töltöttük együtt, „mi mindég valami kapcsolatot is létesítettünk”: amibe 

belefért a naplóírás, az irodalmi feladatok sora, az irodalmi színpad. Vevő volt rám, de kritikusan 

értékelt. 

 

 A másik dolog, amit kevés tanár tesz meg, hogy megkérdez ilyen dolgokat, 

 és ő is elmond és megtanít nemcsak a tananyagra vonatkozó kötelezőket… 

 megpróbált Tanárnő közvetlen hangon beszélni, és együtt érezni velünk, 

 és szerintem ez sikerült. A magánélet búját és örömét is sokszor behozta 

 közénk, és így még nyíltabbak lehettünk. Talán ezt nem ajánlatos ennyire  

 megosztani velünk…ettől függetlenül nem hiszem, hogy ezek miatt túl sok 

 pimaszságot tettünk volna. Az a kevés meg kell, hogy a szép között legyen  

egy kis bosszúság is. 

      Lipóczki László IV. b. 1973. 

Gyöngyösön folytatta tanulmányait, ahonnan az egyik vizsgaidőszakban arról értesített, hogy 

nagyon tele voltak a szakmával, elővették egy kicsit Az ember tragédiáját…Ezzel emlékeztetett 

arra a vitára, amit az osztályból ez a kötelező kiváltott. Egyike volt az osztály 

szerelmespárjainak, Csorba Marival azóta is együtt vannak… 

 A másik szerelmespár nőtagja, Kolyvek Teri az iskola történetében először indult el az 

anyanyelvi versenyen, és bekerült az országos döntőbe. Irodalmi érdeklődése, biztos nyelvi 

tudása, abszolút helyesírása volt, s bátorításom nyomán magyar  szakra jelentkezett az KLTE-re. 

Az alma materbe  visszaküldeni valakit nagyon jó érzést jelentett, s  a levelek szerint minden 

gond nélkül vette az akadályokat. Hogy mégsem azt fejezte be, annak az volt az oka, hogy 

kiszámolta, mire Lakatos Zoli Szarvason megkapja a diplomáját, ő még nagyon messze lesz a 

végtől. Így hát az alapszigorlat után gyors elhatározással átiratkozott a pataki tanítóképzőbe, 

végzett, összeházasodtak és elmentek a Dunántúlra. Ma már Zoli is pedagógus, de hogy azért, 

mert nem szerették az eltérő munkarendet, vagy nem talált ott magának állást, azt nem tudom. 

Teri a gyors váltás után már nem jelentkezett leveleivel, azt hitte, haragszunk rá, pedig jobban 

megértettük motivációját, mint ő maga…  

Ebben a szakközépiskolában a tanítás mellett különféle feladatok hárultak a közismeretis 

tanárokra is, amiért pénzbeli pótlékot kaptunk. Ez jó volt, de néha nagy kínt is jelentettek. 

Különösen azok voltak terhesek, amikor a nyári gyakorlatok idején esetenként két hétre be 

kellett költözni a kollégiumba, mindezt sajna a saját gyerekeinkkel egyetemben, akik kicsikként 

végigcsúszkálták a lépcsőket – ma is hallom, ahogy jönnek le és kiabálják: tudom-dom-dom-dom …- 

aztán kicsit nagyobbakként végig unatkozták ezt az időt. Eleinte felesleges terheknek éreztem, 

pedig az üzemi naposok ellenőrzésének, a kirándulásoknak is megvolt a maga haszna: az én 

szememet is kinyitották a mezőgazdaságra. Csak az első érettségin döbbentem meg  A fővezért 

visszavágjuk – mondattól, lassan hozzászoktam a gyümölcs-szőlő-zöldségtermesztés, a gépészet 

szakszavaihoz, aztán élvezni is tudtam és egyre tudatosabban kapcsoltam össze mindezeket 

saját tárgyaimmal.  

                                                 
44  Tanítványi zsengék (Martinákné Kiskönyvtára, zöld – sorozat, 2010.) 
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Szolgáltatásként kaptunk mindenféle természetbenit: olcsóbban vehettünk almát, 

krumplit, amit ősszel bespájzolva kibírtuk nyárig. Ugyanilyen lett volna a pedagógusföld is, amire 

gyermekkoromból is emlékeztem: édesapám dohányt termelt rajta, hogy legyen ruhára is 

pénzünk. A mi földünket a Borkombinát adta ki: először a város végén, ahol minden tavasszal 

elöntötte a Ronyva, aztán meg Mezőzombor mellett, hogy kukoricát termeljünk. Mindent 

elintéztek, csak a kapálás és a törés lett volna a mi dolgunk. Meg is vettünk hozzá két kapát, 

néhányszor kirándultunk is kapálás ürügyén, de a végén lábon eladtuk a termésünket egy ottani 

gazdának, aki a tehenének lesarlózta, s még az áldomást is mi fizettük neki örömünkben, hogy 

megszabadultunk a tehertől. Utána sokáig mi voltunk a szóbeszéd tárgya, merthogy puhányok 

vagyunk, még egy kis kapálástól is megijedtünk… Hát szó se róla, ehhez nem igen fűlött a fogunk, 

de én sem vártam el a kertészektől, hogy irodalmi színpaddal rukkoljanak elő!! 

Amikor az én gyermekeim is iskolásokká váltak, sok-sok egyeztetésre volt szükség ahhoz, 

hogy tanárként és szülőként egyaránt helytállhassak. Még újhelyi tanításom elején kialakult, hogy 

súlyozni kell: a fontossági sorrend a döntő. Amikor kicsinyek voltak, gond nélkül otthon maradtam 

velük, mert ők voltak az elesettebbek, s mindent be tudtam pótolni, amit ekkor elmulasztottam 

az iskolában. De pedagógus gyerekként talán ők is azt érezhették, hogy többet foglalkozom az 

idegen gyerekekkel, mint velük, még ha ez szándékosan soha nem történt így. S most már 

pedagógusként feltehetően ők is szembesültek ezzel a dilemmával…. 

Azt hiszem, az iskola életében a legnagyobb változást az ünnepélyekkel mi találtuk ki 

ekkoriban Jancsival, amit aztán egyedül is folytattam, s továbbfejlesztettem. Ezekben a 15-20 

perces műsorokban hetek munkája feküdt. A szándékot megértő tapsok elnémulása után az 

együttműködés öröme megmaradt, és újra élni kezdett egy-egy érdekes dokumentum, zenemű 

vagy versrészlet segítsége révén. Minden egyes évfordulót többször is körbejártam, amihez 

mindig magam állítottam össze a forgatókönyvet – Radnótival együtt hittem: Tanítok és vallom a 

harcot is… Ezt is összegeztük 1985-ben az egyik pályázatunkban, aminek jóvoltából most 

felidézhetem ezek örömét is. 

A kiválasztott irodalmi és történelmi szemelvények együtt képezték egy-egy műsor 

gerincét, amit narrátor kapcsolt egybe, s az egyéni szereplők mellett a kórus lehetőségét is 

kihasználtuk. Ezeket eleinte zenei részletekkel, majd a végén már sajátos mozgással – melyhez 

magunk találtuk ki a koreográfiát - is megerősítettük. Tanárságom első időszakában az oratórikus 

jelleg dominált, később ezt váltottam fel a színházi előadásokkal. Az összeállításokban szerettem 

a kontrasztokat: a dokumentumokat az irodalommal szembesítettem, a lányhangokat a fiúkéval. A 

kiválasztott szemelvények közvetítették a gondolati frissességet és érzelmi megújulást, ami 

révén a műsor élménnyé vált a résztvevők és a hallgatók számára egyaránt. Legjobban azt a 

tanácsköztársasági megemlékezésemet szerettem, amihez a zempléni levéltárban korabeli újhelyi 

történeteket kerestem, s ezzel köteleztem el magam az ottani helytörténet mellett, amit 

nyugdíjasként az újhelyi könyvemmel koronáztam meg.45  A történelmi évfordulók mellett volt 

olyan összeállításom is, amiben emberi értékeket emeltünk fel és mutattunk be. Ezek 

legemlékezetesebb változata Vietnamról szólt, amihez a Hoával – és a többi vietnamival - való 

debreceni találkozás is hozzájárult, s amihez kérésemre Róbert László küldött nagyon izgalmas 

zenei anyagot.  

A szereplők mindig saját tanítványaim voltak, a próbák egyeztetése miatt ez volt a 

célszerű. Tehetségük hiányát a nagy lelkesedéssel pótolták, és aktívan vettek részt a műsor 

alakításában, nemcsak versmondó lányok és fiúk maradtak. Játékostársaim aztán az órai 

munkában is aktívabbá váltak, a közös munka öröme ezt adta számomra. November 7-e március 

15-e, 21-e, április 4-e, - a később sokat bírált három tavasz - ma is a tanítványaim hangján szólal 

meg bennem… 

                                                 
45  Múzsák a Magas-hegy tövében  (Megjelent a város alapításának 750. évfordulóján a város kiadásában) 

Sátoraljaújhely, 2011. 
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A kezdet kezdetén a félkészen kapottak mellett két olyan osztályom is volt, akiket négy 

évig tanítottam mindkét tárgyamból. Tanári pályámon sokszor és sokat ugrottam be egy-két évre, 

vagy hónapra, ami komoly feladatot jelentett, de az igazi nagy kihívás az volt, ha valakiket négy 

évig taníthattam: sokszorosan meg kellett újulnom ahhoz, hogy érdekes maradhassak a számukra. 

1972-76 között Sarkadi Antalné és Beinhorn Edit osztályában kaptam meg az összes 

tárgyamat. Ezek lettek az elsők, akik kezdettől fogva nekem voltak kiszolgáltatva, és hozzám 

szoktak: azokat is meg tudtam fogni, akik a szakmai vonalon akartak továbbmenni. Izgalmas volt a 

feladat, s jutalmul láthattam, hogyan váltak kisfiúból / kislányból deli legényekké és leányzókká. 

Ezt a folyamatot azóta többször is átélhettem, de az elsők mindig kedvesek az embernek. Az 

először érzett izgalom is visszatért minden újrakezdésnél, de egy idő után nem szerettem az 

érettségiket, mert a kifosztottság érzésével kapcsolódtak össze nálam – akkoriban még nem 

tudtam a lélekdarabkákról… 

Jó nagy létszámú osztályok voltak ezek is, eleinte csökkenő lányaránnyal. Ez a sok gyerek 

nagyon sok írásbeli munkát adott nekem, s nemcsak őket tanítottam. Számukra ugyan adódott a 

négy év alatt néhány unalmas perc (Dankai György IV.a. 1976.), de most jó volt újraolvasás 

közben felfedezni azt a szellemi érettséget, ahogy megvonták a mérlegüket. Ők együtt nőttek 

fel a szaktermemmel, nyomot hagyott rajtuk, még azt is felismerték, hogy puska volna az, csak 

nem mindig tudják használni. (Matisz Mihály, IV. a. 1976.) Kedves idézeteimből kiválasztottam 

néhányat, az órai együttlétet annak elmondásával kezdtük hangulati alapozásként s mivel hetente 

újabb szövegeket tanultunk, észrevétlenül megnövekedett könyvnélküli ismeretük. Nagy 

szükségük volt erre, mert ekkoriban az írásbeli érettségi dolgozatban csak a saját kútfejükre 

támaszkodhattak.  

Érdeklődő és érzékeny tanítványaim voltak mindkét osztályban, ma is meglepődöm, milyen 

jó helyesírással rendelkeztek még a gyengébbek is. Természetesen, ezekben az osztályokban is 

dominált a szakma, melynek akkoriban még minden ágát egyforma intenzitással tanulták, csak 

1978-tól kezdődött meg az iskolában a specializálódás. A legjobbak (Orosz Gyuszi, Bartus 

György, Kondás Jancsi) azonban éppen attól voltak a legjobbak, hogy nemcsak a szakmájukban 

lettek a mesterek. Természetes lett számukra a műveltség, az olvasottság, mert megérezték 

annak értékét: 

  A magyar és a történelem tanulása nem esett nehezemre, 

  könnyen tudtam tanulni, ami elsősorban magának az órának 

  köszönhető, mert aki az órai magyarázatra figyelt, rende- 

  sen jegyzetelt, az meg tudta tanulni az anyagot. A tanárnő  

óráit azért nem éreztem száraznak, mert nem volt olyan éles  

határ tanár és diák között, és a szemléltető eszközökben sem  

volt hiány. 

     Orosz Gyula, IV. a. 1976. 

   Személy szerint nekem azért nyújtott sokat ez a négy év, mert  

   megtanultam elég jól helyesen írni, és olvashatóan, s nem dicsek- 

vésképpen: szépen. Szerintem tanárnő nagyban elősegítette a  

szépérzékünk fejlődését, s nemcsak magyar és történelem, ha- 

nem az élet más, hétköznapi dolgai iránt is. 

     Takács János, IV. a. 1976. 

Náluk még figyeltem az íráskép milyenségére is, ha szükséges volt, visszamentünk az elfelejtett 

alapokhoz: rajzolgatták az előírt betűformákat, amit aztán az akkor még kötelező műszaki rajz 

órán is megerősíthettek.46 

                                                 
46  Egy-egy ilyen mondat leírása közben az is felmerül bennem, mi mindent hagytam el, hogy adtam le 

magam… Ha erről nem is írtam, azért éreztem, és ettől számomra sokkal cizelláltabbá vált  a kép, mint azok 

számára, akik ezeket a sorokat olvassák… 
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 Velük kezdtem el igazán a könyvtár beépítést a mindennapi életükbe, az a sok könyv, amit 

átlapoztak, irányíthatta őket később is. Állandóan vetélkedtünk: osztályon belül, vagy a 

párhuzamos osztállyal: iskolai szép kiejtési versenyek, szavalóversenyek előtt házi vetélkedőt 

rendeztük, hogy oldjam lámpalázukat. A beszámolók elkészítésével nemcsak beszélni tanultak 

meg, de a tudományos kutatásba is belekóstolhattak a maguk szintjén. (Ráadásul ezzel akkoriban 

iskolai divatot is teremtettem…) 

 Ekkoriban indult el az irodalomoktatásban a szövegközpontúság, sokat kínlódtak a 

verselemzésekkel, míg megértették, mit is kell nézni azokban. Ha nem is szerette meg mindenki 

az irodalmat, de oldottam versgyűlöletüket (Juhász Lajos IV. a. 1976.) kifejezése. Igyekeztem 

rávenni őket arra, hogy alakítsanak ki saját véleményt, amivel egyéni fejlődésüket is 

elősegítettem. Igazi egyéniségekké értek az érettségi idejére, akik a bölcsész-magyarázkodást 

is megtanulták:  

   Persze, könnyen lehet, hogy azért romlott el a helyesírásomat, mert 

   gondolataim rettenetesen gyorsan futnak, és leírni csak nagy gyorsa – 

sággal lehet, mert hamar elfelejtem. Pillanatok alatt születnek jó öt- 

leteim, de sajnos pillanatok alatt el is felejtem. 

      Kondás János, IV. a. 1976. 

Nem voltak ezek a gyerekek angyalok, voltak ebben az osztályban is pimaszkodók, ügyeskedők, 

irigyek, unatkozók, nagy játékosok, de valahogy mindezeket szelídebben tették, és még élt 

bennük a tanárok iránti respekt. Itt is akadtak olyanok, akik bevallották, sőt: dicsekedtek vele, 

mint Ignácz Berti,47 hogy őket nem érdekli egyik tárgyam sem, de hatása alól nem tudták kivonni 

magukat, hiszen naponta bombáztam őket valamivel. Szerencsére ebben az osztályban is megvolt 

az ellensúly: Ványai Teri tanító lett, Várvölgyi Józsi könyvkiadó, Schneider Hédi magyar-

történelem szakos tanár… 

 Ez volt az első (és utolsó) olyan osztályom, akikkel megkíséreltem az OKTV-n való 

részvételt, nem tudtam még, hogy a gimnazistákkal versengve labdába sem rúghattak. Önmaguk 

szempontjából azért mégis fontos volt ez! Schneider Hédi Radnótiről írt: ő, aki bölcsész  

alapokkal jött a mezőgazdaságba, megszerette a magyart és a történelmet, és nagy 

tudatossággal tanárnak készült egy mezőgazdasági szakközépiskolában. Most ő tanítja a 

tárgyaimat régi iskolájában, a Petőfiben, miközben – újságíró férjével együtt- szervezője és 

résztvevője a város kulturális életének, országos hírű mazsorettjeivel divatot teremtett. Sokat 

szavalt annak idején is, részese volt az iskola 125. évfordulóján megrendezett kulturális gálának, 

az újhelyi könyvem bemutatóin is aktívan volt jelen. Érdeklődéssel kísérem figyelemmel a dolgait, 

büszkén szoktam rá tekinteni: előttem az utódom… Amikor az érettségire készült, megfedett 

hangulatingadozásaim  miatt, remélem, ezt a tanári hibát neki sikerült elkerülnie… 

 A másik pályázóm Fekete Mari volt, aki nem véletlenül talált rá Gelléri Andor Endrére… 

Ahonnan ő jött, csak a kemény munkát ismerték, az olvasás gyönyörűségét, a zenét, a színházat 

én fedeztettem fel vele, s ezek váltak életének vigaszaivá. Érettségi után belemenekült egy 

házasságba, de ifjú férjének tragikus és korai halála miatt nehéz évek következtek rá. Ekkoriban 

sokat járt hozzánk, örülök, hogy a barátja lehettem. Kemény munkával megszerezte az akkor még 

ritka dísznövénytermesztő technikusi képesítést, de a munkahelyén továbbra is csak a 

kapásokhoz osztották be, féltek a tudásától. A faluban sem tudta ezt hasznosítani, ahova új 

házassága révén került, de nem esett kétségbe: elvállalta a gyógyszertár és a templom 

takarítását, elvégzett mindent, amit lehetett, és okosan irányította férjét és fiait. Amikor 

megjelent az újhelyi könyvem, elsők között reagált rá az interneten: 

   Drága Enikő. Olvastam az Észak-Magyarországban a könyv- 

                                                 
47  Merem remélni, hogy idővel ő sem érezte ezt dicséretesnek. Akkoriban járt az osztályomban levelező 

tagozaton a bátyja, elmondása szerint ugyanilyen volt ifjabb korában, s a változást látva vártam ennek a 

megfordulását is.  
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   bemutatódról. Gratulálok. El fogom olvasni. Mindig nagy sze- 

retettel gondolok Rátok. Neked köszönhetek mindent, ami 

könyv – és az olvasás számomra mindent jelent. 

Ölellek Fekete Mari 

Talán éppen e sorokat pötyögte, amikor postára tettem neki egy tiszteletpéldányt48, mert azt 

akartam, hogy olvasson a gyökereiről…. Nagyobbik fia, Balogh László is tanítványom volt 

harmadikos koráig, a cserbenhagyott gépész osztályomba járt. Anyjától örökölt érzékenységével 

nem is lett belőle traktoros, hanem műtős a kórházban, és hogy sorsa úgy alakult, ahogy, annak 

köszönhető, hogy anyja szívósságát már nem örökölte. De egyike azon ritka tanítványaimnak, akik 

érettségi után megkerestek, és viselkedésük miatt bocsánatot kértek… 

 Tanárságom ideje alatt tanítványaim között itt ment túl a szerelem az elfogadható 

határon: Tóth Gabi az érettségin a szíve alatt már Juhász Robi ajándékával vett részt, de arról 

akkoriban nem sokan tudtak. Szertelen és alkalmazkodásra képtelen kislányát egyedül nevelte 

fel, szakmunkásképzőbe ő is hozzánk járt, hogy aztán azt is otthagyja. Mára megszelídült, társra 

(és Írországban) munkára talált, s Gabi – aki Sárospatakon dolgozik, és gyakorta találkozunk - 

boldogan mutogatja kisunokája képét…49 

 Érdekes, hogy bár a párhuzamos osztályban ugyanúgy tanítottam, de más lett az órák 

hangulata, mert mások voltak a gyerekek.  Ott nem nagyon voltak kimagasló képességűek, s 

papírjaikat olvasva, úgy látom: kritikusabban is viszonyultak hozzám. Nehezen bírtak megbékélni 

a feleletekhez járuló ismétlő kérdésekkel – javaslatuk alapján el is hagytam ezeket -, 

nyomasztónak érezték a stílus órákat, rossznak az osztályozásomat, de azt azért ők is 

megtanulták, hogy szorongásuk mélyén nem én vagyok, hanem a tudás hiánya. Ők is, mint a másik 

osztály, értékelték az átélt közös élményeket: Mensáros Lászlót, Jancsó Adriennt, a 

kiállításokat, a zenehallgatást. Azt javasolták, hogy alapítsak szakkört, hátha azzal megnyerem 

azokat, akik az órán elidegenedtek az irodalomtól. (Dudás József, IV. b. 1976.) Így hát évekig 

kísérleteztem is vele, de be kellett látnom, nem fért bele igazán a mezősök idejébe, mert oda is 

a jók jártak, nem az elidegenedettek….  

 Innen is tanultak tovább szakmai vonalon néhányan (Spreitzer Judit, Bottka Gábor, 

Kincses László, Kovács Lajos), s néhányan elcsábultak a mezőgazdaságtól. Legmesszebbre talán 

Soltész Béla került, aki jogra készült, de végül Bodrogköz egyik tanyáján lett igazgató tanító: 

szakmai sikerekkel és szép családi élettel pótolta ki mindazt, amit – szülei halála miatt -  

nélkülözni volt kénytelen. Sok időt töltött nálunk érettségi után is, mert a férjem volt az egyik 

kedvenc gondolatpartnere, és gyermekei lettek az első magántanítványaim. Spreitzer Judittal 

nemcsak egy osztályba jártak, szerelmesként is összekapcsolódtak, míg azt a távolság el nem 

mosta. De Judit is hűséges maradt hozzánk, megosztotta velünk élete fontos eseményeit, 

gyermekeiről küldött képei családi gyűjteményünkbe kerültek bele.  

 Az osztály másik szerelmespárja, Józan Ági és Vincze Béla a furcsa párok sorába 

tartozott, bár arra volt tippem, hogy mi hozta őket össze… Sajnos, azt nem tudom, mi lett velük. 

Rossz szokásként a Mezőben többnyire csak az osztályfőnöket hívják találkozóra, tanáraikra nem 

kíváncsiak… De sosem felejtem el Ági átszellemült arcát, ahogy az utolsó tanítási napon a tőlem 

kapott jutalomkönyvet magához szorítva járt a folyosón… 

                                                 
48  Legszívesebben minden tanítványomat megajándékoznám vele, de nincs a tulajdonomban annyi 

példány még , a családtagjaimnak sem jutott. De Fekete Mari (1976) és Nagy Peti (1993) kapott, mert nekik 

szükségük volt rá… 
49  Nagyon érdekes, hogy sok ilyen történet nem kavarta fel az iskolát, még egy zöldséges kislányról 

tudok, aki megnyerte az iskolai szép kiejtési versenyt, aztán kimaradt és férjhez ment az egyik falubeli fiúhoz… 

A mi iskolánkban a gyakorlatok miatt meglehetősen szoros kötelékben élnek a lányok és a fiúk, de bizonyos 

határokat betartottak. Hogy ez azért van, mert zömmel faluról jöttek, s az ottani erkölcsi szabályok hatottak 

rájuk, vagy az iskola tette őket ilyenné, nem tudni. De az biztos, mi sokat tettünk ezért is, ha mással nem, 

bizonyos könyvek ajánlásával….  
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 Újhelyi tanításom első szakaszában kóstoltam bele a felnőttoktatásba, amit különösen 

megszerettem, pályám legszebb ajándékának ma is azt tartom. Eleinte az izgatott, hogyan tudom 

a nálam idősebbekkel megszerettetni tárgyaimat, aztán osztályfőnökükként arra is rájöttem, 

hogyan tudom motiválni tanulásukat. Mert munka és család mellett iskolába járni nem könnyű 

feladat, minden elismerésem a tanítványaimé volt, akik közül a legkitartóbbak eljutottak az 

érettségiig, ami számukra többnyire a munkahely megtartásának feltétele is volt.  

1974-től a nappali osztályok mellett a kertészeti levelezőknél magyart és az estiseknél 

magyart és történelmet tanítottam, ahol osztályfőnök is lettem. Ez ott csak adminisztráció lett 

volna - kicsi gyermekeim miatt ezzel akartak könnyíteni –, ha nem vettem volna komolyan. A heti 

két nap iskolába járó diákoknak ugyanúgy kellett napi feleletekre készülni, mint a nappalisoknak. 

Sok időt töltöttünk együtt, írtak és beszéltek, volt idő megismerni őket, moziba, színházba is 

mentünk közösen, és természetesen mikulásoztunk is… Egyik felnőtt osztályom egy kis verssel  

búcsúzott tőlem: 

   Diákok – diákok, felnőtt gyerekek,  

   Nem akarok rosszat, csak jót és egyebet. 

   Egy óra-két óra, bármi unalmas is nektek, 

   Ez az élet rendje, bár hogy is szeretnétek. 

   Egyes – kettes, sok rossz jegy, de akad közte jó is, 

   Nem sokára év vége, ez az élet törvénye. 

Magamra ismerek ebben a versezetben: szerettem ezeket a felnőtt gyermekeket!  Aztán az 

estit felváltó levelező tanításba is belekerültem, hogy innen aztán ki se szálljak, míg nyugdíjba 

nem mentem. Ott nem napi feleltetések, hanem negyedévi beszámolók és év végi vizsgák voltak, 

de itt is napi kapcsolatba kerülhettem azokkal, akik szorgalmasan eljártak az órákra.50 

Mindenféle névsorolvasási kényszer nélkül sokan voltak az óráimon, de hogy magyart, vagy 

történelmet tanítottam, az meghatározta, mennyire sikerült megismernem őket. Magyarból 

negyedévenkénti házi feladatokkal is megkeserítettem az életüket, az lett a szóbelire a beugró – 

de gyakorlás nélkül itt sem lehetett elvárni az érettségi dolgozat biztos megírását.  

Második saját osztályom is levelezős lett, nehézségét az érettségi évében az jelentette, 

hogy mivel a párhuzamos osztályok mindkét tagja 30fő alá süllyedt, összevonták őket, s nekem 

jutott a megtiszteltetés ennek a nagy tömegnek mozgatására. Beleizzadtam… De jó lett arra, 

hogy megtanuljam: a levelezőket sem szabad csak adminisztratív eszközökkel számon tartani, a 

felnőtteknek is szükségük van egyféle irányításra, szellemi (és lelki) vezetésre… 

1974-78 között újabb párhuzamos osztályt kaptam, akiket négy évig tanítottam mindkét 

tárgyamból, mellette osztályfőnök voltam az esti tagozaton, s a kertész levelezőket érettségire 

készítettem fel irodalomból. Emlékeimben azonban nincs olyan felhőtlen öröm a nappalisokkal 

kapcsolatban, mint a korábbi társasággal volt, pedig velük is sok mindent átéltem, nemcsak a 

tanórákon találkoztunk. Az iskola lehetőségei is bővültek: közösen lettük részesei az Erkel 

színházba szóló operabérleteknek, amit akkoriban indított el a tanulói szakszervezet 

finanszírozásában Rezsabek Gyula, gépészmérnök-tanár, az ások osztályfőnöke. Hogy ezt a rossz 

szájízt a szakmais osztályfőnökök vetélkedése okozta-e – a másik osztályt Porényi Béla, az iskola 

volt diákja vezette -, vagy valami más, ma már eldönthetetlen. Ők voltak azok, akik a 

tanítványaimmal való munkazajokat felfújták, s szították ellenem a bennük élő tüzet. De most, 

hogy e sorokat írom, már gyanakszom magamra is, talán csak belefáradtam a nagy loholásba, 

hiszen a feladataim megnőttek az iskolában és az iskolán kívül is: a Pedagógus Párvezetőségben 

és a TIT-ben akkoriban kezdtem el dolgozni, még ha azt akkoriban nem is éreztem tehernek, 

minden bizonnyal kihatott a hangulatomra.…  

                                                 
50  Csak a vizsgán való megjelenés volt a kötelező, a konzultációnak nevezett személyes találkozások 

fakultatívok voltak… 
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 Olvasom a 4 évről írott Kritizációjukat – Mátray Feri(ke) (IV. a. 1978.) Szavaik nem sok 

újdonságot tartalmaznak az előző osztályokhoz képest: ugyanazt dicsérik és szidják, mint azok. 

Itt azonban buktattam is, amit nappalai tagozaton ritkán tettem, mert úgy véltem, nem buktatni, 

tanítani kell. Csak akkor került rá sor, ha pedagógiai okokból fontosnak éreztem, Hajdú István 

(IV. a. 1973) vámtiszt korában meg is köszönte, hogy anno helyre tettem őt … Most azonban égő 

orcával olvastam a következő sorokat: 

   A másodikos bukásom valóságos lelki válságot idézett bennem,  

   akkor nap, amikor megmondta, hogy elvágott, hazamentem, ren- 

   desen sírógörcseim voltak. … akkor nagyon megutáltam a magyart, 

   és ez meg is látszott a jegyeimen. Aztán a második félévben min- 

   dent megpróbáltam, még tanulásra is adtam a fejem… 

         Gönczy Csaba, IV. a. 1978. 

Idegesebb is lehettem, mert a feljegyzések szerint meg-megsértegettem a diákjaimat, de ők 

már természetesnek tartották, hogy órán zenét hallgatunk, hogy ott van a szakközépiskolában is 

a művészet, s még többet kívántak ezekből. Hiányolták az erősebb nyelvtanozást is, nem tudva, 

hogy ez az iskolatípus miatt ilyen kevés, habár érdeklődésem hiánya miatt túl sokat nem tettem 

én sem ezen a téren. Innentől rendszertelenebbé vált a vázlatírásom is, s a hiányokat velük 

pótoltattam, amit nem szerettek. Írásaikat olvasva azonban legnagyobb bűnömnek azt tartom, 

hogy elfogadtam a csak felolvasott beszámolókat is, ezzel a legjobb ötleteim egyikét magam 

csaptam agyon.  

De azért itt is volt mire emlékeznem, hiszen velük kezdtem meg a könyvtár tudatos 

beépítését az órai munkába, amihez azonban már nem a férjem, hanem az utóda, dr. Váradi 

Györgyné adott nagy segítséget, aki a Sárospatakra hazatérő Jancsi után lett az iskola 

könyvtárosa. Akkoriban még szombatonként is tanítottunk, a gyerekek havonta egyszer jártak 

haza a kollégiumból, több időnk volt mindenre. Az olvasással pedig már úgy beetettem őket, hogy 

Beri Juditnál (IV.b.1978.) azt olvasom, hogy hétvégére is igényelnék a könyvtárat, akár 

felügyeletet is vállalnának benne.  

 Még mindig nem volt kötelező a történelem érettségi, emiatt aztán nehezebbé vált a 

tanítása. Ezekben az osztályokban próbálkoztam a magyar és történelem órák sajátos 

összeházasításával, amit azonban csak bizonyos témáknál lehetett megtenni, de ebből a 

kísérletemből nőtt ki az összefoglaló óráknak a sokszínűsége. Ebben az útkeresésben jóval 

kevesebbet törődtem a visszakérdezéssel és a feleltetéssel, s ezt is érzékelték: a jók szememre 

hányták, a rosszak erre fogták rá, hogy nem tanultak kellő intenzitással. Erős kritikai hang 

fogadta a differenciálásomat is:  

   Akik jól szerepeltek „még annak idején,” számukra az mindent  

   megoldott, abból éltek. Azt nem tagadom, hogy azoknak nincs 

   tudásuk, de nem tanulnak, mert tudják, hogy úgyis meglesz, a- 

mi kell… 

     Kozma Katalin, IV. a. 1978. 

Ugyanezt húzta alá az egyik érintett versmondó lányom is: 

   Sokszor éreztem tanárnő túlzott jóságát, és bevallom, egy-két 

   alkalommal ezek árnyéka alatt elhanyagoltam a tanulást. Még sze- 

   rencse, hogy mindig észrevettem, és pótoltam a hiányosságokat… 

   …ne különítse el a tanárnő önmagában: ez jó magyaros, tudja… aki 

   jó magyaros is lehet néha lusta. És ha túlságosan biztonságban ér- 

   zi magát, elhanyagolhatja a tanulást. 

        Tornai Ilona, IV. a. 1978. 

Lehet, hogy ez csak néhány esetben volt így, de lám csak, ezek a gyerekek is voltak annyira 

büszkék és érzékenyek, mint én gimnazista koromban, s a jó szándékból következő hibát is 

érzékelték. Időben érkezett a figyelmeztetésük akkoriban…. 
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 Ebből az osztályomból Páricsi Éva (IV. a. 1978.) lett tanító, aki sportos egyéniségével 

bennünket is megmozgatott. A tanár –diák meccsek sorát ő bővítette a női focival, ahol magam is 

kapusként domborítottam, mert futkározni nem volt kedvem. Erre aztán később már nem 

szívesen vállalkoztam, mert megtapasztaltam, milyen nagy erővel tudnak becsapódni a labdák… 

Képzős korában is még meglátogatott bennünket, aztán elnyelte őt az élet…. 

 S ahogy olvasom a papírjaikat, azt is megállapíthatom, hogy azért szerettek is engem! 

Ennek néhány hete Laczkó Sándor (IV. a. 1978.) - akivel érettségi óta nem találkoztam - 

érzékelhető jelét adta, amikor az utcán összeakadva szeretettel megsimogatott, mert ő sose 

volt a szavak embere. A tárgyaimmal is megbékéltek, értékelték, hogy tartalmas órákat 

produkáltam, és nem akart isten lenni a diákjai előtt (György Gabriella IV.a. 1978.) Mert az nem 

változott: szerettem a diákjaimat, és ha meg is dorgáltam őket, azért adtam is érte valamit. De 

valahogyan ettől az időtől kezdve egy kicsit sajnálni is kezdtem őket: féltettem a feleslegesen 

rájuk pakolt terhektől. De nemcsak ledorongoltak, néha igazolták is tetteim jogosságát: 

   Úgy gondoltam, jobb, ha nem írok, mert nem akarom tanárnőt 

   ismételten megbántani, hisz épp elégszer megtettem az első  

   két évben. Mégis el kell mondanom, hogy harmad és negyed év- 

   ben tanárnő jó hatással volt rám. Nagyon nem tetszett, hogy a 

   tanárnő egyesekkel kivételezik, de úgy érzem, hogy ez az utóbbi 

   időben megváltozott. Tanárnő bizalmat adott nekem. Ez serken- 

   tően hatott rám. Romenda Róbert IV. a. 1978 

       . 

Ezt a serkentést azok is élvezték, akikről nem is sejtettem. Lévay Pisti, aki felébresztette Peti 

fiam kutyamániáját, és megajándékozta Marcellával, a görög teknőssel, nem volt túl jó helyesíró, 

de a katonaság alatt mégis írni és publikálni kezdett… A hírre postafordultával válaszoltam, 

kérve, hogy küldje el írásait, hagy kijavítsam, de megnyugtatott, ott is van, aki korrigálja….Kár, 

hogy civil életében ezt már nem folytatta! 

 Az egyik tanulóm ebből az osztályból – nagy meglepetésemre – versben foglalta össze a 

véleményét a négy esztendőről: 

     Érdekes volt általában, 

     Mindig újat hallottam, 

     Igaz, hogy az iskolában 

     Nem sok mindent tanultam. 

 

     Sok olyan dolgozatot írtam,  

     Ami nem volt igazságos, 

     Volt olyan, hogy egyesre álltam,  

     De nem a jegy, a tudás a fontos. 

 

     Azért, mert valaki csak tanulgatott, 

     Az osztályt nem kellett volna büntetni 

     Azzal, hogy mindenki cetlit írhatott, 

     Ilyenkor nem szoktam én írni. 

      

     Ennyi, ami engem bántott,  

     De az óra az nagyon érdekes, 

     Tetszett, ahogy a tanárnő tanított,  

     Azt hiszem, benne van, ami lényeges. 

        Urbán Ferenc IV.a . 1978. 

Akkoriban tilos volt szerenád ürügyén elhagyni Újhelyt, így hát rendre kimaradtam abból. De 

Szedmák Sanyi, Mátray Feri és Hegedűs Lajos megtörte ezt a sort: kismotorral átjöttek, félig 
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megfagytak, de elégedettek voltak, hogy meglephettek éjszaka háromkor…. Szép gesztus volt 

tőlük, csak én idegeskedtem, hogy nem történt-e semmi bajuk hazafelé menet, s mi lesz, ha 

kitudódik?! 

 Feltehetően a másik osztályban is így taníthattam, de ott talán érzékenyebbek voltak a 

tanulók, nemcsak a lányok, a fiúk is. Most is előttem van Stark Pista (IV. b. 1978.), amint 

álmodozva ül a helyén, a körülötte lévő világból nem sokat érzékelt, bezárkózott a sajátjába… 

Akkor volt boldog, ha bemehetett a könyvtárba, és a Barcsay-féle anatómia könyv útmutatása 

alapján rajzolgatott. Festő lett belőle, az iskola fennállásának 125. évfordulón láthattuk képeit. 

Azóta sok-sok kiállítása volt már, de valahogy – sajnos - mindegyikről lemaradtam…  

 Durst Géza (IV. b. 1978) az osztály bohóca címre pályázva éppen a hátam mögött 

mutogatott, amikor váratlan megfordulásom miatt lelepleződött. Reakciómra jellemző, hogy már 

emelkedett a kezem, de szerencsére visszavonultam – soha nem ütöttem meg egyetlen 

tanítványomat sem, ők sem engem! Csak szavakkal csapdostam, amikor felemlegettem eme nemes 

cselekedetét. Egy idő után aztán ő vesztette el a türelmét, s megkért: most már szálljunk le 

egymásról…. Kémia szakos tanár lett belőle, mert ugye, Isten nem ver bottal… Jelenleg az egyik 

pataki iskolában igazgatóhelyettes, s a legudvariasabb tanítványom: ha találkozunk, szinte a 

tenyerén hord, s minden osztálytalálkozójukra átvisz, hogy találkozhassak régi diákjaimmal… 

 Popovics István (IV. b. 1978.) is a nagy kritikusok közé tartozott, de szépen mondott 

verseket és irodalmi próbálkozásai is voltak, a Tanítványi zsengékben meg is őriztem néhánya 

ezekből… A négy év összegzésében visszavonta kritikáját, s az érettségi után a következő 

szabadverset küldte el nekem postán, mintegy engesztelő ajándékként. Láthatóan ő is ráérzett 

ekkorra a kibeszélés örömére, s egy kockás füzetlapra leírta – nem az öröklétnek szánva – 

gondolatait, melynek szürrealista soraiban összekapcsolta a tanítványt és a tanárt. Azt a 

magányosságot, amit akkor érzett, egy idő után minden érettségin én is megéreztem… 

  Az égen csillagok táncoltak vad disco zenére.  

  Fekete kalapban, mezítláb jött felém a félelem, menekülnöm kellett. 

  Összetört csontjaim csak a menekülés tartotta össze. A fehéren szuny- 

  nyadó km kövek között egyedül cipeltem a terhet. Percenként zuhantam  

bele a világos valóságba. Itt fogok beleőrülni – mondtam az ég és a föld 

között lebegve. Kerestem, de mindenből hiányzott, ezért volt mindenben 

benne. – Ah! semmiség, mondtam aztán. A szenvedőt nem érti, ki nem szen- 

vedett és Krisztuson kívül meg senki sem szenvedett. Anyám emlőiből éde- 

sen szívtam egykor a tejet, szopni a szürrealizmust azonban már nem ösztö- 

neim miatt tettem. – Ah! őrültség  - mondtam, meg kellene tanulni zongoráz- 

ni, vagy olaszul, spanyolul, franciául beszélni. Most a kimondott szónak es- 

küdtem hűséget, az lett a vesztem. Ezért maradtam sokáig néma, ezért fe- 

ledtem el egy időre az emberek nyelvét.  

 Szép dolog emberekkel foglalkozni. Szép dolog lehet minden évben  

újra és újra újat találni a tananyagban. Tudom jól, a szeretet, végső hatá - 

rát mindig feljebb tolva, érinti a gyűlöletet, az unszimpátiát is. Az élet kü- 

lönlegessége kegyetlen kapocs. Olyan küldetés ez, amellyel a sors bíz meg,  

vagy az ember lába elé löki. Mosolyogjon nyugodtan tanárnő. Nem tépem ösz- 

sze a szavakat, nem rakom egymás után a mondatokat, és vissza sem mosoly- 

gom. Ezeknek a mondatoknak nem érdemes az értelmét keresni, mert a végén 

még azt hinnénk, értjük. Bocsánatot kérni semmiért nincs kedvem, de tán két 

szócskára még futja az erőmből. KÖSZÖNÖM NAGYON! 

 Könnyezett a szél az orgonabokrok virágai között, május volt, és mint- 

ha semmi sem történt volna tovább táncoltak az égen a csillagok vad disco ze- 

nére.  

       Sp. Jún. 27. 14h. 
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Erdőhorvátinak lehet valamilyen furcsa kisugárzása, Sóvári Éva, zrínyis pecurom hazája ez a kis 

falu, s ez a kései gyermek, Popovics Pista is felszívott belőle valamit… Az iskola történetének 

évfordulójára készített évkönyvben érdekes írással idézte fel a diákéveket, amivel nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy az akkori igazgató, Rezsabek Gyula – aki pedig az osztályfőnöke volt –, 

raktárban való elhelyezésre ítélte a könyvet: 

  …20 év távlatából olyan, mint lenézni a Napból, vagy megvizsgálni egy 

  metszetet elektromikroszkóp alatt. …átlagos osztály volt a mienk- min- 

  denki tündéri volt. Főleg a lányok. Mindig szerelmes voltam – iszonyúan 

 komolyan és halálosan – ezért a tanulás nem is érdekelt. Verseket írtam. 

Másodiktól kialakult egy szűk baráti kör (Stark, Romenda, Molnár, Popo- 

vics) és ettől kezdve tényleg jóban-rosszban együtt voltunk. Legjobban 

szerettük a szüneteket. Különösen, ha akkor ki lehetett menni az udvarra.  

Állandóan a lányokat néztük és róluk beszélgettünk. Persze, mindannyiónk- 

nak volt „komoly” szerelme. Nagy hajat növesztettünk, cigarettáztunk, it- 

tunk és mindent elkövettünk, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet.51 

 Pedig élettel teli írásában – alulnézetből! - jól megidézte az iskolai hangulatot, diákkorát, amikor 

Stark Pistával és Molnár Barnabással52 – és a többiekkel – felnőtté váltak. Öröm számomra, 

hogy mind a mai napig megőrizték egymást! Szívet melengető élmény volt találkozni velük tavaly 

nyáron azon a várbeli hangversenyen, amihez talán én is hozzájárultam az órai 

zenehallgatásokkal…. 

