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Szávai
Ta nár mo no lóg

Az in ter jút ké szí tet te és mo no lóg gá szer kesz tet te: 
Ha das Mik lós
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Vé kony don gá jú fa lu si gye rek ként va la hogy mind ig ilyen la ví roz ga tó sze re pek be 
sodródtam.Mivelelégmozgékonyésélénkeszűkissrácvoltam,ezértatársaságok
banafőnöknekénadtamazötleteket,hogymitcsináljunk,miketlehetnejátszani.
Aztán amikor a serdülőkorba értem, és fizikailagmegerősödtem, és kezdődtek
volnaazokaharcok,amelyekafalusigyerektársadalombanazelőrejutástjelentik
arangsorban,kezembekerültabeatköltészet,megjöttekahírekahippivilágról.
Atöbbiekugyannemolvastakbeatirodalmat,dehátvalahogymiutánkinőttünka
kisgyerekkorból, ahol még néha hajkurásztuk egymást, utána nem voltak ilyen
falusibálokbanvalóverekedések,mertabarátitársaságunktúlsokemberbőlállt,
túlerősekvoltunkfizikailag,tehátnemvoltkibelénkkössön,mimegegymásba
nemkötöttünkbele,úgyhogykimaradta serdülőkorombóleza falusi körökben
általábanszokásosagresszívszereptanulás.Énvoltamazirodalmilagműveltatár
saságban,énvoltama legjobbfogalmazó.Akkormár jelentekmegnovelláimés
ver se im me gyei la pok ban. 
Azudvarbansokan laktunk.Ezegynagy falusiházvolt,ami régen iparosház

lehetett,vagyvalamiilyesmi,ésleválasztottakbelőleötlakásrészt.Azegyiklakó
egycigánynővolt,akidoboltakocsmában,amígfiatalabbvolt,aztántollkereske
dőlett.Amásikegytótcsaládvolt,denembeszéltekmárszlovákul,csakaszü
leik.Aharmadik egy zsidóboltos volt.Anegyedik szintén egy tót néni, őmég
beszélttótul.Azötödikekvoltunkmi,szinténrégitótcsalád,dehátnekünkmég
azüknagyapánktelepültátazezernyolcszázasévekben.Csakhogyacsaládiemlé
kezetaddigmárnemterjedt.Apámkommunistavoltanegyvenötelőttiidőkben,
ezért a háború előtti történet végül is burzsoá történelem volt számára, amiről
nemszívesenmesélt.Apainagyapámugyanisfőgépészkéntmégtekintetesúrvolt
egymalombansajátcséplőgéppel.
Azemberekmindennapiéleteeléggé lecsupaszodotta termelésre,arra,hogy

megkelllocsolniavirágokat,kapálnikell,megkellborotválkozniidőnként.Ott,a
Viharsarokban nagyjából minden család ugyanazt az életmódot élte, nagyjából
ugyanazok a tárgyak vették körül őket – ami az eltérő kultúrát jelentette, az
nagyonkevésvolt.Mondjuk,hogyazsidócsaládnemettemegalibalábát.Egyéb
ként ez volt az egyetlen család a faluban, amelyik vállalta, hogy zsidó. Eléggé
visszahúzódva éltek, elképzelhető, hogy Auschwitzot is megjárták, vagy valami
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másiktábort.Két idősemberéltegyütt,gyereküknemvolt,néharokonokjártak
hoz zá juk. Nem volt el len sé ges han gu lat ve lük szem ben. Vi szony lag el fo ga dott 
emberekvoltak,nembántottákőket,mindenkibelátta,hogyszörnyűtraumaérte
őket.Aszomszédudvarbanegyrománcsaládlakott.Nagyonszépemberekvoltak:
sötétszeműésbüszketartású,brigádvezetővoltatéeszbenaférfi.Deőkisnagyon
zárt,gettóéletetéltek,agyerekeketazutcárasemengedtékki.Hogyvalakitót,azt
abbóltudtuk,hogynéhánytótszóthasználtidőnkéntanagypapavagyanagymama.
Anemzetiségihovatartozástgyerekkéntnemazjelentetteszámomra,hogymilyen
vérfolyikvalakinekazereiben,hanemaz,hogymilyennyelvetbeszél.Ésmivelén
magyarnyelvetbeszéltem,megPetőfitolvastam,akkorénmagyargyerekvagyok.
Hogyazükapámesetlegtótvolt?Kitörődöttazzal?Szigorúanvéve,aligvoltszín
tisztamagyaremberafaluban.Nagyonjóföldvolt,finom,homokos,feketeföld.
Volt egyfajtaközösattitűd,mégpedigadacosparasztgazda szembenállásaazúri
világgal.Avasaltnadrágosúriembertfinomgúnyövezte.
Háromnégyfalunyiraelportyáztunkbálokba.Amikorfarmerben,subaszőnyeg

mellénybenéstornacipőbenbeléptemabálterembe,ésahelybelilányokrámnéz
tek,láttamatekintetükön,hogynagyonszabadulniakarnánakerrőlahelyről.Én
voltamszámukraahelybelimarslakó,akivelelrepülhetnekinnenlélekben.Nagyon
könnyű dolgom volt, sokan voltak vevők erre a beatkultúrára. Persze miután
elmondtamanéhányidézetet,amittudtam,megbebizonyítottamnagyongyorsan,
hogyköltővagyok,szellemiember,sportember,ésmittudoménmégmi,utánamár
nemlehettemigazánérdekesfiguraalányokszemében.Dehátnemvoltidő,hogy
ez kiderüljön,mert ezek egy estére szóló kapcsolatok voltak.Legfeljebb néhány
estére.Hosszabbkapcsolatnemalakultkisenkivelsem.
Aztánelkezdettnagyonsokkapcsolatom lenni.Ahippiideológia fontoseleme

volt,hogymindenkimindenkinekatestvére,ésatestvériségegyúttalszerelmeske
déstisjelent.Hetentemásésmáslányokatszedtemföl.Ezekmégnemszexuális
kapcsolatokvoltak,csakcsókolóztunk,összeölelkeztünk,összesimultunk,jeleztük,
hogymiegymástmeghódítottuk,ésezmindkettőnkneksiker,ésakkorjövőhéten
jöhetegymásiksiker.Deazértezekadolgokszépfinomanelőkészítettékatalajt
az iga zi ero ti kus ér zé sek szá má ra. Má so di kos gim na zis ta ko rom ban fe küd tem le 
előszöregylánnyal,akinekmárasokadikfiújavoltam,ésutánajöttmégnéhány,
deérdekesmódonsohasemtekintettempresztízskérdésnekadolgot.Énfutóvol
tam,pontosantudtam,hogyszázmétertlefutnivagyamaratonitlefutninagyjából
ugyanaz,csakmásképpkellbeosztaniazerőt,másatechnika.Legfeljebbbekell
porozniahajlatokat,hogykinedörzsöljeanadrág.Azerotikavilágávalisúgyvol
tam,hogynemkell azzal úgy sietni, nemárt, haöregkorunkra ismarad valami
újdonságnak. (Másban viszont nem voltam ilyen önmegtartóztató. Jó néhány
dologbaavégletekigbeletudtamugrani,ésdolgozni,mintazállat,hetekenát.Pél
dáulazasztaloskodásbannagyonel tudtamengednimagam, reggelhéttőléjfélig
csinálniazidétlenkiállításiparavánokat,vagymittudoménmit.)Igazábólbennem
azerotikusélménynemkorlátozódottaszexualitásra.Énmindigaztéreztem,hogy
amikorfocizikazember,vagysziklátmászik,vagygombátszed,vagybútorokatcsi
nál,akkortulajdonképpenérzékiörömöketélmeg.Éshaegynővelegyüttdolgo
zunk,együttrakosgatjukabútorokat,beszélgetünkközben,azmáregyáterotizált
él mény. 
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AztánjöttafőiskolaSzegeden,aholelőszörkerültemnormálisfelnőttekközé,
akik egy kicsit kijózanítottak, hogy figyelj, hát ez így nem jó, hogy te csak itt
lézengsz meg elvagy, és akkor a hippisznobizmusból kikeveredve egy másfajta
sznobizmusbaestem,hogyakkorénmostolyanemberakaroklenni,mintezekaz
emberekkörülöttem.MintWoodyAllenaZeligben.Szegedenazelsőélményem
azvolt,hogyakiktanítanakengemabiológiatanszéken,azoknagyonnagytudású
emberek.Abiológiaérdekelt,marháraélveztem.Útleírásokatolvastam,Herman
Ottót,megmittudoménmit,mindent.Nagyonszerettem,abiológiaegymesevi
lágvoltszámomra.Arajztanszéklegkomolyabbemberesajnosegyarisztokrati
kus,magasan lebegő szellemvolt,ezértnemszerettem.Lehet,hogyutólagmár
élveznémaművészettörténetóráit,dehátakkorénegyracionálisabbművészet
történetetszerettemvolnahallani.Ezamesélős,kedélyes,arisztokratikus,kifino
mult,polgárikultúra,amitőközvetítenipróbált,nekemnemkellett.Emberként
ugyanbecsültem,csaképpennemjártamelazóráira.
AztánkikerültemegySzolnokmellettikisfalusiiskolábatanítani,aholelégerős

romanépesség is volt, és az iskola egy átlagosan lepusztult falusi iskola volt, de
mégiscsakélettőlátjárt.Nagymackóigazgató,akiapártkarrierjébenmegatanácsi
karrierjébenmegrekedt;testnevelő,akiafőjegyzőfiavolt.Tehátegysokszínűkis
tanáriközösségvolt,szerethető,kedvelhetőemberekkel.Azelsőévemegyszokásos
kezdőévvolt:nyolcadikososztálynakvoltamazosztályfőnöke,ésnyáronmárúttö
rőtábortvezettem.Namost,haegykezdőnekazelsőévvégénodanyomjákazúttö
rőtábort, akkor nyilvánvaló, hogy az az ember beilleszkedett. Aztán a második
évben egy ötödikes osztályt kaptam, és azoknak tanítottam minden tantárgyat,
amibőlnemvoltpedagógus,mertottképesítésnélkülivoltaféltantestület,ésén
mindig kértem, hogy amire nincs tanár, azt hadd tanítsam én.Kémiát,magyart,
technikát,testnevelést,biológiát,rajzot,megmittudoménmégmittanítottam.Egy
életvidám,macsógyerekvoltam,kultúrmacsó,mertazértaztistudtam,hogymond
jukVoltairemegRousseau közöttmi a különbség, de csak úgy,mint egy sznob
érdeklődő,akinekazahobbija,hogyirodalmatmegtörténelmetolvas.
Énművészakartamlennieredetileg,csakagyerekekkezdtekrosszalkodniaz