 Ennek az osztálynak Konyári Erzsike és Kovács Zoli volt a szerelmespárja, bár olyanok 

voltak, mint a jó testvérek: diákként sokat segítettek egymásnak. Ők is együtt vannak mind a mai 

napig… S legfőbb kritikusom, Bajánházy Péter (IV. b.1978.) is megtalált az érettségi után: 

amikor munkahelyén, a Borkombinátban szavalóversenyre nevezett be, bejött az iskolába, hogy 

megbeszélje velem – mint hajdanán – a fellépését.53 

 Ezzel az osztállyal robbant ki a Biblia-ügyem elsős korukban, amikor Iván Éva behozta 

otthonról a sajátjukat… Számomra a Biblia olyan, mint Homérosz, egy irodalmi alkotás, amely 

évezredek emberi tapasztalatát foglalja össze, s amelynek ismerete hozzátartozik az általános 

műveltséghez. Éppen ezért arra biztattam őket, hogy ismerkedjenek meg vele, és értetlenül 

álltam ott, amikor kiderült, hogy egyetlen Biblia milyen hatalmas vihart váltott ki a kollégium 

vezetőjéből. Igazgatói kihallgatásra akkor rendeltek először és utoljára, ahol a szoba közepén 

álltam, miközben az igazgatóm az íróasztala mögött biztonságban ült. Hiába bizonygattam, hogy 

nemcsak történelem órán van rá szükség, a különféle irodalmi szemelvényekhez is 

nélkülözhetetlen az ismerete, csaknem pártfegyelmiig fajult az ügy. 

Őszintén szólva nem nagyon értettem azt a nagy felhajtást, hiszen én 18 éves koromtól 

ateistának tudtam magam, lelkemben nem viaskodott az ördög az angyallal, mint az övékében, akik 

gyermekkorukban ezt szívták magukba. Amikor a közismeretis igazgatóhelyettes, Sarkadi Antal 

engem támogatott meg, elsimult a dolog, de a Biblia továbbra is tiltott könyvnek számított a 

kollégiumban. Azt meg csak csendben jegyzem meg, hogy amikor néhány év múlva az irodalmi 

tananyag része lett a keresztény mitológia, s egyes szemelvényei bekerültek a 

szöveggyűjteménybe, annak ugyanezen kolléganőm lett a legharsányabb helyeslője. Csak ámultam 

és bámultam, s ma már annak is örülök, hogy gyávaságból (vagy bölcsességből?) nem vettem rajta 

revansot.  

                                                 
51  Jubileumi évkönyv 101. 
52  Ő lett emlékezetes tanítványom, Kiss Éva férje, bár a suliban nem találkoztak, mert éppen váltották 

egymást, de a gönci barack – és az alma mater – összehozta őket… 
53  Egyike azoknak, akik sajnos már nem élnek. Több esetben kellett volna erről szólnom, de emlékeimben 

élnek valamennyien …. 
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A bé osztállyal jobb volt a kapcsolatom, mint az ásokkal, ha eleinte ők is szívesen 

lecseréltek volna más tanárra, lassan azért megbékéltek velem. Írásaikban ugyanazon 

vádpontokat adták elő, mint amelyeket a másik osztálynál már idéztem, ezért ismétlésüktől 

eltekintek. De elgondolkodtam: lehet, hogy igaza lenne Varga Csabának (IV.a. 1973.), aki hajdan 

megjósolta nekem a jövőt ?! Belefásultam ekkorra a dolgokba?! Ezeknél az osztályoknál most én is 

érzem a magam mélypontját, de szerencsére, meg tudtam újulni.54 

1977-ben az itt kapott első minősítésemet dr. Sinkó Flórián jegyezte, de Sarkadi Antal 

készített rólam: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Munkássága kezdeményező hatással van tantestületünk működésére. 

 Példát mutat a magyar és történelem szertár és szaktanterem önte- 

 vékeny kialakítására, különböző korszerű oktatási formák bevezeté- 

 sére. Napi bejárással és két, 6 éven aluli kisgyermek nevelésével sú- 

 lyosbított elfoglaltsága mellett is tud időt szakítani különböző szem- 

 léltetési eszközök (tabló, térkép) készítésére. Ezeket a segédeszkö- 

 zöket többnyire maga tervezi, gyűjti hozzá az anyagot, és maga raj- 

zolja – kötelező iskolai elfoglaltsága mellett otthon vagy a nyári szü- 

netben…Növendékeit nem egyszerűen csak magyarra oktatja, hanem  

az olvasás megszerettetésére, a művészetek iránti fogékonyságra,  

vagyis tágabb értelembe vett kultúrhistóriára is. Az az elve, hogy a  

leendő mezőgazdasági szakember is csak akkor töltheti be fontos me- 

zőgazdasági szerepét, ha környezetében a művelődés – önművelődés 

igényét is el tudja hinteni. 

Különösebb zökkenők nélkül illeszkedett be a tantestületbe. Minden- 

kivel jó viszonyt alakított ki anélkül, hogy bárkivel is meghittebb ba- 

rátságba került volna. Ez összefügg kissé félszeg, tálán félénk, bizal- 

matlan magatartásával. Ez azonban nem zavarja őt sem a nevelőkkel,  

sem a diákokkal való egészséges kapcsolattartásban.55 

Ez a minősítés aztán júniusban az Oktatásügy kiváló dolgozója jelvényt is meghozta Posgay 

elvtárs-úr miniszteri aláírásával, a felterjesztés szavai szerint: 

Ezt a szakadatlan kísérletező, a pedagógusságot a megszállottság ere- 

jével művelő munkát értékelné méltóképpen a javasolt kitüntetés …56  

A Patakról elűző majd én megmutatom ezeknek lendülete hajtott előre, s bevallom, jól esett a 

kitüntetés – kinek nem?! Az meg külön is, hogy az engem első óráim egyikén leminősítő történelem 

szakfelügyelővel és volt kollégiumi főnöknőmmel egyszerre kaptam meg azt. Lehet, hogy nekik az 

a sokadik lehetett, sohasem kérdeztem meg. Akkor - a hiúságomon túl - egyféle tartást is adtak 

ezek, hogy védekezhessek a ne nyüzsögj már ennyire, mert akkor kiderül, hogy mi nem csinálunk 

semmit – szerű beszólások ellen.   

 Az 1978-as érettségin egyszerre 4 osztályban szakadt rám a dolgozatok javítása57 és a 

szóbeli feleltetés, könnyen megutálhattam volna az életet és az irodalmat egyaránt, de én 

kerültem ki győztesen a játékból. Grafomániás voltam, így hát a dolgozatjavítás észrevétlenül 

                                                 
54  Mai eszemmel tíz évenként új iskolába küldeném a tanárokat tanítani, hogy kényszerítve legyenek arra, 

hogy egy új környezetben maguk is megújuljanak…. 
55  Martinák Jánosné kiegészítő minősítése, 1977. jan. 4. 
56  Kitüntetési javaslat (dr. Sinkó Flórián, Éles Ilona szakszervezeti titkár, Szabó János, MSZMP titkár) 

  1976. december 22. 
57  Tanári pályám legmegterhelőbb részét alkották az érettségik, melyekhez az írásbeli dolgozatok 

javításával vezetett az út: az lett a gyerekek (és az én minősítésem) alapja. Azokból a füzetekből, amelyekbe 

ezeket írtam, egyedi gyűjteményem volt, de néhány éve a nagy pakolgatások közepette vagy elraktam, vagy 

megsemmisítettem, nagyon sajnálom, mert most különleges olvasmány lehetne….  
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részévé vált az életemnek, sohasem éreztem tehernek, hanem adaléknak diákjaim 

megismeréséhez.  Kétségeim ellenére ekkorra tanítási módszerem stabillá vált, s a diákjaim is 

tudtak. Ezen az érettségin már új igazgató került az iskola élére, a gimnáziumból jött át Páricsi 

Viktor, aki nemcsak hogy nem volt szakmais, magyar szakja révén rálátása is volt a 

lehetőségeinkre. Sokat vártam tőle, de nem azt, amit kaptam….  

Közben elindult az iskolában egy új típusú szakkör, az önfinanszírozó módon működő Ifjú 

Történelembarátok és az Ifjú Matematikusok Köre, ami a TIT égisze alatt futott, mert 

anyagiakkal az fizette a körvezetőket. A matematika elhalt, de nekünk mindig volt legalább 20 

történelembarátunk, még a szakmunkások közül is voltak sikeres dolgozatíróink…. Legfőbb értéke 

a rugalmas formában rejlett, s a tanulók egyéni befizetését úgy oldottam meg, hogy az iskola 

pénzét csapoltam meg, s a bekapcsolódó tanártársak – az idők folyamán az iskola minden egyes 

történelem szakos tanára megtette ezt – aztán előadásokat tartottak, szerveztek és pályázatok 

révén egyedileg foglalkoztak egy-egy tanulóval. A nyugdíjba menésem idején megjelent helyi 

lexikon erről így írt: 

   Ifjú Történelembarátok Köre 

 1981-89 között működött, melynek munkájába valamennyi történelemtanár 

 bekapcsolódott, s a történelem iránt érdeklődő tanulóknak kívántak több is- 

 meretet adni. A diákok egyéni kutatómunkát végeztek, pályamunkákat ír- 

 tak. Először 1983-ban hívták regionális találkozóra a környező megyék kö- 

 reit, 1984-től ez a kezdeményezés országosra bővült. A 9 év alatt 40 dol- 

 gozat született, 1989 óta csak helyi pályázatokon szerepeltek. A kört  

 Martinák Jánosné vezette.58 

A siker titka nemcsak a történelem iránti érdeklődés, hanem az ott kapott sikerélményben 

rejlett! Szakközépiskolások voltak a mieink, akik a gimnazistákkal akkor sem vetélkedhettek, ha 

kimagaslóak voltak, mert a korabeli vélekedés miatt egyféle előfeltevéssel éltek irányukba. Itt 

viszont mindig volt valamilyen eredmény, ami a többieket is inspirálta, hiszen a Zemplén vármegye 

régi nagytermébe szervezett felolvasó ülések egyre nagyobb hírverést kaptak a városban is…Az 

egyik nyertes jutalmul például egy soproni honismeretis táborba kapott meghívást, ahonnan 

Bécsbe is átlátogattak akkor, amikor a határok szentek és sérthetetlenek voltak. A 

zöldségtermesztőnek tanuló Suszter Éva sikere különösen örömmel töltött el, személyében egy 

olyan (állami gondozott) kislány jutott sikerélményhez, ami az életére is kihatott. Már 

nyugdíjasként az egyik névnapomra kaptam is tőle egy üdvözletet a következő sorokkal: 

  Drága Tanárnő! 

  Nevenapja alkalmából kívánok minden jót! Nagyon-nagyon sok szeretettel… 

  Olvastam, hogy könyvéhez iskolai történeteket gyűjt, az én történetem nem 

  Hiszem, hogy segítené munkáját. Én csak bajt okoztam tinédzser koromban… 

  A végére azért összeszedtem magam, és ebben Tanárnőnek ÓRIÁSI szere- 

  pe volt. Imádtam a Levéltárba járni. Azok a törékeny, régi könyvek, az a csend, 

  nyugalom, ott boldog voltam. 

  Most is boldog vagyok, két nagy fiam van, András és Attila, 18 és 16 évesek. I- 

  mádom őket és a férjem is, már 19 éve vagyunk együtt.  A Flóraland Kft-nél  

  dolgozom, semmi extra….. 

  na, búcsúzom. Most elöntöttek az érzelmek. Szép időszaka volt ez az életem- 

  nek, sok segítőkész ember vett körül, amit lehet, hogy akkor nem is értettem. 

  Még egyszer kívánok minden jót, sok puszi  

Suszter Éva (Nagyné) Suszi (IV.z. 1983.) 

 Amikor 1978-ban kimentek az érettségiző osztályaim, újra párhuzamos osztályokat 

kaptam és a szőlőtermesztőknek osztályfőnöke is lehettem. Életemben először kóstolhattam bele 

                                                 
58  Sátoraljaújhely Lexikon (Sátoraljaújhely, 1999.) 
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nappalis osztály osztályfőnöki munkájába, és nem is akármilyen volt a kihívás: 29 fiú és egy szem 

lány tartozott az osztályomba. Akkorra már egy estis és egy levelező osztályfőnökségen túl 

voltam, s nagy izgalommal vettem magamra, hiszen az osztályfőnökség a pedagógus-pálya egyik 

legszebb feladata. S ha két kisgyerek mellett nagyon nehéz volt igazán helytállni, arra mégis jó 

volt, hogy kipróbálva magamat, tudjam, mit kell legközelebb másként csinálnom. Viszonylag sok 

papírom maradt meg róluk, de a 10 éves találkozón visszaadtam nekik azt, amin a négy éves 

munkámat értékelték – megbocsáthatatlan és pótolhatatlan a tettem: emiatt nem kerülhettek be 

a kézírás-gyűjteményembe, mert nekik nem volt nálam más írásuk.  

 Három évig a magyart és a történelmet is én tanítottam az osztályban, ami heti 5+1 

órában való találkozást jelentett, és azt a sokféle tanórán kívüli programot, amit, mint ofinak 

kötelező volt megtennem, s amelyek mellé még önként és dalolva magamra vállaltam néhány 

dolgot. A 4 helybeli, 5 bejáró, 21 kollégista és 7 tanulószobás elsősből 27-en jutottak el az 

érettségiig. Sok hátrányos helyzetű gyerekkel csináltam végig mindazt, ami révén negyedikre 

nemcsak az iskola legjobbjai lettek, de az iskolai közösségi életet – ODK, KISZ, szakszervezet- 

is ők irányították. Két pedagógus-gyermekem, Kiss Éva és Horváth Laci az MSZMP-nek is tagja 

lett, a diákok közt elsőként.  Szinte mindannyian sportoltak, ezen keresztül lehetett őket 

legjobban megfogni, de a gyakorlati oktatás miatt amúgy is sportos életre vállalkoztak, amiből a 

szüreti munkák idején nekem is ki kellett vennem a részem. Osztályfőnökként ez jót tett, hiszen 

kötetlen keretek között láttam a másik arcukat. Ezek révén én is visszatérhettem azokra a 

helyszínekre, ahol zrínyis nevelő koromban jártam. De mennyire más volt ez a hangulat, hiszen a 

BÁG iskolánk gyakorlóterülete volt, s addigra már én is többet konyítottam ahhoz, hogy ott mi 

vár rám. 

 Sajátos helyzet adódott az egy lány+ sok fiú összetételből, de Kiss Éva DT titkárként (és 

nőként) nemcsak szervezte, irányította az osztály életét, egy kicsit rajta hagyta a nyomát a 

fiúkon is. Én is sokat köszönhettem neki, egyik ofi jelentésemben írtam a következőket róla: 

    …egyénisége elég erős volt arra is, hogy a káros  

    befolyások ellen is tudjon küzdeni. Hogy nem ma- 

radtam magamra a fiúkkal szemben, neki is köszön- 

hetem. 

Persze ez nem mentett meg attól, hogy húsvét utáni találkozásunkkor agyon ne locsoljanak, az 

első alkalommal még tán sírásra is fakasztva. De a későbbiek során leszoktak erről, s nőnapokon 

az egész iskolában a legszebb virágokat mi kaptuk Évával… 

A legnagyobb élmény az volt számomra, hogy velük együtt átélhettem felnőtté válásuk 

egy szakaszát. Ezt ugyan minden osztályban, ahol tanítottam, végig követhettem, de egy 

osztályfőnök egy kicsit mélyebbre is beleláthat ezekbe a dolgokba. Rendszeresen készítettem 

velük mindenféle felmérést, a Moréno-tesztet gyakorta megcsinálták, mert azokon végig 

lehetett kísérni, hogyan alakulnak a kisközösségek, a peremgyerekek hogyan találnak barátra, 

hogyan tűnik el a városi és kollégista szembenállás.  

Egyik felmérésükben – a történelmi példára utalva - túlzókra és mérsékeltekre osztották 

fel magukat, amiben valójában a tanuláshoz való hozzáállásuk rejlett. A túlzókat nem igazán 

érdekelte a jövő, a mának éltek, a mérsékeltek pedig a tanulásra koncentráltak, hogy tovább 

léphessenek felsőbb iskolákba. Sajnos, az előbbiek voltak túlsúlyban, balhéik miatt sokat 

szenvedtünk, amit az érzékenyebbek nehezen viseltek el, de azért ez a négy év feledhetetlen 

nyomokat hagyott mindenkiben.  

 Azt a nagyon furcsa nemi összetételt aztán azzal ellensúlyoztuk, hogy telve voltunk 

testvérosztályokkal: az iskolában a tejesekkel, a zöldségesekkel, és a városban pedig több 

kereskedelmis lányosztályunk is volt, akikkel szolid táncok, vetélkedők és teázások színesítették 

a napokat. Ezek nem is múltak el nyomtalanul, jó néhány barátnő került ki a lányok közül, s a 

férfivá érésükhöz az első lépéseket így tették meg. Az ilyen rendezvényekre aztán mindig 
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felvonultatták a barátnőket, bemutatni, dicsekedni illett velük, s ez nagyon tetszett nekem is, 

egy kicsivel többet megmutattak ezzel magukból.  

 Utólag sokszor a szememre hányták, hogy nem voltunk együtt kirándulni, de most, hogy a 

papírjaimat átnéztem, úgy látom: voltam velük Széphalomban, Patakon – koncerten is, amit én 

kívülről hallgattam – és Kassára is eljutottunk. A Dómban és a Priorban voltunk, ami pedig nagy-

nagy rizikót jelentett akkoriban, s a vonaton Huszti Tibi és baráti köre el is játszotta a maguk 

kis balhéját.  Kezdő osztályfőnökként talán én is merev voltam, fontosabbnak tartottam azokat a 

dolgokat, ami tanárként a munkámat minősítette, de zokon esett, hogy jobban rajongtak Pozsa 

Jóskáért, aki nagyszerű tanításával magához kötötte biológiai érdeklődésű gyermekeimet. Igaz, 

ez a kor is más volt, merevebb volt a tanár-diák viszony, s ha tanárként mertem is rajta oldani, 

ofiként a körülöttem levő minta hatott rám is. S ne feledjük, az osztályfőnökséget csak ekkor 

tanultam… 

Természetesen velük is mikulásoztam,59 ahol a csomag mellé vers is járt mindenkinek, és a 

sors kegyelme folytán ennek néhány darabja felidézheti a hozzájuk kapcsolódó hangulatot. 

 

    Balla Csaba Csiszkó Gáborról 

 

  Elöljáróban csak annyit közlök, hogy a mese(mint általában egy mese) 

  a képzelet szüleménye. Szereplői képzelt figurák. Ha vannak benne egyes 

  részek, melyek a valósághoz hasonlítanak, akkor ez csak a véletlen mű- 

  ve lehet. 

   Tisztelettel  

      Nagyszakállú Télapó 

 

  1. Egyszer volt, hol nem volt,   2. Elunta az Anyuka meséjét, 

       Még  a Kockacukor hegyen is túl,         a meddő vitatkozást, 

     Élt egyszer a főszereplő,      leszökött hazulról - nem végleg, 

       hallgassátok történetét.       hogy elkezdjen egy új mesét. 

 

  3. Lement a garázsba a TORINOI-ba szállt,   4. Jó pénzért mehetett volna 

        Kutyába se vették,           Andersennek mesélni, 

      A BOCI-ból kiűzte egy (1) rendőr,      De rákapott a HUBI-ra, 

        kuyának nézték.           úgy érezte, hogy él. 

 

     Refrén: Nem érted miért? 

         Úgy érezte, igazat mesélt!!! 

      Jóra nevelték! 

         De nem hitték el a mesét!!! 

       (sajnos) 

 

         Elindult hát vándorútra,  

      a mesék birodalmába, 

         Ment, ment, mendegélt,  

      s közben így mesélt: 

 

          Azt mondják, hogy talpig úriember vagyok, 

          Én ezen még nem is vitatkozom. 

                                                 
59  A diákkori emléket először az estis osztályommal elevenítettem fel, a szőlősökkel folytattam, aztán a 

későbbiek során elmaradt. Most utólag nagyon sajnálom… 
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          Csak azt mondják, s ez a kár,  

         Hogy talptól lefele, s ez már fáj!!! 

  

  1. Kiskoromban Anyuka    2.  Bárszekrényem majd  

        „feketével” üldözött,                                         pazar lesz, 

      Futhattam az asztal körül,        de erről majd akkor 

       Rászoktatott kénytelenül.                                 Majd ha meglesz. 

 

  3. MALBORO a cigikirály, de    4. Másoknak tanácsot adok, 

      nem mindegy az, hogy melyik.       ezzel is nagyobb vagyok, 

     Mert a legjobb a 10 ft-os, és    Jó a RAPID meg a PÁLMa ragasztó 

     Azt kartonokakl veszik.     De 3x jobb az ARANYFESTÉK

           higító. 

     5. Gyakszi csizmám „szép” fekete 

        Sokan mondták hogy már „éhes” 

        Pedig nem az idő foga. 

        Gyári hiba lett az oka. 

 

       VÉGE (következik) 

 

    Véget ért tehát a móka ,/ Menjetek a dolgotokra  

  Utoljára még csak annyit: 

    Tanította a mű (vers) /nem csak mást/ 

     De Őt is 

  „Ne csak az igazat mond, hanem a valódit” 

      Elvtársi üdvözlettel 

         x.y. 

     Kiss Jánosról 

 

    Kiss Jana és számológép, 

    Ő nélküle mit sem ér. 

    Kopog, kopog össze-vissza, 

    a végeredményt min ő issza. 

    Cukor pereg órán szét, 

    most tölti Jana a zsebét! 

    Pereg jobbra, pereg balra, 

    és az osztály mind felfalja. 

 

    Jáborcsik Petiről – Veres Ottó 

 

 

    1. Péter fiam, gyere haza, 

       Győrben játszik a Dózsa 

       Peti gyerek rögtön beteg, 

       És a döntés: haza mehet. 

 

    2. A meccs után sincs üres napja, 

        Várja őt a korcsolya pálya, 

        Síkos a jég, nagyon csúszik, 

         Begala még most is sántít. 
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    3.  Hajrá Edda, zenéljetek,  

         Mellemen van a képetek, 

         Hétfőn, kedden mindig hordom,  

         Koncert idején nem maradok otthon. 

 

    4. Ilyen vagyok, nem tagadom,  

        De Ottó bácsi az én barátom. 

        Programunk mindig közös, 

         Együtt megyünk mi a nőkhöz. 

         Kis versemnek, íme, vége, 

         Ez hát Péter jellemzése. 

 

        Saciról, azaz Sebesta Sándorról 

 

     Gitározás szíve álma, 

     lelke erre vágyva vára. 

     három szóban elfér 

     amiért él 

     ez a három szó 

     mindhárom tiszta mint  a hó 

     rock, rock, rock 

     ő azt mondja: akarok 

     ha azt mondja: akarod. 

     akkor ez a dolog menni fog 

     csövi gyerek, aki 

     na, jó elárulom: ez a Saci 

     versem róla regéle 

     művem főszereplője. 

 

S amikor ezekre a versekre rátaláltam, ott volt mellette az enyém is, amit Horváth Lacinak írtam 

ugyanebből az alkalomból: 

     Horváth Lacinak 

 

    Verset – mint egy Petőfi – nehezen írok,  

    Mert tollat ugyan forgatok, de nem írok. 

    Kezem mégis tollhoz kapott a nevedre’, 

    Mert én húztam ki a te nevedet. 

    Erényidet egy eposz tudná elsorolni, 

    Majd az utókor, a hálás meg is teszi. 

    Én csak jutalmat adhatok Neked  

    Húzd ki a kishordó dugóját – 

      és szagolj bele! 

 

Hát ez a vers nem lett túl magas szintű, de akkor ellensúlyozódott azzal, hogy a kishordóból 

előugró valami jól orron csapta az abba beleszagolót. Mert ilyen vicces akármiket rejtettünk el a 

csomagban, amiben azért meghatározott összegű édességnek is kellett lennie.  

Hogy az e verseket megelőző, vagy az azt következő évben húztam ki Molnár Misi nevét, 

azt már nem tudom, neki egy doboz cigarettát tettem bele a csomagjába, ami egyféle 

szentségtörés lett volna, ha nem ez az alkalom adott volna rá alkalmat…. Nem tudtam, hogy 
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utoljára lehettem vele ilyen önfeledt! Belőle lett a legtragikusabb sorsú tanítványom: öngyilkos 

lett az édesapja vadászfegyverével. Mindannyian, a fiúk is megdöbbenten álltunk az eset előtt, 

ráadásul én a beteg gyermekeimmel egyedül voltam otthon, mert a férjem Pesten volt 

konzultáción, nem is tudtam beszélni a gyerekekkel.  

Az igazgató nem engedte el az osztály tagjait a temetésre, mire ők kollektíve elszöktek. 

Azt nem tudom, hogyan derült erre fény, hiszen gyakorlaton lettek volna aznap… Menteni a 

menthetőt, Páricsi Viktor utánuk ment a szolgálati kocsival, de nem szólt volna be értem, hogy 

tartsak vele… Nehéz napokat éltem át emiatt, beteg gyermekeim miatt mozogni nem tudtam… 

Bár nem lett a szökésükből semmi zűr, nekem azért figyelmeztetés lehetett volna ez az eset, de 

eleinte a helyettességet kihívásnak éreztem, s nem vontam le ebből semmilyen konzekvenciát..  

Misi halála kibeszélhetetlen nagy trauma maradt sokáig, lassan tudtak a kedélyek 

megnyugodni, mert az öngyilkosság miértjére nem volt igazán senkinek sem elfogadható 

magyarázata. Magam csak egy levélben fejezhettem ki a családnak együttérzésemet, amire 

válaszul karácsonyra kaptam egy lapot a Misi édesanyjától: 

   Kellemes karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog újévet kívánunk.  

   Megköszönjük kedves vigasztaló soraidat, és ha valamennyire visz- 

   szatér életkedvünk mi is nagyon szeretnénk elbeszélgetni veled Mi- 

   siről, mert talán idővel minden titok kiszivárog, hogy ezt a szörnyű 

   tettét miért követte el. Előttünk csak a miért nem tisztázott, de er- 

   ről a gyerekek hallgatnak, pedig ők tudhattak valamit. Az élet valóban 

   nem áll meg, de így élni borzalom számunkra. Most már tudom, hogy  

   az a szülő jó, aki nem ad ennyi lelki melegséget, mint mi adtunk, mert a 

   nehézségeket el tudja viselni. 

        Molnárék 

Nyáron egyszer aztán találkoztunk, de mert nem egyeztetett velem időpontot, akkor jött, amikor 

még dolgoztam, szegény csak a háztáji gyermekeimet találta itthon. Sokáig várakozott rám egy 

felfordult lakásban, s nem is tudtunk egymásnak mit mondani… Az osztálytársak éppen azt 

hiányolták a szülőkből, amit ők erényüknek tartottak, de hogy kinek volt igaza, azt soha nem 

fogjuk megtudni. Misi képe azért ott volt a tablónkon, s története talán egy kicsit 

elgondolkodtatta a fiaimat, lehiggadtak, és egymásra is jobban ráhangolódtak.  

 A szerenád előtt felmentünk a hegyoldalba egy közös szalonnasütésre, ahol mindenkinek 

engedélyeztem egy pohár bort is, mondván, előttem csinálják, ne titokban, hogy ellenőrzésem 

alatt tarthassam. Hogy tévedtem! Galambos Tamást úgy kellett egész este magunkkal vonszolni, 

mert aki nem szokott hozzá, annak egy pohár is sok….… Bankettjükön megitták az én aznap kapott 

pedagógus napi jutalmam egy részét is, mert kifutottak a pénzből. Kiváltottam őket, de vérző 

szívvel tettem, mert minden forintnak ezer helye volt nálunk akkoriban, s erre bizony nagyon 

sajnáltam… A legszomorúbb az, hogy ez a heroikus cselekedetem el sem jutott hozzájuk, már 

nem volt érzékszervük hozzá! Megtanítottak egy életre, hogy a bankett nagyon veszélyes, 

gondoskodtam arról, hogy többé ne keveredjek ilyen helyzetbe… 

Ez az osztályom szép eredménnyel végzett, egyharmada továbbtanult, a többiek pedig 

munkába állta, többnyire a mezőgazdaságban, de azóta sikeresen tudtak váltani.  A legnehezebb 

időkben kerültek ki a munkaerő piacra, de helytálltak, Bardi Laci és Perecsényi Berti60 szorult 

csak az élet peremére, a többiek a maguk módján bizonyítottak. Váltani is mertek, Kiss Jani 

rendőr lett, néhányan lánglovagokká váltak – Barta Pista, Dániel Imre, Babina Józsi -, akik nagy 

                                                 
60  Osztályfőnöki feladataimat nála haláláig betöltöttem, amikor házassága tönkrement, nekem sírta ki 

magát, néha éjszaka is felvert álmomból…Szertelen életének végül mégsem az alkohol, hanem a rák vetett 

véget. 
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hozzáértéssel végzik nehéz munkájukat. Körmöndi Pisti61 és Csengő Miki feleségét tanítottam 

levelezőn. Csengő Miki felesége úgy vizsgázott eleinte, hogy a szertáramban ott volt az apuka a 

kicsi babával, akit ha kellett megszoptatott az anyuka, s ment vizsgázni, s Miki pedig szakszerűen 

ellátta a kis apróságot… Kiss Éva az egyetem elvégzése után hazament Göncre, feleségül ment 

egy tanítványomhoz, Molnár Barnabáshoz (IV. a. 1978.), s három gyermek anyukájaként a gönci 

barack hírét terjesztette először a téeszben, majd amikor az már nem volt, a 

magángazdaságukban. 

 A fiúk lusták, így hát kevesen írtak nekem, bár időnként egy-egy telefont 

megeresztettek. Balla Csaba lett talán az egyetlen, aki életének szinte minden fontos 

eseményébe beavatott: a katonaság keservei után több helyen, még a bemutatókertben is 

dolgozott, majd biztosításra váltott, családunk ilyen ügyeit ő végzi. Ott voltam az első 

házasságkötésén is, s gyermekei közül a legnagyobbat tanítottam magántanárként. 

Vallásosságával akarta oldani gondjait, s a versírás kibeszélő hatását megérezte… Nőnapi verse 

ma is minden évben pontosan megérkezik az interneten: 

      Nőnap 

 

Mondd, barátom, mit érne élted, 

nők nélkül? Holott velük éled 

elsuhanó léted, és kéred 

a jó Istent: adjon hát néked 

is, ha lehet – okosat, szépet! 

 

S ha már megvan, óvjad és féljed! 

Főképpen tiszteljed a némbert! 

Mert minden nő gyémánt, drága kincs, 

jó ha van – de nagyon rossz, ha nincs 

veled – bár nyeled tőle a mérged…. 

De csak ritkán – hát ne légy hitvány, 

cinikus, egoista barom, 

mert van már belőlük egy halom! 

Inkább légy figyelmes és nemes –  

egyszer rád talál, aki keres. 

 

Te csak szeresd őket folyton,  

de csak önzetlen módon! 

Tőlük jön a boldogság,  

néha kis gazság – 

ez nem igaz! 

Elfogy a vigasz, 

de 

ha még 

veled van 

az i s t e n i  

nő, nincs mit félned! 

Helyre áll életed, 

                                                 
61  Az Irodalmi variációmat is megvette, abból készült fel a felvételire és elvégezte az óvónőképzőt. 

Jáborcsik Peti – Kolyvek Teri (IV. b. 1973.) unokatestvére - is eljutott addig, hogy a focizás helyett a jövőre 

figyeljen, bár a továbbtanulás kicsit későn fogalmazódott meg benne. Ő is megvette ezt az összeállításomat, de 

nem tudom, hogy mint alakult a sorsa… Majd a legközelebbi találkozón kiderül… 
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és újfent szeretheted –  

bizony el nem feledheted! 

   

Beragyogja a kis idődet. 

Elfogyasztja minden erődet. 

Hol így vagy vele – hol meg csak úgy, 

tiszteld és kerüld a háborút! 

Bízzál: derű váltja fel a borút! 
       Sátoraljaújhely, 2007. márc.8. 
Nagyobbik lánya már főiskolás volt, amikor elváltak, s második házassága révén 

újrakezdett mindent. Megszületett harmadik kisgyermeke is, és sok gondja között is ő maradt a 

találkozók fő szervezője, ebben az osztályban ő vette át az osztályfőnöki szerepet. Ott volt a 

könyvem bemutatóján is, aztán rohant haza – fürdetni. Nagyon kívánom, hogy minden rendbe 

jöjjön körülötte… 

 Ha borra van szükségem, Ulimájer Józsitól veszek, aki Hercegkúton gazdálkodik. Még 

egyetlen találkozóra sem jött el, mert nem tudja elviselni az ilyen rendezvényeket…. Amikor arról 

hallok, hogy a hercegkútiak milyen bulival mozgatták meg a falu apraját-nagyját, rá gondolok: 

hogyan tud ezekben részt venni, vagy hogyan húzza ki onnan is magát?! 

És a többiekről is beszélhetnék, de nem leltározok. Az biztos, velük együtt éltem meg 

Mark Twain igazát: Megtanultam, hogy néha nehéz embernek lenni, de megpróbálom. Ember 

szeretnék lenni Ezt választották ballagási mondatuknak, s rájuk gondolva, úgy érzem, ezt a 

programot is teljesítették. Ma már, ennyi év után minden egyes találkozás velük élményszámba 

megy, megkomolyodtak és aranyosak maradtak … 

 Nekünk volt a legszebb osztálynaplónk, amit az általuk is nagyon szeretett könyvtáros 

Kati néni (és pótosztályfőnök) készített a számukra. A 25 évfordulón új betétet készítve hozzá, 

nekik ajándékoztam a következő szöveggel: 

   Kedves Barátaim! 

  Egy negyedszázad már történelem, összefüggéseket láttat, ok- 

 okozati viszonyokat tár fel, távlatot ad a dolgoknak… 

  Életem első igazi osztálya ti voltatok, két kicsi gyerek és a napi 

 átjárás mellett szakadtatok a nyakamba, s együtt lettünk azzá, akik. Nagy 

 kihívást jelentettek számomra az első perctől, és érettségi után vonatkoz- 

 tatási ponttá váltatok: amit Nálatok elrontottam, a többieknél igyekeztem  

 kikerülni. S a megnövekedett lehetőségek idején azon sajnálkoztam, hogy Ti 

 már ezt nem próbálhatjátok ki.  

  Az, hogy a két osztály együtt ünnepel, nagyon kedvemre van, hiszen  

 a történetetek akkoriban is párhuzamosan futott! Nyissunk most új fejezetet 

 a találkozók sorában, s a réges-régi, Váradi Kati néni által kivarrt, Éva és Ga- 

 lambos Tamás anyukája által tisztán tartott naplófedélben legyen új osztály- 

 könyv, mely ezt az állapotot rögzíti. Hogy mi kerül bele, most is rajtatok múlik. 

 (Szerencsére már nem az igazolások „bevasalása” a legfontosabb feladatom –  

 talán 1-2 tojásért már nem is lehet azokat beszerezni…62) Kezdjünk tehát egyféle 

 időjátékba: a múltat hordozza a napló külseje, a találkozókon beírt gondolatok 

 pedig a jövőt idézzék meg számunkra. 

  Még mindig szeretem azt az Ibsen63 idézetet, amivel 25 évvel ezelőtt 

 elindultatok – s Ti hogy álltok a megvalósulással? 

  Az elsőknek kijáró szeretettel 

                                                 
62  Ezt a célzást mindenki értette: a legnagyobb lógósunk így szerezte be az igazolásait 
63  Ez meg már az én feledékenységem, Ibsen vagy Mark Twain írta, hogy ember akarok lenni?! 
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 Sátoraljaújhely, 2007. május 12. 

       Enikő néni 

 A párhuzamos zöldséges osztályban is én tanítottam a magyart és a történelmet, így 

aztán velük is nagyon jó kapcsolatom volt. Első osztályaim nagy tanúságaként mindig is 

törekedtem erre, hogy felszámoljam az iskolában divatos szembenállásokat, no, meg aztán itt 

több lány is volt, mint nálam, akikkel könnyebben ment a kapcsolatteremtés. Amikor negyedikesek 

lettek, igazgatóhelyettessé választottak, s csak úgy tarthattam meg mindkét osztályt, ha a 

történelmet fejezem be, de ezzel végigvittem a tanítást,64 s lezártam azt, amit kellett. 

Mostanában már a találkozóinkat is a zöldségesekkel együtt tartjuk, akiknek sok ofijuk után most 

én lettem a mentoruk megint, mint egykor, hajdanán.  

A zöldségesek utolsó kritikáját megőriztem, ezek pontosan visszaadják akkori 

kapcsolatunkat: 

  A második két évben az osztályunk nagyon sokat változott. Ezt nemcsak 

  mi segítettük elő, ebben tanárnőnek is sokat köszönhetünk. Jó volt érez- 

  ni a négy éven keresztül azt, hogy mellettünk áll valaki, törődik az osztály- 

  lyal, habár neki van egy igazi osztálya is. szinte második ofinknak tekintet- 

  tük tanárnőt. A magyar és történelem órák mindig jók voltak, nem unal- 

  masok. A magyarok kicsivel jobbak, bár az utolsó két történelem nagyon 

  jó volt, amit a könyvtárban tartottunk. 

                  Sas Adél  

  A magyarral kezdem, mert az nem szeretem. …azokat az órákat nem sze- 

rettem, amelyeken komoly zenét hallgattunk. Elhiszem, hogy hozzátarto- 

zik  az általános műveltséghez, de azt mindenki maga hallgasson. Történe- 

lem sem tartozott a kedvenceim közé, de itt tanárnő megkedveltette ve – 

lem. .. a szorgalmi feladatok jutalmazása mindenkit még nagyobb intenzi- 

tásra sarkalt. Rossz: nem fogott mindenkit szigorúan tanárnő. Köszönöm 

a 4 évi fáradozását, amit magatartásom nehezített. 

              Vitányi Zsolt  

Tanárnőt a négy év alatt azért szerettem meg, mert egyszerű volt min- 

dig, és következetes. A legjobb órák közé sorolom azt, amikor verseket 

elemeztünk, és lemezjátszót vagy magnót hallgattunk. A legemlékezete- 

sebb viszont az volt és lesz, amikor együtt szavaltunk és verseltünk. 

             Szabadka Éva65 

A tanárnővel eltöltött órák nagyon kellemesek voltak. …Rászoktatott  

bennünket az önállóságra, ..én ezeken az órákon szerettem meg a komoly- 

zenét. Nem volt jó a tanárcsere, míg tanárnő a saját véleményünket kér- 

te, addig a tanár úr nem adta meg az ilyen önállóság lehetőségét….Hogy 

önállóbbak, komolyabbak lettünk, ehhez nagyban hozzájárult a tanárnő 

munkája. A jegyeimmel nem értettem mindig egyet, nem érdemeltem azt 

meg… de hát tanárnő jobban tudja. 

                Szopkó Judit 

Utólag visszagondolva nem is volt rossz ez a négy év. Nagyon fontos, hogy 

a tanár és a diák közötti kapcsolat jó legyen, és én azt hiszem, hogy 

 tanárnővel jó volt. 

                    Espán Mária 

                                                 
64  Helyettesként csak heti 4 órám lehetett…. 
65  Egyike volt szavalóimnak, harmadikban a megyei szépkiejtési versenyre is bejutott, ahova Mártit is 

elvittem. - Tanító lett belőle, aki az újhelyi könyvem hangosításában is örömmel vállalt szerepet.  
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Ha összegzem a többiek által írottakat, csak a korábbi véleményeket ismételhetem: kiállítás, 

zene, beszámolók, könyvtári órák, túl gyors volt a tempóm, gyorsan diktáltam a vázlatokat, nem 

fogtam őket szigorúan, túlságosan szigorú voltam, sokat puskáztak, de a feszültséget is 

levezettem náluk. Negyedikben a tanárváltás miatt természetesen visszasírták a magyar óráimat, 

mert szívből voltam tanár, türelmes, közvetlen voltam velük, összhangban dolgoztak velem. 

Körülbelül ilyennek láttak ekkoriban. Minthogy ebben az osztályban több lány is volt, jobban 

megérezték a magyar óráim hangulatát, empatikusabban rám hangolódtak, ha nem is voltak olyan 

nagy irodalmárok. De ekkor is jó volna a fiaim véleményét is ezek mellé rakni: ők vajon milyennek 

láttak?! Milyen butaság is volt visszaadni nekik a feljegyzéseiket! 

 A Sas Adél által emlegetett történelem órát a könyvtáros barátnémmal közösen írt cikk66 

mutatja a Történelemtanításban, aminek egyik része a zöldséges osztályban tartott bemutató 

órám keresztmetszetét jelentette: 

   …Váci Mihály Kelet felől című versével indítottuk az órát, hogy meglévő 

értékeinket a történelmi látásmóddal szembesítsük. A világkép megmu- 

tatásával a tudományos-technikai forradalmat is felvillantottuk, s tanulói  

ismertetést hallgattunk meg a Magyar Tudományról és az Élet és iroda - 

lomról. (Ilyen folyóirat ismertetések a 4 év alatt folyamatosan csináltak a  

tanulóink, ezt az utolsó sorozatot már útravalónak szántuk: minek hol  le- 

het utánanézni, ha kikerülnek az iskolai könyvtár „oltalmából”. 

A képzőművészeti részhez ötletet a TV sorozata (Unokáink is látni  fog- 

ják) adott, városunk régi és új épületeit vetettük össze diaképek és Pe- 

rényi Korunk urbanisztikájáról szóló könyve segítségével. Ezzel még egy- 

szer felidéződött a négy évig otthont adó város néhány kedves helye. A  

szobrászathoz köztéri szobrainkból válogattunk. A Gárdos Aladár-féle 

Kossuth szobor, Kerényi  Sassal viaskodó ifjúja és a Tanácsköztársaság 

emlékét  idéző térplasztika lehetőséget adott a tartalmi és formai kö- 

zelítésre: mit – hogyan láthatunk a történelemből? A térplasztikához  

fűződő esztétikai élmény felfedezéséhez segített a városunkban akko- 

riban kiállító Laczák Géza ötvös Kapcsolat II. című kompozíciója, amelyet 

bevihettünk az órára is, s emlékezetes házi feladatok születtek arról, 

kinek mit mond egy ilyen alkotás. 

A festészethez megint az aktuális kiállítás, Debreczeni Zoltán képei adták  

A kiindulást, majd a Művészetről hangzott el tanulói beszámoló, s mindezt  

megtoldottuk az ismert könyvvel: az Adamis Anna versek  illusztrációja- 

ként készült Gross Arnold grafikákkal. (Az Omega „nótákat” ismerték.)  

Ezt a részt a mindennapok esztétikájával zártuk, jó kiindulási alapot te - 

remtett ehhez Koczogh Ákos könyve, a Szép tárgyak dicsérete.  

 Sporttal lazítottunk. Filmszínházunkban ekkor játszották Az aranycsapat 

című filmet, és ekkoriban jelent meg Székel y Éva: Sírni csak a győztesnek 

szabad című könyve. Az egyik fiú rövid összefoglalót tartott sportered – 

ményeinkről, majd Székely Éva könyvéből olvastunk fel egy szemelvényt  -  

utána többen kaptak kedvet az egész könyvhöz.  

S ezzel át is kerültünk az irodalom területére. Napjaink alkotásai közül  

olyan könyvekről szóltak beszámolók, amelyek az egyén és a történelem  

kapcsolatát vizsgálták, és filmes feldolgozásuk is ismert volt (Angi Vera, 

Ménesgazda). Déry Tibor Pop fesztiváljáról közös élményünk volt a  

vígszínházbeli előadás, s a zenéjével el is értünk a befejező részhez, a 

zenéhez…szó volt versenyekről, fesztiválokról, híres zeneszerzőkről, nép- 

                                                 
66  Martinák Jánosné - Váradi Györgyné: Történelem és iskolai könyvtár (Történelemtanítás, 1984/1.) 14. 
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szerű előadókról…. Koncz Zsuzsa Liszt-díjáról, a rock balett Kisz védnök- 

ségéről, a politikai dalok (polbeat) értékéről. Zenét hallgattunk, beszél - 

gettünk, énekeltünk – elevenek voltak és tájékozottak. Ezt a 90’-et nem 

lehet óravázlattal leírni, pezsgés, forrongás volt az egész, ahol a könyvek  

mellett tanítványaink játszhatták a főszerepet. 