órán, hiába voltam fiatal, hosszú hajú, focista, jóképű, miegymás. Vége lett a
mézesheteknek,megszoktákaképem.Ugyanakkorarraisrájöttem,hogyazértvan
ennekazegyügyű,lecsupaszodottfalusiiskolailétmódnakisvalamiféleökológiája,
shogyazért ezmégmindig jobb,mintegy sterilműpedagógia, éshogyezekaz
emberek,akikittkörülvesznek,nohanéhányuknaknagyontaccsramentazélete,
többnyire mégis berendezkedtek, megültek a faluban, bizonyos köztiszteletnek
örvendenek,agyerekekelfogadjákőket.Deazisnyilvánvalóvolt,hogynemsza
badeztazutatsemkövetni,nemszabadgondolkodásnélkülelfogadniakörülöt
tünk lévő merevségeket, embertelenségeket. Azt, hogy abbahagytam a festést,
neméltemmegkudarcként,mertúgygondoltam,hogyhanemtudokKondorBéla
szintjéreeljutni,akkorfölöslegescsinálniazegészet.Vasárnapifestőneklenninem
egyéletpálya.Mondjukmégaprózaírásvoltaz,aholrezgettkicsitaléc,ottisgon
dolkodtamazon,hogytalánfontoslenne,hogyszocioprózábanvalamitelérjek,de
aztánabbanisúgyéreztem,hogycsakaközépszerűségettudnámhozni.
Aszakdolgozatomatnövénytanbólírtam,föltérképeztemegyterületet,ésleír

tam,négyzetrácshálóban,hogymelyiknövénybőlhánydarabvanazonaterületen.



10 replika10 replika

Tehátviszonylagpontosantudtam,hogyegybiológusmitdolgozik.Éshabiológia
óráttartottam,akkoragyerekeketfölkészítettemvalamire.Deezengemkülönö
sebbennemkötöttle,mertnemnagyonvoltmitmegismerni.Aztvittembeórára,
amitmár amúgy is tudtam.Viszont amikor rajzórákat tartottam, akkor a teljes
bizonytalanságbanhajóztamegyüttagyerekekkel.Nemtudtampontosan,mifog
történni,ésszámomranagyon izgalmasvoltagyerekekkelegyütt tanulnivalami
újat.AztánamikoragyerekrajzokatmegmutattamaSzolnokMegyeiKépzőmű
vészKörbenatöbbiSzolnokmegyeiképzőművésznek,akkorazegyóriásiélmény
volt,beszéltekróla,pozitívvisszajelzésvolt,megmozgatottvalamit.
UtánaSzolnokra kerültem, és ott a városi iskolában eleinte jóval kevesebbet

vállaltam:anyáriúttörőtáborbanemmentemel,nemfolytambeleabelsőtovább
képzésekbe.Maradtamaperiférián,ésinkábbcsakarajzzaltörődtem.Elkezdtem
tudatosabban olvasni, sok mindent: lélektant, pedagógiát, filozófiát. Ebben a
matektesitagozatosáltalánosiskolábantanítottammajdnemhúszévet,ésazutol
só egykét évremár tényleg jól felkészült tanár lettem. Csakhogy akkorra már
annyiraelegemlettazegészből,annyirareménytelennek,megmozdíthatatlannak
láttamaziskolát,hogyátmentemigazgatónakaművészetiiskolába,aholegykét
évedolgozom.Ezegyiskolántúliiskola,olyan,mintegyzeneiskola,ideazagye
rekjön,akijönniakar,ittnemkellagyerekeketrávenniarra,hogyittmaradjanak
melletteméstevékenykedjenek.Ittnemúgyvan,mintaziskolában.Abbantelje
sen igazuk van, hogymáshol kellene lenniük, nem abban a nagy hodályban, az
unalomban,azerőszakban,aszétésleszaggatottvécéajtókmegazordítozófolyo
sóügyeletesekközött.
Szolnokonfokozatosanváltegyreközömbösebbészámomraahelyzet, láttam,

hogyreménytelenaz iskola,sohasemfogmegmozdulni, sohanemleszminőségi
tanárkiválasztás, egyegyújmunkatárs alkalmazásánál sohanem lesz szempont,
hogymireképes,hanemfelvesszük,akijön,aztánmajdmeglátjuk,miremegyünk
vele, és innentől kezdve az összes iskolai betegség marad olyan, amilyen volt.
Maradaprotokollaritás,aballagástugyanúgyelfogjákpróbálni,minteddig,mint
hatortaevéselőttpróbatortaevéskellene,ésutánamajdigazánakamerákelőttel
kelljátszani,hogymilyenfinomezatorta,holottelőttemárjóllaktakvele,tehát
olyanprimitívségek,amiketazembernemtudelhinni,hogyképesmeglépniegy
iskola.Jelentéktelenapróságnaktűnik,pedigegyáltalánnemaz,hogyagyerektől
elvesszükeaztazősélményt,hogyakkormostvégigmegyünkatermeken,ésköz
benénekelünkvalamit,éselbúcsúzunkatöbbiektől.
Amagyarvizuálispedagógiaarralettkitalálva,hogyvannaknormálisiskolák,

vannaknormálisgyerekek,akikbejönnek,ésvelükkelltörténnievalaminek.Csak
hogyamiénk,hasonlóanazországtöbbiáltalánosiskolájához,nemnormálisisko
lavolt,merthogynemvoltpl.használhatókarbantartóaziskolában,márpedigaz
nemegynormálishelyzet,amikoregyszaktanárnakegyúttalkarbantartóifelada
tokatisvégezniekell.Nemvoltnormálisiskolakönyvtár,ésazmegintnemnormá
lishelyzet,hogyénkönyvtárosislegyekegyben.Agyerekeknemvoltaknormáli
sannevelve,nemkaptakpéldáulkommunikációsfelkészítést,nemtudtakbeszélni,
hallgatni,ülni,állni,járni.Éshátabszolútnemnormálishelyzetaz,hogynegyven
öt perc egy tanóra, utána kész, tökmindegy, hogymilyen a gyerek,megmi az
anyag,megatöbbi.Tehátanormális,szokásos,betegmagyariskolábanvoltaka
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gyerekek.Atantárgypedagógiapedigaharmincasévektantárgypedagógiájavolt,
melyszerintagyerekarravantrenírozva,hogybejön,leül,figyel,megérti,ismétli,
ésakieztnemtudjacsinálni,aztképezhetetlenneknyilvánítják,ő lesza falubo
londja,nemjárhatbeaziskolába.
Heti egykét órában,mert ittmár csak rajzot tanítottam, nem sokat lehetett

ezenváltoztatni.Másvoltperszeaviszonyunk,dehaénigazánazokatagyereke
ketakartamvolnaszolgálni,akikodajártak,akkornemolvasoktovábbegybüdös
sort,selélektant,seművészettörténetet,seesztétikát,sesemmit,hanemösszesze
dekegycsomóanyagot,eszközt,éspapírthajtogatunk,emlékkönyveketirkálunk,
énekelünkegyüttarajzórán,ésegyolyanműhelytalakítokki,aholagyerekeknem
csinálnakóriásmetszeteket,ésnemszületikmegaszakmaimódszertanikéziköny
vem,aKapcsoskönyv,amimostmárCDnishozzáférhető,ésamelybentöbbezer
óravandokumentálvamajdnemkétezeroldalon,ésamelynekatartalomjegyzéke
hosszabb,mintaTankönyvkiadóáltalkiadott egyik rajztanári kézikönyvegésze.
Tehát ha a gyerekek érdekét tartom szem előtt, mindebből semmi sem lesz,
viszontmeghittebb, családiasabb hangulatot tudok teremteni az órákon, amivel
valószínűlegagyerekekneksokkaltöbbetadhattamvolna.Deeztaszerepetegy
szerűennemtudtamvállalni.Énperszenagyonszeretekgyerekekköztlenni,de
bennemsokkalerősebbvoltamegismerésivágy,nekemfontosvolt,hogynapról
napravalamibenmindigelőbbrejussak–gondolatilagis.Éseznemtettjótagya
korlópedagógusnak.Tehátazthiszem,hogyegyszellemilegvisszafogottabbská
lán,korlátozottabbskálán,agyerekekéletébenjóvalpozitívabbtanárként jelen
het tem vol na meg.
Perszeazértvoltakolyanhelyzetek,amikornagyoneltaláltam,hogymiiskella

gyereknek, amikor például a Kalevalát illusztráltuk, rajzfilmeket készítettünk,
árnyjátékokatjátszottunkasötétteremben,zenére,deezeksohanemtudtakhar
monikusanösszeépülniolyannégyévesperiódusokká,hogymindigottlegyenekaz
anyagok,azeszközök,hogytanárkéntszellemilegmindigjelenlegyek.Énisnagy
jábólaszokásos,kicsitsértett,kicsitmegbántott,kicsitbelemenőstanárfiguráját
hoztam.Nemnagyon,demindigbennevoltezisadologban,ésígyutólagvissza
tekintve,megközben is,eztmindig tudvántudtam,hogyez igazábólrészbenaz
enyhemellémotiváltságommiattvan,tehátegypicitaszakmánakakarommegcsi
nálniarajztanítást,ésnemagyerekreirányítvaképezni.
Agyerekbeszél.Hangokatmond,megtanulbeszélni.Eztmindenkitudja.Csak