Számomra tökéletesen felidézték ezek a sorok ennek, s az ilyen típusú óráknak a 

hangulatát, jó, hogy fennmaradt ez az írás, legalább valami rögzített ekkori tanításomból is. 

 Még tanárként lettem a városi Pedagógus Párvezetőség aktivistája, ami közel hozott a 

többi iskolához, a városhoz, újheli'ségem egyik forrásává vált.  Eleinte zavart az a katonásdi, 

ahogyan egyik napról a másikra beiskoláztak egy miskolci bennlakásos továbbképzésre – nyár volt, 

a gyermekeimmel nem tudtam mit kezdeni, mert a férjem hivatalnokként ekkor is dolgozott a 

képző könyvtárában. Az akkoriban még magánzó Szigethy Zsuzsi barátnőm67 jött el a 

gyerekekhez néhány napra, amíg elrendeztem, hogy naponta bejárhassak…  

Aztán ez a feszesség is oldódott: a 80-as évek második felében az MSZMP-n belülről is 

megindult egyféle szabadabb szellem: az újhelyi pedagógus propagandistáknak például előadásba 

kezdhettem a bibliai történetek irodalmi értékéről, bár a téma befejezését már elsöpörte a 

rendszerváltás. Most, amikor a kisunokáimnak írtam erről egy kis könyvecskét a Martinákné 

Kiskönyvtára sorozatom darabjaként, mindent fel tudtam abból használni, mert nem politizáltam, 

a bibliai történetek irodalmi és történelmi hátterét tártam fel. Egyéni életemben mindig nagyon 

kényes voltam ateizmusomra, de nem voltam erőszakos, néhány pap tanítványom ezt bizonyítja…68 

Még a rendszerváltás előtt azért lépett ki belőlem az MSZMP, amikor megújulásként létrehozta 

vallási tagozatát, azt az én hitem nem tudta elviselni. Így hát, amikor az MSZMP átalakult MSZP-

vé, már nem követtem, pártok feletti baloldaliságomat viszont őrzöm, s örülök, hogy 

kimaradhattam a köpönyegforgatás akkoriban országossá váló társasjátékából… 

Bekapcsolódtam a TIT munkájába helyi és megyei szinten, és rengeteg felesleges 

energiámat vezettem le, amikor a Történelembarát Körök országos találkozóinak házigazdai 

tisztségét is magamra vállaltam. Az ott született dolgozatok nagy részének voltam mentora, 

hiszen helyettesként mindenre ráértem. A vendéglátás – ebéd, kávé, stb. megszervezése is az én 

feladatom lett, amihez esetenként Márti lányom, és akkori tanítványaim segítségét is igénybe 

vettem. Minden kedves témámat megírattam a mezősökkel, ami engem is kutatásra sarkallt. 

Valahol ezzel köteleztem el magam az újhelyi helytörténelem mellett, melyet aztán tanításomban 

is hasznosítottam… 

Amikor a TIT Országos Választmánya - Marosi Endre szerkesztésében – egy 

segédkönyvet jelentett meg a munkához, ott volt benne az én, első, nyomtatásban megjelenő 

nagyobb lélegzetű írásom is, melyet így kommentált a szerkesztő: egyéni hangvételű, a emelkedő 

eredményt elért pedagógus örömét tükrözi vissza a születésről 69-  S volt még egy nagyon 

érdekes hozadéka ennek: így találkoztam össze dr. Boróczy Béla szegedi kollégával, akivel 1987 

nyarán 10 napra lakást cseréltünk, és így fedeztük el egymás pátriáját családostól…. 

Közben elvégeztem a két éves speciálkollégiumot, amire, mint pedagógus pártvezetőségi 

tagot iskoláztak be, de érdekes volt, mert a felnőttoktatásról szólt. Azért ez csak egy 

birkaiskola volt - ki nem szólt, csak bégetett / az kapott dicséretet – ahogyan Weöres Sándor 

megfogalmazta helyettem…-, de egy dolgozattal kellett lezárni, ahova én testhez illő feladatot 

                                                 
67  Sohasem tudhatjuk, hogy a jó tett mikor nyeri el az érte járó jutalmát: hazafelé menet találkozott a 

vonaton majdani férjével…. 
68  Bertók Józsi (IV. b. 1973.) édesanyám papja lett Nyírbátorban, Koleszár Krisztián (IV. b. 1997.) 

pedig a katolikus papi felszentelés előtt váltott, s a hittan-tanári pályát választotta: a sárospataki református 

gimiben ő tartja a katolikusoknak a hittan órákat, és a Katolikus Rádió riportere. Kedve támadt a politikai 

megmérettetésre is, amikor a legutóbbi választásokon függetlenként elindult, de nem volt szükségük rá a 

patakiaknak….Osváth Csaba tiszteletesről majd a későbbiek során részletesebben fogok szólni.  
69  Beszámolók az ITB körökről (szerk. Marosi Endre), 1982.  
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választottam: Célok, formák és módszerek hasonlósága és különbsége a rendes korúak és a 

felnőttek oktatásában címmel kedvenc témámról írtam. És érdekes ismeretségeket kötöttem 

ebben a birka-iskolában! Így fedeztem fel a fűzéri vár tövében lévő vadászházat, amely 

emlékezetes helyszíne lett egyik későbbi osztályom bankettjeinek. És persze itt sem tagadtam 

meg önmagamat: az érzelemnek irodalmi megjelenéséről írott kis dolgozatomból nőtt ki a 

honlapomon lévő írás egyike…  

Az 1981-es minősítést már az új igazgatóm, Páricsi Viktor készítette, mert nyugdíjba 

ment Sinkó Flórián, és Sarkadi Antal pedig hamarosan a Közgazdasági Szakközépiskolában lett 

igazgató.  Változatlanul a nyüzsgésemről szólt az egész, meg valami másról is: 

  …lényeglátó, elemző és szervező készségét megismerve 

  választotta meg a vezetőség munkaközösség vezetőnek. 

  Körültekintő, gondos munkatervek alapján céltudatosan  

irányítja az anyanyelvi kultúra és olvasóvá nevelés napon- 

kénti feladatának megvalósulását. Gondozza az iskolán be- 

lüli szakmai képzést a rendszeresen megtartott bemutató 

órákkal, előadások, író-olvasó találkozók szervezésével. Pá- 

lyázataival aktivizálja munkatársait, és a publikálásra ösz- 

tönzi.  Kezdeményező készségét, akaraterősségét, az átte- 

kintő, szervező és elemző munkára mind határozottabban 

kiegészíti. Ezek a vezetői készség jegyei, ezek alapján a 

jövőben alkalmasnak tartjuk magasabb munkakör betöltésére.70 

 

 

 Kitérő: nevelési igazgatóhelyettesség – a hiúság csapdájában 

    (1981. július 1. - 1990. január 30.)  

 

Így hát 1981. július 1-jétől  nevelési igazgatóhelyettessé lettem, hiúságom foglya. Egy-két 

év alatt kiderült, hogy nem nekem való a dolog, de csaknem 9 év ment rá az életemből. A tanítás 

nagyon hiányzott: heti 4 óra nem 20 volt, de a gyerekekkel megmaradt a kapcsolatom. Kis iskola 

lévén igyekeztem mindenkit név szerint ismerni, számon tartani. És hát lehetőségeim is 

megnőttek: iskolai hangversenyek, mozik, színházi és operabérletek révén az egész 

tanulóifjúságot sikerült megmozgatnom, s a kötelezőként induló dologban egyre többen fedezték 

fel a művészetek jótékony hatását.  

Helyettesként az iskola ballagási meghívójának az élére a Parainesis gondolatát 

választottam, ami aztán egy darabig ott virított, mert igaz volt az üzenete: 

 

  Míg szívedet és eszedet ki nem műveled, míg hazánknak 

  és embertársaidnak hasznos szolgálatokat nem tudsz ten- 

  ni, addig ne hidd, hogy már egész ember vagy… 

        Kölcsey Ferenc 

Ekkori pozíciómban nemcsak megpróbáltam ezt az eszményt elhinteni, de a 

megvalósulásáért is igyekeztem megtenni, amit lehetett…  

Továbbképzésemről is gondoskodtak ekkoriban: részt kellett vennem Mályiban a 

vezetőképzőn, egy hét bentlakással Ide már nem járhattam be naponta, nehéz szível hagytam 

magára kis családomat, de remekül megvoltak. Ezt a fejtágítást is egy írással kellett lezárni, 

aminek induláskor még nem voltak tudományos elvárásai, de a végén mégis annak szabályai szerint 

értékelték azt: 

  Szakirodalmi háttér hiányos, leíró lett, az elméleti kérdésről 

                                                 
70  Kiegészítő minősítés 1981. márc. 28-án 
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  objektívebb, tárgyszerűbb hangvétel dukál – bár figyelemre 

  méltó, ahogy megmutatja a kisvárosi életben levő lehetőségeket. 

  …erénye viszont az, hogy nagyon gazdag és informatív képet  

  adott arról a munkáról, tegyük hozzá nehéz és roppant szerte- 

  ágazó tevékenységről, amely a tanulók tanulás utáni idejének  

  befolyása körül folyik.  

      Tóth Pál szociológus71 

 Akkoriban elkeserített a leértékelésem, de most jó volt elolvasni, mert akkori munkám 

tartalmáról tudósított, ha csak felsorolom is, boldog vagyok, mert ezekkel én frissítettem fel a 

Mezőt: 

1980/81. tanév: -    Dévai Nagy Kamilla és Oszter Sándor rendkívüli magyar órája 

- Tenkács Tibor festőművész kiállítása az aulában 

- Bata Imre a mai magyar irodalomról tartott előadást a negyedikeseknek 

- Kovács Ferencné a megye irodalmi hagyományait mutatta be 

- Színház: Bánk bán (Budapest), Tartuffe (Miskolc) 

- Közös szavalóverseny József Attila ürügyén a 117-es Szakmunkásképzővel 

1981/82. tanév: -  helytörténeti pályázatok (Bethlenről, a 45-ös földosztásról) 

- megindult az Ifjú Történelembarátok köre a TIT égisze alatt 

- kiállítások szervezésében és népszerűsítésében való közreműködés (Berta 

Zoltán, Gy. Vad Erzsébet festők, Zidarics Ilona és Laczák Géza ötvösök, 

Szabó Erzsébet grafikus) 

- Víg Színház: Pop fesztivál (különvonattal utaztunk fel Sátoraljaújhelyből, és  

az akkoriban már 9. éve futó nagy sikerű előadás eredeti szereposztásának 

részesei lehettünk) 

- Író-olvasó találkozó: Papp Árpád költővel, Laczkó András 

irodalomtörténésszel  

- TIT előadássor szervezése (irodalom, régészet, történelem, jogi témákban) 

- Az Erkel Színházban operabérlet, ahova havonta egyszer autóbusznyian 

mentünk fel (a négy év alatt minden diákunk eljuthatott egy operába és egy 

múzeumba, s akik nagyon rákaptak, azok többször is…) 

- Iskolai mozi az ebédlőben, a városi hangversenybe való bekapcsolódás 

1982/83. tanév: - ITBK regionális találkozójának megszervezése, ami országossá nőtte ki magát. 

- Író-olvasó találkozó: Baranyi Ferenccel, Gál Sándorral 

- Rendkívüli magyar órák: Horpácsi Sándor kritikussal, Merényi Judit 

előadóművésszel 

- Versenyek: Ki tud többet a Szovjetunióról – Városi Anyanyelvi Játék - 

Diákpolitikusok Vetélkedője 

- Kiss Éva: OKTV első hely, Anyanyelvi verseny döntőse 

Mint látható, elememben voltam a szervezésben, és ez hasonló intenzitással folytatódott 

helyettességem végéig. Ezek a részek jobban mentek, mint a kollégákkal kapcsolatos dolgok, 

amiben nemcsak szép történetek tartoztak. De ezeket a döntéseket is felvállaltam, amikor a 

szakfelügyelettel egyetértve a rendesen tanítani nem akarókat kollégiumi nevelőkké tettük, mert 

nem emberi mivoltukkal, hanem tanításuk minőségével nem voltunk kibékülve. Szerencsére ez volt 

a kisebb rész, s most, évek múlván sem tartom feleslegesnek, a lelkiismeretesen dolgozó többiek 

miatt volt rá szükség.  

Akkoriban már nemcsak az iskolában, a Pedagógus Pártvezetőség és a TIT jóvoltából a 

városban is nyüzsögtem, amiért 1983-ban Sátoraljaújhelytől A közösségért jelvény arany 

                                                 
71  Martinák Jánosné: Tanórán kívüli szabadidős tevékenység egy vidéki szakközépiskolában  (a záró 

dolgozat bírálata: Miskolc, 1985. dec.4.) 
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fokozatát kaptam meg, de még ugyanebben az évben a megyei TIT is adott egy oklevelet. 1985-

ben az ITB körünk megkapta a TIT Országos elnökségétől a legnagyobb kitüntetést, az 

Aranyplakettet, amit az iskola úgy zsebelt be, hogy még azt sem mondták, köszi… 

 A város 1986-ban a Szocialista Kultúráért kitüntető jelvénnyel lepett meg, közben az 

MSZMP-től a pártvezetőségi munkámért, a felsőoktatástól pedig FEB-tanári72 tevékenységemért 

kaptam elismerést.  A történelem szakfelügyelő javaslatára az iskola nagy nehezen befizetett a 

TIT Nyári Szabadegyetemének művelődéselméleti kurzusára, s az automata mosógépre 

összegyűjtött pénzből pedig Jancsi is eljöhetett velem, a gyerekeket a Nővérem vállalta magára. 

Második nászutunkat így élhettük meg, ahol nemcsak színvonalas és gondolatébresztő 

előadásokat hallgathattunk, felfedezhettük Szegedet, Baját, egy kirándulás erejéig Pécsre is 

eljuthattunk, hogy majd mindezekre a helyekre később visszatérjünk családostól is, amikor azt 

az anyagiak megengedték.   

Mindez persze nem ment teljesen simán, apró gáncsok, beszólások itt is voltak, ahogyan 

azt az emberi érdekek diktálták. Jogi előadássort rendeztem az osztályoknak, s amikor az egyik 

esztendőben – hogy frissítsek - könyvtáros barátném jogász férjét kértem fel az előadásokra, a 

helyi TIT vezetés kiszállt, ellenőrizte, hogy megtartódtak-e azok az előadások?!…. Ugyanekkor 

volt az is, amikor a magyar szakterembe készített Csokonai tabló miatt – amire háttérként a 

történelmi Magyarországot rajzoltam fel, hisz az jelentette Csokonai életterét – Daragó 

Ferencnek, a helyi művelődési osztály vezetőjének magyarázkodnom kellett, hogy nem tüntetek a 

csonka Magyarország miatt… Érthetetlen volt ez a vád számomra, hogy földrajz-történelem 

szakosként, baloldali gondolkodóként miért érezte ezt?!  Akkoriban ez nem tett jót az 

önértékelésemnek, hiszen éppen ő volt az, aki munkám elismeréseként a Szocialista kultúráért 

érmet – mely a szakszervezetek országos vezetőségének volt a kitüntetése - kijárta számomra… 

Ma már tudom: az ő nemzedéke másképp nevelődött, ha feltörtek belőlük a gyermekkori 

beidegződések, akkor egy Biblia, vagy egy ilyen térkép mást jelentett számukra, mint nekem….. 

Újhelyi működésem alatt sokat változtak a napi dolgok, mert a megújulás elengedhetetlen 

volt, de voltak olyan hagyományok, amelyek végig kísérték tanári pályámat. Ezek közül sok minden 

kapcsolódott a búcsúhoz. A város egyedi hagyományai között két forma is volt: a bolond ballagás 

és az össze iskola közös búcsúja a várostól, az iskolai búcsú ezekhez kapcsolódott.  

A tanároktól való búcsú a szerenád volt, melynek éjszakáján osztályfőnökként átélhettem 

néhányszor a hársfaillatú, varázslatos májusi éjszakát kicsit másképpen, bejárhattam Újhelyt 

széltében, hosszában, hogy hangulatát ne csak a lelkem, a lábam is megőrizhesse. Engem ez 

nagyon kifárasztott, de a ballagókat nem: másnap délelőtt maskarába öltöztek, s nemcsak a mi 

tantermeinkben akadályozták a tanítást, hanem a többi középiskolába is ellátogattak.  

Tanári szemmel a bolond ballagás nem volt olyan izgalmas, mint diákként! Addig, amíg 

ötletük is volt hozzá, még mi is élveztük a kreativitásukat: a IV.a. (1976) egy valóságos 

násznépet formált, a IV. b (1978) tagjai egyféle maskarával a másik énjüket is megmutatták. De 

amikor szélsőségessé vált a dolog, kezdtük félteni iskolánk hírnevét és más mederbe tereltük a 

formát. Felültettük őket az iskolai traktorra, amin végigénekelték a várost, a szomszédvárakat, 

és a kilométereket is megspórolták, hogy legyen erejük a valódi ballagásra…73 

Csak ezek után kerülhetett sor az iskolai ballagásra, ami megható, fájdalmasan szép 

emléke tanári pályámnak, de mindig más hatással volt rám aszerint, hogy tanárként, ballagtató 

                                                 
72   FEB= Felvételi Előkészítő Bizottság tulajdonképpen a pozitív diszkrimináció eszköze volt: a fizikai 

dolgozók gyermekeit segítette el a felvételihez azzal, hogy harmadikos koruktól feladatlapokkal és nyáron 

táborral bővítette a tudásukat. Sok ilyen gyermekünk volt, akik keményen megdolgoztak a sikerért. 

Helyettesként a továbbtanulás is hozzám tartozott, szívesen bíbelődtem velük: életet leheltem ezzel a hivatali 

tevékenységembe. S hasznos is volt számomra is, hiszen segítségükkel eljuthattam Szarvasra, Gödöllőre, 

Szegedre is, ami jót tett a lelkemnek… 
73  Mert lényegében csütörtöktől szombat délutánig csak ballagtak… 
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vagy ballagó osztályfőnökként, vagy igazgatóhelyettesként éltem meg.74 A ballagók végig sétálták 

- énekelték, sírták – a szépen feldíszített iskolai tantermeket, elbúcsúztak és elbúcsúztattak 

mindenkit, ígéretek hangzottak el oda s vissza… Minthogy a mi sulinkban a levelező osztályok is 

ballagtak, ez legalább hat osztályt jelentett, libasorba számítva őket hosszú és megható lehetett 

az ünnep… 

Aztán az összes nappalis osztály felsorakozott az iskolai zászló mögött, s a Kossuth utcán 

felballagott mindenki a főtérig. A Kossuth szobornál egy rövid időre összetalálkozott a többi 

iskola ballagóival, hogy elbúcsúzzon a várostól is, mely otthonukat jelentette 4 évig. Ez a közös 

ballagás a város különleges és szép hagyománya, ami ma is élő…75  

Közben saját gyermekeink is felnőttek. Márti ballagása idején én voltam a felelős  

nemcsak a helyi ballagásért, hanem a városi központi ünnepségért. De megoldottam: minden 

feladatot jól előkészítettem. A versmondó az egyik „kócoshajú, ifjú pilóta”, Siska Tamás egyik 

kedves versemet idézte: 

   …. Mert minden évben egy napon 

   Felbőgnek a friss motorok. 

   Próbálkozások, monoton 

   fárasztó léggyakorlatok 

után 

 mind repülésbe fog; 

billeg a beton kikopott 

kockáin, aztán nekivág. 

 Egyre kisebb a távozó gép 

s törpül a lent maradt világ. 

   Jobbágy Károly: Az elhagyott repülőtér 

Csak éppen nem voltam jelen, mert otthon öles kondérban főztem a ballagásra összegyűlt 

vendégeknek a húslevest. Mindenki, aki Márti életében fontos szerepet játszott, ott volt: 

tanítványaim közül Posgay Andi és Fekete Mari családostól… Peti ballagása idején ballagó 

osztályfőnök voltam, ezt nem illett átruházni senkire, de a két város eltérő időrendje jóvoltából 

letudtam a sajátomat, aztán ott integethettem Petinek is a Sulikertben, Zsuzsi néni szobra 

mellett, és a vendégek az előre elkészített ebéd mellé ülhettek le..… 

Helyettességem alatt legjobban a jutalomosztásnak nevezett cirkuszt utáltam, amikor 

fillérekkel differenciáltunk, pedig az nem is jutalom, hanem bérkiegészítés volt. Tanárként 

egyszerűbb volt ennek elviselése: ha adtak jó, ha nem, akkor sem dőlt össze a világ, csak egy 

kicsit háborog az ember bensője…. Kikérte ugyan javaslataimat az igazgatóm, de mire a sok 

egyeztetés végére ért, homlok egyenesen más eredmény született, amivel szembeállította 

egymással a vezetőtársait és a kollégáit egyaránt. A hozzám tartozó tanárok munkájának 

megítélése is nehéz volt: voltak, akik látványosan, voltak, akik rejtve dolgoztak. Igyekeztem 

mindenkiben megtalálni egyedi értékét, sok órát látogattam meg ezért, s mindenre próbáltam 

odafigyelni... 

 Szívből tudtam képviselni az iskolámat minden fórumon, és megpróbáltam a magam 

módján tenni azért, hogy megítélése pozitívabb legyen mind a városban, mind a megyében, avagy 

országosan is, ahol arra lehetőség nyílott. (Erre is lehetőséget adott a FEB tanárságom ). 

Emlékszem, ezt tenni nem volt egyszerű, hiszen a számítógépezés hajnalán, amikor a mezős 

                                                 
74  Így vált ez munkává vagy örömmé, hiszen helyettesként bizony sok energiám ment el arra, hogy 

minden rendben legyen azon a rendezvényen, ami természetesen az én feladataim közé tartozott…Hogy 

sajnáltam azt a sok virágot, amit a tanítványaink összetarháltak, összelopkodtak a városból, otthonról, hogy aztán 

az esemény után minden a kukákban végezze az életét… 
75  Ma a polgármester egy kicsiny, bársonyba csomagolt emlékkönyvvel is megajándékozza a búcsúzókat, 

amelyben az én könyvemből kigyűjtött újhelyi költők szavait adják útravalóként…Mi mindenre jó az én kis 

önjáró írásom! 
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gyerekek taroltak valamilyen versenyen, a Népszabadság cikket írt róluk, amiben én is 

elmondtam, milyen büszkék vagyunk tanítványainkra. Erre az újhelyi gimnázium akkori 

igazgatónője úgy reagált, hogy nem gondolta volna, hogy én a mások fejére állva akarok 

iskolámnak hírnevet szerezni. De aztán rájöhetett, hogy szavakkal nem megy sokra, átcsábította 

hát a maga iskolájába a sikeres kollégát, Kispál Józsefet, s az után ők nyerték meg azokat a 

versenyeket…  

Helyettességem kínos pillanatai közé tartoztak a mindennapi kényszerű ebédek a 

főnökömmel. Könyvtáros barátnémmal megsajnáltuk, mert nem volt senki, aki ezt hosszabb távon 

magára vállalta volna. A bennünket körülvevő kicsinyességek elől mi „tökéletességünk” tudatába 

menekültünk, ami számunkra jó kis játék volt, de számára hatalmas megpróbáltatást 

jelenthetett: egyik ebédünktől úgy rohant el, mint akit bolha csípett meg, amikor elkezdtük 

emlegetni. Nem értette meg, hogy mi ilyen módon erősítettük egymást, hogy a közös munkálkodás 

játékai és komoly teljesítményei nélkül nem lenne most számomra olyan kedves „Fényes Újhely”…  

Mindez persze nem jelent meg abban a jellemzésben, amit igazgatóhelyettességemről 

1985-ben írt Páricsi Viktor: 

 …Újabb munkakörével lelkesen ismerkedett, bár sokáig hiányolta 

 a teljes óraszámban végzett tanítási gyakorlatot, igyekezett meg- 

 találni a vezetői munkakör szépségeit, napi gyakorlatának szüksé- 

 gességét, és önmaga helyét az iskolavezetés feladatrendszerében. 

 Adminisztrációs munkája pedáns, óralátogatásai rendszeresek, óra- 

 elemzései igényesek. Nagy gondot fordít az ellenőrzésre, az ered- 

 mények, feladatok összegzésére. Minősítési, jutalmazási előter – 

jesztései ambicionáló jellegűek, munkaterületének értékelése körül- 

tekintően reális. Nagy gondot fordít a nevelési háttér, partnerrend- 

szer kialakítására, megteremtésére a SZM rendszer megszervezé- 

sével. Példás szakmai felkészültsége mellett jó előadói, szervező és  

tárgyalóképességgel rendelkezik…tud lelkesedni és igyekszik lelke- 

síteni a nemes szándék és ügy érdekében. Munkához való viszonya  

igényes, kötelességtudata példamutató…. 

 ..Magánélete rendezett, igen nagy szeretettel és gondoskodással 

 nevelik gyermekeiket, s az otthon messzemenően biztosítja a napi 

 munkához szükséges megújulást. Érzelmei kiegyensúlyozottak, in- 

 dulatain tud uralkodni, igyekszik megtalálni az értelem és az érze- 

lem összhangját, esetleges ellenszenvét igyekszik – a közérdeknek  

megfelelően – palástolni. Akarati tulajdonságai közül kiemelkedik 

kezdeményezőkészsége, önállósága, mindez kedvező jellemvonás. …76 

De legjobb szándékaim ellenére nem voltam jó vezető, nem tudtam kikerülni az abban rejlő 

buktatókat, melyek rejtett, apró konfliktusokat okoztak, de engem mérhetetlenül bántottak. És 

valójában nagyon hiányzott a tanítás, nem voltam én hivatalnok, hogy ott kuksoljak az irodában 

napi 8 órát, akár van mit csinálnom, akár nincs! Nyüzsögtem, ahogy tudtam, de nem voltam boldog.  

Ezekben az években vett nagy fordulatszámot a tantestületi élet, aminek nem 

szervezője, csak élvezője voltam. A pedagógus napi főzések a szabadban, ahol Pozsa József 

kollégánk volt a főszakács, szép emlékként élnek bennem. Aztán az iskolai autóbuszt kihasználva 

bejártuk az országot, melyet Rezsabek Gyula kollégánk szervezett, aki ekkoriban a zöldségesek 

helyett belépő gépészek gyakorlati oktatásának volt a vezetője. Ezekbe az utakba minden 

belefért: színház Budapesten, képtár Szentendrén, atomerőmű, sörgyári látogatás Bőcsön és 

Nagykanizsán, pezsgőzés Budafokon - mindenki megtalálhatta benne a kedvére valót! 

                                                 
76  Martinák Jánosné kiegészítő jellemzése 1985. április 9-én 
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Emlékezetes élményeink jól összehozták az egymástól minden lényeges dologban különböző a 

tantestületet, akik ezzel egy kicsit megtanultak egymásra is figyelni.  

Könyvtáros barátnémmal írtunk erről egy díjnyertes dolgozatot ”Tudunk egymásról, mint 

öröm és bánat” címmel, amit a mi szemérmetességünk miatt még csak nem is ismertek az 

érintettek… Pótcselekvésként írogattunk, de ezt csak munkaidőn kívül tehettük, mert a könyvtár 

messze volt a helyettesi irodától és nem volt benne telefon… Így is elkészült három pályázatunk, 

és a már idézett cikkünk a könyvtári óra lehetőségeiről, ami a Történelemtanításban meg is 

jelent.  Egyik dolgozatunkkal eljutottunk a Debreceni Fórum ’85-re is, akkor találkoztam utoljára 

Szabadi Imrével is, példaképemmel és mentorommal, aki nagyon büszke volt kis családomra és 

elért eredményeimre. 

Helyettes koromban itt is belekerültem a névnapolás forgatagába. Tanárként csak 

megköszöntöttük egymást egy-egy könyvvel, de itt ivást és sós ropit is jelentett mindez. Nem 

kellett háziasszonyi erényekkel villózni, mint anno…a Zrínyiben, de mert ez a kevesek kiváltsága 

volt, mítosz vette körbe, pedig unalomba fulladt. Amikor kimaradtam belőle, nem rázott meg. 

Maradandóbb emlékként maradtak meg azok az alkalmak, amikor családilag is összejártunk. Nem 

volt ez nagyon széles kör, csak Váradiékra és Takácsékra szűkült, külön–külön. Katiékkal 

kijártunk a Lavata-kertbe, a Bányi-hegyre, a birtokukra, ahol vidám kis földművesekként 

fizikailag is kivettük a részünket a mezőgazdaságból. Varázslatos hely volt, álmomban ma is 

gyakran visszatér ez a paradicsom…Takácsék szőlője a Magas–hegy tövében volt, ahova 

kettesben is kimenekülhettünk, ha elegünk volt kis családunkból - időnként nagyon szűken voltunk 

a 49 m2-en! -, mert volt kinn egy kis házuk, mindennel felszerelve. Mohos kőasztalánál ülve 

olvasgattunk, s gyönyörködtünk a körülöttünk lévő világban, élveztük a csendet… 

Valójában azonban ekkoriban is a tanítványaim jelentették a stabil örömforrásokat! 

Helyettesként aztán rendelkezésemre állt az egész iskola, így hát ebből is sokat profitáltam. 

Többnyire azokkal kapcsolódtam össze, akikkel valamilyen munka révén fedeztük fel egymást. 

Iskolai szavaló volt Siska Tamás (IV. g. 1988.), utolsó fordított napom tanárigazgatója, akit a 

sárospataki főiskolára én készítettem fel, és ott tanulva sem szakadt meg kapcsolatunk. Peti 

fiamat megtanította gitározni, barátokká és zenésztársakká váltak, egy másik mezőssel, hajdani 

történelem pályázómmal, Aranyosi Lórival (IV.g. 1987.) és Ádám Eszterrel egyetemben.77 

 Amikor a tanítóképző elvégzése után kisebb hullámgödörben volt, hosszú leveleket 

váltottunk egymással, hogy kibeszélje magából a bánatot, aztán nálunk is lakott néhány hónapig, 

hogy megnyugodhasson. Ekkoriban kaptam tőle egy könyvet a következő beírással: 

   Nagy László LEHETŐSÉGEK 

    Nyílhat a virág, 

    Jöhet a féreg. 

- hát’ – így van! 

  Születésnapodra és anyák napja alkalmából 

    Tamás 

  1994. ápr. 30. 

Petivel való barátságuk a közös fóti időszak után megromlott, így hát ő is a veszteségek közé 

sorolódott azóta, de nem bántam meg, hogy Petinek ő lett az első barátja … 

A helyettesség alatt jutalomjáték volt számomra a levelezőn való tanítás, ahol 

osztályfőnöki feladatokat is vállalhattam, az belefért az akkoriban engedélyezett órakeretembe. 

A levelező vizsgák fontosságát felnőtt voltuk is motiválta, meg az élet maga is alakította azokat: 

extrém helyszíneken is vizsgáztattunk, hiszen akadályoztatás esetén a vizsgabizottság utána 

mehetett a jelöltnek. Nappali tagozaton is megvolt erre a lehetőség, de ott nem szültek még 

akkoriban, s a betegségek sem látogatták meg őket gyakran. Így érettségiztettem én a 

                                                 
77  ELT néven alakított együttesük nemcsak Peti fiam zenei múltját jelenti, megzenésített verseiket sokat 

használtam tanításomban is, közös dalainkká voltak a nótáik… 
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Bodrogköz egyik kis falujában egy kismamát, s látogattam meg a debreceni klinikán egy nagy 

beteget, akire a szín kettes érettségi bizonyítvány különleges gyógyszerként hatott.  

Szabó Attilát pedig a miskolci fertőző osztályon kaptuk el, az ő története külön is 

emlékezetes volt számomra. Peti fiam osztálytársa volt hajdanán, akinek viselt dolgaitól volt 

hangos az általános iskola. Apa nélkül, sok lánytestvér között nőtt fel, fékezhetetlen és akaratos 

gyerek lett, aki képes volt eljönni hozzánk is, hogy Petit elverje… - emlékszem, Jancsi milyen 

pedagógiásan szerelte le! A Mezőbe került, pék lett belőle, majd a levelezőn osztályfőnöke 

lettem. Itt már nagy matekos tehetségként tartották számon, amihez azonban olyan helyesírás 

járult, ami jószerével minősíthetetlen volt. Szerencsémre olyan elnököt fogtunk ki, aki 

megértette az érveimet, ma már magas rangú vámtiszt. Enikő lánya talán az én nevemet viseli, és 

azóta unokaöccsét és unokahugát is tanítottam magántanárként…. 

Az 1985-ös osztályomról írtam az érettségi elnöknek a következő sorokat, ami a 

felnőttoktatásnak a szépségét és örömét egyformán megjelenítette: 

 56  fővel indult az osztály, 31-en maradtak meg az érettségire-  

 nekik volt a legtöbb kitartásuk. Levelező tagozaton ritkán alakul 

 ki osztályközösség, ez az osztály ebből a szempontból kivétel. A  

 négy házaspár, a 4-5 állandó tanulócsoport nagy húzóerőt jelentett, 

 ezeket erősítették a közös osztályrendezvények, a közös színház- 

 látogatások, és a megyei Ki tud többet a Szovjetunióról nevű verseny- 

 re a felkészülés és ott két alkalommal való sikeres szereplés, a közös 

 tablókészítés….néhányuknak további életéhez szüksége van az érett- 

ségi bizonyítványra, de vannak az osztályban olyanok si, akik a tudás- 

ért ültek be felnőtt fejjel az iskolapadba. Szinte mindegyikük súlyos  

körülmények között készül az érettségire, de teszik, amit kell. Gon – 

dolkodásukat jól jelzi a ballagási meghívóra választott Semprun idézet: 

„Embereknek van legnagyobb súlya az életedben, embereknek, kiket is- 

mertél. ..A könyvek, a zene az megint egészen más. Bármivel gazdagíta- 

nak is, csupán eszközök, hogy eljuss az emberekhez.” 

De ekkoriban már egyre határozottabban vissza akartam térni a tanításhoz. Ezt a 

szándékomat eleinte a főnököm saját személye elleni támadásként értékelte: ő emelt ki, s azt 

hitte, örök időkre tette. Első megoldásként a megfutamodást választottam, beadtam a 

sárospataki képzőbe a pályázatomat, amivel megszabadulhattam volna az átjárástól is. Már az 

órabeosztásomat is megbeszélte velem Komáromy Sándor, az akkori tanszékvezető, de a 

közgyűlés (vagy kari tanács?!) elutasított, és Tusnády László pályázatát fogadta el. Így hát 

hoppon maradtam.  A rossz nyelvek szerint egy belső vitában lettem vétlen áldozat, de mert a 

következő állásba sem engem, hanem fiatal kolléganőmet, Tóth Istvánnét vették át, ma már 

sorsszerűséget látok benne. Hiszen a képzőben csak nyelvtant taníthattam volna, ami nem volt az 

erősségem. Ha bele is tanultam volna, elvesztettem volna az irodalom varázslatát, ez lett volna az 

igazi veszteségem! Így hát maradt a Mezőben a váltás...  

A helyettességet már az elején is azzal vállaltam el, hogy Takács Imre kollégám 

nyugdíjba menésekor visszamehetek a helyére tanítani. Ezt is majdnem kihagytam, hiszen Páricsi 

Viktor simán meghirdette az állást… Szó szerint bele kellett betegednem ebbe a helyzetbe, hogy 

megmenekülhessek terhessé váló tisztségemtől: kórházba kerültem, meg is műtöttek.78 Ez volt 

az életem mélypontja, melyet nemcsak hivatalnokoskodásom hívott életre. Erről vallottam a 

következő bekezdésemben: 

                                                 
78  Bekezdéseim: Amikor már végképp nem mehetett az élet a régi módon, jött a betegség, mint álca és 

megoldás. A kórházban beszereztem egy zipzárt, ami bezárt minden gondot és bajt, azóta boldogan élek, míg 

csak meg nem halok. Egy baj van csak, ez a villámzár elzárta vágyaimat, s tehetetlenné váltam, mert belül 

maradt a lehúzója…Sajnos, semmi sem tökéletes, Pangloss mester! 
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 Nem az életünknek a legnehezebb pillanata, amikor rádöbbenünk,  

 hogy elszálltak felettünk az évek, hanem amikor rájövünk, hogy az 

 életkapcsok lazultak meg körülöttünk: gyermekeink önállósultak, s 

 csak bánataikat öntik ránk , barátaink más dimenziókba kerültek, és  

 saját szívünkben is fogyóban az ének, ami visszhangozhatna a máso- 

 kéban… Csak köd és csönd lapul bennünk. Innen felemelkedni és szaba- 

 don szállni, mint  a madár, szinte lehetetlen…79 

De az igazi ok az volt, hogy egyre jobban hittem: jobb tanár lehetnék, mint amilyen vezető 

vagyok! Hány óralátogatáson éreztem úgy, hogy rossz helyen ülök, nem erre készültem, mit 

keresek itt? Nyavalyáimat – természetesen – ki is írtam magamból: Ancsel Éva mintájára – 

bekezdésekben, 80 aminek egyik darabjában a jövőt is kijelöltem önmagam számára: 

 Hajdanák az egyetem-iskolában azt tanultam, hogy az első tíz évben 

 szeretünk, de nem tudunk tanítani, a második tíz évben szeretünk és  

tudunk is, aztán a harmadik évtizedre már csak a tudás marad meg  

bennünk, s a szeretet eltűnik. Remélem, nálam nem jön be ez a séma, 

a sokat szidott hivatalnokoskodásom felfogatja a sort. 

De az biztos, hogy  

- szeretni kell a gyerekeket, s tudnunk kell róluk, hogy egyediek, meg- 

ismételhetetlenek 

- pontosítani kell, mi a célunk, s az utat ehhez kell megválasztani (s nem 

kell félnünk attól sem, ha néha elvisznek bennünket a tervtől) 

- a tárgyunkat úgy kell megszerettetni, hogy az ne fárasztó meló, hanem 

élvezetes, színes közös kaland legyen 

- szükség van a biztos családi háttérre, ez a nyugalom forrása, s kell valaki, 

aki ismeri a dolgokat, mert meg kell azt is beszélni, hogy rám szóljon, ha 

túlságosan nagyra sikerülne az alakításom…(Shakespeare!)81 

Az elmélet tehát megvan, de a gyakorlati megvalósuláshoz egyelőre csak a  

lélek kész, a test erőtlen… 

    Az én bekezdéseim, 39.  

Már utolsó napjait töltöttem helyettességemnek, 1989. januárjában, amikor ismét lett az 

iskolaújságunk A Mező címmel, aminek beköszöntőjét még én írtam kézírással – akkoriban tört 

be a fénymásolás az életünkbe - ma is szívesen vállalom akkori gondolataimat: 

  „Félek a játszani nem tudó emberektől, s mindig azon leszek, hogy az  

  emberek játékos kedve el ne lankadjon…” – írta József Attila, s igaz 

  szavaival indítom útjára „újszülöttünket”.  

  Ma is „azé az érdem”, Aki tud játszani – közös játékra és közös szóra- 

kozásra invitálunk tehát benneteket! Az lenne jó, ha ezt a tevékenysé- 

günket nemcsak a hasznosság, hanem iskolánk kis közösségeinek jobb 

megismerése, önmagunk megvalósításának vágya irányítaná. Ha ez lesz a 

vezérelvünk, akkor ezt a játékot csak komolyan játszhatjuk, mert csak  

így adhat izgalmat, örömet, élvezetet írónak és olvasónak egyaránt.  

Legyen hát ez a fórum a komoly játék színtere, s kívánom, hogy kölcsö- 

                                                 
79  Bekezdéseimben azonban azt is sikerült tudatosítanom, hogy a madár szabadsága is viszonylagos, mert 

hozzá van kötve egyetlen területhez, de akkoriban annak elérésének is nagyon örültem…. . 
80  Az én bekezdéseim, és Újabb napok hordaléka címen 1990/91-ben csaknem 100 kis szösszenetem 

szólt a lelkem fenekéről és az útkeresésről. Feledy Mari barátnőm megtoldotta a maga megjegyzéseivel, így a 

végére kétkezes lett belőle. Arra határozottan emlékszem, minden egyes mondat hogyan húzott egyre kijebb 

abból a gödörből, amiben akkoriban csücsültem…. 
81  A Hamlet egyik mondatára gondoltam: Köztetek, aki  a bohócot játssza, ne mondjon többet, csak mint 

szerepében írva vagyon… 
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nösen sok örömünk legyen egymásban….  

Ezt az újságot még elindítottam, mert arra a régi kis gimnazista újságomra emlékeztetett azzal, 

hogy az egyik akkori negyedikes, Jármy Tibi volt a főszerkesztője, még ha külleme és belbecse 

teljesen más is volt, hála a közben eltelt időnek. Sajnos, a folytatásra már nem emlékszem, mert 

végre 1989 februárja meghozta számomra az óhajtott visszarendeződést: visszatértem teljes 

óraszámban a tanításhoz. Ez lett az én igazi rendszerváltásom, s maradt még 12 esztendőm, hogy 

a helyettességem alatt felgyülemlett terveimet megvalósíthassam.  

Utódom Szemánné Majoros Anikó fiatal matekos lett, aki az én helyettességem idején 

került kezdő tanárként a suliba, fiaim – az éjszakai szerenád idején – fiatalságát virágcsokorral 

is megköszöntötték. Sokat segítettem neki – és még hány kollégának! - az elindulásban, hiszen 

akkoriban az volt az egyik feladatom, s kiváló helyettes lett belőle, legalább is én úgy éreztem…. 

Aztán megszökött ő is: Rezsabek Gyula igazgatósága elől időben átment tanítani a keribe, ahol 

már ő az igazgatóhelyettes vagy 15 éve, de barátságát a mai napig őrzöm. Nagy jót tett velem, 

amikor kisebbik lányát rám bízta középiskolás éveiben, legemlékezetesebb magántanítványaim 

egyike belőle kerekedett…   

 

  Újra tanárként: az elvetett magvak beérése 

   (1990. február 1- 2000.március 13.) 

 

Ott tanítani, ahol addig vezető volt az ember, nem könnyű, az emberek szívesen rúgnak 

bele a döglött oroszlánba, mint ahogyan itt is megtörtént. Kit érdekelt, hogy a magam 

jószántából váltam meg a tisztségemtől?! Nekem magamnak is meg kellett szoknom az új 

helyzetet: eleinte hordtam a köpenyem zsebében egy kis üres kártyát, amire csak a magam 

számára láthatóan írtam fel: POFA BE! Meg kellett tanulnom nem beleszólni a dolgokba, hagy 

intézzék azokat az arra hivatottak. Ha lehetett, megint a diákjaimmal éltem, vagy a 

szertáromban töltöttem az időt a felkészüléssel. A tanítás öröme mindenért kárpótolt, mert 

nagy szerencsémre megint találtam olyan tanítványokat, akikkel minden ötletemet 

megvalósíthattam!  

De ha most visszatekintek pályámra, a helyettességnek mégis nagy szerepe volt  

megújulásomban. Amikor a Mezőbe kerültem, a tanítás volt a legfontosabb: tantárgyaimat magas 

szinten akartam átadni. Végzős tanítványaimtól erről kértem ki véleményüket, hogy miközben 

őket tanítva tanultam tanítani, javíthassak is azon. Elég komolyak voltak ahhoz, hogy kérdésemre 

érdemi választ adhassanak, s jó néhány tanácsukat meg is fogadtam. Kilenc évnyi 

hivatalnokoskodás után azonban már nem a tárgyak, hanem tanítványaim váltak fontosakká. 