hogyagyerekrajzolis,tehátarajznakisfunkciójavan,ésahhoz,hogynormális
felnőtteklegyünk,képijelekkelistudnunkkellkifejeznimagunkat.Emiattaztán
arajzolgatókisgyerekrajzolgatótevékenységéttovábbkelléltetni,ameddiglehet.
Akorszerűvizuálispedagógianagyonsokpontontudjafölpiszkálniésalakítania
gyerekérdeklődésétavilágiránt.Azegyikrészterületaképzőművészképzés,ahol
agyerekkészségeitbizonyosterületekenmegalapozzuk,elmélyítjük,professziona
lizáljuk,tehátnemhagyjuk,hogyrögtönazelejénrosszkészségeképüljenekbea
tevékenységébe.Aképzőművészetpedagógiábananagyon tehetséges gyerekkel
másként kell dolgozni, neki egy picit mást kell adni. De önmagában ez a rész
engemtúlságosannemérdekel,megnemisaszakterületem,arrólnemisbeszélve,
hogyaművésszéválásfolyamatasokkalfontosabbamesterségbelifelkészítésnél,
hiszenegygyerekbármikormegtanulhatja,hogyarézkarcranetegyeráakezét,
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mertelolvadaviasz,vagybármikorkigyakorolhatjaalendületesvonalvezetést,és
harászánjaaztanéhányhetet,bármikorpontosabbátehetialátványutániforma
képzést.Deazelveszettkíváncsiságátnagyonnehézvisszaadni,tehátnálukinkább
azafeladat,hogykiéheztessükaleendőszakmájátilletően.
Egysípályánakeresztbeforgatástmeglehettanítaninéhánynapalattis,deha

semmimástnemteszünk,csaksorbaállítjukagyerekeket,ésaztmondjuknekik,
hogy a fenekeddel lökd fel a szomszédodat, akkor két perc alatt megtanulja a
keresztbe forgatást,mert ugyanazzal amozdulattal, amellyel a fenekét kilöki a
szomszédirányába,keresztbetudfordulniakétléccelis.Ennyi.Nekemharminc
valahányórakellahhoz,hogyúgymegtanítsaklátványutánrajzolnivalakit,hogy
aztfölvegyékaképzőművészetiszakközépbe.Akollégáim,akikharmincvalahány
óraalatteztnemtudjákelérniegyátlagosgyerekcsoporttal,ésmindentagyerek
fejébeakarnakbeépíteni,nempedigazösztöneibeésareflexeibe,egyszerűennem
ismerikaszakmánakezeketazaprótrükkjeit.Aművészetiiskolábajárógyerekek
nélviszontnemilyentrükkökreépítünk,hiszbelőlüknemműkedvelősízőketsze
retnénkképezni.Nálunkszerencséresokosztályvan,ellehetválasztaniaműked
velőkképzésétaprofikétól,agyerekválaszthatmagánakkeményebbvagylágyabb
csoportotéscsoportvezetőtanárt.
Emellettperszeagraffitivilágisbeleférajóművészetpedagógiába,miképpenaz

is,hogyagyerekdacosarccalnagyfalloszokatrajzolgatazóránakötelezőfeladat
helyett.Eztlehetkezelni,valahováterelni,azembernéhamégmegisörül,hogy
megintegyremekkisbetegség,egyremekkiseltévelyedés,aholmegmutathatom,
milyen rohadt jó szakember vagyok. Akkor persze már nem lehet villogni, ha
mindegyikkelezerbajvan.Illetve,akkormármegintlehet,tehátazolyannyolca
dikcéosztályokban,amelyekteljesenleharcoltak,tizenkétgyerekjároda,merta
többitmárelüldöztékasuliból,megelvitték,megmegbukott,megmittudomén,
ésezatizenkétfájdalmas,szerencsétlenkamaszhallgatagonösszeülegyteremben,
hogyna,akkorcsináljunkvalamit!Ottmármegintlehetettvalamitkezdeni.
Nagyon sokféle tanári magatartás van, és én nagyon sokat kipróbáltam ezek

közül.Voltakközösségalapúcsoportjaimésosztályaim,aholazvoltalegfontosabb,
hogyazegyüttműködéssoránaszemélyközikapcsolatokhumanizálódjanak.Hogy
szebbenszóljanakegymáshoz,finomabbanérintsékmegegymást.Errementkiaz
egészjáték,mivelilyentérnyílt.Bementemazosztályba,elkezdtünkegyüttdolgoz
ni,ésakkorazelejénkiderült,hogyelvadult,istentelengyerekatöbbség,éshogy
az égvilágonnem fogok tudnimást kezdeni velük,minthogyminél pontosabban
megtanítom őket egy szakma, egy mesterség alapjaira. Távlattan, perspektíva,
aszimmetria.Ezekérdekesdolgok.Egyelvadultgyerekneknéhányórakellhozzá,
mígráhangolódik,deutánacsinálja,élveziis,rajzgépekkelhuzigál,belefeledkezik,
kész.Ésakkorjönamásikosztály,éslátom,hogynéznek,ülnek,lebegnek,éskez
denémakockátmegaperspektívát,ésjólneveltencsinálják,denemérdekliőket
különösebben.Deamikorazvan,hogyna,akkormostjöhetnekakülönleges,fan
tasztikuskockák,akkoratöbbségizgalombajön,éselkezdikrajzolgatniavirágokat
rá,megafenetudjamit.Azelőzőosztálybanmegegybüdösgyereknemvágottbele
akülönlegeskockába.Ésabbanazosztályban,amelyiketnemérdekeltekülönöseb
benaképzőművészet,megbeszéltékakisügyeiket,mindigügyeikvoltak,mindig
jöttek,hogymostaHeniaJózsival,meghogyforduljunkminéltöbbetegymásfelé.