Ekkorra már nemcsak anyai, hanem nagyanyai korba jutottam, dolgaimmal egyszerre váltottam ki 

a Szupernagyi és a Smasszer beceneveket, ami jelezte, hogy nem volt minden dobásom mindenki 

előtt egyformán kedves.  

A bekezdéseim szerint ennél többet is tudtam már ekkoriban, álljon itt ennek 

bizonyságára maga szöveg – kommentár nélkül: 

  Számomra – rájöttem – nemcsak az évek alatt rám rakódott 

  tudás átadása fontos, sokkal inkább az, hogy önmagamat, sze- 

  mélyiségemet is átmentsem, és ezzel mintegy halhatatlanná 

  tegyem. Csakis ezekért az átadott lélekdarabkákárt érdemes 

  vállalni ezt az egész rabszolgaságot.82 

Mert én ekkor már nemcsak jó szóval oktattam, játszani is engedtem őket83, amiben 

magam is bekapcsolódtam, és nagyon jól szórakoztam: okosan kevertem a munkát és a játékot. 

                                                 
82  Bekezdéseim, 31. – de csak nem állom meg, hogy ide ne biggyesszek egy mondatot: mindig is ennyire 

önző voltam! Nem értem be a gyermekeimért járó halhatatlansággal, az egész világ kellett! 
83  József Attila gondolata 
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Comenius szellemében hittem: az iskola ne legyen többé labirintus, dologház, börtön és 

szenvedés, hanem ezután legyen játék, vendégfogadó és paradicsom. Módszereim 

leegyszerűsödtek, a gyerekekhez alkalmazkodtam, s az akkoriban kitáguló tanári szabadsággal 

igyekeztem okosan élni. Ismét magányos farkassá váltam, a könyvtáros barátnémon kívül másra 

nem számítottam. Igaz, ez már a politikai változások következménye is volt, hiszen a 

rendszerváltással balosságom háttérbe szorult, de én megtartottam magamnak, mert 

életelvemmé vált.84  

Persze, ez sem ment egyik napról a másikra, eleinte itt is nehezítették a helyzetet az 

üresjáratok: 

  Jó, hogy átevickéltem a csönd világába, élvezettel fedezem  

  fel minden újdonságában az elveszett paradicsomot. Megcsen- 

  desülésem nem zárta ki az örömöket, és megajándékozott a 

  szemlélődés teljességével. Röpködés közben néztem, de nem  

  láttam: milyen hatalmas és nyugodt az óriásom! A régi sasom  

is él, bár már egyedül kering a sziklák fölött… Csak néztem,  

de nem láttam a világot!85 

  Kedvem lelem a csöndben, jó menedék… Csak egy a baj: az én 

  csöndem már nem teremtő… sohasem követi az alkotás öröme,  

  s az nagyon hiányzik….86 

  A minap az autóbuszon belenéztem az ablakba, s megrettentem 

  a visszanéző öregasszony ráncos, szomorú képétől. Azóta kerü- 

  löm a vele való találkozást, de a tudást, hogy van, már nem feled- 

hetem….87 

Ahogy magamhoz tértem, első dolgom az iskolai versenyek átrendezése volt. Az iskolai 

szavalóverseny, szép kiejtési verseny komoly szerepet játszik minden szakközépiskola esetében, 

és kimenete is van a megyei versenyek felé. Eleinte még előfordulókat is rendeztem: 

osztályversenyeken választottam ki az iskolai versenyen indulókat, ahol minden résztvevő egyben 

zsűrizett is. Könyvtáros barátném fogta össze az iskolai versenyeket, az iskolai forduló 

megújulásáról ő gondoskodott. A bolháknak nevezett kertész osztályommal stílus órán készített 

egypéldányos újságban találtam erről egy cikket:88 

    Szépkiejtési verseny 

 A már hagyományosnak mondható szépkiejtési verseny ebben az évben is 

 megrendezésre került december első napjaiban. Az osztályok között lebo- 

 nyolított rendezvényen 12 versenyző indult, az első, második és harmadik  

 évfolyamból. A vetélkedőre minden indulónak egy kötelező és egy szabadon 

 választott szöveget kellett elolvasni. A személyenkénti előadást az ötödik 

 osztályosok zsűrije értékelte és jutalmazta. Ezúttal a fiatalabb korosztály 

 diadalmaskodott, ugyanis csak az első és második évfolyamról kerültek ki a 

 helyezettek. Ezúton is gratulálunk a győzteseknek, és reméljük, hogy a többi- 

 ek is egy élménnyel gazdagabbak lettek. 

                                                 
84  Hogy gerincesen túlélhessük a mostani köpönyegforgatást, szükségünk van az egyéniségünkre, 

képesnek kell lenni a nehézség elviselésére, s a legnehezebb pillanatokban is tudnunk kell játszani olyan 

komolyan, mint ahogyan azt a gyerekeke teszik. Elméletileg már én is tudom! Bekezdéseim, 34. 
85  Újabb napok hordaléka, 7. Az óriásom azokat a hegyeket jelentették, akikkel útközben találkoztam a 

két város között, formájuk alapján olyanok voltak, mintha fekvő óriások lettek volna. 
86  Bekezdéseim, 30. 
87  Újabb napok hordaléka, 47. 
88  GAZ-d-ÁSZ-OK.(A III. ások stílusgyakorlata, 1996/ 1=Tél))  Sajnos a cikkek névtelenül kerültek ide 

be- vajon miért?! – így hát ma már nem tudom, ki a szerzője  
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Ekkorra a rendszerváltás elseperte a TIT lehetőségét, nem volt nekünk sem ITB körünk. 

Ennek pótlására történelmi vetélkedőket találtam ki, amire aztán végül csak a saját osztályaimat 

sikerült belelkesíteni, de Rákóczi, 1848 mellett így ünnepeltem meg velük a magyar államiság 

fennállásának 1100. évfordulóját, amivel talán egy kicsit többet is megértettek a történelemből. 

Személyes élménnyé tettük az eseményeket, amikor a hátterét felderítették: tablót 

készítettek, nagy fantáziával korabeli öltözéket eszkábáltak össze, és nótáztak, táncoltak, mint 

anno…  

Erről is találtam a GAZ – d – ÁSZ-OKban egy híradást:89 

     PRO PATRIA ET LIBERTATE 

 Ennek a vetélkedőnek a megrendezésére nov. 20-án került sor. Sajnos, 

 csak négy csapat indult, de ennek ellenére nagyon jó volt a hangulat. A  

 III. céből és béből egy-egy, a III. ából pedig két csapat nevezett és  

  mérte össze tudását. Izgalmas volt, hogy a zsűritagokat a nevező osztá- 

 lyokból választották ki, de részrehajlásról szó sem lehetett, nagyon kor- 

 rekt volt a játék, amiről a zsűri elnöke, Váradi Györgyné gondoskodott. 

 Újdonság volt a szakmunkások részvétele, s nem is szerepeltek rosszul, 

  a legérdekesebb ruhákat ők alkották. A csapatok mindegyike nagyon jól 

 felkészült, s bár nagy harc volt az első helyért, minden részvevő győztes- 

 ként hagyhatta el a termünket. A gépészeket csak a lustaságuk győzte le, 

  így maradtak le az első helyről. A mieink a korabeli ruha mellett korabe- 

 li zászlót is készítettek, s valódi kuruc hangulatot idéző táncot roptak 

 mindenki örömére. Nagyon kellemes, hangulatos délután volt, sokat tanul- 

tunk Rákócziról. A játék ötletadója, szervezője és játékvezetője az ofink 

volt, és mert minden csoportot ő tanította, egyformán izgult a versenyző- 

kért. A siker után úgy döntöttünk, hogy tavasszal jön a visszavágó: Jottá- 

nyit sem 48-ból! címmel. Reméljük, más osztályok is kedvet kapnak a vetél- 

kedőre, és reméljük, hogy többen eljösztök végignézni a versenyt.  

Ma már persze tudom, hogy a sikert csak egyénenként mérhetem, hiszen az IWIWen 

bejelentkező tanítványaim közül néhányan büszkén pózolnak az árpádsávos zászlókkal, mintha 

nem is hozzám jártak volna történelem órára… 

Nagyon szép emlék az iskola fennállásának 125. évfordulójának megünneplése, magam is  

boldogan lubickoltam mindazokban, amiket kitaláltunk. Az ünnepségre egész sorozatot dolgoztunk 

ki, egyik ötlet magával hozta a másikat, s mondhatom, azok kivitelezéséből is alaposan kivettem a 

részemet: történeti és irodalmi pályázatokat írattam, iskolatörténeti kiállítást csináltam, ahova a 

régi tanítványok is küldtek relikviákat, és az iskolai életet olyan fényképkiállítással 

rekonstruálhattuk, ami élménnyé vált. Részese lettem a mások által szervezett dolgoknak is: 

énekeltem a tanár-diák énekkarban, és mindenben ott voltam, ami közel állt hozzám. Még az első 

nappalis szőlős osztályom 15 éves találkozóját is ekkorra időzítettem, hogy ők is részesei 

legyenek mindennek, bár így utólag úgy tűnik, őket ez már nem érdekelte annyira, mint engem. De 

a legnagyobb kihívás az évkönyv 90lett, amibe az iskolatörténeti részt én írtam meg. Turkáltam az 

iratok között, s miközben rátaláltam az addig nem tudott összefüggésekre, az én itteni 25 évem 

is helyére került ebben a folyamatban. Eközben az is kiderült számomra, hogy a Mező milyen 

családias iskola volt: testvérek, unokatestvérek jártak ide, aztán az öregdiákok is elküldték 

gyermekeiket az alma materbe….  

                                                 
89  GAZ – d - ÁSZ- OK (1995/1= Ősz ) 
90  Szerkesztője és tipográfusa könyvtáros barátném, dr. Váradi Györgyné lett, technikai kivitelezője a 

tragikus sorsú Üveges Laci kollégánk, én csak írtam (és irattam) bele: az iskolatörténeten kívül az összes 

szakközepes diák névsorát, amivel részesévé váltam az előzményeknek is…. 
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De az igazi örömöt a tanítás jelentette számomra! Ennek az időszaknak első nagy élménye 

az volt, amikor 5 évet tölthettem együtt egy kertész társasággal, amiből három évig az 

osztályfőnökük is voltam. Nekik köszönhettem felgyógyulásomat: feladatot adtak, amivel 

visszataláltam önmagamhoz. Elsős koruktól tanítottam őket magyarból és történelemből, de csak 

harmadiktól - amikor a régi osztályfőnökük beteg lett és elhagyta az iskolát - kapcsolódtunk 

össze hivatalosan is. Megpróbáltam megadni számukra mindazt, amit a kényszerű pihenő alatt 

megálmodtam a tanári munkáról. Szakmai becsületemet a tanítás milyenségével akartam 

bizonyítani, emberséges tanár mivoltomat pedig ők hívták életre. E kettő egyeztetése nehéz 

feladat volt, hiszen még magam is betegségből lábadoztam, de nem volt lehetetlen. Az egyik 

értékes, de nehezen oldódó tanítványom írta erről: 

  Egy tanítási óra hangulatát a tanár és a diákok viszonya határozza  

  meg. Itt a  fő szerepet az játssza, hogyan akar tanítani a tanár. Ta- 

  nárosan, azt képzelve, hogy ez így jó, vagy esetleg már-már barát- 

  ként. Szerintem az utóbbi a jobba, és hasznosabb. Szerencsére a mi 

  magyar és történelem óránk ilyen. A tanárnő, aki tanítja, nem játssza 

  meg magát, hanem mindig teljes valóját mutatja meg. Ezért az órák  

  hangulata jó, kicsit barátságos, de a tanárnak kijáró tisztelet megvan. 

  A mi tanárnőnknek is van rossz napja. Ez természetes, igaz, nagyon  

  ritka. Ilyenkor szigorúbb, és ridegebb az osztályhoz. De ezt később  

  jóvá teszi. És az is igaz, nincs olyan tanár, aki az élete iskolán kívüli 

  gondjait az iskolába érve leveti. Nagyon jó, hogy ilyen tanárunk van, 

  beleértve jó és rossz tulajdonságait. 

       Molnár József  

 Ennek a másféle tanításnak az első sikerét a meseírással arattam le, amit persze nemcsak 

velük, valamennyi tanítványommal megírattam, de az elsők reakciója mindig a legkedvesebb. Én is 

megírtam a magam verzióját, ami akkori kibeszéléseim részeként maradt fenn: 

Most, hogy mesét iratok a nebulóimmal magukról, én is kigondoltam 

  a magam meséjét: 

      Hol voltam, hol nem voltam… kiscsikó koromat egy hatalmas istál- 

  lóban töltöttem, ahol a szüleim voltak az istállómesterek. Talán nem  

  is véletlen, hogy én is az istállómester-képzőben kötöttem ki, majd  

egy olyan istállóra találtam, ahol a mezőgazdaságnak szánt kiscsikók  

növekednek. Nagyon szeretek itt lenni, ez az én valódi közegem. Szor- 

galmasan etetgetem őket „parazsaimmal”, hogy aztán ha eljön az ideje,  

táltosként repülhessenek tovább. Újabban minden reptetés egyre na- 

gyobb fájdalommal jár, s csak az a remény ad erőt, ha néha felettem 

repülnek el a táltosaim, néhányan megbillentik szárnyaikat …talán. 

   Itt a vége, fuss el véle…. 

    Az én bekezdéseim, 24. 

A Tanítványi zsengék91 darabjai jelzik, nagyon sok szívet-lelket melengető megoldás született 

minden szinten erre a feladatra…. Ráadásként észrevétlenül megnyíltak számomra, és olyan 

információkkal lettem gazdagabb, ami a közös munkánkat nagyban elősegítette.  

Tőlük kérdeztem meg először azt: Hogy vagy?! - amire korunkhoz és idegi állapotunknak 

megfelelő válaszokat adtak: 

  Jó kérdés – általában jól, kivételesek azok az alkalmak, amikor nem. 

  Fáradtság lassan eluralkodik rajtam. A tanulással szemben nem fejlő- 

  dött ki ellenszenv, sőt a tudást most még inkább hatalomnak és fegy- 

                                                 
91  Tanítványi zsengék – zöld sorozatom 3. (összerendezve 2010.) - 2016-ban felkerült a 

honlapom:www.itarsalgo.atw.hu-n a vakbarát változatra. 

http://www.itarsalgo.atw.hu-n/
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  vernek nézem. De valahogy érzem a szabadulás közeledését (bár ez a 

  szabadság is viszonylagos) és ezért nincsen kedvem tanulni. Minden  

  perc tanulásért kemény harcot kell vívnom. Pláne azért, mert jó az idő, 

  a gipsz sincs a lábamon, és sajnálom az otthon töltött időt. Érdekes, hogy  

  mindig csinálnék valamit, mást, mint amit kéne, csak azt nem tudom,  

  hogy mi van. Határozatlan vagyok. Az értékrendszerem változik (nem  

  alapjaiban), lassan felnőtt lesz. Még nem tudom, hogy a változás iránya 

  jó vagy rossz. Apám már nincs, bár nem voltunk jó viszonyban, hiányzik –  

  a kedves, jó pillanataira viszont nem emlékszem. A nővéremék vissza – 

  költözködtek, és meg kell tanulnom elviselni, együttélni velük, anyám a 

  kopaszságommal nem tud megbékélni, hiába mondom, a ilyenkor jó, mert  

  nem hullik, ő csak azt látja, hogy elveszít, ez részben igaz, de így kell 

  lennie. Egy ilyen kérdésre régen mennyivel egyszerűbb volt a felelet! … 

  Most éppen a helyemet keresem, futás közben pihenek, és a fény segít- 

  ségével próbálom vizsgálni a sötétséget. … 

       Terebesi László 

 Segített az, ahogy rám hangolódtak, ezzel a tanulás is egyféle játékká vált, amit kritikai 

észrevételeikkel azonban mindvégig karban tartottak. A tanítás meghatározott tananyagot 

feltételezett, de abba is bekerült a játék: osztály-szavalóversenyen kértem számon a kötelező 

verseket. Verskereső versenyeket rendeztünk, amihez a szöveggyűjteményt kellett lapozgatni. 

Negyedikre ez már néhol családi játékká vált, hiszen négy kötettel kellett szembesülniük. Az első 

feladvány lett a legemlékezetesebb: Shelley versrészletét: „Késhet a tavasz, ha már itt a tél?”  

még csak Nagy Attila és Radványi Miki fejtette meg, Petőfi „Anyám az álmok nem hazudnak” 

sorait már heten keresték meg, és a József Attila idézetet - A semmi ágán ül szívem…- már 19-

en telefonálták meg: szombaton, fél 5 és fél 7 között égett az akkoriban bevezetett crosbár 

vonalunk… Miközben észrevétlenül gazdagabbak lettek, a versenyszellemet is ébren tartottam, 

és az érettségire is készülhettek. Ők ugyanis már használhatták az írásbelin a  

szöveggyűjteményt, ezzel a verskereséssel legalább lapozgatták azt. 

S az is érdekes, hogy nem engedtük el azokat sem, akik valamilyen ok miatt kikerültek az 

osztályból, Bíró Petit elvittem kirándulni is, ahonnan aztán félidőben mégis visszairányítottam, 

mert megszegte a közösen felállított szabályokat. A hozzánk becsatlakozók is könnyedén 

felvették ezt a ritmust, Nagy Peti92 rá a legjobb bizonyítékom, aki mind a mai napig fel-felkeres 

egy-egy üzenet, beszámoló erejéig, mert emlékezetes maradt számára a velem töltött ideje:  

Most el vagyunk havazva teljesen. Köszönjük, hogy tetszik 

gondolni Ránk! Később behozom a lemaradásomat és a kama- 

tokat. Ígérem, hogy írni fogok. Van miről. De addig is kérem 

élvezni a tavasz illatát, miközben tetszik nézni a tulipánokat. 

Üdvözlet: Péter és Ágnes 

Tőle kaptam az első videóköszöntést is, mert a technika területén talált otthonra… 

 Legnagyobb játékunk a fordított napunk volt, ami az iskola történetében az első ilyen 

lett. Valóban felfordítottuk az iskolát, Popovics István, az új igazgató partner volt ebben. A 

szervezésről megőrzött lap azért is fontos, mert minden rendezvényemhez ilyen tervet 

készítettem, amit aztán az esemény után megsemmisítettem. Ennek megmaradása akkori 

aktivitásukat is megőrizte: résztvevői és szervezői voltak a nap eseményeinek, ebben rejlett a 

siker titka!  

                                                 
92  Aránytalanul nehéz életsúly ereszkedett rá, amikor testvére lelőtte az apjukat. A széthulló családból ő 

újhelyi nagyszüleihez került, de kollégista lett. Első ofija, Szemánné Majoros Anikó és a nagyon empátiás 

kollégiumi vezető, Takács Jánosné mellé harmadikként – mint új ofi - én is beálltam a segítők 

közé…Mindannyiónkra szüksége volt, leérettségizett, de attól félek, azt a traumát talán soha nem heverte ki…. 
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Természetesen volt a napra kiírt tudományos pályázat is, nagyon örültünk, hogy a 

hollandiai gyakorlatról írott értekezésért Lóránt Robi (IV. a. 1993.) egy olaszországi utat kapott. 

Ezek akkoriban különlegességek voltak, a mai mezősöknek természetes, annyiféle nemzetközi 

programban vesznek részt, hogy világjárókká váltak… A verspályázatot Bodnár Szabolcs és 

Lendák Lajos, akkori negyedikesek nyerték, de az öröm volt számunkra, hogy Zimonyi Géza, 

Osváth Csaba és Falcsik Vera is ott volt a jutalmazottak között. 

 A földszinti 3-as teremből – akkoriban már az volt a magyar szakterem – házias 

uzsonnázó helyet csináltunk, itt helyeztük el az iskolai versenyre készített osztálymontázsok 

mellett első tablónkat, ahova gyermekkori képük került fel megjegyzéseikkel.93 Itt volt a 

dühöngőt is, ahol mindenki felírhatta a falra a jövőnek szánt üzenetét, emlékszem, milyen 

érdekes olvasmány kerekedett ki abból is!  A többi teremben sem tanítás, hanem virágkötészet 

(Osváth Csaba), non stop-videózás (Bodrogközi Laci), vetélkedő és műélvezet (Zimonyi Géza) 

volt és a 4-es terem sejtelmes fényeiben a csillagok üzenetét közvetítették házi boszorkányaink: 

Iski Kati és Molnár Anita.   

Az udvar és a tornaterem a sporté, a szépségé és az erőé, ügyességé lett. Diákigazgatót 

választottunk, amit a gépészek jelöltjével, Fehérváry Györggyel (IV.g.1993.) szemben mi Nagy 

Petink nyert meg. Az egész iskolát megszavaztatva megválasztottuk a népszerű tanárokat, 

büszke voltam az azt címet elnyerő Nagypál Magdira és Szabó Tamásra….. A gépészek és 

kertészek traktorversenyen mérték össze a tudásukat, amit természetesen a gépészek nyertek. 

Mindenféle ajándékok mellett tombolánk is volt, amihez a tanároktól kaptuk a 

tárgynyereményeket. A tanár-diákmeccsen ismét ringbe szálltak a nőtanárok is, móka és kacagás 

fűszerezte a küzdelmet. Délután az egyes osztályok vetélkedőn is összemérték tudásukat, ahol 

az osztályfőnökeik is velük versenyeztek, és sok emlékezetes percet szereztek tanítványaiknak 

és a nézőknek egyaránt… 

Egy alkalmi újságot is megjelentettek magukról mélyBErepülés címen, ami az akkori 

iskolaújságra (Próbarepülés) és az akkoriban futó Cseh Tamás lemezre volt rájátszás, de 

tartalmilag róluk szólt:  egy egész oldalnyi „háztályi” aranyköpéssel, amit a magyar és történelem 

dolgozatokban írtak anno… Ennek a gyűjtését ekkoriban kezdtem el, mert úgy éreztem, kár 

veszendőbe hagyni ezeket az aranyos köpéseket, de nem sokáig volt erőm a nagy mondatok 

kimásolására, mert olyan feszített munkatempó következett az életemben. Azért szerencsére 

néhány megmenekült közülük, melyek szerzői kertészek és gépészek, szakközepesek és 

szakmunkások közül kerültek ki: 

Gertrudis tőrrel próbálja megölni Bánk bánt, de fordítva sült el.                    (Jaskó Bea ) 

Híres volt a Kisfaludy Társaság, ami három személyből állt: Kisfaludy, Toldy.(Broda Imre) 

Wesselényi meghalt, mielőtt elkapták volna, mint Frange Pált.                    (Terebesi Laci) 

Radnóti is írt halálba kergető verseket, aminek tartalmát az életéből vette.   (Kiss Attila) 

Materialista az olyan felfogás, mely szerint az ember a majomtól származik, 

                                                 
93  A 15. érettségi találkozójukra ebből is könyvet formáltam, s a régi naplófedelükbe csomagolva – mely 

korántsem volt olyan szép, mint az első szőlész osztályomé! – visszaadtam nekik, hogy felnőttként töltsék meg  

ők folyamatosan frissülő bejegyzéseikkel:  

 „Jó most újra együtt?” – 15 év után – „ismerős az arcod…” – emlékeztek a nótánkra?! Legek vagytok 

számomra, hiszen 5 évet tölthettünk el egymással, még ha csak 3 évig voltam hivatalosan az ofitok. De micsoda 

három év volt az! Kirángattatok a betegségből, elcipeltetek kirándulni, jókat buliztunk Fűzéren, és olyan fordított 

napot rittyentettünk, amivel feje tetejére állítottuk a Mezőt! Hát jó veletek most találkozni, és ehhez hoztam ezt a 

kis meglepetés naplót: írjatok bele ti is, hogy megteljen! Engem pedig tartsatok meg emlékezeteteken! 

 Saújhely, 2008. nov. 8-án - Szeretettel Enikő néni 

  Itt Jaskó Bea lett az osztályfőnök helyettesem, maga is gyakorló pedagógus az abaújszántói 

mezőgazdasági iskolában, és változatlanul nagy szervező, mint diákkorában volt.  
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és a fáról lemászva vált emberré.                                                                (Ősz András)94 

A középkorban az írás meg az olvasás nem volt kötelező illemtani forma.     (Szabó Zsolt) 

Idealista, aki az embereket kikergette a paradicsomból, mert megették a 

bűnös almát.                  (Nagy Sándor) 

Az egyetem tanár és diák összeesküvése volt.                             (Takács Ákos)95 

Ebben az újságban megmutatták, milyen az ideális gyerek és néhány tippet adtak a 

sorstársaiknak arra, hogyan viselkedjenek akkor, amikor a tanárok – felelés címén - zaklatják 

őket…  A szakmához való viszonyról - az osztály megbízásából - Falcsik Vera verse vallott:  

 

 Első nap   Rögtön meg is    Két fülünk volt 

az iskolában   Mondták nekem:  És két lábunk: 

Majdnem leesett  Fiam, nem vagy   Kettesével 

Az állam.   Itt jó helyen!   Sorba álltunk. 

 

Így indultunk   Iskolába   De ha mégis 

Gyakorlatra,   Alig jártunk,   Megjelentünk, 

Piros zászlót   Fájt a fejünk,   Egész nap csak 

Lobogtatva.   Kezünk, lábunk.   Mi feleltünk: 

 

Tábla felé    Nehogy lesúgja   Jöttek hozzánk 

Fordítottak,    Az osztály   Tanítani, 

S a fülünkbe   A választ, mire   S csak újat tudtak 

Ordítottak,   Rég vártak már.  Mondani. 

 

Jöttek az újabb   Minden vegyszert  Mínusz húsz fok 

Tantárgyak,    Tanítottak,   Ide látom, 

S megutáltuk   Amit régen   Metszhetek a 

Valahányat.   Betiltottak.   Körte fákon! 

 

Raktunk tüzet,   Átfagyott a    A sulit szidni 

Fát égettünk,    Lábunk, kezünk.   Mégis vétek,  

S húsz sorral arrább  Jól kibabráltak   Hisz itt töltöttünk  

Metszettünk.   Ám velünk.   El négy évet. 

 

Hogy a nap végén még engem is megleptek egy oklevéllel,96 melyen díszes függőpecsét is 

fityegett az emblémájukkal, azt jelezte számomra, lelkesedésük nem volt látszat, velem együtt 

mélyen átélték mindezt, ami velünk történt azon a napon.  

 

              OKLEVÉL 

 

   Mi, a Mező cégéres tanárszomorítói, a világ legnagyobb  

   tanárpukkasztó osztálya ezen oklevelet adományozzuk  

                                                 
94  Tanárként ő volt az egyetlen fiú tanítványom, aki ballagásakor megajándékozott tablóképével, és 

néhány év múlva elküldte verseit, amiben hozzám szóló köszöntő is volt. Sajnos, nem tudom, hova tettem el, 

nem találom, így hát egyelőre csak az én emlékeimben él ez a vers… 
95  „Aranyos köpések”, azaz ilyeneket tanítottam óráimon a nebulóknak (Sátoraljaújhely, 1989.) Az utolsó 

szövegben a gépész Takács Ákost idéztem, mert ilyen néven volt kertész tanítványom is, akinek meséje a 

Tanítványi zsengékben olvasható… 
96  Az évek során sok-sok oklevél tulajdonosa lettem, az én időmben ez divatban volt, melynek 

mindegyike nagy örömet okozott az alkalom okán, de ez mind közül a legkedvesebb lett…. 
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          Martinák Jánosné tanárnőnek 

   az évszázad osztályfőnökének, aki elviseltem kibírta, össze- 

   fogta ezt az anyaszomorító, szőlőtőről metszett, gyümölcsfá- 

   ba oltott osztályt. 

   Anno Domini MCMXCIII Böjtmás Havának Gyümölcsoltó Boldog- 

   asszony havát követő 5. napon 

        a IV. a (1993) 

Élménydús volt ez a nap, számtalan apró ötlet tette azzá, amivel magasra tettük a lécet az ilyen 

jellegű rendezvényekhez. S ehhez az iskolát felforgató attitűdhöz kellett is az az anyagi és 

erkölcsi segítség, amit az új főnöktől, az iskola volt diákjától, Popovics István igazgatótól meg is 

kaptunk, ám a - mindkét fél számára - reményteljesen induló korszaka nagyon gyorsan véget ért, 

mert egy év múlva kivándorolt családjával együtt Kanadába, ahol egy baleset következtében 

kómába került… 

Ezzel az osztállyal mentem el először több napos, vonatos kirándulásra Debrecen-

Nyírbátor – Bátorliget útvonalon, nyírbátori szállással, fiatal kollégám, Varga Gábor, volt mezős 

diák kíséretében.  Ez a kirándulás számomra is fordulópontot jelentett, hiszen visszatértem a 

régi helyekre, így szembesültem a honnan - hová? - kérdésével új perspektívából, hiszen 25-30 

gyerekkel más az ember felelőssége. S még nem voltam egészen magamnál, emlékezetes bátori 

hányásom és a bátorligeti túrát végigkísérő rosszullétem ezt jelezte. A tanítványaim ismerték a 

helyzetet, idegenek előtt meg mit magyarázkodjak? Mégis megérte, mert biológiai érdeklődésű 

osztályomnak a debreceni botanikus kerttel és a bátorligeti ősláp élményével olyan 

különlegességet adtam, amiből később is élhettek. …Bátorban még azt is megkíséreltem, hogy 

édesanyámnak szerenádot adjunk, aki sajnos, a feltámadó szél miatt nem hallotta azt. S ekkori 

gyávaságomra jellemző, hogy a szelet egy kitörni készülő vihar jelének tartottam, s 

bemenekültem a gyerekekkel a kollégium biztosnak hitt falai közé, s nem merészkedtem el velük 

a távolabb lakó nővérkémékhez, akik pedig vártak bennünket, hiszen fiaim a szintén mezős Bence 

fiuk barátai voltak.  

 Csaknem mindannyian ott maradtak ötödikre is, a technikus osztályba. Érettségi és 

technikusi vizsga után is rá tudtam venni őket, hogy Füzéren, a vár alatt lévő kényelmes 

vadászházban – egy kis patak partján, az erdőben – tartsuk meg a búcsúnkat 2-3 napos 

kirándulással egybekötve: ott főztünk, játszottunk, énekeltünk, és búcsúzkodtunk emlékezetes 

szép pillanatokat megőrizve minderről.  

Ez sem volt kis dolog az én életemben, hiszen akkor kapta meg a fiam a tanítói diplomáját, 

azon is ott akartam lenni és a zenésztársait vendégül láttam, ami előkészületeket igényelt. 

Kimentem hát az osztállyal Füzérre, érett gyermekeim egy időre Varga Gáborral magukra 

maradtak: stoppal hazajöttem Patakra, megnéztem a ballagást, elrendeztem a vendégeket, 

akiknek Márti lányom lett a háziasszonya - és betegségéből lábadozó férjemmel együtt 

visszatértem Füzérre… Sem velük, sem velünk nem történt baj, csak már nem tudtam az egész 

éjszakát nótázással eltölteni, mint ők tették,  de az éjszakai tábortűz, az ottani csillagos égbolt 

emléke ma is velem van. Számukra azonban mindez megtetőződött a napfelkeltével is, amit a vár 

tetején éltek át…. 

Ezzel az osztállyal kezdtem el az önismeretre való figyelést tudatosítani, amihez hosszú 

út és sok teszt, felmérés vezetett. Szövegelemzési gyakorlatukat például önismereti képzéssel 

kapcsoltam össze, emlékezetes eszmefuttatások születtek Mendel rabbi következő mondatairól: 

   Ha Én vagyok Én, mert Én vagyok Én, és Te vagy Te, mert 

   Te vagy Te, akkor Én Én vagyok, és Te Te vagy. De ha Én 

   azért vagyok Én, mert Te Te vagy, és Te azért vagy Te, 

mert Én Én vagyok, akkor Én nem vagyok Én, s Te nem vagy Te… 

Ezeket is bemásoltam abba a füzetembe, amiben a dolgozatokban előadott sületlenségeiket 

őriztem. Ez is, az is jellemezte őket…. Rendszeresen naplót is írattattam velük a téli szünetben. 
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Ma már sajnálom, hogy visszaadtam ezeket, mert a fejlődésüket most azokból 

rekonstruálhatnám. De nemcsak ők dolgoztak meg azokkal, hiszen mindenkinek reagáltam az 

írására, két levél meg is maradt ezek közül, ami tanítványaimmal való ekkori kapcsolatom 

hangnemét is megőrizte: 

 Kedves Laci!97 

Úgy kezdtem naplód olvasásába, hogy nagyjából sejtettem, mi vár rám – de most, 

az első olvasat után köszönöm, hogy megtiszteltél ezzel a kitárulkozással, őszinte- 

séggel, még ha közben ott motoszkált benned az, mit fogok hozzá szólni, szabad-e 

mindent így leírni, hiszen kiadod magad…A naplóírás rettentő szubjektív, a magány 

arra kényszeríti az embert, hogy szembenézzen önmagával, tisztázza dolgait – s Te 

ezt tetted, úgy érzem, nem is mindig az én kedvemért. Ha inspiráltalak is, sokkal in- 

kább belső késztetésből írtál, s ez a jó!  Azt is tudod, én a másik oldalról  szemlélem 

a világot, de megkapott, milyen sok közös pontja van a gondolkodásunknak, talán csak 

egy lényeges a különbségünk: én kevesebbet idézek a Bibliából, szélesebb körből vá- 

lasztom a gondolataimat, érzelmeimet alátámasztó külső támogatást. De én is tudom, 

VALAMIÉRT születtünk a világra, s nagyon örülök, hogy te rátaláltál a MAGAD útjára. 

Most nem lehet megítélni, mi vár rád ezen a magad választotta, mély belső meggyő- 

ződéssel követett, s éppen ezért egész egyéniségedet, testedet-lelkedet meghatáro- 

zó úton, de nagyon pozitívnak tartom elszántságodat, akaratodat, állandóan jelenlé- 

vő kételyeidet, amelyek a választott feladatod mélyebb átélésére sarkallnak. 

Én is hiszek a szeretet világot formáló, egyengető erejében, kétségeim inkább az iránt 

vannak, hogy túlságosan nagy alázattal vállalod sorsod, mert belső vezérlésed erőt ad 

most neked. Belőlem a világ sokszínűbb érzelmi viszonyulást vált ki, de hát ez a már emle- 

getett gondolkodásbéli különbségből fakad. Nem zavar meg ez mégsem abban, hogy  gon- 

dolkodásodat elfogadjam, s tiszteljem. Nem okoz értékelésedben ez törést, hiszen tu- 

dod, a hitetlenek jobban zavarnak, azaz az olyanok, akik maguk körül semmi olyat nem 

találnak, amiért lelkesülhetnének.  

Gondolom, egyszer szóban is beszélgetünk majd ezekről, hiszen érdekelne, s lenne néhány  

kérdésem, de úgy érzem, mindezeket most le kellett írnom, ha már megtiszteltél gondo- 

lataiddal. Köszönöm őket! 

 

Kata(kombá)m!98 

Mert időnként olyan titokzatos és megfejthetetlen vagy…- de a mostani naplódat nagy 

élvezettel olvastam, mert – talán mondanom sem kell – a tiéddel kezdtem. Megkapott 

őszinteséged, s az önelemzésed, belső lelki világod sokszínűsége, ami az utóbbi időben 

olyan sokat változott – előnyödre. Mintha felnőttebben kezdenél gondolkodni, még a  

kétségeid is erről vallanak! Én is úgy érzem, hogy nagyon jót tett neked ez az önállóság, 

és sokat formál rajtad a Péter jelenléte is. (De azt is tudnod kell, mert őt régen ismerem, 

hogy Te is nagyot formáltál rajta…) Ez minden emberi kapcsolat hozadéka, s akkor sem 

szabad megtagadnunk, ha már egyszer túljutunk rajta. (Ez utóbbit nem a kiábrándító 

perspektíva felrajzolásának szándékával írtam le, sokkal inkább életünk egyik törvényét 

rögzítettem.) Mindkettőtöket ismerve úgy érzem, szükséged van erre a barátságra (is), 

bár Te vagy benne – belső érzékenységed miatt – a sebezhetőbb, de mindenképp 

eljuttathat olyan felismerésekhez, amiket olvastam is a naplódban - , s amelyeket még 

ezután fogsz felismerni. Úgy érzem, mintha te fizetnél nagyobb árat a dolgokért, benned 

van a nagyobb odaadás és benned marad nagyobb hiányérzet. Adódik ez az 

                                                 
97  A címzett Terebesi László volt, aki egy őskeresztény gyülekezetbe járt akkoriban… 
98  A címzett az osztály egyik érzékeny, de büszke leányzója: Iski Kati, akinek a 4 év alatt 

végigkísérhettem (és véleményezhettem) barátságait… 
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egyéniségedből, s abból a tényből, hogy egykorú létetekre mégiscsak Te rendelkezel 

nagyobb élettapasztalattal. De azt is látom - ne búsulj, magam is átéltem néhányszor ezt 

az érzést, és vénen sem tartom szégyenletesnek! -, nálad váltakoznak jobban a mélységek 

és magasságok, mert szerelmes vagy, elfogultan (kicsit vakon) szemléled a körülötted lévő 

világot és „kis barátodat” (találó jellemzés!)  Ezt ha nem is tartom olyan nagy tragédiának, 

mégis féltelek egy kicsit, mert te olyan elementáris erővel éled át – nőiességednek 

minden előnyével és hátrányával – mostani életedet, hogy az amúgy is meglévő 

érzékenységedet csak fokozza. Majd néhány dologról szóban is fogunk beszélgetni, de a 

naplód első olvasata után úgy éreztem, megtiszteltél a leírtakkal, reagálok is rá.. 

   szeretettel köszöntlek 

Enikő néni 

Ez a hangnem teljesen baráti, vevők is voltak rá, s ha a későbbiek során ez az intenzitás a 

megnövekedett számú magyar órám miatt el is maradt, de maradtam ennél a hangnál 

tanítványaimmal, mert megértem rá én is, és így segíthettünk egymásnak… 

Velük azt is átéltem, hogy van a diákok életének – mint mindenkinek – olyan szöglete, 

ahova már nem hívják be a tanáraikat, bármilyen jóba is vannak vele. Ekkoriban találtam ki a 

Martinák-alapítványt is, amit nyugdíjba menésemig működtettem: gyorssegély volt az – hosszú 

lejáratra, ami a végére leveles beszámolókká szelídült. Soha nem voltunk gazdagok, de egy-egy 

gyorssegélyre mindig volt pénzünk, hiszen olyan sok szegény gyerekkel voltunk körbevéve, ennyi 

volt tőlünk a minimum. Csak azt sajnálom, hogy ezt keveseknek adhattam meg.  

Ezzel a társasággal kezdtem tudatossá tenni a nótázást is. Megtanítottam nekik a pataki 

diákdalt, amit akkoriban Béres Ferenc népszerűsített: 

   Akinek ma kedve nincs, annak egy csepp esze sincs,  

   Igen lassan foly vére… 

   Ha felkötnék a füstre, vagy a pálinkás üstre, 

   Megérdemelné… 

Mezősök voltak, nem igen tudtak mit kezdeni a pálinkás üsttel… Igazi közös dalunk az ELT által 

felélesztett pataki diákdal lett: 

    Jó most újra együtt, ennyi év után,  

    Ismerős az arcod, te is itt voltál. 

    Hát most elmondhatod, eljátszhatod,  

    Játékból majd valóság lesz, megláthatod! 

    Hát jó gitár, szóljon a hangod, sose némulj el! 

    Hé, diák, halljam a hangod, neked szólnod kell! 

    Hé, diák, tegyél meg mindent, hogy ezt a napot ne felejtsük el! 

Bizony ezt mi szó szerint is átéltük: mindent olyan nagy energiával tettünk, hogy ne lehessen 

elfeledni egykönnyen! 

Egyedi játékunkra, a montázskészítésre harmadikban került sor, amihez a mintát én is 

elkészítettem, ekkori énemről beszédes az összeállítás… Folytatása az lett, hogy nemcsak 

magukról, hanem az osztályról, mint közösségről is készítettek egy montázst, ami sok örömöt 

hozott számukra. Osváth Csaba, aki református tiszteletes és képzőművész lett, ezzel érezte 

meg először az alkotás örömét. Érzékeny lelkű osztályom rendkívül érzékeny tagja volt ő, telve 

lelkesedéssel és világmegváltó gondolatokkal. Technikusminősítő után Gyöngyösön, majd a 

debreceni református teológián kötött ki. Pappá szentelése után további tanulmányokra 

Kaliforniába került, ahol doktorált és szobrásszá vált. Több mint tíz év múlva így emlékezett 

ezekre az időkre99: 

Kedves Enikő néni! 

                                                 
99  2004. dec. 12-i, ékezetek nélküli levelét, melyben a kiállítás meghívójára reagáló levelemre válaszolt,  

a mi írásunk szerint közlöm…. 
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Most van néhány percem, és gondoltam, írok néhány sort, mert nem akarom halogatni a  

levélírást, s talán e néhány gondolat is ajándékká lehet…. 

Nagyon köszönöm az e-mailt, és a biztató gondolatokat. Igazán öröm számomra, hogy 

Osztály-Főnököm nem csak emlékszik rám, de a mai napig is megőrzött barátként és  

tanítványként. Eszembe jut, ahogy harmadikban egy montázst kellett készítenünk. Soha  

nem felejtem el azt az érzést, amit akkor az a feladat jelentett, s az az öröm újra és 

újra felidéződik, amikor a műtermemben vagyok.  

Én egy csodálatos házasságban élek egy csodálatos házastárssal, aki ugyan nem magyar,  

de lelki társ, és jobbik fél minden tekintetben. Erica mellett valóban emberré formáló- 

dok, s ez a formálódás nagyon sokat jelent nekem. Számomra a művészet már élethivatás,  

s alkotásaimon keresztül már valóban önmagam adom, s leszek formáló erővé. Öröm  

számomra, hogy minden nap a műtermemben kelthetem életre az agyagot, s vívhatok 

csatát az üres  vászonnal, és együtt formálódok az agyaggal. Sokszor megszűnik az idő,  

és átélem ajándékát az alkotó létnek, tudva, hogy nemcsak munkáimon keresztül kell va- 

lami maradandót alkotnom, hanem kapcsolataimban is. ahogy Vincent van Gogh vallja, nincs 

nagyobb művészet annál, ahogy az ember egy másik embert szerethet. Én is úgy érzem,  

hogy a művészet egy eszköz, hogy prófétává legyek, s hogy ebben a prófétai létben én 

is formálódjak, s emberibb emberré legyek. Amit Újhelyben Enikő nénitől tanultam, azt 

megőriztem, és én most is merek nagyobbat álmodni, és hinni abban, hogy célhoz érkezek. 

Sokszor gondolok a régi újhelyi barátokra, akik közül csak a „galamblelkű” Ákosról tudok 

ma is naprakészen valamit. Emlékszem nagysikerű publikációnkra a Próbarepülésre, és ma  

is fel tudom sorolni minden osztálytársam nevét: Koncz Papa, Krizsi, Velmo, Nagy Ati,  

Nati, Iski Kati… vajon most hol tartanak az életükben? Bevallom, szeretek  visszaemlé- 

kezni, és én igen is büszke vagyok arra az öt évre a mezőben. Tudom, egyszer majd  

talán elmondhatom az új generációnak, hogy mit jelent nagyokat álmodni, és hinni az ál- 

mokban(mint mezős).  

Tudom, hogy furcsán hangzik, de sokan a barátaim, s mecénásaim a művészeti körökben,  

úgy beszélnek rólam, mint a 21. század új Picasso-járól. Ők így látnak, s hisznek bennem,  

én pedig merek velük álmodni, és hinni, hogy ebben a században meghatározó tagjává  

válok a művészeti világnak, s betöltöm hivatásom, mint képzőművész. Szeretném, ha Enikő  

néni is részese lenne ennek az útnak, és még egyszer köszönöm azt a látást, ami engem  

akkor valóban felszabadított arra, hogy merjek nagyokat álmodni. 

Szeretettel: 

Osti 

Ez a társaság különösen szívemhez nőtt, hiszen újrakezdtem velük az életemet, ami nekik 

köszönhetően, megfelelően alakult. A hozzájuk kapcsolódó tanulmányi és szellemi örömök azt 

erősítették meg bennem, hogy jól döntöttem: tanítanom kell, ez az én igazi terepem. Az öt év 

alatt nem járt magaslatokra jutottunk el egymás segítségével, ami tanári pályám szép emlékei 

közé emelte őket. Meghitt viszonyunk nem zavarta a tanulást, sőt: így váltam szupernagyivá, 

ahogyan azt a névadó Zimonyi Géza100 későbbi e-mailjében pontosította: 

 ...nagyon szerettem a kertészetit – na, nem a szakma miatt. Sokféle embert ismertem 

 meg, sok mindent átéltem. Voltak emberek, akik bíztak bennem (többnyire humán vona- 

 lon), voltak, akik leírtak első perctől (leginkább a Szakma).  

                                                 
100 . Egyike azon tanítványaimnak, akik birtokolták a szertáram kulcsát is, hogy legyen hova elhúzódnia, ha 

csendre áhítozik. Passzióként elkészített csodálatos rajzait hasznosítottam tanításomban, s szellemi játékunkat, 

melyet nyaranta levelek formájában produkáltunk, legszebb emlékeim között tartom számon: Iréne Holmes-

ként kapott leveleiben James MacPhersonként feladványokat és gyilkossági ügyeket oldatott meg velem. Egyik 

ausztráliai útján egy lepkét fedezett fel, amit lerajzolt és kifestve elküldött, mert rólam nevezte el Iréne floriae-

nek.. A végén aktuális barátnője gondját is rám bízta, akinek levelére írásban kellett válaszolnom…Ilyen nagy 

gazdagságot kaptam a szeretetért cserében…… 
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 Szeretném, ha Enikő néni tudná, hogy nekem nagyon sokat segített, hogy komolyan 

 vett. Hogy partnernek tekintett. Hogy értékesnek tartott és értékelt pozitívan, 

 negatívan – de mindenképpen  konstruktívan. Egy kölyöknek nagyon sokat segít a felnőtt 

minta ( ez nem jelenti azt, hogy nem hiszek a korosztályos szocializációban, egyszerűen 

úgy érzem, a gyerekek szeretnek a nagyobbakhoz „tapadni”, és ezáltal ők is nagyokká vál- 

nak.) Enikő néni ezt nagyon jól kezelte: nagy „bizalmi” bankszámlával, de kijelölt korlátok- 

kal. Remélem, most az életem ad visszajelzést arra, hogy ez nem volt hiábavaló. 

Levele utolsó szava kulcs: a kincseimet megtaláltam. Nem érdemeltem meg, nem én te –  

remtettem. Akartam, megtaláltam, megküzdöttem érte – és ígérem, vigyázok ránk. 

Ennyim van, ez a mindenünk. És ez így nagyon jó. 

Puszi: gza 

Ez volt az egyetlen olyan osztályom, akiket vendégül láttam a sárospataki lakásunk összes 

termeiben, mind a 49m2-en! Ha kitekintek az ablakon, ma is látom őket ott énekelni – Falcsik 

Vera nyeli közben a könnyeit – és a kisszobai szőnyegen a vörösbor foltja is lassan halványodott 

el…Most, amikor összegzem tanári pályámat, azt is megértettem, hogy ekkor jutottam el abba a 

fázisba, amikor kötöttségek nélkül tanítottam, s csak a tanítványaim érdekeltek. Ez hiányzott a 

szőlős osztályommal való kapcsolatomból, s ez volt meg akkoriban Pozsában, aki túl volt már a 

karrierépítgetésen. Az igazgatóhelyettesség szürkesége volt az, ami felismertette velem: ők a 

legfontosabbak, rájuk hangolódtam és így jutottam el a legmagasabbra. Mivel a 90-es évekre 

oldottabb lett a tanár-diák kapcsolat, könnyedén át tudták venni a személyes hangnemet, és 

jöttek velem. Ha ilyen magaslatot másokkal nem is tudtam bejárni, de innen kezdve minden 

osztályommal emberibb és gyümölcsözőbb volt a kapcsolatom. 

Sajna, nem jutott mindig 5 év ugyanazon társaságból, de ha csak valakik egyetlen évre 

magyarból az enyémek voltak, felforgattam őket, mint pl. az utolsó szőlős osztályt negyedikben, 

akiknek nagy tudású szakmais kollégám, Gönczy Levente volt az osztályfőnökük, aki tanítói 

alapvégzettségénél fogva sokra tartotta a pedagógiát is.101 A 4 évet értékelő utolsó írásuk 

tanúsága bizonyítja: csak eleinte berzenkedtek, aztán kapcsoltak… 

Kézírás-gyűjteményembe ők önjellemzésükkel kerültek be: a rendszerváltás idején 

érettségizők ilyenek voltak – ide másolok egy csokrot az írásaikból - ezzel a mentalitással vajon 

hogyan váltak kapitalista polgárokká?! 

 Néha lázadok a bezártság ellen, mert mindennél jobban szeretem a szabad- 

 ságot. Itt a kollégiumra gondolok elsősorban, és szerintem ez az oka annak,  

 hogy ott volt egy-két nézeteltérésem.  

 Rácz György (IV. sz. 1989) 

  Szeretnék továbbtanulni, ez szerintem nemcsak nekem kell, hogy szívügyem 

  legyen. Ha valamit el akarunk élni az Életben, akkor azért küzdeni, tanulni kell. 

  Társaimmal szemben megértő vagyok, ..nem szeretem a hazugságot, így vagyok 

az igazságtalansággal szemben is. Szüleim szerint kicsapongó életet élek, ezzel 

nem értek egyet. A szombat esti discotól eltekintve nem nagyon járok el ott- 

honról, mert nincs rá idő. 

      Képes Tamás (IV. sz. 1989.) 

Másokkal való kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam, hogy hosszú 

távon nem segíti kapcsolataimat, ha másnak mutatkozom, mint amilyen valójá- 

ban vagyok. Nem segít, ha rosszkedvű vagyok, ugyanakkor vidámnak akarok mu- 

tatkozni. Megpróbálok őszinte lenni mindenkihez, habár az néha nagyon nehéz 

és kellemetlen is lehet. Szeretem az embereket, szeretem megismerni a jelle- 

müket, a dolgokhoz való viszonyulásukat. 

                                                 
101  Bár ezzel az osztályával éppen ballagás környékén sikerült összerúgni a patkót, soha nem derült ki a 

számomra, mivel sértették meg…De Jármy Tibiről remek karikatúrát rajzolt az akkori iskolaújságba…. 
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      Kecskés József (IV. sz. 1989.) 

Becsülettel szeretnék dolgozni és amit szeretek, a mezőgazdaságban….de eh – 

hez javítanom kellene magamon és emellett remélem, hogy a mezőgazdaság is 

javulni fog… 

      Vicickó Vince (IV. sz. 1989.)  

Nagyon vidám és erős természetű vagyok, de néha összefolyik bennem a sok 

keserűség, egy egészen pici bántó szóra is nagy bánat önt el. Ilyenkor jó, ha 

van mellettem valaki, és egy kicsit megért. Nem vagyok haragtartó, egyálta- 

lán nem tudok egy óránál tovább haragudni valakire, aki megbántott. Szeretek 

fiatal lenni, jót tenni és másokon segíteni. Pl. az osztályban én vagyok a „lelki 

szemetesláda”. Nagyon örülök neki, hogy osztálytársaim megbíznak bennem és 

őszinték hozzám. 

      Balla Krisztina (IV. sz. 1989.) 

Szorgalmam nincs, lusta vagyok. sokak szerint hiú is. Fiúknál, tudom, ez furcsa, 

de senki nem lehet tökéletes. …hangulat formál…nagytörvényű vagyok, szeretem 

a hozzám hasonlókat, de tudok alakoskodni, én is  Földön élek. 

      Balla András (IV. sz. 1989.) 

Ebben az osztályban jószerivel egyetlen bölcsész volt, Jármy Tibi, akivel nagy csatákat vívtam, 

amikor tanítottam, s mikor érettségizett, megajándékozott egy könyvvel, amibe azt a Kossuth 

idézetet írta, hogy mindenkor szükség van ellenzékre…. Aztán jogot végzett, a rendőrség 

kötelékébe került, s igazi grafomániásként nyüzsgött egy ideig Újhelybe, majd országos 

színtérre váltott, akár csak Kossuth. Hogy mint alakult a sorsa, nem igazán tudom, 

legutóbbi,„úrhölgynek” címzett levele szerint a rendőri pályán csinált karriert, mint számtalan 

bűnmegelőzési program szervezője, melynek némelyike Újhelyben került megvalósításra.  A 125. 

évfordulóra készült évkönyvben – miközben megsértegette Váradi Lajosnét, matekos 

kolléganőmet, megemlékezett kettőnk kapcsolatáról: 

  ….Czigány Lóránt, városunk gimnáziumának nagyhírű neveltje fogalmazott 

egyszer úgy, hogy őriz tárcájában egy képet, mely egykori iskoláját 

ábrázolja. …. Ez a kép – számomra – a lelkemben él. S nem is igazából az 

iskoláról, mintsem annak a számomra – minden irónia nélkül – sorsfordító 

tanáráról készült. Arról a tanárnőről, aki hozzászoktatott a fegyelmezett 

és pontos munkához, s bevezetett az írástudók csodás világába. Arról a  

pedagógusról, akinek hozzám címzett üzeneteit gyűlöltem, s ma áhítozom 

utánuk. Arról az emberről, aki személyes gondjaimban több volt, mint 

segítőm, középiskolás utamon több volt, mint társam. Az az Enikő néni, aki 

mára ars poeticámmá váló Gide mondatnak tartalmi kereteket adott, s 

„értem, nem ellenem haragvó” figyelmével mutatott számomra utat. 

„Szeretem azokat, akik keveslik az igazságot, és irtózom azoktól, akik azt 

hiszik magukról, hogy megtalálták.” – mondta Gide. Ilyet persze minden 

tűzfalra fel lehet írni. Az én tűzfalamra azonban ott és akkor ő írta fel.102 

      Jármy Tibor 

Nappali osztályaim sorába ekkoriban léptek be a gépészek, akik a zöldségeseket váltották 

fel az iskolában. Csupa fiú egy osztályban - szerettem így tanítani!  Ebben a mi iskolánkban 

hozzászoktam a fiúkhoz, bár az is igaz, módszereimen sokat kellett miattuk változtatni, s ők a 

történelemre jobban vevők voltak, mint a magyarra, mert írni nem szerettek. Mentalitásukat az a 

Fehérváry Szabolcs (IV.g.1993.) fogalmazta meg a legjobban, aki a fordított napunk másik 

igazgatójelöltje volt. Az ő szórólapjáról idézem a Mező 12 pontját: 

   Mit kíván a gépész nemzet? 

                                                 
102  Jármy Tibor: Az én tűzfalam (Jubileumi Évkönyv, 1997..) 88-89. 
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 1. A MEZŐs diákokat ne vigyék más városokba gyakorlatra, inkább a városokat  

hozzák ide! 

  2. Újfajta MTZ-ket akarunk, amibe a lányok is beleférnek! 

  3. Szabad iskolarádiót akarunk! 

  4. Töröljék el a diktatórikus tanári módszereket! 

  5. Kérjük a MGP (Magyar Gépész Párt) megalakítását! 

  6. A TZ-4K-14B típusú traktoron javítsák meg a légkondicionálást! 

  7. id. Béza Miklós nevezzen be a gyorsasági GRAND PRIX RALLY-ra! 

  8. Sexmassagert, Peep Show-t a női toalettekbe (WC!) Belépés csak 26-tól 

   (ez nem év, hanem centiméter!) 

  9. Hozzák vissza a MUPPETH SHOW-t! 

  10. Női SEGÉDERŐKET a gyakorlatokra! 

  11. A BÜFÉben áruljanak szálanként cigarettákat! 

  12. Pétekenként KALÁN JÁNOS műhelyvezető „ÚR” takarítsa ki a műhelyt és az 

 öltözőket! 

A náluk történő történelemtanításomban tágítottam a lehetőségeimet a különleges B-

tételekkel, amibe a tantárgy mindenféle forrása, a képzőművészet és a helytörténet is 

bekerülhetett. Érdekesebbé vált ezzel, s azt is megértették, hogy egy szobor, egy plakát, egy 

szemelvény, egy dokumentum, egy pénzdarab is hordozhat információt, mert így él velünk a 

történelem… Amikor a kétszintű érettségihez újféle történelemtanítás járult, viszontláttam ezt 

is, miként korábbi újításaim némelyikét…. 

Sok-sok gépész osztályt érettségiztettem le történelemből, de érdekes módon csak 

néhány írásbeli vélemény maradt meg, amelyekben a régi bűneim kerülnek elő: furcsák és 

váratlanok a dolgozatok, feleltessek többet, ne értékeljem vagy értékeljem a kiselőadásokat, 

szigorúan osztályozok, stb. Rólam is nyilatkoztak, két változatot ide másolok: 

  Voltak olyan napok, amikor úgy éreztem, hogy másnap fogok 

  felelni, így magyarból nem sokat tudtam tanulni, és a tanárnő 

  még akkor sem kegyelmezett. S voltak napok, amikor megke-  

gyelmezett nekem. 

     Szolnoki Attila (III. g.)103 

A történelmet mint tantárgyat nagyon szeretem, de megmondom  

őszintén, néha nagyszájú és pimasz vagyok. És van, hogy nem szere- 

tem annyira valamelyik tanárt. Már rádöbbentem, hogy nemcsak 

a tanárban kell keresni a hibát, ezért tanárnőt most már nagyon ked- 

velem. Amikor tanárnő megjött, én kimondottan ellenszenvesnek 

tartottam, ezért nem is tanultam. Majd később elgondolkodtam raj- 

ta, és beláttam: nekem is sok hibám van, és újból tanulni kezdtem és 

megint szerettem a történelmet. 

     Nagy Zsolt (III. g.) 

Aztán ráakadtam egy olyan gépész osztályra is, akikkel magyartanárként nagyon jól 

kiszórakoztam magam: nemcsak az esztétikai értékeket, hanem az önkifejezés örömét is 

megtaníthattam nekik. Matematikus tanártársam, Váradi Lajosné volt az osztályfőnökük, akivel 

később a bolháknál is összetalálkoztunk. Hosszú út vezetett náluk a sikerig, számtalan kudarc 

volt az útjelzőm: a Smasszer nevet ők akasztották rám ugyanakkor, amikor a kertészek 

Szupernagyinak becéztek. De a végén én jöttem ki győztesként a játékból: felvették a 

fordulatszámomat, s elfogadták, hogy az általános műveltség is része az életnek. Harmadikos 

                                                 
103  Nem emlékszem, mikor érettségizett, egyébként pedagógus gyerek volt, átéreztem a dolgait, hiszen 

édesapja , Szolnoki László szintén magyart és történelmet tanított az iskolában, bár nekem ő volt az 

ellenpontom. 
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stilisztikai házi feladatként nekem írott magánleveleiket – és az arra adott válaszaimat – őrzöm, 

üdítő olvasmány mind a mai napig! Gépész –fiús szögletességgel számoltak be valóságos és kitalált 

dolgokról, kis életük örömeiről és bánatairól, otthoni foglalatosságaikról, olvasmányaikról és még 

sorolhatnám. A legbátrabbak vissza is kérdeztek, akkori válaszom mai emlékeimre rímel: 

  Kérdezted, hogyan boldogulok tanítványaimmal? Nehéz 

erről írni, mert minden pillanat egyszerre tartogat szá- 

momra örömet és bánatot, és végül ez a kettő kiegyen- 

líti egymást. Így hát köszönöm, jól vagyok – ezt válaszol- 

hatom összegzésként… 

Ezzel a hanggal oldottam görcseiket, és megerősítettem kapcsolataink személyességét. És most, 

hogy újraolvastam azokat, megdöbbentem, mennyire naprakész voltam érdeklődési körükben, így 

könnyebben elfogadták tőlem a komoly feladatokat is… Ja, persze, akkoriban az én gyermekeim is 

tinédzserek voltak, zenei kiképzésünkről Peti rendesen gondoskodott nemcsak azzal, amit 

hallgatott, hanem a nekünk készített összeállításokkal is. Persze, zúgolódtak ők is a sok írásbeli 

gyakorlás miatt, panaszkodtak fűnek-fának, de lassan ráéreztek az ízére is.… 

Emlékeim szerint az egyik fordulópontot kapcsolatunkban az önmagukról készített mese 

jelentette, itt már elmerték engedni a fantáziájukat – mint ahogyan azt a Tanítványi zsengék 

darabjai bizonyítják. Amikor aztán a jegyzőkönyvre került sor, már mertek mosolyogni is, amikor 

felolvastam az én változatomat, de úgy emlékszem, saját jegyzőkönyveikben nem merték 

elengedni a fantáziájukat…Mindegy, a lényeg, hogy megtanulták azt a formát, ami ehhez 

szükségeltetett… 

 

           Jegyzőkönyv  

 

   Készült 1989. november 20-án, a sárospataki Ady tér 2 

   szám alatti Martinák lakás nagyobbik szobájában. Jelen  

   vannak a Martinák család tagjai. 

MJ családfő köszöntötte a megjelenteket, megállapította, 

hogy a létszám teljes, a családi tanács határozatképes. 

Jegyzőkönyvezetésre MJnét, hitelesítésre MM-t és MP-t 

kérte fel. Egyetlen napirendi pontként a III. g osztály tag- 

jainak írásbeli házi feladatukban található vádpontok meg- 

beszélését javasolta. 

Mné elismerte, hogy grafomániás, de kérte a jelenlévőket,  

higgyék el: nem emiatt, hanem a gyakorlás kedvéért adja az 

írásbeli feladatokat, mert szeretné, ha tanítványai fél kézzel, 

csípőből írhatnák meg érettségi dolgozatukat. Mentségére  

még azt is felhozta, hogy  igyekezett érdekes feladatokat ki- 

találni, amin javítás közben jól szórakozott, s ezzel a családi 

költségvetés számára jelentős összegeket takarított meg. 

MP negyedik gimnazista tanuló kifejtette, hogy elege van már 

a sok túlzó pedagógusból, akik azt hiszik, csak az ő tantárgyuk  

fontos, mértékletességre intette édesanyját, cserébe felaján- 

lotta, hogy néhányszor elviszi moziba, – ha megígéri, hogy ott 

nem nevel meg senkit . 

MM főiskolai hallgató, leendő tanító, aki ugyanolyan írásmániás, 

mint az édesanyja, helyeselte a gyakoroltatást, sőt: kiegészítő 

feladatokat javasolt nemcsak a gépészek, hanem saját, érettségi 

előtt álló testvérének is, melyet a pellengérre állított örömmel 

fogadott.  
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MJ családfő, mint az ülés elnöke, és mint gyakorló pedagógus, 

szavazást rendelt el, hogy szóbeli dicséretben, vagy írásbeli meg- 

rovásban részesítse MJnét. A szavazás 2:2 arányú lett, így aztán 

mind a kettőt helyben kiosztotta a jelenlévők tetszés-és részvét- 

nyilvánítása közepette, majd családi témákkal folytatódott az 

ülés, amit 100 évre titkosítottak. 

Kmf. 

hitelesítők    jegyzőkönyvezető 

 

Bár nagyon sok vallomásuk maradt meg, Kézírás-gyűjteményemben az utolsó Hogy vagy? - 

kérdésemre adott válaszaikkal kerültek be, megőrizve vele sajátos egyéniségüket és azokat a 

gondolatokat, amelyek vagy egyetértést, vagy vitát váltottak ki belőlem: 

   A három év alatti magyar órákon nagyon sokat szenvedtünk, de  

szerintem senkinek sem volt megterhelő. Ahhoz, hogy azt éreztük,  

szenvedünk, hozzájárult az is, hogy a gépészek lusták, amin tudnak,  

könnyítenek, vagy ha lehet nem csinálnak semmit. 

     Kiss Béla (IV. g. 1990.) 

Nekem a tanulás egy másodrendű dolog volt, ahogy a tanárnő mondta: 

egy másik dimenzió. Csak a szüleim kényszerítettek a tanulásra, én meg 

megpróbáltam nekik örömet szerezni...Én szeretem az irodalmat, de  

nem a szépirodalmat, hanem a bestsellert, sci-fit, krimit. Merem állí- 

tani, hogy az osztályban én olvasok a legtöbbet. Engem az irodalmi olvas- 

mányok nem tudnak lekötni, nincsen bennük romantika, kaland, izgalom. 

Csak a szomorúság, mindig az élet rossz oldalát mutatják… 

     Lonscsák Krisztián (IV. g.1990.) 

Egyes tanárok szemében ebben az iskolában a gépészek csak másodla- 

gos emberek, mivel mindig csak a rosszat vették észre és adták to- 

vább kollégájuknak. Pedig ebben az osztályban sokkal több érték van, 

mint ami első látásra látszik. Erre tanárnő érzett rá először. Ez lehet,  

hogy abból fakad, hogy a legbensőségesebb kapcsolatba tanárnővel ke- 

rültünk a rengeteg dolgozaton és házi feladaton keresztül. Mostmár a 

közös hullámhosszat is sikerült megtalálnunk. 

     Horosz László (IV. g. 1990.) 

   Ha a három évre visszatekintek, és elgondolom, mit csináltam és mit csi- 

   nálhattam volna, akkor rosszul. Ha arra gondolok, mi lesz ezután, akkor 

   sem vagyok boldog. 

        Tóth Attila István (IV.g. 1990.) 

   Tanárnő egy párszor engem kizavart az óráról, ..de hát Istenem, ilyen 

   is megesik egy diákkal. Biztos, hogy megérdemeltem nem túl megnyerő 

   beszólásaim miatt. ..Tanárnő rengeteget fenyegette, szidta az osztályt, 

   de ugyanakkor dicsérte is. 

        Tóth Attila (IV.g.1990.) 

   Tanárnő magára vette a smasszer öltözéket, de nem tudom, miért bán- 

    totta ez tanárnőt, mert mi ezt egy jó poénnak tartottuk…Tanárnő fára- 

    dozásain el lehet gondolkodni, az után rádöbben az ember, hogy mégis  

megérte, még ha az nem is tetszett az első pillanattól kezdve, de miér- 

tünk volt… 

     Szuhai István (IV. g. 1990.) 

Mindent elkövetett, hogy ne csak testben, hanem lélekben is itt lehessünk 

és jól eszünkbe véssünk minden szavát. Szerettem ezeket a magyar órá- 
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kat, örömmel voltam jelen rajtuk…Kívánom tanárnőnek, hogy sokáig éljen, 

és oktassa a hozzám hasonlókat. Neveljen hazánknak művelt embereket. 

     Aranyi Zsolt (IV. g. 1990.) 

Igazán nemcsak rajtam múlott ez az összehangolódás, a fiúk is nehezen adták meg magukat. No, 

nem mindenki! Dancs Robi érzett rá legelőször a tárgyaim ízére, aki az utolsó esztendőben 

tanársegédemnek szegődött: a délutáni levelezős magyar és történelem órákra is bejárt, hogy a 

rendőrtiszti felvételire könnyebben felkészüljön. Tiszteletteljes az értékelésében, mint ahogyan 

minden cselekedetében is volt, cigányként ezt hozta otthonról, meg azt a nagy tudásvágyat és 

akaratot, amit felmutatott : 

Most azt tetszett mondani, hogy gondoljuk át és 

értékeljük az együtt töltött 3 évet, hát szerintem 

lehetetlen ennyi idő alatt és ennyiben megfogalmaz- 

ni, ezt nem lehet leírni, ezt érezni kell, de azért meg- 

próbálom. Jól éreztem magam a magyar órákon, és a  

történelmen is…hol játékos, hol kemény, hol szomorú, 

    hol vidám volt. Ez szerintem nagyon fontos volt, mert 

    a változatosság jó hatást tud elérni…soha nem volt 

semmi bajom tanárnővel, sőt igazán tisztelem is, mert 

többet nyújt, jobban adja elő, mint más.  

    Dancs Róbert (IV. g. 1990.) 

Magas rangú rendőrtiszt ma már, aki megjárta a külföldi missziókat, s éppen a doktorijáról 

elmélkedett, amikor legutóbb találkoztunk. Emlékeiben szép hely jutott nekem, még az Irodalmi 

variációkat is elkérte, mert számára az még mindig értéket képviselt…  

  A másik, irodalomra érzékeny gyerekkel ma sem tudom igazán, hanyadán állok! Nem 

tudtam eleinte eldönteni: a Hogy vagy?-ra készített írása szívből jött, vagy paródia volt:  

Most már jól! Kösz! 

Köszönök mindent, mert mióta gondjaiba vett, azóta megváltoztam. Pozi- 

tív irányba. Szerintem valami új élet kezdődött. Az árnyék is napsütöt- 

te lett. Mostmár nem körbe-körbe járok, felfedeztem az átlókat is. Szár- 

nyalni is tudok, szívesen megnézném Istent. Felrepülök magamban, szépen, 

csendben, hogy senki ne hallja. Jobb, ha nem tudnak róla. Még hülyének 

néznének, és ismét igába fognának. Kezdhetném előlről körbe-körbe. És 

akkor már hiányozna az átló, az átmérő. Pedig kell egy kis változatosság. 

      Oláh Róbert (IV. g.1990.) 

Nemcsak nekem okozott ő gondot, hiszen a mellette ülő barátja ezt írta : 

   Most tanárnő rám szólt, pedig én csak a művész úr dolgozatába  

   mélyedtem bele és tátott szájjal bámultam okfejtéseit. Arról 

   én nem tehetek, hogy hang is kijött rajta. Tudnillik én 

   fürkészem a kialakuló tehetségeket  

De az ő folytatása már igazi gépész meditáció lett, amibe aztán belekavarodott: 

   Ha nem tanulok, biztos, hogy nem 

 sikerül 

   Ha kicsit tanulok van egy kis esélyem 

      hogy sikerül 

   ha sokat tanulok nem tudom milyen 

      esélyem van. 

   Ha kicsit sokat tanulok akkor kis esély 

    plusz nem tudom milyen esélyem  

    van…  

Papp Attila (IV. g. 1990.)  
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Érettségi dolgozatuk nagy izgalmat jelentett számomra, hiszen az mérte a 4 éves munkámat. 

Majd szívinfarktust kaptam Oláh Robinak dolgozatától, amikor a piszkozatán a következő volt 

olvasható Berzsenyi verséről: 

 …összehasonlíthatatlanul rosszabb, mint az eddig megismert bármely 

költő szerelmi lírája, pedig a nagyon rossz és nagyon jó érzésből oltá- 

ri verseket lehet fabrikálni. Ez pedig nem az, dugig tele van közhelyek- 

kel. … 

s hogy ezt a tételét igazolja, unalmában a piszkozatra írt egy verset, ami a mellékletként 

kapcsolt Tanítványi zsengék104 egyik darabja lett. Végül kiemeltem a dolgozatból a piszkozatot, 

mert akkoriban annak írása már nem volt kötelező, és szerencsémre a dolgozata nem ilyen 

stílusban íródott, csak egyik hasonlata miatt kellett magyarázkodnom: Csokonai beleesett Lillába, 

mint maci a málnásba. S a vele kapcsolatos talány sohasem oldódott meg, pedig debreceni 

főiskolásként is felkeresett leveleivel, azokra is válaszoltam, mert érzékenységét ismerve úgy 

éreztem, szüksége van rám… 

 A szerenád idején 30 perc alatt átrohantak rajtunk osztályfőnököstől – de ebben is 

mennyi meghittség volt! No és látványnak sem volt utolsó, hiszen a 4,5x6 méteres szoba minden 

pontján – tán még a csilláron is – egy-egy csillogó szemű ifjú ült, akik életük nagy kalandja előtt 

álltak és ennek tudatában is voltak…. Minden esetre kívánom nekik, hogy mindazok 

beteljesüljenek, amiről akkoriban álmodoztak! 

Emlékezetes osztályom volt ekkoriban a családi körben bolháknak becézett105 kertész osztály, 

akiknek ugyan csak két évig voltam az osztályfőnök-pótlékuk, de mert négy éven keresztül 

magyart és történelmet, társadalomismeretet tanítottam náluk, összenőttünk. Osztályfőnökük, 

Váradi Lajosné106 szülési szabadsága idején, másodikban és harmadikban váltam ofijukká, de 

állítom, hogy ez alatt a két év alatt többet éltünk meg közösségként, mint más négy esztendőn 

keresztül. Igaz, ezt a több tantárgy tanítása kapcsolta össze és tette emlékezetessé számomra 

is, hiszen önfeledt tanításomat rajtuk kísérleteztem ki: a frissen bevezetett 

társadalomismerethez külön könyvet írtam nekik pszichológiáról, szociológiáról, politológiáról… 

Bár érettségi elnökük, Palásti Jóska megtanított arra, hogy hol kell határt szabnom a játéknak, 

de az összkép vonatkozásában mindig fontos marad a helyük tanári pályámon.  

 Korábban is nótázgattam az osztályaimmal, de a bolháknál ez is tudatosabbá vált, mikor 

Bródy János dala segítségével megtanítottam nekik a közös éneklés lényegét is: 

    Mindenik embernek a lelkében dal van, 

    És a saját lelkét hallja minden dalban. 

    És akinek szépen szól lelkében az ének, 

    Az hallja a mások énekét is szépnek. 

        Babits Mihály 

Miket énekelgettünk? Népdalokat, megzenésített verseket, Cseh Tamás dalait – a Shakespeare-

ről szóló nóta sok osztályom kedvence lett! – Peti fiam bandájának, az ELT-nek megzenésített 

verseit, Koncz Zsuzsát, Halász Juditot, Máté Péter, Ihász Gábor dalait. Szalagavatójukon az 

összes végzős osztály: kertészek, gépészek, szőlősök, borászok, pékek együtt énekelték el Ihász 

Gábor Gondolj rám!-ját, gyertyával, saját gitárkísérettel – az iskola történetében ez volt az első 

ilyen produkció. Ma visszahallgatva sem fáj alulintonálásuk…  

                                                 
104  Tanítványi zsengék (zöld sorozatom, 3. darabja) Sárospatak, 2010. 
105  Valahova elvittem őket elsős korukba, és ott, mint egy zsák bolha, szerteszét ugráltak… viselkedni is 

meg kellett tanítani őket! 
106  Az itt átélt élmények azt is megerősítették bennem, hogy minden osztálynak két osztályfőnökre lenne 

szüksége: egy természettudományosra és egy bölcsészre. Igazán a kettőnk együttes hatása volt az, ami révén 

azok lettek, akik… 
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 Harmadikos stílus órán megírtuk - egyetlen példányos, kézzel írott – osztályújságunkat 

GAZ-d-ÁSZ-OK-címmel, melyet aztán sokszorosítással terjesztettek is az iskolában. Az ÁSZ-

ok helyére a magyar kártya megfelelő darabja került – Ardai Igor bejáráshoz nélkülözhetetlen 

mini-kártyájának jóvoltából107-, amelyért cserébe egy egész csomag új kártyát kellett vennem,  

hogy lemondjon az áhított darabokról… Sajnos, az újságnak csak két példánya, az Ősz és a Tél 

változat maradt meg nekem, de azokat nagy élvezettel olvastam végig, hiszen akkori életünkről 

tudósított Kövér Zsóka és Majoros Gábor108 kézírása.  

Megkomponált kis gyöngyszemek ezek, aminek formáját a másolói lelemény, s tartalmát  

az osztály szellemi szintje határozta meg. A kor sugallatára horoszkóppal nyitottak, de Kepler 

mondatával helyre tettük azt: Az asztrológia egy nagyon bölcs anyának, a csillagászatnak 

hóbortos leánya. De mivel csak az asztrológia hasznot hajtó, az anya, hogy éhen ne haljon, nem 

válhat meg leányától. Top 10-ük akkori zenei kínálatról szólt, s bevallom, abból már nem volt 

egyetlen sem ismerős, időközben ugyanis Peti elkerült itthonról, könnyűzenei nevelésünk így félbe 

szakadt, illetve levelező úton folytatódott…. Egy riport erejéig megszólaltatták a gyesen lévő 

osztályfőnöküket, s egy képpel is felidézték, amint három évesen kertészkedett tarpai 

kiskertjükben. Kissé irigykedve beszámoltak a negyedikesek szalagavatójáról, és a farsangi 

báljuk meghívóját is elhelyezték az őszi számban, de az arról való beszámolót már nem találtam 

meg, pedig emlékszem, hogy olyan is készült… A Kettős szonett két leányzó verse, itt csak név 

nélkül került az újságba, de  a Tanítványi zsengékben névvel is olvashatók109. 

Kertész mivoltukat nemcsak egy prospektusból kivágott képeikkel, azzal a 

kezdeményezésükkel is bizonyították, amikor cserepes virágokkal díszítették az 

osztálytermüket, s követendő példaként versenyre hívták ki a többieket is…És milyen ravaszul 

rendezték el az egészet, csak most látom: a Virágzás című helyzetképet megtoldották egy 

lexikon szócikkel a virág-ról és egy riporttal Virágh Béla kollégával, miszerint a tanárok sem 

voltak mindig angyalok…. 

 Itt olvastam azt is, hogy akkoriban az iskolai szép kiejtési verseny fordulóján – 

könyvtáros barátném ötletére - már az ötödévesek zsűriztek, ami frissülést hozott egy elfáradó 

verseny életébe. S arra már én sem emlékeztem, hogy a Ki miben tudós megyei fordulóján Toldi 

Timi110 képviselte történelemből az iskolát, ahol a szakközepesek mezőnyében első, összesítve 

pedig a 15. helyen végzett.  „Ilyen is van!” - jegyezte meg erről Majoros Gabi, ami a 

szakközepesek örök kisebbségi érzését kívánta elseperni… 

És persze ide is betolakodtam egy ópuszommal, amiből – milyen érdekes! - csonka gúlát 

formált a másolói lelemény… 

Olvassatok mindennap!   

- kérem Tőletek, amikor pedig mindenki arról beszél, hogy felesleges, 

a Gutenberg-galaxisnak befellegzett, a jövő a képé, a videóé… nem kell 

hozzá semmi szellemi erőfeszítés, csak le kell ülni a képernyő elé, s az ontja 

                                                 
107  Ekkoriban a gépészek jóvoltából volt mindig néhány pakli magyar kártya a fiókomban, amiket 

történelem órákon is használni próbáltak, így hát megőrzésre átvettem, de leszoktatni nem tudtam őket, mert a 

vérükké vált…De ezeket nem használhattam fel, mert év végén mindig visszaadtam, meg hát  nagy formátumuk 

miatt nem is voltak alkalmasak a célra, és a sok használattól meglehetősen patinások is voltak… 
108  Sok fiú tanítványom közül a legintelligensebb írásképpel ő rendelkezett, nem véletlen, hogy ő lett az 

egyik másoló. Jutalmul összeállíthatta a toplistát… De ez egy nagy meló volt, még ő is belefáradt a körmölésbe, 

Yodaként egy helyen bocsánatot is kért azoktól, akik nem tudták írását kiolvasni, vagy nem értettek egyet a 

toppjaival…. 
109  Kövér Zsóka és Plébán Andi kísérlete a szonett formára…. 
110  Igen, róla gondolhattam volna, hiszen kevés olyan tudatos tanítványom volt, mint Toldi Timi, aki 

bátyja húgából a szemem előtt nőtt önálló személyiséggé. Róla is sok kedves emléket őrzök, melyek között a 

legérdekesebb a színházi alakítása volt A kérőkben, ma is gyakran megnézem pusztán azért, hogy felvillantsam 

ezt az arcát…. 
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az információkat. De a szóteszt, amit együtt csináltunk, bizony arról tanús- 

kodott, hogy nagyon hiányzik a könyv a kezetekből! „Édes anyanyelvünk” sza- 

vait nem, vagy csak felületesen értitek, pedig „nyelvében él a nemzet”, igaz?! 

Hiába szárnyal a fantáziátok, ha nincs hozzá szavatok-semmit sem ér… 

S hogy mit olvassatok? – mindent, csak képregényt ne! Legyen a könyv olyan  

barát számotokra, akihez bármikor fordulhattok, mindig válaszol kérdésetekre, 

segít eljutni az önismerethez. Naponta lapozzatok át egy-egy újságot, hogy kö- 

vetni tudjátok a világ folyását, s olvassatok, olvassatok, olvassatok…minden nap! 

Hát igen, így volt kézzelfogható értelme a stilisztikai óráknak: ők talán már nem unatkoztak 

(annyira) a nyelvtan órákon, mint akik 1978-ban érettségiző tanítványaim…. 

Harmadikban mi rendeztük a Mező-bált, amin csak úgy sziporkáztak: nyitótánc igazi báli 

ruhával és csokornyakkendővel, amiket egy menyasszonyi ruhakölcsönzőből szereztek be, volt 

műsor, melynek igazi meglepetése a tanári énekkar lett: Üveges Laci és Kálmán Feri kollégáim 

hangszeres kíséretével a múló gyermekévekről daloltunk. Büfé, tombola, egyszóval volt minden, 

ami ilyenkor illik. Aranyosak voltak, s jól szerveztek, a bevételből a közös kirándulás költségeinek 

egy részét is finanszírozni tudtuk. Velük egyébként kétszer is elmentem kirándulni: második után 

vonattal, harmadik után autóbusszal, mind a két úton az akkorra kollégává váló régi tanítványom, 

Kiss Józsi (IV. z. 1982.) volt a kísérőm. Szép emlék maradt mind a két utazásunk!  

Igaz, az első csak Nyíregyháza - Debrecen útvonalra szűkült, de a vonattal való utazás 

minden örömét magában rejtette. Sóstón Kozma Gizi, a kedves régi évfolyamtárs egy táskányi 

friss túrósbatyuval várta őket, amivel nagyon megemelte az ázsiómat, hiszen akinek ilyen 

barátnője van… Debrecen aztán minden értékét megmutatta a múzeumtól az egyetemig, persze a 

botanikus kertet velük sem hagytam ki. Mivel a közeli egészségügyi szakközépiskolában szálltunk 

meg, este még egy filmvetítést is kisírtak az Auditórium maximumban, sok egyetemi mozink 

színhelyén, de a Szárnyas fejvadász nem nagyon tetszett nekik, akkoriban még nagyon 

kisgyerekek voltak. A Déri Múzeumban látott Munkácsy Krisztus trilógia viszont nagyon 

lenyűgözte őket, mert sokan voltak vallásosak, no, és a nagy méretek is hatottak rájuk. Ez a 

kirándulás igazi közösségformáló erővel bírt, s arra is megtanította őket, ha vonattal, két napra 

megy el az ember lánya kirándulni, akkor nem kell hajszárítót is bepakolnia, mert neki kell azt 

cipelnie… 

 Egy év múlva komoly országjárásra mentünk az érettségi szünet alatt: Szeged – Mohács 

és ami ebbe belefért. A Pusztaszeren eltöltött nap maradt a legemlékezetesebb, hiszen itt 

csodáltuk meg a Feszty körképet, és a nővérem barátai, Elek Pista és Kati hatalmas üstben 

főzött nekik gulyáslevest, soha nem kóstolt finom kenyérrel, amiből még a hazaútra is jutott az 

általuk megtöltött kolbásszal. Autóbusszal kirándulni sokkal kényelmesebb volt, kitérőket is 

tehettünk. Ennek elrontója csak az iskolai busz sofőrje, Béza Miklós volt, aki szinte sértésnek 

vette, hogy bennünket kellett furikáznia, pedig a bál színvonalával nyerték meg ezt az utat a 

gyerekek. Nem is hagyta ki, hogy ott tegyen be, ahol lehet! Mit számít az, hogy a gyermekeit 

pátyolgattam- a fiát érettségiztettem, a lányának az osztályomba járó barátja, Lóránt Robi 

(IV.a. 1993.) révén lettem lelki szemetese - Ugyanígy viselkedett akkor is velem, amikor a pesti 

operabérletre vitt fel bennünket, de akkor nem tudott sokat ártani, mert egyenes volt az út. Azt 

hiszem, egy darabig viselkedtem, aztán egyszer, amikor valakinek nagyon kellett vécére menni, 

mégiscsak rászóltam: ha az osztály tagjai gondoskodnak róla ezeken a napokon, ennyit ő is 

megtehet… Többet nem is mentem vele sehova, igaz, akkoriban el is ment nyugdíjba….  

Ezekről a kirándulásokról is csak a tantestületnek küldött lapok maradtak meg, csakúgy, 

mint a technikus osztályoméról, mert ha az ember kirándul ennyi gyerekkel, nincs ereje arra, 

hogy naplózzon. Pályám végén azonban egyszer vendégként részt vettem Nagypál Magdi biológus 

kolléganőm autóbuszos szlovákiai kirándulásán, amiről feljegyzéseket készítettem saját 

gyermekeimnek. Nem csak arra jó az az írás, hogy a kirándulások hangulatát felidézze, hanem 
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arra is, hogy bizonyítsam: amikor tanár voltam, én 24 órában voltam az, s hogy a tanítás és a 

magánélet mindig összekapcsolódott nálam…     

A bolhákat111 már nem invitáltam meg Sárospatakra a szerenád idején, mert már akkor 

nem én szerveztem az életüket, csak tanítottam őket magyarra, történelemre, meg egyre-másra. 

De az iskolai büfé segítségével tőlük is elbúcsúztam némi terem-átalakítás és egy meghittebb 

uzsonna segítségével. Érettségijük idején pedig így foglaltam össze a velük való kapcsolatomat az 

elnöküknek, Palásti Józsefnek, a helybeli gimnázium nagy hírű tanárának küldött dolgozatok 

kiegészítéseként: 

  Négy éve vagyok az osztály magyartanára, két évig osztály- 

  főnökként is segítettem őket. Sok közös élmény kapcsol ösz- 

sze bennünket. Erősen visszahúzó szociokulturális hátrányo- 

kat kellett nekik ledolgozniuk, hogy megnyíljanak a világ felé – 

s ehhez az irodalomtanítás sok segítséget nyújtott. A számve- 

tés pillanatában fel tudom mérni a 4 év alatt bejárt utat, és 

nagyon sajnálom, hogy mindez nem köszön vissza látványosabban 

dolgozataikból. Pedig érzelmeikkel kapcsolódnak az irodalmi al- 

kotásokhoz, s jó néhányan aktuális gondjaikat is beleszőtték  

dolgozatukba. A nagyívű irodalmi gondolkodás hiányzik belőlük,  

csak apró részekre képesek figyelni és ebből próbáltak dolgoza- 

taikban építkezni. Ha a szaktanárnak van is bennem hiányérzete, 

emberi mivoltomban értékelem erőfeszítéseiket, tudom, milyen 

messziről indultak s hova érkeztek. Mert számomra minden egyes 

dolgozat arról szól, hogy komolyan vették a megmérettetést. Ha 

szárnyalni nem is tudtak, szép, esztétikus külsejű munkákkal, szin- 

te görcsös igyekezettel meg akartak felelni az érettségi követel – 

ményének. Mindannyian elegendő tárgyi ismerettel rendelkeznek, 

sajnos, nyelvi készségük szegényesebb. Bízom abban, hogy szóbeli 

feleleteikkel biztosabb tudásról, mérhetőbb emberségről tanús- 

kodnak…. 