 replika 13 replika 13

Ésaztán volt olyanosztály is, amelyik jól nevelt, kedves, érzékeny, figyelmes
volt,ésszerettekfestegetni,rajzolgatni.Akkorezeknekmegintegymásfajtatech
nikával kellett tanítani. Amikor általános iskolában dolgoztam, a legfontosabb
mindigazvolt,hogyépbőrrelmenjekkiazosztályból.Amásikfontosdologaz
volt,hogyazért legyenvalamisiker,valamiprodukció.Részbenagyerekekfelé,
kifelé,részbenönmagamfelé.Nagyonfontosvolt,hogyhozzáadottértékmindig
legyen. Valahogy így éreztem biztonságban magam, így tudtam megteremteni
magamnakaztahitet,hogyénvagyokajótanár.Ezfontosvolt,mertabbanakor
banmimásadhatottvolnavédettségetazembernek?Csakaz,hogyőérték.Fontos
ember.Akkornembántják.Ezmégapártapparátuselőttisműködött,tehátannak
idején a megyei ideológiai titkár leült velem elbeszélgetni, mert hát én valaki
vagyok.Éshiábavoltamazelhárításlátókörében,azértcsakkaptamlakástSzol
no kon.
Biztosanvanolyantanár,akitudatosanválasztegyszerepet,aszerint,hogyőmit

látjónak,ésaszerintviselkedik.Éntöbbnyireolyanfeszítetthelyzetekbendolgoz
tam, ahol nem tudtam előre eldönteni, hogymi legyen, hanemmindig konkrét
helyzetekre reagáltam. Nagyon sok mindenen múlt, hogy sikerült. Például a
hóvárépítés.Ha kiszabadulunk a rétre, és letapossuk a havat, abból nem lehet
váratépíteni,tehátmegkellszervezni,hogyegynyomonmegyünkki,elkezdjüka
kishótéglákatösszehúzogatni,szánkóratesszük,tágulakör,ésafrisshóbólrakos
gatjukössze.Namostvoltolyancsoport,aholezbejött,voltolyan,aholnem.Volt
olyan,aholténylegmegépítettükagyönyörűhóvárat,volt,aholnemtudtukmeg
építeni, csak összehúzogattunk egykét kis falat, és aztánmegint lehógolyózták
egymást.Deolyancsoportnemvolt,aholúgyhógolyóztakvolnaagyerekek,hogy
nemtartottákbeaszabályokat, tehát,hogyközvetlenközelrőlnemlehetdobni,
csakmesszebbről,shogyakielfut,aztnemüldözzük.Mindigvoltegyhatár,amin
túlnemlehetettmenni.Pontosanúgy,ahogyazéntanáriszerepvállalásomnális
megvolt ahatár, amin túl nem tudtammenni, amikor aztmondtam,hogymost
megszakítjukakapcsolatot,ésugyanbejövökóráttartaniegyképzeletbeli fehér
köpenyben,deigazánnemvagyunktanáritanítványikapcsolatban,mertannyira
elvadultahelyzet,hogyaztmárnemlehetkezelni.Deezekáltalábancsakidősza
kosdolgokvoltak,eztnéhányhétigkelletttartani,ésutánaföloldódottahelyzet.
Meghátazértagyerekeket,akikmegszokták,hogyatanárabarikádtúlsóoldalán
van,ésmindenrossz,amitőlejön,éscsakellenséglehet,ezafajtakapcsolatmód
azért eléggémegbolygatta.Hogymost jön egy tanár, aki belül próbál kerülni a
sáncokon?Erreolykorelégidétlenültudtakreagálni.
Azénlelkialkatomnakazatyáskodó,családias,közösségszervező,közösségfej

lesztőtanáriszerepfelelmegleginkább.Nekemazlettvolnaegyoptimáliskapcso
lat,amikorkedvesen,udvariasanelbeszélgetünk,mindentmegbeszélünk,dolgo
zunk,nekiugrunkanagymelóknak,aztánlazítunkegykicsitakisebbmelókon.És
hátnéhányosztállyalezösszeisjött.Atrénerszerep,amitmostkellalakítanoma
művészetiiskolában,nemigazánfelelmegnekem,merthátígyelkellküldeniazo
katagyerekeket,akiknemképesekfelvenniaritmust.Pedighátnagyonszeretni
valógyerekek,ésamíglehet,addigtartomőketacsoportban,deamikormárévek
kellemaradnakatöbbiekmögött,éscsakkönyökölnekott,reménytelenüllesza
kadva,nincsmásválasztásom.
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FerenczyBéniegytisztesiparosvolt.Vagymásművészemberektisztesiparosok
voltak.Atisztesiparosokalattvannakatiszteskismesterek.Kérdés,hogyőkbol
dogoke.Mostnemtudhatom,hogyaz,akibőlénegytiszteskismesterszobrászt
neveltem, nem lett volnae jobb mondjuk virtuóz kőművesnek vagy sebészpro
fesszornak.Vanpéldáulolyantanítványom,akinagyonjónevűsebészlett.Való
színű,hogyőígynagyobbsikertértel,minthaközepesreklámgrafikuslettvolna.
Persze olyan gyerek is akadt, aki arra volt ítéltetve, hogy képzőművész legyen.
Nembeszélt,sápadtanvégighallgattaanyolcévet,nagyonszeretettrajzolni,aztán
rajzfilmeslett.Deénnemazatanárvagyok,akiaztérzisikernek,haatanítványa
itszakiránybafelveszik.Énaztérzemsikernek,haboldogéletetélfelnőttként.Jön
velemszembenazutcánsavanyúképpel.Mostvigasztalengemaz,hogyközben
Kossuthdíjatkapott?Míghajönvelemszemben,nevetrám,ésboldoganmutatja
agyerekét,akkormiértvolnaazbaj,hogyszobafestőlett,ésnemhelyettesállam
titkár?
Arégi tanítványaimmindigkénytelenek szembesülniazzal,hogymostújhad