Ez utóbbi mondat igazságtartalmát aztán ki is derítette az elnök úr: hozzá illő precizitással még 

este 9-kor is nyaggatta őket, de helytálltak. Évek múlva azért Toldi Timi jó nagyot hányt a 

szememre, hogy keveset adtam nekik a bölcsész tudományokból! Akkor kiveséztük ugyan a 

gimnázium és a szakközépiskola közti különbséget, de egy kicsit zokon esett, hogy ennyire nem 

volt azzal tisztában még ő sem, mit kapott…112 Életének eseményeit ma is megosztja velem, 

ilyenkor hálás is vagyok a sorsnak, hogy ilyen ajándékkal lát el…. 

 Ekkoriban már ugyan védett korban voltam, de azért folytattam az önképzést és a 

továbbképzéseken való részvételemet is szorgalmaztam, mert oda Jancsi is jöhetett velem, s az 

időközben kollégává és tankönyvíróvá nőtt Szász Erzsivel,113 az unokahugommal való rokoni 

találkozókra is kihasználhattuk. Rendszeresen jártam Budapestre a Történelemtanárok Országos 

Konferenciájára, s az ELTÉ-n elvégeztem a Pedagógusok Intenzív Továbbképzését történelemből 

1995-ben. Nagyon jót tettek az ott hallott előadások, felfrissítették és kiegészítették a 

tudásomat, de már nem készítettem záró dolgozatot: nem érdekelt, hogy ne csak a 

részvételemet igazolják, hanem kiemelkedő eredményemet is. Aztán magam is előadóvá váltam a 

                                                 
111  Rácz Angi (III.e.1999.) ekkor már nem volt köztük, csak lélekben: először átment szakmunkásba, és 

levelezőn érettségizett. Ott is én lettem az osztályfőnöke, de akkor a pocijában már ott mosolygott az első 

gyermeke is… 
112  Meg amit én, hiszen amikor az iskolában fogadtuk rendkívüli magyar órán Kányádi Sándort, én is 

beálltam a dedikálós sorba – nekik a nyelvtan könyvük adott erre alkalmat – és besorolt közéjük… 
113 Péter bátyám lánya, a Száray-féle történelem tankönyvcsalád társszerzője 
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megyei továbbképzéseken magyarból, jelezve, hogy az évek alatt nemcsak a ráncok, hanem a 

tudás is megtelepedett bennem.  

Ebben a korszakomban is a magyar szakosokra hárult az iskolai ünnepségek szervezése, 

melyeket ekkor – kihasználva az oldottabb időket – az oratórikus összeállításoktól a színpadi 

műsorok felé vittem el. Ezek terve tanári pályám kezdetétől bennem élt, de csak most találtam 

megvalósításukhoz társakra. Az első próbálkozásom egy március 15-e műsor lett, ahol a bolhák – a 

Művelődési Központtól kapott – táncos - ruhákba felöltözve mondták el a Mit kíván a magyar 

nemzet? - egyes pontjait. Ardai Igor114 és Juhász Betti115 kivételével, akik ezt akkor vallási 

okok miatt kihagyták, de a későbbiekben már részeseivé váltak, mert lassan rájöttek, miből is 

zárják ki magukat…116A sikertől kölcsönösen megrészegültünk,  nekem, természetesen, beindult a 

fantáziám is. 

Fennállásom 50. évfordulóját aztán úgy ünnepeltem meg, hogy március 15-én előadtuk 

Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művét. A forgatókönyvet a férjem készítette el, aki 

ugyanezt megrendezte a sárospataki Rákóczi gimnáziumban szalagavatói produkcióként, de a mi 

előadásunkat mi álmodtuk meg a bolhákkal. Helyszínként az iskolai tornatermet választottuk ki, 

az lett a többi előadás színhelye is. Ekkor tanultuk meg, hogy ezekre már igyekeznünk kell a 

nézőkből minél többet leültetni, mert hosszabb (és emlékezetesebb) előadás lett, mint amit 

talpon ki lehet bírni. Maga a történet is jól lekötötte a figyelmet, s hogy ezt saját 

iskolatársaiktól láthatták, frenetikus sikerrel járt.  

 A jelenlévők mindegyike hetekig emlegette Fejenagy(Bor Peti) leereszkedését a 

harangtoronyból, Gabóczi Timi tökéletes amazontermészetű Mártáját, de az egész előadás telve 

volt emlékezetes gegekkel és szeretetteljes bolondozásokkal, mert nemcsak a főszereplők 

remekeltek, a tömegjelenetek is emlékezetesre sikerültek… Ezek az alkalmak olyan tehetségeket 

hoztak felszínre, amiről maguk a gyerekek sem tudtak: Kövér Zsóka117 igazi szemérmetes Erzsók 

lett, ekkor kapott rá ennek az ízére, de ma már csak gyermekeinek játszhat Ausztráliában. 

Emlékeimben élő Csáki Zoli és cigánybandája is, aki ekkoriban zenészként működött, és számaik  

szövegét ő maga írta. A nagy lelkesedés közepette magam is be akartam szállni a bíró szerepébe, 

de amikor Nalesnyik Anita megkívánta azt, elálltam tőle… 

Ennek sikerén felbuzdulva belevágtam diákkorom óta dédelgetett tervembe, Kisfaludy 

Sándor: Kérőkjének bemutatásába, melynek szereplőit már több osztályomból válogattam - ami 

megnehezítette a próbákat -, de emlékezetes lett ez az előadás, mert átlényegültek benne a 

szereplőim… Szokás szerint erre is a tornateremben került sor, de csak a hely miatt, mert ez 

hagyományos színházi előadás lett, amihez a genius loci már nem járult hozzá. Magunk álmodtunk 

meg itt is mindent: érettségiző bolháim (Kövér Zsóka, Kövér Marika, Toldi Timi, Bor Peti ) 

mellé becsatlakoztak a kisebbek is (Bányai Emese, Malyik Anikó, Vincze Katalin, Fehér Emese 

és a többiek), sőt: az egyik főszerepet gépész tanítványom,  Sztaniszlovszky Levente játszotta 

el, aki annyira megszerette a színpadot, hogy zenészként azóta sem hagyta el… Ez az előadás 

olyan nagyszerű lett – a számtalan nagyszerű egyéni teljesítmény eredményeként - hogy 

                                                 
114  A nagy tiltásnak a vége az lett, hogy Igor édesanyja halála után belevetette magát a közéletbe, 

Tiszaújvárosban még a választásokon is elindult a jobbik színeiben…  
115   Betti már egy év múlva részese lett mindennek, hosszú időn keresztül levelezett velem az érettségi 

után, egyik barátjával még Patakon is meglátogatott, s amikor élete révbe ért, elhallgatott. 
116  Bár azt mondom, vallási téren is virágozzon csak minden virág, hagy szakajtsa le az, akinek erre van 

szüksége, de a jehovistákat nem tudtam megérteni soha! Ekkoriban a szülőkre haragudtam, mostanában az 

erőszakoskodásuktól hőkölök vissza, mert megöregedtem… 
117  Kövér Zsóka nyüzsgő, helyét kereső tagja volt az osztálynak, mindenben kipróbálta magát, majd 

Gyöngyösön szerzett főiskolai diplomát. Mivel állást nem talált itthon, először az USÁ-ban, majd Ausztráliában 

dolgozott, aztán végleg ott is maradt: férjhez ment és ma már három kisfiú és egy kislány édesanyjaként ott él… 

Egyike a szorgalmas levelezőimnek, már Gyöngyösről is sokszor írt, s később virtuális utazásaim egy részét az ő 

levelei jelentették számomra…Mostanában gyermekei lekötik, de talán még számon tart…… 
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megérdemelte volna a nagyobb nyilvánosságot is, de akkoriban az eszünkbe sem jutott, csak most 

sajnálkozom emiatt.  

Ezeket akkoriban meglepetésnek szántuk, egyetlen produkcióért hatalmas energiákat 

mozgósítottunk. Az előadásokig tartó út pedig olyan gyönyörű volt, ami kárpótolt mindenért…. Az 

igazi örömet itt is a próbák jelentették, mint hajdanán. Kreatív gyerekek között voltam, akikkel 

közösen találtunk ki mindent, s ezzel többet tudtak meg az irodalomról: a fikció és a valóság 

viszonyáról, a metaforákról és a jelzőkről, mint akárhány évnyi favágásos órán… Ezt a vonalat 

még szívesen folytattam volna… Amikor a videó felvételeket megnézem ezekről, nemcsak átélem 

az egyszeri élményeket, visszatérnek a tanítványaimtól kapott szellemi örömök, tanári pályám 

jutalmát ezek adják, és boldog vagyok. Remélem, játékostársaim is ugyanígy éreznek valahol….  

 

 

 

A színházi játékban a bolhákkal együttműködő kertész osztályommal is megpróbáltam 

mindent, hogy ráhangolódjanak a játékosabb formára. Osztályfőnökük kedves kertész kollégám, 

Ficsor János volt, aki Jancsi diákja volt a Mezőben, emiatt az én szívemhez is nagyon közel 

került, de ő sem tudott szakmai oldalról mit kezdeni a társaságával….. Velem is csak egy darabig 

jöttek: tőlük kaptam a legtöbb levelet nyaranként, de aztán félúton megálltak: a személyes 

kontaktusra vevők voltak, tanulásukat (érdeklődésüket) már nem tudtam megemelni, mint előző 

osztályaimban, mert nem érdekelte őket az irodalom szépsége. Ez akkor is igaz, ha Bányai Emese 

még a magyar szakot is elvégezte a nyíregyházi főiskolán, és Fehér Emese tanító lett… 

 Régi típusú érettségi dolgozatukhoz mellékelt szaktanári gondolataimban118 a 

magyarázatot is megtaláltam erre: 

 Négy éve tanítom az osztályt magyar nyelv és irodalomra, s most, érettségi 

 dolgozataikat kezemben tartva megállapíthatom: egy gyenge képességű osz- 

 tály gyenge eredmény ilyen. Ám számukra ez is teljesítmény, hiszen az indu- 

 ló 28 főből csak 20-an jutottak el idáig. 

     A négy év alatt sok közös élményünk volt, ami összeköt most bennünket, s nem 

 tagadom, dolgozataikat is elfogultan néztem, ott van értékelésükben az is, a- 

 mi dolgozatukban nem látható. Kölcsönösen adtunk egymásnak s kaptunk egymás- 

tól, de amit az otthon nem adott meg számukra, azt nagyon nehéz pótolni. El- 

térő értékrendjük miatt sem az iskola, sem a tantárgy nem volt rájuk olyan ha- 

tással, mint a megelőző nemzedékekre. Ezek a tanulók nem a könyveken, hanem 

a képek bűvöletében nőttek fel, másféle élményük volt a világról, másféle eszmé- 

nyekben hittek, az élet és az irodalom messze került tudatukban egymástól. Azt 

nem tartom tragikusnak, hogy év végi jegyüket nem érték el, hiszen ez csak egy  

részeredmény. Egyszerre túl sok volt számukra az egész magyar irodalom, ha egy- 

egy részét meg is szerették, az egészhez kevésnek bizonyult a tudásuk. Bízom  

azért abban, hogy ennél azért többre képesek és a szóbelin mindenki bizonyítani  

is tudja ezt a maga szintjén. 

    Bár a tételek a SZÉV119 alapján készültek, nem kedveztek nekik. Az idén ismét  

olyan írásbeli - sor született, ami azt bizonyítja: a gimnáziumi és a szakközépis- 

kolai magyartanítás nem hozható össze még három tétellel sem! Hiába azonos a 

tananyag lényegi része, mások a hangsúlyok, s egy ilyen feladatsor nem a tudásu- 

kat, csak a tudatlanságukat mérheti.  

                                                 
118  Szaktanári gondolatok a 13 (IV.) A osztály 1999-ben készült magyar nyelv és irodalom írásbeli 

dolgozataihoz 

  (kézirat) 
119  Szakközépiskolai Érettségi Vizsgarend 
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Azon nem is csodálkozom, hogy a drámaelemzést nem választották, a XX. száza- 

di drámairodalom nem kényezteti el olvasható művekkel a szakközépiskolásokat,  

arról nem beszélve, hogy ezekhez a látvány élménye is szükséges lenne – s ezzel 

nem rendelkeznek.  

     Számukra az első tétel lehetett volna  a nagy lehetőség. Igaz, biztos történel- 

mi ismereteket igényelt volna a XVI.-XVIII. századról, s azt a biztonságos tu – 

dást, ami válogatni is engedett volna az ismeretekből.  Nyolcan választották ezt  

a feladatot, de nem tudtak igazán szárnyalni. A régi magyar irodalomból olyan  

kevés ismerettel rendelkeztek, hogy nem mertek belőle szelektálni. Bányai Eme- 

se és Fehér Emese kivételével még a feladat szépségének érzékeléséig sem ju- 

 tottak el.  

    A Tóth Árpád vers értelmezését írták a többiek, de mivel ez a nyugatos költő 

csak a választhatók között szerepelt, nem sokat tudtak róla, aminek birtokában el  

tudták volna helyezni a verset az életműben. De nem is ez a baj! Nagyobb gon- 

dot jelentett, hogy a vers gondolatiságát sem voltak képesek megérteni, mert 

az általuk megélt (elgondolt) szerelem csak halvány mása a költő éteri tisztaságú 

érzelmeinek. Nem is voltak képesek elmélyülni a vers világában, megmaradtak a 

közhelyek szintjén, s Kobák Szabolcs kivételével általában nehezen értékelhető 

munkákat adtak ki a kezükből. Megtanult verselemzési technikájuk nem működött 

valódi ismeret nélkül, szókincsük szegényes, helyesírásuk gyenge. Prácser Miklós 

és Nezáczki Krisztián feladatlappal javíthatja ez utóbbi hiányosságát. 

     Az utóbbi évek érettségi dolgozatai egyre jobban elszomorítanak, mert mélyül 

a szakadék a megfogalmazott – és az elérhető cél között. Úgy érzem, az érettsé- 

gi ilyen formáján túlfutott az idő, de a tantárgyak szerepét is tisztázni kellene 

és a számonkérést ahhoz igazítani. Míg ez nem történik meg, ilyen érettségi dol- 

gozatok születnek, s ettől még azoknak is elmegy a kedvük, akik úgy érzik, helyük 

és szerepük lehetne ezen a pályán.  

Bányai Emese először kertész szakmunkásba járt, majd azt befejezve,  újra kezdte a tanulást a 

kertész szakközépben. Gondolkodásmódja révén érettebb volt az ottani csitriknél, és fogékony a 

jó szóra. Itt találkoztunk össze a magyar órákon, ahol a tantárgy iránt is érdeklődött, és a 

színházas játékomból is szívesen vállalt részt. Írását azonban nagyon nehéz volt kisilabizálni, 

pedig világéletemben büszke voltam arra, hogy nincs olyan írás, amit én el ne tudnék olvasni!…120 

Az évkönyvbe franciaországi kirándulásáról készített naplót, beleizzadtam, míg átmásoltam a 

gépeléshez könyvtáros barátnémnek…. Érettségi után megajándékozott kedvenc költője új 

kötetével, s őt idézte benne: 

A teremtmény éneke 

             Új szemmel nézni  

              a régi képre: ez a 

              mi alkotásunk. 

        Fodor Ákos  

Ennyire messze került egymástól 1963 és 1998, avagy Lucretiustól így vezet az út Fodor Ákosig? 

 Emese elvégezte a szülők által kijelölt 2 éves közgazdasági kiegészítést, és 

nekiveselkedett levelezőn a magyar-kommunikáció szaknak Nyíregyházán. Személyes 

találkozásainkkor, leveleink révén nemcsak a tanulásban segítettünk, a lelket is tartottuk benne. 

Aztán felment Budapestre, de nem lett belőle sem tanár, sem újságíró, hanem a Mac Donaldsban 

vállalt eladói állást, azóta – remélem - ott van a csúcson. Hogy ehhez mi szükség volt a magyar 

szakra? Talán ő is csak egy álom nyomán járt? Vagy nagyon józanul felmérte, hogy a felesleges 

                                                 
120  Tanításomnak második fele erősen próbára tett ezen a téren, s most, amikor az elektromos leveleknél 

tartok, mégis hiányolom a kézírásukat, ami az egyéniségükből is megmutatott valamit…. 
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dolgokból nem lehet megélni? Ki tudja?! Itt jártam írás közben, amikor a fecebookon 

megkeresett, ölében egy néhány hónapos csecsemővel, akivel aztán néhány nap múlva, amikor az 

újhelyi könyvtárban Finta Éva barátném költői munkásságát én mutattam be, személyesen is 

találkoztunk, ott folytattuk, ahol abbahagytuk: ő a magyar órákra álmodta vissza magát, én pedig 

gazdagabbá váltam mostani élete bemutatása révén….…         

Korsós Zsanett különleges, érzékeny gyerek volt, cigányként halmozottan hátrányos 

helyzetben. Édesanyja két apától szülte meg két lányát, hogy aztán egyedül küszködve nevelje 

fel őket. Nehezen éltek, mert a kisebbik gyerek sok időt töltött kórházban a szívével, amihez az 

anyagiakat uzsorakölcsönre vették fel. Zsanett is gyakran volt beteg, hol tüdőgyulladásban, hol 

vesemedence gyulladásban manifesztálódott a helyzete. Sokat hiányzott, ami miatt lógósnak 

minősítette mindenki, pedig csak így próbált kimenekülni a helyzetéből. Egyik hűséges levelezőm 

lett, a kibeszélés sokat segített rajta, néha Patakra is átjött hozzánk.  

Sugalmazásomra jó kis pályázatot készített a 125. évfordulóra: régi diákokat szólított 

meg, s arra ösztönözte őket, hogy küldjenek anyagot az iskolatörténeti kiállításra. A kapott 

válaszlevelekből állította össze az iskola történetét, melynek egy része ennek megjelent az 

évkönyvben is, és a pályázata is eredményes lett. Ritkán küldtek a tanítványaim szülei levelet, de 

az ő édesanyja levélben köszöntött akkoriban: 

  Kedves Enikő Néni! 

  Először is gratulálni szeretnék az elért eredményért! Igazán 

  nagyon szép eredményeket hozott ez az évforduló. S kiváltképp 

  külön megköszönöm a  Zsanettel való foglalkozást! Nagyon büszke 

voltam rá, s magára költhette a nyert összeget. Csupán annyi a ké- 

résem, hogy továbbra is tessék irányítani, mert Enikő Néni az, aki- 

nek megfogadja a tanácsát. 

Továbbra is eredményekben gazdag munkát, s a férjének javulást 

kívánok. Tisztelettel és nagyon sok szeretettel  

      Ica, Ingrid 

Ami rajtam múlott megtettem, de ez csak egy csepp volt akkor, amikor neki a tengerre lett volna 

szüksége! Nagy tervei voltak a kitörésre, de a helyzet mindannyiszor visszahúzta. Fájt érte a 

szívem, de nem voltak eszközeim. Érettségi óta nem kaptam róla hírt, kedves tanítványként azért 

felidéztem őt is… 

Malyik Anikó középiskolásként szertelen, csapongó volt, príma matekos, aki az irodalmat 

is szerette, maga is verselgetett és lelkes színjátszóm volt. Kiegyensúlyozatlansága sok 

fejtörést okozott nekem, amikor pl. képes volt otthonról elszökni, hogy szüleit megijessze, mert 

valamilyen kérését nem teljesítették. Sokat leveleztünk, beszélgettünk, de nem tudtam gyors 

váltásaiban, érzelmi zuhatagjaiban, döntéseiben megérteni és követni. Nálam jobban működtek az 

erkölcsi fékek, mint nála, s nem értette meg aggodalmaimat. Annak a nemzedéknek volt ő is a 

tagja, akikről azt írtam bekezdéseimben: 

  Kétségbeesetten próbálom magam megértetni tanítványaimmal,  

  re rettenetes mélységek húzódnak közöttünk, melyekre csak  

  pillanatokra tudok pallót fektetni. Más az ő világuk, nem szemlél- 

  hetem én sem őket a régi beidegződésekkel, mert akkor sorra o- 

  molnak össze ideáljaim…121      

Érettségi után gyorsan férjhez ment, férje is tanítványom volt levelezőn: Pétervári Tamás. 

Néhány éve meglátogatott kislányával, Melindával és vak sógornőjével, akit ő gondoz, mert férje 

Németországban vállalt munkát. És nem tudom, mi van vele… 

Kertész Gabi édesanyját levelezőn tanítottam, sokszínű kislány volt, aki a matematika 

miatt került az osztályba. A bukás nem tett jót neki, hiszen amúgy sem nagyon tudta eldönteni, 

                                                 
121  Újabb napok hordaléka, 9. 
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mit kezdjen magával: az otthoni szigorúság és józanság csak kudarcait növelték, amikor már igazi 

nőnek érezte magát.122 Tovább leszel fiatal – vigasztaltam meg akkor, s ezzel kulcsot adtam neki 

az újrakezdéshez. Egyéniségével kilógott a többiek közül, bár sokan gyülekeztek körülötte. 

Tanulni nem szeretett, de talán a tárgyaimmal megbékélt, hiszen szerette az irodalmat, és sokat 

olvasott, de nem tudott semmiben sem elmélyedni. Szívesen osztotta meg velem is a gondolatait, 

sok levele maradt meg, melyek tele vannak a durcáskodása miatti bocsánatkéréssel, 

ígérgetésekkel… 

Egyszer egy dossziéval is megajándékozott, hogy valamilyen dolgozatokat abban tároljak, 

aminek  tetejére felírta: „A szomorúságon átevezni minden érzékkel, valamennyi gondolattal 

rangot jelent a végtelenben.” Weöres Sándor Nagyon sok szeretettel Enikő néninek, aki már 

eddig is sok okos dologra megtanított. Üdv. Kertész Gabriella 11. a. 1997. X.20. Az osztály 

búcsúajándékát ő találta ki: egy órát kaptam tőlük, amit nyugdíjba menésemkor lecsatoltam a 

karomról -, azóta nem vagyok az idő foglya, nincs rá szükségem, de itt őrzöm az íróasztalom 

fölött, gépelés közben most is rápillantottam… Mindig azt hittem Majoros Gabival (IV. a. 1997) 

alkot majd egy párt, de nem így történt, ez csak az én képzeletem játéka maradt. Érettségi után 

belemenekült egy házasságba, a szülők mindent összeadtak, csak éppen levegőt nem vehetett a 

cifra nyomorúságban – így hát kislányával együtt kilépett onnan. Most új párja van már, s  újabb 

gyermekei, remélem, közben le is higgadt annyira, amennyire az szükséges…Most, amikor ezeket 

írom, örülök, hogy Gabi a tanítványom volt, mindig szeretettem az ilyen típusú gyerekeket, ha 

nagy hatással nem is voltam rájuk, én sokat tanultam tőlük.  

 Tanításom e második periódusában magyar és történelem órákat kaptam a 

szakmunkásoknál is, akik az iskola lenézettjei – pékek, kertészek és borászok - voltak. Azt kell 

mondanom, sikerült őket is megmozgatnom, amint ezt a Tanítványi zsengék darabjai is 

bizonyítják. Azt is sikerként éltem meg, hogy volt bátorságuk és szereztek hozzá megfelelő 

tudást is, amikor a Rákóczi vetélkedőre került sor: ringbe szálltak, vetélkedtek a 

szakközepesekkel, s a visszaemlékezés szerint nem is tették azt rosszul!123 Ismét 

bebizonyosodott, amit mindig is tudtam, mindenki lelkesíthető a nagyobb teljesítményre! 

Ebben az időben több levelezős osztályom volt, mint nappali, nagy szenvedéllyel 

tanítottam és védtem őket, mert átéreztem, mire vállalkoztak. Már pontosan kialakult 

módszerem volt a levelezőknek (és a nappalisoknak) feladott házi feladatok rendszeréről. A 

nappalisoknak adott feladatot is rendszeresen javítottam,124 levelezőn pedig ez volt a 

beszámolókhoz a beugró, mert tudtam, gyakorlás nélkül nem lehet nekimenni az írásbelinek. Egy –

egy beszámoló előtt elöntöttek a dolgozatok, de bírtam a rohamot, szükséges rossznak 

tartottam, amit időnként még élvezni is lehetett. Ezeken keresztül én is sokat megtanultam, ami 

beépült a tudásomba, merthogy tanítva tanulunk, azt már gimnazistaként tudtam. Szívesen 

tanítottam a felnőtteket, sok sikerélményem volt, és emberi kapcsolataim lettek 

tanítványaimmal, akik közül néhányan megmaradtak családi barátként is. Remélem, én is 

segítettem nekik élettervük kibontásában.  

Sajnos, egy idő után aztán megváltozott a levelezők összetétele is, egyre több fiatal 

került oda, akik szakmunkásképző elvégzése után munkába álltak – ha találtak munkát, de sokan 

azt pótolták a tanulással – s mellette jöttek el a szakmunkások szakközépiskolájába, hogy 

leérettségizzenek. Nagyon kevésnek volt meg az a belső motivációja, ami a régieket átjárta, így 

hát azon a szinten is egyre inkább romlott a minőség.  

Egyetlen levelezős osztályom papírjai maradtak meg, amiben a Hogy vagy?-ra válaszoltak. 

Könyvtáros barátném, dr. Váradi Györgyné osztálya volt ez, telve fiatalokkal – átlagéletkor 19 

                                                 
122  Ld. a versét a Tanítványi zsengékben 
123  Ld. GAZ-d – ÁSZ-OK cikkét a vetélkedőről a    oldalon! 
124  Én a füzeteket is rendszeresen átnéztem két-három havonta, és szöveges magyarázattal láttam el, mert 

tanulni csak így lehetett belőle… Azt hiszem, az iskolában ezt utolsóként tettem… 
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lehetett – akik akkor kerültek ki a szakmunkásképzőből és többnyire munkanélküliek lettek, vagy 

ha dolgoztak, akkor feketén és éhbérért. Az érettségitől a felemelkedést várták, de az nagyon 

kevesüknek sikerült… Amit tőlük idézek, tulajdonképpen tipikusnak tekinthető: 

 Hát pillanatnyilag elég kellemetlen helyzetben vagyok, ugyanis dolgozom egy 

 fogadóban hetente kb. 70 órát, és a fizetésem mindössze 10 ezer forint, ami- 

 ből levonnak 5 ezret, mert megbüntetett az APEH 70 ezer forintra. Elég kelle- 

 metlen ennyit dolgozni ilyen minimális bérért, és amellett iskolába is járok. 

       Homonnai Krisztina125 

 Örömről írni, bánatról nekem nem kenyerem, mert az élet elég szürke. Főleg 

 most, hogy már kiszabadultam az életbe, és dolgozni kell, hogy fennmarad- 

 junk. Igaz, én munkanélküli vagyok, de mindig van egy kis maszek, amit per- 

 sze, megcsinálok. 

        Labanc Zoltán126 

 Nagyon jól érzem magam. Fáradt nem vagyok, csak munkanélküli. …Bánat? Egy- 

 általán nem vagyok bánatos, inkább örülök az életnek. Csak az aggaszt, hogy 

 nincs munkahelyem, és szerintem egy darabig nem is lesz, mert itt nincs sem- 

 mi esélyem. És mivel nincs munkahelyem, pénzem sincs, így hát unalmasak a na- 

 pok. 

         Benkő Szabolcs 

 De van velem valami, ami melegséget hoz az életembe. Nekem sohasem volt iga- 

 zi barátnőm, akinek elmondhattam volna a bánatomat, ha volt, és együtt örül- 

hettem vele. És most, hogy ebbe az iskolába járok, sikerült találnom egy barát- 

nőt,  de csak az a baj, hogy kétszer egy héten találkozunk,  és az idő kevés, hogy 

igazán jót beszélgessünk. 

        Barna Erika127 

Szeretek ismerkedni és barátságokat kötni, de ezt a fiúk sajnos, félreértik. 

Meg aztán szeretnék egy kutyát, de otthon nem engedik….aztán vágyom még 

egy gyerekre, szeretném, ha lenne egy pici babám. Magányosnak érzem magam. 

Meg szeretném, ha lenne egy hobbim. Bármi, amit örömmel csinálnék… 

        Juhász Erika128 

Most szenvedek, mert nem tudok erről a témáról mit írni. Azon gondolkodom,  

hogy a többiek mit írhatnak. Eddig soha nem gondolkodtam ilyesmiről. 

        Gulyás Tímea 

Belegondolva a jelenlegi állapotomba, egy kicsit betegnek, lázasnak érzem magam,  

de azt hiszem, egy pár nap pihenés után elmúlik. Ma, hogy a névnapom van, kicsit  

felvidít ez a gondolat. Azt hiszem, a lelki állapotom kicsit zavaros. Mivel nagyon  

lelkiismeretes vagyok, azért zavarnak az olyan megjegyzések, amelyek a szemé- 

lyem ellen irányulnak. Épp ma kaptam egy ilyen megjegyzést, és próbálom átrágni 

magam rajta. 

      Brunáczki Katalin129 

                                                 
125  Összezavarodva is leérettségizett, azóta nem tudom, mi a sorsa… 
126  Igazi diák volt, aki minden feladatot komolyan vett: a Tanítványi zsengékben ott van a szonettje . 

Érettségi után a nyíregyházi főiskolán szerzett diplomát, remélem, állást is talált hozzá.... 
127  Nemcsak barátnőt, érettséget és férjet is itt szerzett, éppen az egyik nyegle fiatalemberbe szeretett bele, 

aki nem kímélte a környezetét, nekem is beszól tanítás közben.(Ez volt az első ilyen jellegű élményem, 

meglehetősen zokon esett.)  Nem érettségizett le, legalább is nem ezzel az osztállyal. Még - 3 kisgyermek 

szüleiként – együtt vannak, de az árat, amit ezért fizetett Erika, sejtem. 
128  Ő lett a barátnő, nagyszájú, de naiv leányzó, aki az érettségire megkomolyodott… 
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Legnagyobb gondban a levelezőknél a rossz helyesírásuk miatt voltam, ami furcsa módon 

nemcsak a leggyengébbeket jellemezte, hanem egy teljes korosztályt, azokat, akik a szóképes 

olvasáson nőttek fel. Pályám vége felé találtam rá egy megoldásra: 

  …. egyezmény kötök velük: kimagasló szóbeli tudás fényében 

  szemet hunyok rossz helyesírásuk felett, ők pedig érettségi után csakis hi- 

  bajavító programmal dolgoznak. Tavaly 8:2 arányban élni tudtak a felkínált 

  lehetőséggel. Az idén a vizsgaszabályzat módosítása legális keretet terem- 

  tett ehhez azzal, hogy a feladatlapokat eltörölte, s a végső jegy megállapí- 

  tását szaktanári belátásra bízta. Hiszem – ezért tanítok több évtizede leve- 

  lező tagozaton – hogy a munka és a család mindennapi gondjai mellett is lehet 

  értékelhető tudást szerezni, de kitartás és akaraterő szükséges hozzá. Az  

  itteni jelölteknek jutott ezekből, az elsőben beiratkozó 55 főből ezért is ju- 

  tottak el az érettségiig. 130 

De hogy ez a munka már egyre kevesebb örömet tartalmazott, azt a dolgozataik minősítését 

tartalmazó füzetre ráfirkált kis idézet bizonyítja számomra, amivel javítás közben magamat 

kábítottam: 

   Biztatni kell magam, hogy el ne bujdokoljak,  

   Mert jó lenne messze és műhelyben élni csak… 

       Radnóti Miklós 

Utolsó osztályaim, a félbehagyott harmadikosokkal is a rendes felállással indultam: 

magyart és történelmet tanítottam a kertészeknek, és történelmet a gépészeknek. Az ások 

osztályfőnöke Krizsán István kollégám volt, akinek két fiát is leérettségiztettem magyarból, 

becsültem is emberként, de osztályfőnökké nem tettem volna, annyira antipedagógus volt. A 

párhuzamos gépész osztályban Kusper Karcsi volt az ofi, aki fiaival – és velem is - sokat lelkizett, 

de ő sem sok sikerélményt tudott elkönyvelni… Ugyanúgy tanítottam őket, mint az addigi 

tanítványaimat, s talán még empatikusabban és rutinosabban is, de nem tudtak velem és 

tárgyaimmal mit kezdeni. Amikor első év végén kiszámítottam, hogy éppen negyedikes korukra 

megyek el nyugdíjba, arra kértem az iskolavezetést, vegyék el tőlem az ások magyar óráját, s 

adják annak, aki majd érettségiztetni tudja őket. Tapasztalatom szerint a történelembe könnyen 

be lehet csatlakozni, de a magyar érettségihez szükséges a folyamatos, négy éves munka.  

Innentől nappali tagozaton megnövekedett a történelem és társadalomismeret óráim 

száma, s csak levelezőn tanítottam magyart, mert azokat még befejezhettem. Nem szerettem 

volna befejezetlenül hagyni magam után semmit, de ez sajnos, kivitelezhetetlen volt. Utolsó 

nappalis osztályaimmal azonban már nagyon messze voltunk egymástól! Ezek a gyerekek mindenbe 

belekötöttek, pontosan ismerték a jogaikat, de kötelezettségeikről hallani sem akartak. Nem 

tudtam őket elvarázsolni, mert nem értékelték a kincseimet. Amikor megkérdeztem őket, 

kitartsak-e velük az érettségiig, megnyugtattak, hogy nélkülem is meglesznek, így hát 

elhatároztam, hogy eredeti terv szerint, 2000-ben befejezem az iskolai rendszerű tanításomat. 

Ekkoriban már voltak magántanítványaim, a következő éveket rájuk akartam építeni. A 

befejezetlenség viszont nem tett jót nekem, s ezen még az sem segített, hogy az ások egyike, 

Novák Bernadett – közös múltunkra emlékezve – főiskolásként is tőlem kért segítséget….  

Döntésem után egy évem maradt arra, hogy elköszönjek az iskolai keretekben zajló tanári 

pályámtól, természetesen úgy, ahogyan az hozzám illett: még egyszer mindent kipróbáltam, amit 

a tanítás mellett valaha itt csináltam. Ezzel az egy év kulturális eseményeit egy magam 

teljesítettem, amit még Rezsabek Gyula is kénytelen volt négyszemközt elismerni egy 10 ezer 

                                                                                                                                                         
129  Porcelánfestőként 3 műszakban dolgozott Hollóházán, s egyike volt a legjobb magyarosaimnak. 

Amikor a gyár tönkrement, Patakon találkoztam vele pénztárosként, ott sem volt a helyén. El is ment, azóta nem 

tudok róla semmit. De ma is megvan az a kávéskészletem, amit egy József Attila kötetért cseréltem vele… 
130  Szaktanári jelentés részlete a 13.F osztály magyar érettségi dolgozatáról (2000, kézirat). 
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forintos könyvutalvánnyal, de akkor már tudtam: csak szép lehetek itt, okos nem… Az pedig 

engem nem motivált soha…. 

De milyen is az emberi agy: már nem emlékszem, mit is csináltam búcsú ürügyén, csak az 

biztos, hogy így került sor március 15-én Petőfi Sándor János vitéz című művének bemutatására 

is a tornateremben a III. ásokkal, amiben - az egyetlen talányos leányzó, Nagy Krisztina 

kivételével – az egész osztály részt vett. Mozgalmas tömegjelenetek tették az előadást 

látványossá: hol tündérek, hol boszorkányok voltak a lányok, és hol zsiványok, hol katonák 

lehettek a fiúk, csak úgy, mint az életben.  Remek narrátor (Drotár Zsuzsa) fogta össze a 

jeleneteket, amiben meggyőző volt Iluska (Novák Bernadett).  Jól sikerült minden, bár az 

egyetlen gépész vendég, a Jancsit játszó Meskó János az előadásra el is törte a karját, 

begipszelve nehéz lehetett a fűben heverészni, a Művelődési Központtól kölcsön kapott szűrt 

viselni…  A technika jóvoltából az óriások királya is emlékezetes lett, hiszen Szentpéteri Laci – 

egyik 1978-as, azonos nevű tanítványom fia – a kosárpalánk tetején megbújva produkálta  

félelmetes hangját. 

Az akkori iskolai hírújságban egy szösszenet szólt erről: 

                       János Vitéz 

  Az 1848 március 15-i eseményekre emlékezve, iskolánk 

  harmadikos kertészei Martinák János-né rendezésében 

  Petőfi Sándor mesejátékát, a János vitézt adták elő. A  

  főszereplő, Meskó János előző napi balesete miatt két- 

  séges volt az előadás megtartása, de szerencsére vállal- 

  ta a fellépést, így a műsor létrejöhetett. A mezős diákok 

  nevében köszönjük nekik az áldozatos felkészülést és a 

  kellemes szórakozást. 

     Mezős Hírmondó,2000. márc. 4. szám 

Mindezek ellenére nem volt náluk sikerem. Társadalomismeret órán egyre magasabbra 

tudtam volna emelkedni, de csak száj-vonogatva jöttek velem, nem érdekelte őket semmi. Vagy az 

is lehet, hogy csak azt mutatták, hogy nem érdekli, mert egymás előtt ciki volt ekkoriban 

bevallani, hogy tanulnak, vagy hogy tetszik nekik valami az iskolai dolgok közül is. Szerintem 

gyűjteményem legérdekesebb szonettjét Drotár Zsuzsa készítette, de olyan nyegle volt, hogy 

nem sokra jutottam vele. Mostanában két kisgyermek anyukájaként szoktam vele találkozni, s az 

egyik elvetélt tehetségként gondolok rá, de úgy látom, anyaként kiteljesedett…. Nagy Krisztina 

magyarból a legjobb lehetett volna, de anti volt, elhárította minden megmozdulásomat! Családi 

történetét ismerve sok mindent megmagyaráztam viselkedésében, de semmilyen módon nem 

tudtam őt befolyásolni, egyike maradt a nagy hiányaimnak… Ennek az osztályomnak a kézírását131 

a téli szünetben készített időmérleggel őriztem meg, de a nagy fiókban ott vannak a Wartegg-

teszt rajzai is, ami sokat elárult egyéniségükről: Nagy Krisztina például ilyennek látta a maga 

körül lévő világot: fejtetőre állított házak, lebegés…  

És maga az iskolai légkör is megváltozott ekkorra. A nagy munkával és sok örömmel 

összehozott évkönyvek hosszú időn keresztül a raktárban porosodtak, mert legújabb igazgatóm, 

Rezsabek Gyula nem lelkesedett annyira értük, mint mi, akik készítettük. Vele igazán már nem 

találtam meg a hangot, bár kollégákként sokat dolgoztunk együtt, igazgatói világával nem tudtam 

azonosulni.  

Hogy megértem a nyugdíjasságra, egyre több jel mutatta: a körök egymás után  

bezárultak körülöttem: már tanítványaim gyermekeit tanítottam, az a nagyszerű tantestület, 

amiben felnőttem, atomjaira hullott, a külső világ és a gyerekek mentalitása megváltozott. 

Értékrendem már nem volt kívánatos, tárgyaim szépsége nem váltott ki olyan érdeklődést, mint 

                                                 
131  Hogy vagy? (kézírás-gyűjteményem) Sárospatak, 2010. 
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hajdanán. Még pályám elején megfogalmaztam, hogy csak addig tanítok, amíg érzem, szükséges 

az, amit csinálok… 

 Rendesen átgondoltam a helyzetemet, amikor – miként Robinson Crusoe – leírtam: mi szól 

a nyugdíjba menés ellen és mi mellette. Nagy félelmeim voltak a jövőt illetően: 

1. nem lesz elég pénzünk, hogy segíthessük csóró tanító gyermekeinket 

2. nagyon szűkösek lesznek a mi anyagi lehetőségeink 

3. nem lesz miért felkelni (feladatok, kihívások) 

4. beszűkül a világunk, leszűkül a mozgásterünk, 

5. kényszerpályára kerülünk 

De a nyugdíj mellett volt a több érvem: 

 1. elhasználódott a fülem, szemem, fogam, idegrendszerem… 

 2. a gyermekanyag megváltozott, nincs igényük /szükségük a tudásomra, 

3. érzelmi vakságuk nagyon zavar 

4. Rezsabek és köre az agyamra megy 

5. beleuntam a napi intrikákba, nincs bizonyítási kényszerem 

6. a férjemmel együtt jól megleszünk, egy új korszak várhat ránk 

7. nem érdekel ez a megváltozott világ 

8. nem akarok akkor is beszélni, ha nincs mondandóm, nincs kedvem 

9. nem hiszek már a világban, az emberekben úgy, mint régen 

10. csak 

Tanításom utolsó éveiben is már az elkövetkezendő váltáson gondolkodtam, izgatott, mibe tudok 

belekapaszkodni, ha kikerülök az iskola védőszárnyai alól? Ez az útkeresés nem volt egyszerű: 

kihívással járó szellemi munkára vágytam, s egy másféle, a rendszerváltás utáni világban találtam 

magam, amit igazán akkor érzékeltem először. Erről egy újhelyi orvosfeleség győzött meg 

legelőször, aki intellektuális munkát kínált, az akkoriban még ritka névjegykártyájával 

lehengerelt: az egyik oldalon angol nyelven Piroska Gergely néven, a másik oldalon Dr. Gergely 

Györgyné néven állt, hogy ő a nemzetközi és diplomáciai kapcsolatok szakértője . Aztán amikor 

összehívott kiderült, csak piramisjáték lett volna ez, ahova a pénzemet várta, nem az agyamat….  

Ekkoriban már voltak megint magántanítványaim, Berei Zsolti testvére, Ugóczki Gabriella 

pedagógus portrét írt rólam a nyíregyházi főiskolára, aminek szövegével engem is 

megajándékozott. Voltaképpen egy riport volt ez velem, amiben már elég világosan átláttam 

tanári pályám egyes szakaszait 

  I. 1960-1968 a készülődés kora 

  II. 1968-2000 Jó szóval oktasd, játszani is engedd szép komoly fiad 

  III. nyugdíj az alkotás örömével – az aeterben hájáztattam szárnyaimat  

Pedig akkor még csak az oktatócsomagomat írtam, én magam sem tudtam arról, hogy mi 

vár rám: a Martinákné Kiskönyvtárának elnevezett írásaimon kívül az ehhez kapcsolódó kék-, 

sárga-, márvány- és zöld sorozatok öröme. 

Nagy szerencse, hogy családom mindig tolerálta iskolamániámat. Férjem számára 

természetesek voltak tetteim, segítsége akkor is kísért, amikor már nem tanítottunk egy 

iskolában: a János vitéz rövidítését is neki köszönhettem. A mindennapos segítségen túl azt is 

pontosan megértette, mit jelent számomra a tanítás, és az azt követő irkálás…. 2010-ben kaptam 

tőle a következő verset, melyben megértette: nem zárhat be semmilyen ketrecbe, mert azzal 

csak elsorvaszt. Így hát szerelmünk szeretetté mélyült és otthonra talált a természet minden 

elemében: 

 

    Általadlak  

 

           Álmodlak harmatos  

    nyárfába, 
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    tavaszi ég nyiló 

    azurjába, 

    déli naptól hevülő  

búzába. 