veszkörül.Amiótaigazgatóvagyok,azótaezmárnincsennyireígy,deegyszerűen
fizikailagnehézvoltengemmegközelíteni,mertmindiggyerekekközöttvoltam,és
havisszajöttvalaki,akkorbeültatöbbiközé,ésmiközbenéntartottamafoglalko
zást,őispróbáltdolgozgatnivagybeszélgetni.Ésegykicsitmindigérezték,hogy
zavarnak,amikorvisszajönnek,mertottvannakazújgyerekek.Ezazértkorlátoz
za a visszajárogatást. Tehát igazából csak azokkal vagyok kapcsolatban, akik a
metszőkörinyáritúrákravisszajárnak,ésottbeszélgetünk.Vanegyolyantanártí
pus,akiigazolniakarjaavolttanítványaibanönmagát.Hátilyenbennemnincs,én
nemakaromavolttanítványaimfölemlegetéséveligazolniazt,hogyna,milyenjól
dol goz tam. 
Én domináns egyed voltam az iskolában. Ha nem egy ilyen vezérhímszegény

világbanéltünkvolnaaszocializmusban,akkoreztalánnemlettvolnaakkoradur
ranás.Voltakperszeezekajellegzetes,mindjártazelejéntekintélyszerzőbeleme
nésselkezdő,vagykenetesennyájaskodószocialistavezérek,deazéndominanciám
másvolt.Voltegytér,voltegyrajzterem,aholvoltakeszközök,ottvoltavezérhím,
akiazértszeretetteljesenviszonyulthozzájuk,akiténylegcsakakkorordítottrájuk,
amikorversolvasásközbenmegszólaltak,amúgyleültmelléjükalépcsőn,éstöbb
nyirenemvágtaőketnyakon,amikoréppenrosszpasszbanvolt.Ésráadásulmin
dentmeglehetettvelembeszélni.Hogy,mittudomén,milyenigénytelenülöltöz
ködöm,vagyhogynéhaelfelejteklefürdeni,ésizzadságszagomvan,éshogyakkor
szóljanakcsaknyugodtan,hogytanárúr,hátciki,égő,gázvan,dehátizé…Nyu
godtanlehetszólni,nemszégyenülökmeg,mertazavéleményem,hogymindentki
lehetmondani,mindentmeglehetbeszélni.Hogy,mondjuk,azoroszokmiértnem
mennekki?Hátezeketismindmeglehetettbeszélni.Mostkiafrancfogengem
kirúgni a tanári állásomból azért,mertmondjuk 1985ben azt beszélemmeg az
osztályfőnökinagyerekekkel,akikföldobtákakérdést,hogyakkorazoroszokmit
keresnekitt.Éserreislehetettaztmondani,hogynézzétek,ezmostegyilyenhely
zet,hogyMagyarországkatonaimegszállásalattvan,akeletiblokktagja,naaztán
majd lesz ez más képp is. Kész. És tény leg nem rúg tak ki az ál lá som ból.
Vagyhavalamelyikgyerekmondjukegytekintélyharcbabonyolódikamásikkal,

éséneztértelmezemacsoportelőtt,mondván,hogyennekmiazetológiaiháttere,
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hogy csinálták ezt a főemlősök, hogyan zajlott körükben a dominanciaharc, és
hogymosthogyantörténikezazőcsoportjukban,éshogymifogtörténniközöttük
négyötévmúlva,haazegyikvagyamásikszubkultúratagjailesznek.Hátazilyen
dolgoknyilvánmeginthozzájárultakahhoz,hogyvalamifélesikereimvoltak.De
háteztmindighozzákell tenni,hogyasikerekviszonylagosak,hiszenvanolyan
gyerek,akielőttnemvagyoksikerespedagógus.Fogalmamsincspéldául,hogya
Kalevalátmiérthallgattákvégigagyerekek,merténcsaknéhányversszakotakar
tamfelolvasnibelőle,ésakkormégiscsakazlett,hogyrajzolásközbenaRáczIst
vánszövegagyerekeketannyiramegfogta.Deehheznyilvánaziskellett,hogyén
rájuk ordítsak, ha közbedumálnak, amikor én verset mondok.Mert hát, ha az
embertanárkéntversetmond,akkoragyerekneszólaljonmeg.Amúgynemsok
mindenértordítokráagyerekre,deezértigen.AztánvégülaKalevalábólkilenc
négyzetméternyi linótmetszettünk.KissAnnaverseibőlmeg százötvennégyzet
métert.Ésazoksecsúnyametszetek,sőt!DehátaKalevalaszövegalapjánszüle
tettképivilágotviszontlátnimégiscsakmás.
Azmindignagyonnehézvoltszámomra,hogyaziskolábanmásképpkellvisel