Rejtelek patak 

csobogásába, 

bíbor este bársonyos 

titkába. 

Bújtatlak tikkadt ég 

sóhajába, 

éjféli 

csillagragyogásba. 

 

A nagyvilágnak 

általadlak,  

hogy megőrizhesselek 

magamnak.  

   Martinák János   

Gyermekeim az évek múlásával egyre jobban elfogadtak, csak tinédzser korukban kértek 

meg a moziba menet előtt, hogy ha lehet, ne neveljek meg senkit a film közben, alatt, helyett… 

Mostanra ők is kollégákká váltak, Márti a kézművességgel, Peti a számítástechnikával a 

kreativitásra is megtanítják kis tanítványaikat. Nagy beleérzéssel fogadták el iskolai tanítást 

befejező terveimet is, látták, nem sok siker követ már az iskolában. Nyugdíjasságom terve 

összhangban volt mindazzal, amire akkoriban készülődtem:  

  Most már célom a belső tisztulás, belső úton eljutni a legmesszebb: a 

  selbst-ig, önmagáig a totalitásig. A pszichológia ezt individualizációnak, 

  átlényegülésnek, újjászületésnek nevezi. Ez egy hosszú program, leg- 

alább  30 év szükséges hozzá, de hát ráérek… 

nyilatkoztam Ugóczki Gabinak, még ha a rám váró  út milyenségéről ekkoriban halvány fogalmam 

sem lehetett… De azért nem volt ez olyan egyszerű döntés, több mint három évtizedet kellett 

lezárni: mielőtt hitszegő testünk kivégez…( Garai Gábor) 

 

 

   Nyugdíjasként – az iskolán kívül is van élet… 

     (2001. júliustól - ? ) 

 

Így hát nyugdíjba mentem, s egy évig még próbálkoztam azzal, hogy az iskolától se 

szakadjak el: a levelezőn megtartottam az óráimat, és egyetlen szóra ugrottam unokázni…132  A 

tanítással nem is volt gondom, de minden hónapban úgy kellett könyörögni, hogy kifizessék az 

óradíjamat, és az iskolában is nagyon másfelé mentek a dolgok… Könyvtáros barátném ellen még 

munkaügyi pert is folytatott Rezsabek Gyula, amikor felmondott neki, ahova tanúként én is 

elmentem Üveges Lacival. Vissza kellett vennie őt az iskolába, de azután is csak azt leste, hol tud 

vele kiszúrni…. Apró jelek engem is figyelmeztettek: ajánlott levélben szólított fel – nem létező -  

könyvtári tartozásaim rendezésére, mert az új könyvtáros rosszul könyvelt… Különösen az 

ajánlott levél esett zokon! 

                                                 
132  Ez természetes volt számomra, csak Szabolcs unokám védőnője kérdezte meg tőlem, hogy nehezemre 

esett-e az állatokat otthon hagyni?! 
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Egyszóval nem voltam már otthon a Mezőben!! Az utolsó érettségin rádöbbentem: ez már 

nem az én iskolám. Az érettségi tételsoromba választott idézeteim – melyek mindig aktualizálták 

akkori hangulataimat - akkor is pontosan összefoglalták érzéseimet, persze, ezt csak én tudtam: 

   Szavak, szavak, szavak, szavak, 

   járkáltok felelőtlenül,  

   örömöt dünnyögtök szavak, 

   ha az ember öklére dűl… 

       Ladányi Mihály 

Olyan döntések születtek az én kedves iskolámban, amihez már nem volt kedvem 

asszisztálni, 29 év után lezártam az átjárásomat, 33 éves iskolai pályámat. Én mentem nyugdíjba, 

én vonultam vissza, bár nem egészen önként, de azért ezt a véget másként is el tudtam volna 

képzelni… A tanítás azonban a mai napig folytatódik, bár lassan azt érzem, ennek is vége, de 

éppen ma vállaltam el egy kislány emelt szintű érettségikre való felkészítését magyarból és 

történelemből 2012-re. Ez lesz a hattyúdalom – vagy a tanítást képtelenség abbahagyni?! 

Nyugdíjasságom első élménye a Sidneyből közvetített olimpia eseményeinek megtekintése 

volt, miközben állandó félelem szorította össze a szívem: nap közben tévét nézek, vajon mit 

kellene helyette csinálnom?! A szabadság első élménye a kosaras és kézis lányok felfedezése 

volt, akik úgy küzdöttek ott, mint a bozótcsirkék. Azóta is lelkes nézői és szurkolói vagyunk a 

pécsi kosarasoknak és a győri kézis csapatnak… Ekkor azonban akkor még nem sejtettem, hogy 

miféle örömök várnak rám az elkövetkezendő években, megint csak a hiányt, a veszteséget 

érzékeltem. Nagy csalódásomat ki kellett magamból beszélnem, s ha ma már jó néhány sorát 

igazságtalannak is találom eme írásomnak, sokat segített nekem a környülállások feldolgozásában: 

 

 

   CSAKAZÉRTIS, VAGY AHOGY TETSZIK… 

 

 A hír, hogy privatizálják az iskolát, váratlanul robbant be a köztudatba. Az Igazgató nem 

volt otthon, valahol Szombathely környékén csatangolt. Egy Dutra traktorért utazott oda, hogy 

azt a pincében borszűrőként működtesse, mert az ottani szűrőt a farmon – utasítására – 

locsolóként hasznosították. Egyszóval a hír először a helyetteseket érte el, akik azonnal 

megbénultak, cselekvésre képtelenekké váltak. Még a szájuk sem volt működőképes, pedig az volt 

az egyetlen, amit edzésben tartottak. Legelőször a Gondnok tért magához, nem hiába volt ő az 

igazgató jobb keze! Hírzárlatot rendelt el és ráült a telefonra, hogy értesítse a főnökét a 

fejleményekről. A többiek – az Igazgató szűk stábja – titkos gyűlésre vonultak vissza. Ők, mint a 

hatalom birtokosai, nagy nehezen felfogták: napjaik meg vannak számlálva, s a maradék időben 

menteni akarták azt, ami menthető. Ezért is értettek egyet a hír visszatartásával. 

 A tanárok – mivel semmiről sem tudtak – tették a dolgukat, leszoktak már régen arról, 

hogy a vezetéstől – letoláson kívül – bármit is várjanak. Ám a gyerekek megélénkülését ők is 

konstatálták, és amikor a diákvezérek megsúgták nekik, hogy felsőbb parancsra az Igazgató 

melletti kiáltványon dolgoznak, nem tudták mire vélni a dolgot. Ez az ötlet, mint eddig is minden 

szörnyűség, a Kisfőnök fejéből pattant ki, aki aztán a közös csendrendeletet megkerülve azonnal 

hozzá látott a kivitelezéshez, nem is sejtette, hogy ez által a tanárok is tudomást szerezhetnek 

a titokról.  

 Csak az Igazgató nem tudott semmiről, aki ekkorra már Róma felé robogott szolgálati 

kocsijával, hogy testvériskolát keressen a smasszerképző tagozat számára az örök város egyik 

neves börtönében. Nem tartották ott, be sem engedték, mert nem volt megfelelő felhatalmazása 

a kormányától, szokás szerinti partizánakcióját ott nem tudták értékelni.  

 Az iskola pedig zsongott, mint a méhkas! A fiatalabb tanárok azon nyomban haza is 

engedték osztályaikat, mondván, hogy az ilyen hírt csak iskolán kívül lehet megemészteni… S 

nekik volt igazuk, mert a kis precízek sem tudták folytatni a munkát, bárhogyan is erőlködtek. 
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Nagyhangú tanár úr volt az egyetlen, aki változatlan hangerővel harsogott, s most se vette 

észre, hogy senki sem figyel rá, de az is lehet, hogy ez volt számára a megszokott állapot. 

Néhányan a tanárok közül összepakoltak, és a zűrzavart kihasználva elfutottak ügyeik 

intézésére, a váratlanul jött helyzetek kihasználásában ők verhetetlenek voltak.  

 Ám az események gyorsan pörögtek, mert a hír után alig telt el egy óra, amikor autó állt 

meg az iskola udvarán, s az ismeretlenek között elsőként az egyik nyugdíjas tanár szállt ki belőle. 

Ha szemük lett volna a látásra, érezhették volna átalakulását, mert nem a fal mellett osonva, 

hanem magabiztos léptekkel indult fel az emeletre. Ám a kutya sem törődött vele, leírták már 

régen. Ő pedig a helyettesi iroda előtt termett, és kivágta az ajtót: 

- Szervusztok! Ezennel az igazgatói feladatokat átveszem. 

- De hogyan? Mi történt? Miért jöttél vissza? – hebegték a bennülők, aztán gyorsan meg is 

bénultak a félelemtől. Kollégájuk nyugdíjba menésének aktív részesei voltak, s ha 

lelkiismeret furdalásuk nem is volt a miatt, árulásuk súlyát azért érezték.  

- Kanadából váratlan örökséghez jutottam, s az iskolát megvettem. Szabad kezet kaptam 

az átalakításra, mert egy nyugat-európai szabvány szerinti mintás-iskolát fogok itt 

kialakítani. Rátok nincs szükségem, vehetitek a táskátokat, s nagy főnökötöket idézve: 

boldog névnapot kívánok. 

 Miután mindez nyitott ajtók mellett zajlott, az ottani fénymásolónál dolgozó Bakfitty 

rögtön megosztotta a hírt kollégáival. A tanáriba belépő Nyugdíjast taps és ováció fogadta, 

mintha a népakarat győzelmét ünnepelnék! Ám ő csendet intett: 

- Felebarátaim és többiek! Győztesként, de nem amnéziásként térek vissza. 

Segítségetekkel kerültem oda, ahova… 

- Bocsáss meg, tehetetlenek voltunk! 

- Úgy berúgtam szégyenemben, de mit tehetünk mi, kisemberek? 

- Kérlek, mint az iskola egyetlen diplomás történésze, lépéseket készítettem elő… 

- Mindannyian veled voltunk lélekben, hiszen régi barátok vagyunk… 

Zsibongtak össze-vissza, de a Kisfőnök gyorsan magára talált. Először nyugodtan, majd 

folyamatosan behergelve magát – nagy szemforgatások közepette – követelte a Nyugdíjastól, 

hogy mutassa meg a megbízólevelét, programját, hogy a közalkalmazotti szakszervezet 

megvizsgálhassa azokat és dönthessen…. 

 Ám a Nyugdíjas sziklaként fogadta a mellette és ellene felhorgadó érzelmeket, várt egy 

kicsit, hogy lecsillapodhassanak a kedélyek, majd csendesen megszólalt: 

- Most már nem tehettek ellenem semmit, mert az igazságomat is megvásároltam az 

átalakítás jogával… Mivel ez a modell különlegesség, mindent rám bíztak, s én pedig ki 

tudom választani az ehhez szükséges munkatársakat.  

 Aztán röviden vázolta elképzeléseit, s azt is elárulta, csak bizonyos feltételek vállalása 

mellett lehet belépni tanárnak és diáknak egyaránt, mert mintás-iskolaként, s nem elfekvőként 

fog működni az intézet. Még azt is bejelentette, hogy ő továbbra is jól megérdemelt szabadságát 

kívánja élvezni, s az iskola élére a kirúgott Könyvtárost kérte fel.  

 Ha már délelőtt is nagy volt a nyüzsgés, az ezután kitörő zaj 9-es erősségű földrengéshez 

volt hasonlítható. A kábulatból magához térő Első Majom a vezérlő kompjuter adatainak 

megsemmisítésével akart gátat szabni a továbbiaknak, ám a Nyugdíjas fülénél fogva kiemelte a 

gép mellől – a gerincét nem találta – és kidobta az emeletről. Rá tulajdonképpen nem haragudott, 

butasága miatt mindig csak asszisztált a dolgokhoz, de az ő személyén keresztül akart üzenni a 

többieknek. Angolna értette meg a leggyorsabban, csendesen összepakolt, felkötötte kendőjét, 

és útnak indult, mert ő már régen gondoskodott új helyéről. Zsebtigris viszont hozzálátott az 

ellentábor sorainak rendezéséhez, ám döbbenten kellett tapasztalnia, hogy magára maradt, csak 

kevesen figyelnek szavaira, melyeket fogai közt megszűrve engedett útjukra. 

 Nyugdíjas ezután a Főigazgató szobájába indult, aki nyugodtan, a helyén ülve fogadta. 

Sok igazgatóváltást megért már, most sem érezte ingatagnak a helyzetét. Tudott, amit tudott, 
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végzettsége is egyedülálló volt a maga nemében, a beosztásához képest ő volt a legjobban 

túlképezve. Ám most mégis meglepődött, hogy neki is fognia kellett a táskáját, mint a 

Gondnoknak – igaz a mondás: gyalulás közben leeső forgácsokra senki sem figyel. 

 Az új főnök ez után a gazdasági irodába ment, hogy átvegye az ügyeket. Színtelen 

pénztáros szó nélkül átadta a papírokat, de Lomha Gálya makacsul hallgatott, úgy vélte, hogy ez 

kifizetődő most is számára. Nem sejtette, hogy a könyvvizsgálók is dolgoznak már, néma 

ellenállásának nincs semmi értelme. Zaj jött a konyha felől is, az átadás ott sem történt simán, a 

Meknyallak-házaspár foggal-körömmel harcoltak elért pozíciójuk megtartásáért.  

 Miközben az iskolában folyt az átadás ceremóniája, a város is hírt kapott az iskolai 

változásokról. A Polgármester összehívta a válságstábot, hogy a legjobbaktól kérjen tanácsot: mi 

a teendő ilyen helyzetekben? Ám legnagyobb meglepetésére munkatársai örömtüzeket gyújtottak 

a hegyoldalban, mint Rákóczi hamvainak hazahozatalakor, és estére gyertyás táncmulatságot 

szerveztek a vármegyeházára.  Az Igazgató nem volt népszerű a körükben, üvöltözéseit még csak 

elnézték volna neki, de azt már nem, hogy vasárnaponként áhítatos manóként az orruk alá dugta a 

perselyt, és arra kényszerítette őket, hogy tejeljenek az egyháznak!  

A szomszédos iskolák küldöttségeket menesztettek, hogy együttműködésükről 

biztosítsák az új vezetőt, s hogy híreket gyűjtsenek az átalakulásról. A szabadságra küldött 

diákok többsége is a várost járta, bulit szerveztek a főtérre, hogy váratlan szünetüket kitöltsék 

valamivel. Így hát a város a változásoknak jó oldalát látta. 

 Nyugdíjas ezután vállalt munkatársait is megnevezte, akik a régi barátság és az elvi 

egyetértés kötelékével kapcsolódtak hozzá, elsőként nekik fejtette ki részletesen, milyen új 

útra indul az iskolával. Kérdése csak Okoskának és Nyuszikának volt, de az ütőképes társulat 

máris kész volt a Nyugdíjas tervének kibontakoztatására. Ide visszalopakodott Rajztábla is, 

hátha belekerülhet mégis a csapatba, vagy ha nem, akkor legalább híreket szállít majd az 

Igazgatónak, aki csekélyke tudása ellenére mindenki fölé emelte őt. 

 Közben megérkezett az Igazgató is, aki a nagy felfordulásban úgy tudott bejönni a hátsó 

kapun, hogy senki nem vette őt észre. Lila fejjel vette tudomásul a zsongást, üvöltve rohant fel 

az emeletre, hogy helyetteseit: a Három Majmot, a tanárokat, az egész iskolát megleckéztesse, 

ám ott az eltávolított Nyugdíjassal találta magát szembe: 

- Miért kiabálsz, félsz talán? – kérdezte tőle nagy nyugalommal - amitől még jobban 

felment az igazgatói pumpa 

- Megtiltottam neked, hogy betedd a lábad az iskolába! Elintézlek, Fiacskám, megígérem… 

- Bizony, így volt, csak most egy kicsit megváltozott a helyzet… 

Maradék hívei örömmel zúdultak oda, hogy az Igazgató felébressze őket rossz álmukból, ám a 

Nyugdíjas ereje csendességében rejlett: 

       -      Igazgató! Az iskolát átvettem, de szerződésem arra kötelez, hogy téged megtartsalak 

az oskola kötelékében. WC ellenőri és köpésszámlálói feladataidat ezennel megszüntetem, a 

kapuőri feladatokat is elveszem, de ott kell ülnöd a nap huszonnégy órájában, hogy végig nézhesd 

életművedet hogyan alakítjuk át. Beleszólási jogod nincs, véleményedet – szabványbetűs kiáltvány 

formájában – postán juttasd el számunkra… 

-      Ez tűrhetetlen! Ez lehetetlen! …ez ellen tenni fogok… az itteni diákok baráti köre, az 

egyházak, a polgármester… mindenki mellettem van… a szülők, a közalkalmazotti 

szakszervezet… én csináltam őket, most meg fognak erősíteni… 

Hebegése nem tartogatott sok erőt, rá kellett jönnie, halkul a szava az iskolában. Ám az 

agya még újabb és újabb megoldások után kutatott, hogy visszaszerezze elvesztett birodalmát. 

Mindezekre azonban a Nyugdíjas nagy csapást mért azzal, hogy Szent Imre szobrát kivitette az 

aulából az udvarra Szepsi Laczkó Máté mellé, viselje el ő is az időjárás terhét, azért szobor… 

Porig sújtottan állt ott az igazgató, most értette meg igazán, hogy vége mindennek, nincs már mit 

mondania, nincs mit tennie, nincsenek hívei, csak a birkák, akik bégetve futottak utána…. 
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Lassan elrendeződtek a dolgok, kollektív takarítás fejezte be az átalakulást. 

Megnyitották a titkos raktárakat, az ott porosodó készletből otthonosan átalakítottak mindent: 

szellemi műhelymunka méltó helyévé vált ezzel az épület külsőleg is. A szegény és szorgalmas 

gyerekek tértek vissza a falai közé, a bukdácsoló arrogánsokat pedig a helyi iskolák vették át, 

akik amúgy is létszámhiánnyal küszködtek.  

Néhány nap alatt elült a vihar a kisvárosban. A régi–új iskolából vidám munkazaj szűrődött 

ki, a megmaradtak gyorsan ráhangolódtak az új szellemre. Az agilis Könyvtáros vezényletével új 

korszak kezdődött, akinek volt minden napra egy újabb ötlete arra, hogy senki ne unatkozzon az 

iskolában. Őt a Nyugdíjas egy külön WC-vel is megjutalmazta, ami régi vágya volt. S kapott egy 

hatalmas kerek asztalt is, amit az aulában állított fel: ez lett az irodája, mindenki ide jöhetett az 

ötleteivel és meghallgatásra talált…A változásokat látva a városban már kezdték sajnálni a volt 

Igazgatót, hiszen az ő igazgatása mellett nem jelentett számukra ez az iskola kihívást, ám most 

ők is a gatyájuk felkötésére kényszerültek, és a kanadai dollárok sem őket erősítették. 

Az általános boldogság közepette csak a Nyugdíjas volt szomorú. Egész életében azt 

hitte: a pénz nem számít ott, ahol fontos dolgoknak kell eldőlnie… De most be kellett látnia, hogy 

csak azért győzött, mert az ő kezében volt a pénz. Az igazságot csak megvenni lehet – írta le és 

az egészet besorolta írói munkásságába…(Sp., 2001.)133 

Hogy megőrizzem önbecsülésemet és pozitív emlékeimet, el kellett mennem, s ezzel a 

döntésemmel visszanyertem a szabadságomat: az aeterben héjáztatom szárnyaimat134 mindaddig, 

amíg megtehetem a hősi ódák magas röptét, de ha csak fellengek,135 az sem rossz, mert akkor az 

idilli versek andalító álomvilágában élhetek… Egy darabig úgy is ment minden, ahogyan 

megálmodtam. A magántanítványok miatt nem kellett elszakadnom a tanítástól, bár a tanításom 

mikéntje megváltozott, hiszen másféle kihívások elé állítottak. Aztán férjem betegsége miatt 

beszorultam Sárospatakra, itt kellett felépíteni új életemet. 

Az első időben még mindent elvállaltam, legyen az pótvizsgára való felkészülés, vagy 

érettségire, felvételire vagy a napi órákra (Négyesi Rebeka) való rásegítés, vagy a felsőfokú 

tanulásuk segítése volt (Novák Bernadett, Novák Ágnes), egyre ment. Egy-két kísérletem itt is 

akadt, amelyek közül kedves számomra, amikor egy 10 éves történelem-zseni, Gyarmati Ádám 

fejében kellett egy rendszert kialakítani, vagy amikor egy diszgráfiás gyerekkel kellett 

foglalkoznom. De büszke vagyok Márkus Mikire is, aki valamikor mezős volt gépészként, és az 

érettségi után 10 évvel sikeresen felkészült a tanítóképzőbe a segítségemmel…. 

Ha utolsó aktív éveimben a kétszintű érettségiról  szó került, már nem foglalkoztam vele, 

mondván, engem már nem érint, de nyugdíjasként megtanultam. Fontos eszköze lett a honlapom, 

de ezen kívül is gyártottam hozzá a feladatlapokat, s egyéni módszert alakítottam ki a 

felkészüléshez magyarból és történelemből egyaránt. Az utóbbi években aztán erre 

specializálódtam, mert mondhat bárki, bármit, ezt egyedül egyetlen tanuló sem képes 

megcsinálni, az iskolában azonban csak a közép szinttel foglalkoznak.  

Igazi nagy sikereim eközben értek, hiszen 90 % feletti írásbelikhez (Fazekas András és 

Máté, Rák Balázs,Gyöngyössi Kitti) mindenképpen kellettem én is, de azt is nagy sikerként 

éltem meg, amikor az iskolában közepesnek beállított tanítványom emelt szinten beverekedte 

magát a jók közé (Szabó Eszter136)… Az emelt magyar (Volenszky Zsuzsa, Szabó Eszter) 

jobban megérintett, de abból jutott a kevesebb lehetőség, a történelmet (Fazekas testvérek, 

                                                 
133  Ezt sikerült olyan ügyesen kódolnom, hogy most, amikor bemásoltam, már magam sem tudtam 

pontosan, hogy az egyes álnevek kiket rejtenek…De ennek már nincs  jelentősége, hiszen alapvetően ők is 

típusok voltak, olyanok, akik minden iskolában megtalálhatók… 
134  A nagy lélek önként az aeterben / Héjáztatja szabad szárnyait.(Berzsenyi: A reggel) 
135  A lelkes állat játszva felleng. (Berzsenyi: Amathus) 
136  Emlékezetes magyartanára volt a gimiben: Sáfár Kati, zrínyis múltam egyik szereplője. Egy kör velük 

is összeért…. 
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Rák Balázs, Gyöngyössi Kitti, Zódor Eszter, Rák Korinna ) jobban lehetett használni mindenféle 

szakhoz. 

Magántanítványaimmal hosszabb-rövidebb időt töltöttünk el négyszemközt, ami új 

módszerű tanítás kialakítását követelte meg tőlem, hiszen más volt egy csoporttal megértetni 

valamiről, miért szép, s más volt ez a személyességen alapuló forma. Nem volt ebben semmi 

kényszer, s akivel hangot találtam, nemcsak tanultunk, önismereti tesztekkel, pályázatok- és 

szakdolgozatok írásával is szórakoztattuk egymást. (Peremiczki Adrienn, Négyesi Rebeka, Rák 

Balázs, Novák Bernadett és Ágnes). A nagyon okosok és kissé buták egyformán rám találtak, s 

míg megkerestem hozzájuk a megfelelő módszert, én sem unatkoztam. (Mindenkihez személyre 

szabott programot készítettem, s feljegyzéseket, hol is állunk…) Minden új tanítvány új kihívás 

elé állított itt is, mint ahogyan ez volt a legizgalmasabb az iskolában is. Ez nagyon fontos volt 

most is a számomra, mert ez hordozta naponkénti megújulásomat.  

 Bár mindenkivel külön foglalkoztam, gyakorlatilag kapcsolódtak egymáshoz is: voltak 

testvérek (Soltész Béci és Adrienn, Varga Angéla, Ádám és Aliz, Peremiczki Adrienn és 

Gergő, Berei Zsolti és Alexandra, Fazekas András és Máté, Szabó István Keve és Eszter, 

Perecsényi Ancsi, Gábor és Petra, Novák Bernadett és Ágnes, Fodor Márk és Petra)), 

unokatestvérek: Román Ricsi és Fenyvesi Ricsi, Szabó testvérek és  Molnár Ivett), nagynéni 

és unokahug: Hoskó Orsi és Hoskó Katus, barátok (Szemán Kata, Tamaskó Tímea, és Jurkó 

Edina, illetve Tóth Eszter és Nagy Lilla) és egy meglett korú tanítványom is akadt, Kajati 

Józsefné, akivel túl az 50. életévén tettem le sikeresen az érettségit, és férjével együtt a 

Sárospataki Irodalmi Olvasókör oszlopos tagjává vált … Külön szeretettel - és ingyen - 

foglalkoztam a pedagógus gyerekkel, akik hátrányos helyzetűek lévén: szüleik nem velük, mások 

gyermekeivel bíbelődtek, meg is érdemelték azt…(Szemán Kata, Hajdú Lilla, Dusza Eszter, 

Varga testvérek, Szabó testvérek, Négyesi Rebeka, Zódor Eszter). Egyébként is hiszek 

abban, hogy a szülő és a pedagógus szerepeket nem szabad keverni, mert valamelyik biztosan 

csorbát szenved…  

S most, hogy összegeztem a neveket, magam is elcsodálkoztam, mert a 

magántanítványaim többsége kapcsolódott a Mezőhöz - régi tanítványok vagy ottani kollégák 

gyermekeiként - ebben a korszakomban is régi iskolám láthatatlan kötelén függtem! Mint ahogyan 

a tanítástól nem tudtam megszabadulni ez ideig, úgy az iskolámtól sem – bizony kitartott a hatása 

40 esztendeig! Nem is bántam meg soha, hogy anno… elfutottam Patakról! 

Természetesen itt is voltak sikertelen kísérleteim, hiszen előfordult, hogy valaki néhány 

óra után megunt és megszökött, (Pletenyik Anikó, Kisvárdai Balázs, Dócs Bence), s menet 

közben is mentek el, mert másféle terv fogant meg bennük a jövőt illetően (Szabó István Keve, 

Négyesi Rebeka, Fenyvesi Ricsi, Varga Aliz) Ezek rosszul érintettek, mert nem szerettem 

semmit befejezetlenül hagyni… S a másik végletre is van példám: Peremiczki Adriennt és Dankó 

Ágicát137 majdnem- bukott diákként ismertem meg,  és a főiskolai diplomadolgozatig kísérhettem 

őket. Egyszóval roppant sokszínű lett ez az életem is, nem panaszkodhatok… Amikor Szabó 

István Kevét megmentettem a történelem-bukástól, édesanyja a következő verssel összegezte a 

tanításomat, a friss ismeretség vicces tálalásában ilyennek látta az ekkori munkámat: 

 

     Névnapra,Enikőnek 

 

     Enni kő’, gyerekek,  

     enni kő’,  

     mondta a pedagógusnő,  

     Enikő. 

                                                 
137  Búcsúzáskor Faludy György Pokolbéli víg napjami című könyvet kaptam tőle ajándékként, „Az együtt 

töltött napjaim emlékére” beírással…..hahahaha… 
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     Felejtek és emlékezek 

     vegyest, 

     miként elegyes gyerekek 

     nőttek kezem alatt, 

     holott 

     jó voltam, mint az ünnepi falat, 

     amit megesznek morzsáig 

     mihamarabb. 

 

     Ne fogjuk mégsem, mint az ünnepi kalács, 

     legyen időm, tüdőm, szivem,  

     ha itt terem valaki, aki 

     velem szeretné fejtágítani 

     magát. 

     Nahát, mondanám,  

     milyen remek, remek, 

     csak egyetek, gyerekek, egyetek,  

     ez a tudás a tietek. 

  2004. szept. 15.    Finta Éva  

  

Mostanában fogyóban vannak a magántanítványok, s nagyon már nem is bánom. Tanítani 

változatlanul szeretek, de egyre kevésbé érdeklődőek, és egyre kisebb a tudásuk is. Mindent már 

nem tudok náluk pótolni, meg talán már engem sem izgat annyira, hogy naprakész és mély 

ismereteik legyenek. De ennek a korszakomnak nagyon fontos részét ők jelentették, 

mindegyiknek hálás vagyok azért, hogy volt… 

A legszebb írásos feljegyzés a Gráciáktól maradt fenn: Szemán Kata húzta maga után a 

barátnőit, Jurkó Edina magyar szakot végzett Debrecenben, Tamaskó Timi pedig történelmet 

Egerben, még annak is részese lehettem egy ideig. Kata közgazdász lett, de mai napig számon 

tart, mert nemcsak az irodalommal és történelemmel foglalkoztunk, hanem minden olyannal, ami 

őt érintette. Barátságuk megerősítette őket, amit az sem zavart meg, hogy érettségi után más – 

más városba: Debrecenbe, Budapestre, Egerbe kerültek. Gyakorta találkoztak: buliztak, 

kirándultak, és nekem is írtak. Az érettségi után saját készítésű könyvvel ajándékoztak meg, 

amibe a tablóképük mellé néhány búcsúsor – és néhány költői idézet - is belekerült: 

  Drága Enikő néni! 

 Mindenek előtt szeretném megköszönni a kitartó munkát, a szeretetet és  

 odaadást. Nagyon sokat köszönhetek Enikő néninek. Legfőképpen a tanulás- 

ban jelentettek nekem segítséget az órák, de emellett – úgy érzem – lelki- 

leg is erősítettek. Enikő néni nemcsak tanárként, hanem pszichológusként 

is funkcionált. Köszönöm a dicséreteket, melyek büszkeséggel töltöttek el, 

és nem tudom eléggé köszönni a kis szidásokat, melyek mindig ráébresztet- 

tek a hibákra, és ennek hatására megpróbáltam megfelelni (magamnak is, 

Enikő néninek is)……………..Ha elírom azt a szót „Köszönöm”, lehet, hogy nem 

tükrözi hűen azt, hogy mennyire hálás vagyok , de remélem, azért érzi Enikő néni 

    Jurkó Edina138 

Drága Enikő néni! 

                                                 
138  Hogy magyar szakos lett, egy kicsit magamnak tulajdonítom: a pályaválasztás idején sikerült őt abba az 

irányba terelnem…Bár az az egyetem, ahova bekerült, már nem a KLTE volt, de azért büszke voltam és vagyok 

rá, de csalódottság miatt ő is pályaelhagyóvá vált… 
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Nagyon örülök annak, hogy anno anya elvitt engem Enikő nénihez! Nem hi- 

szek a véletlenben, biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül kerültem Eni- 

kő néni védőszárnyai alá. Köszönöm a sok jót, s azokat a szavakat is, amit  

mástól nem kaptam volna meg.  A lelki megerősödés, a felnőtté válásom, mind 

a sok beszélgetésünknek volt köszönhető. Enikő néni volt egyben a társalko- 

dónőm, a pszichológusom, a nagymamám és a magyartanárnőm, már ez a fel- 

sorolás is mutatja, hogy mennyit jelent nekem Enikő néni. Ezzel az idézettel 

búcsúzom, minden benne van, amire meg tetszett tanítani: az élet nem álom,  

hanem küzdelem, de csak azokat nem csalja meg, akik világos fejjel és kemény 

akarattal néznek vele szembe. (Stendhal) 

    Szemán Kata139 

Drága Enikő néni! 

Ezzel a néhány mondattal szeretnék köszönetet mondani mindazért, amit E- 

nikő néni óráin kaptam.  

Be kell valljam, azokon az órákon szerettem meg igazán az irodalmat, de az 

Enikő nénivel töltött percek nemcsak a tanulásról szóltak (bizonyára szándéko- 

san.) Köszönöm a beszélgetéseket, amelyekből rengeteget tanultam, és amelyek 

orvosolták kisebb-nagyobb elkeseredéseim. Megtanultam pl. hogy sohasem sza- 

bad feladni, mindegy, mit hoz jövő, küzdeni kell. Köszönöm a sok bátorító szót,  

és a rengeteg türelmet. Legutolsó órák óta még alig telt el néhány hónap, mégis 

számos alkalommal éreztem, hogy szívesen végighallgatnék egy újabb irodalom 

órát, és legfőbbképpen szívesen beszélgetnék Enikő nénivel.  

 

Remélem, lesz rá alkalom! 

    Tamaskó Tímea140 

Azóta is jönnek tőlük az internetes vagy rendes levelek, a képeslapok, s időnként – együtt vagy 

külön – meg is látogatnak, hogy nálam töltődjenek fel. Azt hiszik, hozzám hűségesek, s nem sejtik 

még, hogy én jelentem számukra az elszállt ifjúságot... Jól van ez így….  

2006-tól magántanítványaimmal családrajzot készíttettem beugróként, mondhatom, 

nagyon tanulságosak voltak számomra és magyarázatul szolgáltak sok mindenre. Mindegyik másért 

volt érdekes!  A testvérek hogyan látták ugyanazon családot – Finta Éva gyermekei ezért most 

ide is belekerültek – és nagyon kedvelem Négyesi Rebi rajzát is, aki a nagyiját, kedvenc 

szomszédasszonyomat is rárajzolta, hiszen akkoriban pataki diákként ő volt a pótmamája…Ezek a 

családrajzok is kézírás-gyűjteményemet gazdagítják. 

Ekkori tanításom lényegét is Finta Éva fogalmazta meg, aki a következő verssel – és 

magyarázattal - köszönte meg Eszter lánya érettségijéhez való hozzájárulásomat: 

 

    Kötéltáncosok  

 

   Elfogy a fényünk az erőnk is fogytán 

   Vén lesz a szépség is görnyed a délceg 

   Minden mulandóra ránő az élet. 

 

                                                 
139  Bár én nem a küzdelemre, inkább a tudatosságra koncentráltam, de Kata lett az a tanítványom, aki 

mindent be is teljesített: Anya elkényeztetett kislányaként kipróbálta magát Angliában babysitterként, munka 

mellett elvégezte a masters-képzést, s most készül az esküvőjére… Kívánom, hogy szép életet építsen(ek) fel 

maguknak… 
140  Történelem szakos lett Egerben, s remélem, azóta a mastersbe is belevágott. Neki volt a legnehezebb a 

dolga, de a barátok megemelték…Barátságukat példaértékűnek tartottam, milyen jó is lenne, ha az emberek ilyen 

egymásra figyelő körben nőhetnének fel! 
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   Bomlanak illatos rózsaszín arcok 

   Lobbannak közben kélt szemragyogások 

   Mi vagyunk ők is: a bűvölet-lányok. 

 

   Mikor a kezünket megfogják szépen 

   S átsétálunk velük acélkötélen 

   Átvisznek ők is a túlpartra minket. 

 

   És itt leszünk addig e „kikötőparton” 

   Míg valaki értünk jön hogy velünk tartson 

   És átvigyük egymást a képlékeny semmin. 

 

   A semmi partján ott felejtett városok 

   Hogy visszatérjünk kell egy másik élet 

   És kell hogy adjunk-kapjunk: ifjak, vének. 

 

   Mert átkísérte Eszterkét a légen 

   Így köszöni meg a költőnő főleg 

   Martinák Jánosné Szász Enikőnek 

      2007. jún. 8. Sárospatak.   

Ekkoriban talált ránk az internet is: először csak Peti leselejtezett számítógépét kaptuk 

meg, majd felsőbb osztályba léptünk, amikor Márti lányunk meglepett bennünket ajándékként a 

világhálóval.… Betegségek sora következett ránk, 2002 után 8 évig el sem hagytuk a várost, 

nehogy idegen helyen kerüljön a férjem kórházba. Nagy szükségünkben jól jött a világháló: kaput 

nyitott a világra, az Iwiwen bejelentkező régi tanítványok meg örömmel töltöttek el…141 

Közben a férjemnek infarktusa lett: 2001. szeptember 11-én a tévében nézte a Word 

Centerbe becsapódó repülőgépeket és belegondolt…. Milyen jó, hogy ekkor már én is otthon 

voltam, a betegségnek minden fázisát könnyebben viseltük el ketten. Itthon már tudtam, mit kell 

tenni, aztán rájöttem, neki magának kell megszabadulnia a betegségtudattól. Terápiaként 

találtam ki az írást, így hát nagy szükség volt rám titkárnőként is, mert a lediktált cikkeket, 

tanulmányokat én öntöttem formába, és én találtam ki a további sorsukat. A kényszerű magányt 

és bezártságot azzal oldottam, hogy én is írni kezdtem, s kiderült, hogy Platonnak van igaza, 

amikor azt mondja: abban a mértékben, ahogy testi látásunk homályosodik, szellemi látásunk 

élesedik. Ott volt már előttem a tervezett utam, s megléptem, amit ezért kellett tennem.  

Ekkoriban már erősen munkálkodott bennem a rendrakás vágya: kívülről és belülről 

összegezni mindazt, ami bennem, körülöttem van…. Az Irodalmi variációkat még az összegzés 

igénye szülte, eleinte nagyon is praktikusan: magántanítványaimnak, érettségi segédletként. Úgy 

írtam ezeket, mint ahogyan órára készültem hajdanán, s ezek készítése közben nemcsak a 

számítógép használatát tanultam meg, hanem azt is, hogy mennyivel nagyobb odafigyelést igényel 

az írott szó, mint a szóbeli kifejtés. Ebből nőtt aztán ki a honlapom142, ami eredetileg Peti fiam 

szakdolgozata lett, amikor Egerbe járt informatika szakra, nekem pedig gyönyörűségem: naponta 

vannak látogatóim, akiknek száma az érettségi írásbelik előtt akár napi 50 főre is felszökhet! 

Mostanában ez is megújult, Peti fiam jóvoltából felkerülhettek rá azok a munkáim, amelyek 

kibírják a nyilvánosságot. Csak az a baj, hogy nincsen semmi visszajelzésem arról, hogy kik, miért, 

                                                 
141  Egy idő után mégis leszálltam onnan, mert ezzel a nagy tömeggel már nem voltam személyes 

kontaktusba, és olybá tűnt, mintha kukkolnám őket…Most a facebookon vagyok rajta, de nem tudok vele mit 

kezdeni: lassú gépem és a nyílt beszélőfal egyformán zavar…de igazándiból már egyre kisebb az emberi 

kommunikációs igényem, mindezek mögött az van. 
142  www.itarsalgo.atw.hu 
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hogyan olvasnak és mi a véleményük?! (Számlálóm azért van, s a vakbarát143 és a grafikus változat 

látogatói lassan megközelítik a 20 ezres nagyságot …) 

 De hogy ez a magamra találás nem ment ez olyan könnyen, azt egy másik irodalmi ízű 

szösszenetemben  megfogalmaztam: 

 

   VÉGSŐ   NAGY  TUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEM 

 
      HELYZETELEMZÉS 1.  

 

 Életem új szakaszába érve nekiláttam régen dédelgetett tervem megoldásának, amit 

VNTK-nak neveztem el. Ez a pillanat csak nekem jelentett mérföldkövet, a világ nem rendült bele, 

észre sem vette, hogy eggyel több kísérlet részese. Azt azért akkor én sem tudtam, hogy igazi 

sorsfordítás elé nézek, ezeket ugyanis az adott pillanatban nem érzékeljük, csak a visszapillantás 

teszi őket fontosakká. 

 Mikrovilágom mérése mindig is izgatott, életem sok szociogramja ezt igazolja. Ezek a 

Moreno-teszt leegyszerűsítet változatai voltak, melyek csak felszínes mérésnek számítanak, de 

eredményei jó kiindulópontként szolgáltak a programhoz. Csak akkor jutottam olyan körülmények 

közé, hogy a VNTK-t megengedhessem magamnak. Mindent erre tettem fel, ami alapvetően 

butaság, de világ életemben szerettem hazardírozni. 

 Az előkészületek másfél évet vettek el az életemből. Már ez a fázis is kimondhatatlan 

örömmel töltött el, s erőt adott szembenézni ezzel a nem mindennapi kihívással. Bár komolyan 

készültem a VNTK-ra, a kezdés időpontja nem tőlem függött. Szondám érzékelőit külső erő 

kapcsolta be, de belülről már kész voltam rá: éles szemmel figyeltem a műszerfalat. Legnagyobb 

megdöbbenésemre a folyamat beindulása után sokáig nem történt semmi. Bosszantott a dolog, de 

még nem vontam le belőle elhamarkodott következtetéseket. Az egyetlen tény, amit kísérleti 

naplómban rögzítettem az alap nélküli világ gyengesége volt- ez már a kezdet kezdetén is 

látszott, s bizonyos mértékig félelemmel töltött el. Erre felkészülhettem volna, ma már talán 

jobban odafigyelnék rá… 

 A BOJ megfigyelését nem terveztem, de a műszerfalon időnként arról is fogtam 

jelzéseket. Pedig fél-egyensúlyi állapotomban igyekeztem kizárni őket a tudatomból, nem 

éreztem magamat még elég erősnek velük kapcsolatban. Bár vágytam a KÜSZÖB elérésére, 

lényegében mégis belekergettek, szervezett kivonulásomból így egyféle menekülés lett. Bár ha 

őszinte akarok lenni, nem annyira a BOY, inkább a sleppje zavart, akik nem mindennapi 

hatalomhoz jutottak azáltal, hogy ők fürdették naponta rituális nyálzuhatagjaikkal a bálványt… 

 De a rossz szájíz, amit e miatt éreztem, eleinte nem vonta el a figyelmemet, mert az Első 

Jeles Nap mérésére készültem nagy izgalommal. Erről már a VNTK előtti időből több 

mérésmintával rendelkeztem, s tudtam, mostani kísérletemben is ez hozhatja meg az első 

áttörést. Korábban a SZIK adott erre lehetőséget, de az meglehetősen szűk mintát jelentett, s 

az ottani mikromiliő időnként károsan befolyásolta a mérési eredményeket is. Ezért tartottam 

fontosnak a KÜSZÖB beiktatását, csak ez biztosította a kísérlethez a steril eredményeket. A 

felkészülés közben sokat tűnődtem a SZIK tanulságain, igyekeztem pontos szabályokat 

felállítani, nehogy újra csapdába essek. A KÜSZÖB lehetőségét szinte észrevétlenül sikerült 

megteremtenem. Számtalan programot futtattunk akkoriban, s rajtam kívül senki nem hitte, hogy 

komolyan gondolom. De én tudatosan készültem rá, s végre ott ülhettem vegytiszta kísérleti 

körülmények között, ahol nem volt más feladatom, mint figyelni a műszereket és feljegyezni az 

adatokat. 

                                                 
143  Interneten akadtunk össze Legeza Ilonával (www. legeza. mek.oszk.hu), akinek technikai segítségével 

a honlapom vakbarát változata is elkészült, s aki férjével, Csapó Endrével együtt barátunkká vált.  

http://www.legeza.mek.oszk.hu/
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 A FŐSZÁL nagy intenzitással működött, meghaladta minden addigi mértékét, újabb és 

újabb mérőeszközök beállítása vált szükségessé, hogy valamennyi impulzusát pontosan 

felfoghassam. Az I. SZEKTORból folyamatos jelzéseket kaptam a kísérlet első pillanatától 

kezdve, ez az állandó jelenlét megelégedéssel töltött el. Meglepetésemre a II. SZEKTORból is 

folyamatosan erősödtek a jelek, melyek váratlanságukkal és erejükkel okoztak meglepetést. 

Persze ezek igazán nem jelentettek számomra meglepetést, rendszer - biztos működésük a 

KÜSZÖB előtt is fontos volt, ezek táplálták belém az életerőt, amivel a többi szektort 

felerősíthettem, illetve semlegesíthettem.  

 Az új helyzetben az is jó volt, hogy az IDŐ sem sürgetett, műszereim működését 

egyáltalán nem befolyásolta. Ezért is kellett várnom a VNTK-ra a KÜSZÖBig, csak így 

nyerhettem pontos eredményeket. Ráadásul ez a faktor  a kísérletben a szemlélődés örömét is 

biztosította. Tudtam persze, hogy ebben nagy veszély rejlik, félreviheti a tervezetteket, de 

bíztam ösztöneimben, melyek változatlanul pompásan működtek. Az újabb meglepetést aztán az 

okozta, hogy ebben az időtlenségben éppen az IDŐ lett az, ami a mérési eredményeket 

befolyásolta: régi szektorokat bekapcsolt, újakat elnémított. Meglepő módon olyan helyekről 

érkeztek a leghevesebb jelzések, amelyek a KÜSZÖB előtt már egyáltalán nem működtek. Hosszú 

éveket töltöttem azzal, hogy különféle módszerekkel életet leheljek beléjük, de az akkor nem 

sikerült. Hogy most mi indította be őket, arra nem találtam választ, működésük éppen úgy nem 

tőlem függött, mint az, hogy mikor indul be maga a VNTK-ám. 

 A legnagyobb eredményt a FREUDI SPULNItól vártam, de ott lett a legerősebb a negatív 

sugárzás. Pedig korábbi kísérleteimet ez a vékony szál tartotta fenn, gyakorta eldobtam és 

visszahúztam, úgy éreztem, jól működtetem.  Most viszont nem volt rá semmilyen válasz, hiába 

végeztem el többször is a kívánt műveletet. Az egyetlen következtetésem csakis az lehetett, 

hogy ez a SZUBJEKTÍV CSAPDA korábban is megvolt, csak akkor nem voltam hajlandó tudomást 

venni róla, mert akkor egész rendszerem összeomlását jelentette volna. Akkoriban nem lett volna 

hozzá erőm, de most jobban fel voltam készülve, volt visszavonulási terepem. 

 A LABORban halkan zümmögtek a műszerek, nagyon jól éreztem magam. Ám hirtelen-

mintegy villámcsapásként – minden meglódult, a mutatók össze-vissza lengtek, s egy kisülés 

engem is eltalált: a padlóra estem. Lassan tápászkodtam fel, a váratlanságot az alattomosság még 

erősebbé tette, alig tudtam magamhoz térni. A BOJból jött a csapás, ez megmagyarázta a 

korábbi rosszérzéseimet is. Tönkrement néhány fontos műszerem, de a baj ennél nagyobb volt. A 

szakirodalom KÖNNYCSEPP EFFEKT néven tartja számon a jelenséget: most 

megtapasztalhattam – s tényleg nem tudtam dolgozni tőle… Szóval nem lehet elfutni Tarsisba a 

dolgok elől, így, vagy úgy, de megtalálnak…Kis idő múlva a tönkrement vezetékeket 

újratelepítettem, a kísérletet is folytattam, de már nem azzal az elszántsággal, nem azzal a 

jókedvvel, nem azzal a kíváncsisággal,  ahogyan elkezdtem. A váratlan aljasság valamit kioldott 

bennem. Ez ellen továbbra sem tudok védekezni, csak jön, körbe foly, rám telepszik, megfojt. 

Majd az IDŐ, gondolom, mert most attól várom a megoldást, amit kizártam az életemből… 

 Dühös voltam magamra a figyelmetlenségem miatt! Ha rendesebben tanulmányoztam volna  

a kísérlethez begyűjtött szakirodalmat, ezt kiszűrhettem volna. De megint beleestem egy 

korábbi hibámba: ha én eltávolodok, akkor más sem figyel rám – ez több volt, mint 

megbocsáthatatlan! Kiszolgáltatottá váltam érzelmileg, s féltem: az objektivitás, ami minden 

kísérlet alfája és omegája szenved majd emiatt hibát. Igyekeztem olyan műszereket kitalálni, 

amelyek legalább részben semlegesítsék ezt, de csak lassan nyugodtam meg. Szerencsére az új 

találmányok olyan örömmel töltöttek el, hogy önmagukban, mindenféle kísérlet nélkül is jó 

hatással voltak rám. Már régen is tudtam, de most is igazolták: az út a célig legalább olyan 

fontos, mint maga a megérkezés.   

A LABOR ajtaja újból rám zárult, meg sem tudtam moccintani. Magam sem tudtam már, 

hogy ki akarok-e menni belőle, élveztem az egyedüllétet. Olyan volt ez, mintha századokkal 

korábban kolostorba vonultam volna: mély csend vett körül, csak a gépek halk zümmögése 
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hallatszott. Rutinosan jegyezgettem az adatokat, s jól éreztem magam. Már korábban is 

szeretettem volna kipróbálni, most a véletlen hozzá segített. Persze, nem volt ez tökéletes 

elzárkózás, monitorjaimon mindenkit be tudtam fogni, és hallhattam is mindent, de nem velem 

beszéltek, nem hozzám, máshoz fordultak. Egyelőre itt tartok, nem nyúlok a gombokhoz, kíváncsi 

vagyok: meddig, kik, miért?! (Sp., 2002.) 

           

                                                      HELYZETELEMZÉS  2. 

 

…Várakozás közben újabb műszereket készítettem, melyek pontosították méréseimet. Ezek 

tulajdonképpen egymásból ágaztak le, egyik ötlet vetette fel a másikét, s egymásba kapcsolódva 

különleges rendszerré álltak össze. Közben a LABOR szűk légterét is kitágították: a tér–idő 

kontinuitás eleddig nem ismert variációját hozták meg számomra. Sok-sok kettősórát áldoztam 

rájuk kísérleti időmből, de megérte, élveztem minden pillanatát. Minthogy ebben a fázisban sem 

volt semmiféle kötelékem, ezek a mellékrendszerek újabb és újabb mérésre sarkalltak, s már 

szinte el is felejtkeztem arról, miért is kerültem a LABORba. A kísérlet eme fázisában az volt a 

legérdekesebb, hogy a bezártság ellenére végtelen távlat nyílott előttem! Ó, ha én ezt hamarabb 

tudtam volna! – gondoltam sokszor, de a lelkem mélyén azért jól tudtam, mindennek eljön a maga 

ideje, s a siker nagyrészt azon múlik, észrevesszük-e azt a pillanatot, amikor váltani kell… 

 Öt újabb monitoron villództak a számsorok, ikonok, jelek. Ebben az időben nagyon sok 

időt töltöttem el a valószínűség számítással, a részeredmények rendszerbe foglalásával. Már a 

VNTK előtt is sokszor fordultam ehhez a módszerhez, a FREUDI SPULNI csődjét is ezzel 

tudtam korrigálni. De a kísérlet eme szakaszában csak erre figyeltem, már-már elfeledve az 

eredeti célt. Az I. és II. SZEKTOR felerősödése újabb impulzus hullámmal járt, a LABOR 

univerzum méretűvé növekedett, melynek egyedüli ura voltam. Csak virtuális kapcsolat kötött a 

világhoz, s az új monitorokkal való bíbelődés mégis azt az érzetet keltette bennem, hogy 

kötelékeim valódiak… 

 Az IDŐ azonban időnként belenyúlt ekkori életembe, a LABORban is rám talált. Kétszer 

is arra kényszerített, hogy szembenézzek a VNTK előtti önmagammal. Ezek az utak belső 

tartalékaim forrásvidékére vezettek vissza, s nem árt, ha az ember szembesül azzal: honnan 

indult – csak így tudja megbecsülni azt, ahova elérkezett. Ezek az időutazások abban erősítettek 

meg, hogy egyféle csoda részese voltam. Csak így van arra válaszom, hogy nem tértem le arról az 

ösvényről, amire magam szántamból léptem. Pedig voltak csábító mellékösvénynek, némelyikkel 

kacérkodtam is, de szerencsére a jobbik énem kerekedett felül, s nem történt semmi tragédia 

velem. Bár az is igaz, ezek miatt maradt szürke az életem… 

 Ezek után fogalmazódott meg bennem a VNTK újabb következtetése: a modellek voltak 

előzőleg rosszul választottak, nem hozzám méretezettek. Emiatt is sóvárogtam már a KÜSZÖB 

előtt is a LABOR vegytiszta miliője után, s most azért is élvezem az engem körbevevő csendet. 

Ráadásul ez a csend teremtővé is vált az új kísérletek jóvoltából. Ha volt is hiányérzetem, csak 

abból fakadt, hogy ez az egyedüllét a laborral együtt univerzum–méretűvé vált. De a kísérlet arra 

is jó volt, hogy rájöjjek: távolról tudom csak a dolgokat elviselni. Igaz, egész életemet emberek 

közt töltöttem el, de a KÜSZÖB óta nem éreztem szükségét annak, hogy keressem a 

társaságukat. Ezen elgondolkodva rájöttem: belül a magyarázat…Valamikor gyerekként felvettem 

egy szerepet, fél évszázadig játszottam azt váltakozó sikerrel. Aztán egyszer csak elegem lett 

belőle, s letettem mindazt, amit addig életem értelmének hittem. Ezután új életszerepet – vagy 

új élethazugságot?! - formáltam, ami eljuttatott ahhoz a kísérlethez, amit VNTKnek szántam, s 

azzá is vált: megmagyarázta számomra az utat anélkül, hogy a végére értem volna…De az út maga 

még előttem van, vajon lesz erőm végigmenni rajta? 

 A LABOR gépeinek megnyugtató zümmögése mellett elfelejtkeztem mindenről, pompás 

időtlenségben teltek napjaim. Bár a napi feladatokat már rutinosan végeztem, teljesen 

lefoglaltak, nem unatkoztam. Örök félelmem volt ez, hogy a kísérlet alatt majd nem tudok mit 
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kezdeni az unalommal… úgy látszott, ennél többre nincs is igényem. Nézegettem a monitoron fel-

feltűnő külső világot, de idegenek jártak ott, még azok is távolra kerültek tőlem, akiket egykor 

ismertem. A LABORba egyre több új műszer került, olyan intenzív belső életet éltem, mint 

hajdanán. A mérési eredményeimet összegeztem, nagyképűen a MAGAM NAGY SOROZATA 

névet adtam neki, melynek egy–egy darabja ki is került a LABORból. Mindezek olyan örömmel 

töltöttek el, hogy időnként úgy éreztem: tán még a vízen is tudnék járni…S egy-két kíváncsi a 

régi életemből bekukkantott hozzám, a monitorok is folyamatosan közvetítették az érdeklődő 

kérdéseket, ezek megtörték hermetikus bezártságomat. 

 Magam is egyre jobban figyeltem a külső világra. Nagy élmény volt a számomra, amikor 

észrevettem a BOJ átalakulását. Néhányszor kimerészkedtem a LABOR steril körülményei közül, 

megmártóztam a külvilág idegen, de mégis ismerős légkörében. Teljesen megdicsőültem, amikor 

az egyik szuper modulomat aktivizálták, az egyik monitoron keresztül nemcsak figyelemmel 

kísérhettem a működését, de bizonyos mértékig részesévé váltam megújulásnak is. Egy találkozás 

a BOYjal pedig arra a felismerésre juttatott, hogy a világ olyan, amilyen, én pedig a VNTK előtt is 

az voltam, aki vagyok. Ez adott értelmet a további összegzéseknek, s ismét úgy lobogtam, mint a 

KÜSZÖB előtt… 

 S ekkor csapott rám a CUNAMI. Abban a lebegő állapotban, amikor már úgy gondoltam, 

sem jó, sem rossz nem történhet velem, felvérteztem magam minden ellen. Ám egyszer csak 

váratlanul felemelkedett velem a védő burokként rám tapadó LABOR, a gépek, műszerek 

szétszóródtak. Az óriási robajban tehetetlenül vergődtem, csak nagy nehezen tudtam 

megkapaszkodni az egyik kábelben, az mentette meg az életemet…De csak azt, mert a VNTK  

színtere teljesen megsemmisült, csak az össze-vissza dobált darabkák jelezték, hogy volt ott 

valami. Sokáig ültem veszteségeim színterén, s még a sebeimet sem tudtam nyalogatni, mert azok 

nem voltak. Látszólag túléltem az egészet, de belül éppen olyan halott voltam, mint a LABORom. 

Ennyi! – suttogtam – mene, tekel… 

 Aztán megjelent az ALAPÍTVÁNY, hatalmas pénzekből rendbe tették a LABORt, 

kiderült, itt nemcsak az én végső nagy tudományos kísérletem folyt, hanem fontos 

megfigyelésekkel segítettem a GLOBALITÁS világkísérletét. A legmodernebb eszközöket 

kaptam meg régi, összetákolt darabjaim helyett, a szupermodulom megsokszorozva működött, 

valahogy mégsem tudtam örülni az egésznek. A beidegzett mozdulatokat megtettem, de teljesen 

feleslegesnek tartottam mindezt. A vész csak a félelmet hagyta meg bennem, hogy az 

újrakezdéskor bakot lőhetek…S azóta látszat minden körülöttem, nem akarok semmit. Úgy 

fejeztem be a VNTK-t, hogy én lettem a vesztese. Már nem érdekel az út sem, amire annyira 

készültem. Itt maradtam kifosztva, egykedvűen, közömbösen, üresen…(Sp., 2005.)  

Persze, ez a valóság égi mása, ne feledjük, de bevallom: jól szórakoztam, míg 

elbíbelődtem helyzetem képies lefordításával.… 

Néhány év múlva az iskolámhoz is visszataláltam: az új igazgatóval, Kusper Károllyal 

kollégaként is sokra becsültük egymást, a segítségével visszatérhetett a varázs. Szükségem is 

volt erre, hiszen minden szeptemberben olyan nagyon rám tört a hiányérzet, s nem volt hol 

levezetnem. Azóta most már be-bejárok, s ha csak végigmegyek a nyüzsgő folyosón, 

megnyugszom… Megismerkedtem az új kollégákkal is, s az ott maradt régiekkel is felvettem az 

elejtett fonalat. Helytörténeti témáimat Komporday Leventével beszéltem meg, akivel a 

Kazinczy Társaság144 ülésein találkoztam, a kollégává váló Váradi Nóri irodalmi kerti partiján – 

kakaspörkölt mellett - beszéltük meg a XIX. század újhelyi érdekességeit, s az újhelyi  

könyvemhez ő is készített fotókat.  Jelenleg ő az igazgatója az iskolámnak, és minden újhelyi 

                                                 
144  A 80-as években megalakult civil társaságnak alapító tagja voltam, de csak 1995-ben kezdetem 

publikálni az évkönyvében, aminek a szerkesztője, dr. Kováts Dániel, akinek sokat köszönhetünk: Jancsi 

gyógyulását elősegítette a verseskötete és cikkei megjelentetésével, s irodalmi barátunk lett a bennünket 

elválasztó térbeli és gondolkodásbeli távolság ellenére is.  
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jelenésemet igyekszem a segítségével a Mezőhöz kötni ma is, mint hajdanán. Ezért volt 

természetes számomra, hogy a könyvemet ő mutassa be az újhelyi olvasóknak, a nagyon fontos 

előéletemet, az iskolámat jelképezte… 

 Nekem itthon kellett magamra találni, ami igazán akkor következett be, amikor első, a 

Martinákné Kiskönyvtára címet viselő sorozatomat megálmodtam. Mostanában, amikor már a 20. 

darabját írom, sajnálom, hogy nem vezettem írás közben részletes kutatási naplót, mint a nagyok. 

Mert az út volt a legizgalmasabb, ahogy az anyaggyűjtés során feltalált apró elemek rendszerré 

álltak össze. A másoknak való megmutatás eredetileg nem szerepelt a terveim között, s ha 

néhány cikk, vagy fénymásolat készült is egyikéről, másikáról, vagy elektromos úton eljutott 

kicsiny, de lelkes olvasótáboromhoz, visszajelzés nagyon csekély volt. Mégis: ezeknek az írása 

fontossá vált számomra, az alkotói léttel új feladatra leltem, mely folytatása és megújítása lett 

régi életemnek.  

 Amikor elkezdtem, csak 5 darabra gondoltam, mára ez 20-ra növekedett, s remélem, 

ezután sem hagy cserben a fejem, meg a fantáziám… Finta Évának köszönhetem az indulást, aki 

nyugdíjas éveink ajándékaként vált barátunkká. Először őt akartam felfedezni,145 s amikor már 

tudtam róla valamit, akkor működött bennem tanárságom értékközvetítő szenvedélye.146 Így 

született meg a Kárpári trilógiám, ami aztán Sáfáry László147 felfedezése révé az újhelyiek 

felderítéséhez vezetett el. Ez volt az első olyan feladat, melynek írása közben úgy éreztem, akár 

a vízen is tudnék járni, de nagy önmérséklettel azért ezt nem próbáltam ki. A majdnem 100 éves 

újhelyi diákról készített könyvemet eljuttattam a munkácsi Zrínyi Ilona Könyvtárba, ahonnan – 

törött magyarságú - köszönő levelet kaptam a könyvtárostól és a KMKSz alapszervezet elnökétől: 

Gajdos Judittól és Gajdos Olgától: 

   Az Önök (sic!) által megajándékozott könyv lehetőséget ad 

   Munkács magyarságának jobban megismerni életútja kötődé- 

   sét szülővárosához. A soknemzetiségű együtt élő gondjait  

   felvállaló írás hozzájárult a magyarságtudat fenntartásához,  

   az egyetemes kultúra egységének megteremtéséhez. Ezúton 

   szeretném megköszönni Önöknek a Zrínyi Ilona Könyvtár nevé- 

   ben ezt a csodálatos könyvet. 

   Munkács, 2006. május 26. 

Ők megértették a könyv lényegét, amit volt iskolájáról nem mondhatok el, pedig őket is 

megajándékoztam egy példánnyal.148 Sáfáryról készült írásomat megjelentettem a Széphalomban, 

amivel én is kedvet kaptam a publikálásra is… Mi sem volt természetesebb számomra, hogy   a 

Mező történetével folytassam: az évkönyvben megjelenő esszémet alakítottam át tudományos 

közleménnyé.  

 A családi tetralógia megírása csak számomra volt fontos, melynek érdekes darabjai az 

Anyakönyv című családtörténetem, amellyel egy esztendeig bíbelődtem. Ez volt a legnehezebb, 

mert közben ki kellett borítani a szekrényben sorakozó csontvázakat is, de én megszabadultam a 

terheimtől…. A Jancsit felderítő írás Létezés címmel és a Gyermekeim könyve könnyebben 

meglett, és a Meghitt barátaim… címmel a dedikált könyveinkről szóló vallomást is nagyon 

                                                 
145  Finta Éva negyedszázada lett ennek az eredménye, amit aztán folytattam az Éva könyvével is, 

melynek egyes fejezetei megjelentek a Széphalomban, a Magyartanításban és a honlapomon is…… 
146  Comenius: Semmit nem ér a tudásod, ha azt nem tudod megosztani másokkal…- nem azért idézem 

annyit, mert tagja vagyok a Comenius Társaságnak is, hanem mert néhány gondolatával engem is 

megfertőzött….. 
147  Kiindulópontja az a fél mondat lett, hogy Újhelyben érettségizett…. 
148  Később, újhelyi könyvem megjelenése után ráéreztek mégis az újhelyi költők jelentőségére, és 

szavalóversenyt rendeztek a tiszteletükre. Engem kértek fel zsűrizni, s megajándékoztam akkor őket Sáfáry 

László, Szépkúti Miklós és Molnár Borbála köteteinek hasonmás kiadásával, amelyeket a sárga sorozatom 

darabjaiként készítettem el. 
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szeretem.149 Technikailag nem nagy dobások ezek, mert csak saját magam tudására és erejére 

támaszkodhattam, s a csekély anyagi forrásunk – csak a tanítványoktól beáramló anyagiakból 

költhettem erre -, és a fénymásolásos forma bizony beszűkítette azt. Peti fiam a Sárospatakot 

megpróbálta gépi úton is elkészíteni, így felkerült a honlapomra, de, őszintén szólva, ennek azért 

nem lett folytatása, mert nagyon szabályosnak éreztem, én pedig a ragasztás, a vágás –részét, a 

manuális mozzanatokat is nagyon szeretem könyvcsinálásomban.  

 S menet közben bővült a kör: nemcsak a tervek száma növekedett, hanem a technikai 

lehetőségeim is. Peti szakdolgozatként elkészítette az én honlapomat Irodalmi Társalgó150 

címen, amibe új koncepció alapján kerültek be az Irodalmi variáció darabjai, s amelyeket az 

emelt érettségi követelményeivel ma is folyamatosan bővítek. S Legeza Ili segítségével 

elkészítettem Finta Éva151 és Martinák János152 honlapját is, hogy ne csak szűk körben 

élvezhessük írásaikat. Mert a világháló új barátságokat153 is hozott a mostani életünkben, amit 

internetes jelszavunkról mapazsu-korszakként154 tartunk számon.  

Sárospatakról csak úgy mellékesen írtam: a kisunokáknak mutattam be azt a várost, ahol 

már 40 éve éltem, s ebben a szubjektív időutazásban felfedeztem azt a lehetőséget, amit  

újhelyi könyvemben, a Múzsák a Magas-hegy tövében címűben hasznosítottam. Minthogy az 

életünkben is összekapcsolódott ez a két város, ezek is kiegészítik egymást párkönyvként. 

Eredetileg trilógiát akartam Újhelyből írni, amiben életem legszebb három évtizedét magam is 

eltöltöttem: a történelem, az irodalom és a képzőművészt találkozott volna össze. Könyvtározás 

közben aztán újabb dimenziók bomlottak ki, így hát emberi sorsok áradásán keresztül 

követhettem a város történetét, melyhez Palásti József (és Komáromy Sándor) írott előszót,  

akivel nyugdíjasként az emberi kapcsolatot is megtaláltuk, bár annak kibontását halála már 

megakadályozta.  

S hogy azóta könyv is lett az újhelyi költőkből? Ez maga a csoda: az írás önmozgásának 

bizonyítéka! Meg Sarkadi Katika155 érdeme, aki – férje biztatására – a hóna alá csapta a nekik 

készített nulladik példányt, s elballagott vele Újhely polgármesteréhez, hogy megmutassa azt. 

Így szereztek róla tudomást, és elindult a folyamat: bemutattam az újhelyi diákok baráti 

körében úgy, hogy a régi költők verseit hajdani tanártársaim (Lenár Györgyné, Szemánné 

Majoros Anikó, Borosné Nyisztor Csilla), mára kollégákká váló régi tanítványaim (Váradi Nóra, 

Ujjné Schneider Hedvig, Szabadka Éva), fiatal barátaim (Komporday Levente, Ujj Péter) és 

egy mai tanítvány (Zódor Eszter) tolmácsolták. Újhely akkor és ott megsimogatta a szívemet -  

megerősítette az ott töltött három évtizedemet - ami a ZTV-ben is nyilvánosságot kapott.  

S akkor nem tudtam, hogy ennek még nincs vége, mert egy csodaszép könyv készült a 

városnak ajándékozott kéziratomból, amit a vármegyeháza zsúfolt dísztermében fényes 

külsőségek közepette a 750. évfordulót keretező ünnepségsor nyitó eseményeként mutattak be. 

S a könyv azóta is járja a maga útját, alakjai bekerültek a város mai vérkeringésébe: a Költészet 

Napján belőlük lett szavalóverseny, aminek zsűrijébe engem is meghívtak. Felemelő volt, mert jó 

                                                 
149  Azóta ezt is megfejeltem a 70. szülinapra elkészített A hetvenkedő című, Papusról szóló tudományos 

dolgozattal, mely az  Egy tudós tanár portréja alcímet viseli… 
150  http: www.itarsalgo.atw.hu 
151  http: www. fintaeva.extra.hu 
152  http: www.martinakjanos.atw.hu 
153  Közülük is kiemelkedik Szilágyi Szabolcs, akinek Visszapillantó tükör című visszaemlékezésének első 

részét  az elektromos könyvtár darabjaként olvastam el. Bátorban is diákoskodott a MRT közismert lengyel 

tudósítója, s bár sohasem láttuk egymást, de a közös háttér, az azonos világlátás és közös grafománia a barátság 

és a testvéri szeretet szálával kapcsol össze bennünket – a világhálónak köszönhetően.  
154  Szabolcs unokám betűszava: Mama, Papa és Zsuzsi (kutya) rövidítéséből, ami ekkori életünket 

jellemezte. Igaz, Zsuzsi kutya már csak emlék, de a jelszót továbbra is használjuk.  
155  Az írásomban már emlegetett kolléganő, Sarkadi Antalné, akivel nyugdíjasként – az internet 

jóvoltából – megerősíthettük régi kötelékeinket…. 



 11

6 

volt látni: ezeket én ébresztettem fel Csipkerózsika álmukból, s önmozgóvá váltak, ahogyan 

reménylettem… Ezzel köszönhettem meg Újhelynek azt, hogy befogadott, s örömmé válhatott 

pedagógus pályám, miközben a könyv önállóan éli a maga életét és az újheli’ szellemet ébresztgeti. 

Ennek az elmúlt 10 évnek ez lett a látható értéke, bár rajtam, személy szerint, minden egyéb 

írásom sokat segített.  

Az újhelyi könyvem megjelenése után egy kicsit meglódult velem ismét a világ, ide hívtak, 

oda hívtak, eleinte örömmel mentem, aztán kénytelen-kelletlen. Későn jöttek ezek, mert közben 

elvesztettem azt a lendületet, amivel meg akartam magamat mutatni. Ma már többre becsülöm a 

lélek csendjét, és a mi kis műhelyünket, azt a Radnóti-félét, ahol ölünkben deszkáinkkal, 

egymástól karnyújtásnyira olvasgatunk és dolgozgatunk aktuális feladatainkon. Ez a világ már nem 

a mi világunk, csak szemlélni akarom, nem alakítani… 

Kisunokáimnak írtam a Bibliai történeteket, hogy ismerjék meg azokat ateistaként is, 

mert része az az általános műveltségnek. S ami abba nem fért bele, belekerült az Érintésbe…, 

melyek régi vagy új felfedezések voltak, és mélyen megérintettek. Mert ebben a sorozatban – 

legyen szó bármiről – csaknem mindig magamról írtam, úgy jártam, mint Babits Mihály: Csak én 

bírok versemnek hőse lenni / első és utolsó mindenik dalomban… De hát ez lett az az út, ami 

elvezetett önmagamhoz, s eredetileg is erre szántam nyugdíjas éveimet. Ha már nem is 

héjáztatom a szárnyaimat, mint kezdetben, csak fellengek, jó volt: sok lelki tehertől 

megszabadultam, miközben sok örömre is szert tettem megírásukkal…. 

Molnár Borbálával egy évem ment el – legalább 250 órát töltöttem el a hideg egyházi 

könyvtárban, míg lemásoltam ennek a 250 éve született újhelyi költőnőnek az ott megtalálható 

műveit, mert azokat fénymásolni nem engedték, fotózásra meg nem volt pénzünk. Igazi nagy 

kincsre akadtam rá, amihez összegyűjtöttem – olvasókönyv gyanánt – a Molnár Borbáláról 

megjelent szakirodalmat, amit az újhelyi könyvtárban helyeztem el, hogy használhassák. Cikkem 

jelent meg róla a Széphalomban, illetve a Zempléni Múzsában, előadást tartottam róla Patakon 

és Újhelyben, s a 250 évfordulót – az általam összegyűjtött anyag segítségével - egy nagyon 

értő, beleérző kisfilm - Vukovich László munkája - köszöntötte őt a ZTV-ben. Talán még egy 

táblát is állítanak egyszer majd a tiszteletére, ha a dolgok beérnek…(Mert hát ma sem könnyű 

nőköltőnek lenni egy férfiak irányította – újhelyi - irodalmi életben, ahol pedig Svejknek már van 

márványtáblája….)156 

A Martinákné Kiskönyvtára aztán menet közben újabb sorozatokat hívott életre: a 

Sárgába belekerültek azok a könyvek, melyek különlegességek, s ma már hozzáférhetetlenek, és 

ebbe soroltam be az egész életművek feltárását jelző kompilációkat (Molnár Borbála, Sáfáry 

László, Szépkúti Miklós, Finta Éva, Martinák János)is… A kék–sort azok az újhelyi alkotók adják, 

akik a genius locit hordozzák…(ezek közül csak id. Bajusz József, Molnár Borbála, Németh Pál 

kötete készült el idáig), s a 70 éves Martinák Jánost pedig a márvány-sorral köszöntöttem. ). A 

zöld a kezdő költőket (unokáimat, tanítványaimat) őrzi, mert hát megtanultam Mallarmétól: e 

világban minden azért létezik, hogy könyv váljék belőle… 

Mindkét Kisunokám grafomániás, a nagyobbik, Szabolcs első könyve hívta életre a zöld-

sorozatomat, s ebbe kerültek bele diákjaimnak – házi feladatként készült - verseit őrző 

Tanítványi-zsengék157, illetve a személyiségüket megörökítő kézírásuk is. Minden változatukra 

büszke vagyok158, s azt is jelzi ez a sorozat, hogy nálam a magánélettel összefonódott mindig a 

tanításom. Büszke vagyok minden darabjára, hiszen megtanulták az önkifejezés új módszerét, s 

                                                 
156 Erre sajnos nem került sor... 
157  A házi feladatként elkészített mesék, a költői próbálkozások büszkeséggel töltenek el ma is, azt 

igazolják számomra, hogy mennyi érték élt a tanítványaimban, amit akkor csak megmozgattam, de talán 

figyelmesebbekké váltak ezáltal… 
158  Bár Dócs Bencét ezzel sem tudtam megnyerni … Könyve – melybe stilisztikai gyakorlatként írott 

művei kerülhettek volna bele - azért nem fejeződött be, mert megszökött. De még benőhet a feje lágya… 
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remélem, szorongásaik esetén is ezt használják majd, s nem fognak olyan otrombán viselkedni, 

mint én tettem Szigethynével…  

Sajnos, nem minden tanítványomtól maradt ilyen emlékem, de így is impozáns lett a 

gyűjteményem. A legtöbb a magyar és történelem óráimról mondta el a véleményét, de arról is 

olvashatok, mint tervezték életüket, hogyan éltek, miről gondolkodtak. Ezekből tanításom 

milyenségére is fény derül, mint ahogyan azt a kiválasztott szemelvények igazolják. 

Magántanítványaim családrajzai pedig csak szépítik ezt a sort.  

Szabika azóta már a második könyvét írja, amiben először a kétkezest akartuk kipróbálni, 

de még nem tudtunk kellően egymásra hangolódni, várunk vele… Viszont a 65. szülinapomra írott 

verse mutatja, nemcsak az én grafomániámat, hanem nagyapja lírai belsejét is birtokolja: 

    Boldog szülinapot! 

   Elérkezett szülinapod, 

   Örvendj, mint egy hathónapos159 

   Legyen még sok boldog éved 

   Boldog szülinapot kívánok néked. 

       Horváth Szabolcs 

Matyi – hála a számítógépnek – már akkor is írt, amikor még csak ovis volt. Jópofa volt, mert ha a 

helyesírási hibára figyelmeztettem – mert a tanár nagymamaként is tanár! – visszaszólt: De 

mama, én még nem tudok írni… Első könyvét a férjem 70. szülinapjára maga írta, gépelte, s a 

megjelenés után már rögtön szervezte kis barátnője könyvét is: megtanítva őt arra, hogy az 

íráshoz a legfontosabb az ikletkönyv, amibe először bekerül mindaz, amit akar az író…  

Közben én a valódi könyvcsinálás minden fázisába belekóstolhattam: édesapám falujáról 

készített Bán Béla könyvet160 lektoráltam és gyomláltam, szerkesztőként összeállítottam Molnár 

Borbálából egy kötetet, s újhelyi könyvem révén pedig szerzőként is kipróbálhattam magam. 

Nagyképűen saját írásaimat könyvként tartom számon, bár igazán - anyaguk alapján - legfeljebb 

két kötetet lehetne kihozni belőlük, de hát én nem vagyok író, csak kisunokáim grafomániás 

nagyanyja, egy nyugdíjas, aki örömet talál az írásban… 

Hogy melyik feladat volt a legemlékezetesebb? Mindegyik, mert a sokszínűség az, ami 

engem is pontosságra, empátiára, érzékenységre nevelt. Ha a betegség be is zárt bennünket 

Sárospatakra, lehetőséget kaptam egyféle virtuális létre, ami nagyon is kitöltötte az időmet, 

miközben le is szoktam az emberekkel való napi kapcsolatról… Mindezek megadták számomra, 

hogy nyugdíjasként is kreatívan viszonyulhassak a világhoz, egyéni életemhez. (Persze ebben is 

voltak olyan mozzanatok, amelyek már-már rabszolgává tettek, de ezeket a láncokat nem kívülről 

erőltették rám, magam vállaltam, hát szívesen elviseltem….)  

 Így hát az elmúlt 10 év az élet szép ráadása volt, bár nem tudom, meddig tart még ez az 

alkotói lendület… Az, hogy a számítógépet nem tudom még annyira sem használni, mint az 

unokáim, nem bánt, csak eszköz volt ez mindig is meglévő grafomániám – melynek kincseit három 

fiókban őrzöm – kiteljesítésében. Én még a XX. század gyermeke vagyok, itt csak vendég, de jó, 

hogy ennyit is tudok, mert így vált részévé ez is életemnek. 

 

   Következtetések – ha lehetnek ilyenek…. 

 

Pedagógus édesapám óvott ettől a pályától, pedig olyan sok örömet kaptam tőle, hogy ha 

kellene, újra ennek gyürkőznék neki. Pedig azt sem felejtettem el, hogy általános iskolás korom 

egyik olvasmánya úgy kezdődött: Az öreg tanító magányosan élt, tanítványai rég elfelejtették.  

A világ egyre bővíti a pedagógusok szerepkörét, a társadalom igényeinek sohasem 

lehetett megfelelni, emberileg képtelenség volt a követeléseket tökéletesen teljesíteni. De ha az 

                                                 
159  Melynek milyenségét be is mutatta, amikor hanyatt vágta magát és felemelt lábaival kalimpált…. 
160  Bán Béla: Szamoskéri harangok (kézirat) 2010. 
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ember olyan szerencsés volt, hogy személyiségében megvolt az a pont, amelyre felépíthette 

munkáját, nem élt hiába. Hogy nálam ezt a kíváncsiság, az gyerekmszeretet diktálta, vagy az a 

düh, amivel elrohantam Patakról, tulajdonképpen mindegy, a lényeg az, hogy értelmet adott a 

mindennapoknak. Igaz, nagy-nagy árat fizettem mindenért: feláldoztam a fülem, szemem, 

idegrendszerem, elvesztettem társasági igényem, az iskolán kívüli élet nem izgat, mindenkinél 

okosabbnak hiszem magam, mert hozzászoktam a tanulók elfogadó hallgatásához. Nem tudom 

magam soha elengedni, még ma is mindent úgy olvasok, nézek, hallgatok, hogy közben azt 

mérlegelem: hogyan lehet ezt közvetíteni… De nem azért vagyok magányosabb, mert tanítványaim 

elfeledtek, hanem mert nekem lett kisebb a társaságigényem…  

Későn jött a könyvem sikere, így olyan hát, mintha mese lenne. Nem dicsekedhetem vele 

szüleimnek, testvéreimnek, akik jobban örültek volna neki, mint én, mert számukra valóság lenne. 

S ha a szemükben megláthattam volna az örömöt, az enyém is nagyobb lehetne. A tett én vagyok, 

de a produktum levált rólam, s belőlem is más embert csinált.  

De nem önmagam védelmében írtam le mindezeket, vagy hogy legendát formáljak az 

eseményekből.161 Az a cél vezérelt, hogy megmutassam a XX. század utolsó harmadában élő tanár 

lehetőségét, és közben számot vessek magammal is. Nem tettem mást, csak időrendbe és logikai 

sorrendben rendeztem mindazt, amin akkor, amikor átéltem, csak átfutottam. Mi derült ki 

belőle? Hát maga az élet, ami közben karcsú őzbokám ormótlan dór oszloppá vált, vénuszi 

termetem pedig willendorfivá.  Ezzel azonban kicseleztem az időt is: megint korlát nélkülivé 

válhatott a jövőm, mint hajdanán, ami pedig most már egyre rövidebbnek tűnik. Mindezek ellenére 

a jelenben élek, nem a múlt meghosszabbításában, tökéletes kötetlenségben megyek a magam 

útján, amelyben ha vannak is megszorítások, ma már nem küldenek a padlóra. Már csak 

gyermekeim és unokáim miatt aggódom. Pedagógus lányomnak és fiamnak jutnak-e ilyen 

nagyságrendű örömök, és lesz –e pénzük arra, hogy tehetséges unokáim továbbtanuljanak?! A 

világ nagyon megváltozott körülöttem…. 

Az egyik kibeszélésemben írtam hajdan, de ma is így értékelem a munkás életemet: 

Azt hiszem, életünk leginkább a légtornászok mutatványaihoz hasonlít- 

ható: állandó röpülésben vagyunk a mélységek fölött. Időnként tust húz 

hozzá a zenekar, s a nézők ellenségesen figyelnek, nehogy megdöntsük 

érvényes rekordjaikat. Azt senki sem veszi észre, hogy erőnk fogyóban, 

az sem biztos, hogy kitart a szaltó végéig. S ha lélekben már közel állunk 

ahhoz, hogy feladjuk, a tehetetlenségi erő tovább viszi a testünket, és  

bennünk van a vágy is, hogy ha már nem tudjuk elkapni a lengő rudat, leg- 

alább a gumiasztalon landolhassunk.162 

A szaltóhoz arra is szükségem volt, hogy jó és rossz impulzusok egyformán érjenek. Ma már azt 

is hozzátenném azért, amiben ez a visszaemlékezés is megerősítette: szerencsénkre, életünknek 

folyamatos kísérői a rokonlelkek,163 akik segítenek átlendülni a mélységeken, akik nélkül 

szegényesebb lenne az életünk. De, hogy mennyire tudtuk azt kiszínezni, vagy meghagytuk 

szürkének, az azért mégis csak rajtunk múlott… 

Szép volt a tanári pályám, mert szorgalmasan látogattam az iskoláimat, miként Petőfi, 

ahol a barátság-család-munka szentháromsága kapcsolt egybe mindent. A szellem és a szerelem 

gyönyörű kettősségében éltem: a tudás és az érzelem egyformán motivált. Legszebb emlékeim az 

első találkozások voltak, ami után - az ismerkedés folyamata alatt - az eldugott kis gyöngyszemek 

felkerültek a tengermélyről a felszínre. Ez a folyamat hallatlanul izgalmas volt minden fázisában: 

                                                 
161  Bár a szöveg első változatakor én is túlságosan rózsaszínnek éreztem emlékeimet, így hát megírtam az 

ellenpólust is Viviszekció címmel, amitől helyreállt az egyensúly… Legalább is bennem! 
162  Bekezdéseim, 8. 
163  Volt, akit név szerint kiemeltem közülük, volt, akit nem, mert nem leltároztam, de bennem vannak, 

élnek, akkor is, ha már csak az emlékükkel találkozhatok. 
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megtalálni a kagylókat, feltörni a páncélt és kipiszkálni a gyöngyszemeket. Jó volt tanárnak lenni, 

mert ez a folyamat értelmet adott a mindennapoknak.  

 Nem írtam a hiányaimról,164 az életünket beárnyékoló szegénységünkről,165 mert 

alapvetően nem izgattak, meg nem is tartoztak a tárgyhoz. S arról sem szívesen beszélnék, hogy 

egyre szomorúbbá tett a búcsú, amikor egyszerre csak magamra maradtam, kiüresedve, nem 

találtam a helyem, s nem érzem a jól végzett munka örömét sem. Emiatt a végén már nem 

szerettem az érettségiket: a megmérettetés az utolsó időszakban már nem a beérést, hanem a 

veszteséget jelentette, csak a kifosztottság érzését növelték bennem.  

Nagy szerencsém volt, hogy aktív tanárkoromat többnyire olyan tanítványok kísérték, 

akikre ráillett Éva Piroska (IV. a. 1963), régi mezős diák jellemzése: hol jók, hol rosszak, hol 

őszinték, hol hazudósak, de FIATALOK ÉS SZÉPEK… voltak.166 Minthogy mindig gyerekek közt 

éltem, megőrződött a gyermeki lényem,167 s ha felnőttként már akadt is gondja a külvilággal, 

azért abban sokat segített, hogy ráhangolódjak a tanítványaimra, s az utolsó osztályokat 

leszámítva ne legyenek generációs problémáim. A sokat szidott hivatalnokoskodásom is jó volt 

arra, hogy kitolódjanak a megszokott fázisok, s csak a végén érezzem meg azt, amit Kozma Gizi 

már 1992-ben konstatált… De szerencsém volt ebben is, mert a magántanítványaim még ezt is 

felül tudták írni… 

Az egyik Grimm mese szerint minden élőlény 30 évet kapott, de amikor a szamár, a kutya 

és a majom visszaadtak éveikből, az ember azokat is magának követelte. Ezek szerint csak 1985-

ig tartott volna az emberi életem, utána 18 évig zokszó nélkül húztam az igát, 12 évig ugattam, 

morogtam, hogy aztán belépve a majom korszakba, meghibbanjak?! Ha utána számolok, 

szerencsére, ez sem érvényes rám! 66 évesen már morognom kellene, s nem teszem, mert ha 

időnként most is fölém nőnek a feladataim, nem érzem azokat feleslegesnek… De ezekkel az 

előrejelzésekkel amúgy is csínyján kell bánni, hiszen Simone de Bevouirnál azt is olvastam, hogy a 

60 év környékén írottak nem sokat érnek, s én mégis szeretem az elkészült írásaimat, mert sokat 

segítettek rajtam, és távol tartották tőlem a legfőbb rosszt, az unalmat… 

Úgy érzem, éltem a megkapott lehetőséggel: az értékközvetítő szerepét igyekeztem úgy 

betölteni, hogy próbáltam azokra is figyelni, akikkel kapcsolatba kerültem. Kire jobban, kire 

kevésbé - ki hogyan hagyta. Néha ellenükre is, mert hittem, jót teszek vele… Pályám alatt én is 

folyamatosan és állandóan tanultam, mint ahogyan ma is teszem, a szaktárgyaim mellett 

szociológiát, pszichológiát, felnőttoktatást, művészettörténetet, stb., hogy ezekre is 

megtaníthassam az érdeklődőket. Ha csak 10 Ft-os értékben megkapnám az elolvasott könyvek 

számát, gazdag lennék, de ezzel ma már csak a felesleges tudományok tudója lettem. Így hát be 

kell érnem az elosztogatott lélekdarabkákkal, s ez maga a halhatatlanság… Önérzés! te vagy a 

diadalmas bére, nem a díj. – mondta Kölcsey. Így igaz. 

Most már a nyugalom időszakában élek, s ha lassan elmúlik rólam ez a grafonánia is, csak 

„kiülök szives küszöböm elé és hallgatok” (József Attila), hogy aztán virággá, fűvé válva újból 

belekerüljek a nagy kozmikus forgatagba… 

 

                                                 
164  60 évesen három dologgal összegeztem mindezeket: nem lovagoltam, nem ültem repülőn és nem láttam 

a tengert…, s ezekre már aligha futja az életemből! 
165  Melyből ma már csak a vélem növő ruháimat sajnálom…. 
166  Évkönyv 99.  
167  Bekezdéseim, 49. 