kedni, nem lehet egy az egyben beszélni,mindigmeg kell gondolni, hogy amit
mondok,azjóe.Ugyanakkor,főlegfiatalabbkoromban,agyerekekbizonygyak
ranszóbahoztákaszexualitástémáját,megjöttekazapróprovokációk,ésmind
untalanolyanhelyzetekbekeveredtem,amelyekrőlbekellettlátnom,hogyeroti
kustöltésűek.Példáulösszeveszettegyfiúmegegylány,holottordítóvolt,hogy
járniakarnakegymással.Vagyabeszélgetésekben,amelyeketmunkaközbenfoly
tattunk,egyreerősebbenjelentekmegakülönbözőerotikustémák.Énsohasem
voltamtudatosanméricskélőpedagógus,aGordonmódszerisaztmondja,ugye,
hogycsakakkorkellfigyelnivalamire,haproblémakéntjelentkezik.Csakaztán,
ahogykomolyodott,mélyültatanítástartalma,úgylettekegyrekiélezettebbeka
helyzetek,ésebbenakiélezetthelyzetbenegyrenehezebbvoltmegtalálniazérzé
ki ség sze re pét. 
Amásodikosgyerekszeretifogniatanítónénikezét,szerethozzásimulni,bele

fúrniazarcátaruhájába.Anyolcadikoseztmárnemteszi.Holahatár?Holvan
az,amikormáraztkellmondjam,hogyezmárciki,temárnagylányvagy,necsinálj
márilyet!Holvanazahatár,amikornemsértemmegazzal,hogyénmostmár
nemteszemaválláraakezem.Egyszercsináltamegyfölmérést,ésabbólkiderült,
hogyötödiktől nyolcadikig a gyerekek egy része igényli azt, hogy szellemilelki
testikonfliktusbanlegyenatanárral.Másrészüknem.Énúgygondoltam,hogyaz
alegjobb,hamegbeszéljükezeketadolgokat.Hamegbeszéljük,hogymiértnem
szeretem, amikor cigarettáznak, amikor durva, erotikusnak gondolt vicceket
mesélnek, vagy amikor nagy hangon ordítoznak egymásra. Tehát hogyha nem
humánusakapcsolatuk,azönmagukellenfordul.Mertakiáltalánosiskoláskorá
banaztamintáttanuljameg,hogyamásikatlekellugatni,amásiknakfölébekell
kerekedni,aznemleszképesnormálisházaséletre.Azugyanaztazéletetreprodu
kálja,amitőlmostszenved.Agyereketmégnemérdekli,hogymileszafoglalko
zása,mennyileszapénze.Azviszontmegfogja,hogyférfikéntvagynőkéntöröm
teliéletetfogeélni.
A hippis világban fontos volt ugyan az intim beszédmód, de amikor tanítani

kezdtem,valahogyhirtelenvisszazökkentemaszokásosfalusiférfiszerepbe,elhá
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rítottamazintimproblémákmegbeszélését.Emlékszemazelsőúgynevezettfelvilá
gosítóórámraazötödikesosztályban,épperrejöttbeórátlátogatniazigazgatóhe
lyettes,utánaelmondta,hogyszerinteénvoltamaleginkábbzavarban,agyerekek
viszontmeglepőenfelszabadultanbeszélgettek.Mintbiológiatanárperszeúgyérez
tem, hogy én tudok a legtöbbet ezekről a dolgokról, de eleinte valahogymindig
korainak éreztem, hogy általános iskolásokkal az erotikáról beszélgessek.Aztán,
ahogyegyreotthonosabbanmozogtamaziskolában,kezdtemföloldódni.
Mindengyerekcsoportbanakadpéldáulvalaki,akinekszadistahajlamaivannak.

Kéjesenelvigyorodikakegyetlenségekhallatán,belemaramásikba,satöbbi.Ilyen
korénnemkezdemelkielemezni,hanemcsakaztmondom,hogyugyeAndi,olyan
jódolog,mi,egyfiúbabelemarkolni?Dehátitt,ennyiemberelőtt?Nevicceljmár,
nem illik! És amikor megkérdezik, hogymicsoda, mit tetszik mondani, mi a jó,
akkoraztmondom,hogyhátbiztosantudjátok,hogyvannakfelnőttek,akikszeret
neklebirkóznimásokat,gyötörni,mittudomén.Eztnevezikszadizásnak,éscsak
vicceltem,hogyazAndieztélvezi,háthonnantudnáménazt,csakúgypoénkodtam.
Elhülyéskedemadolgot,holottazAndipontosantudja,hogyeznemvoltvicc,és
hogyezténylegegynekiszólóüzenet.Vagyvoltolyangyerekis,akibeismerte,hogy
igen,olyan jó, tényleg, legszívesebbenmegfojtanám.Ésakkormondom,hogy így
van,ilyenazember,annyifélékvagyunk,nemkellaztszégyellni,dehátazértnem
illikmindenszünetbenazzalfelhívniafigyelmetmagadra,hogyteittfojtogatoda
kisbarátodatvagybarátnődet.Tudnikellkorlátozniavágyat.Namost,haegyilyet
azembermegbeszélagyerekekkel,akkorelképzelhető,hogyegymásik,konzervatív
tanárnormájaszerintegyperverzszadomazoállat.
Egyszer például a gyerekek megszavazták, hogy az osztálykiránduláson egy

terembenakarnakaludniafiúkésalányok.Éneztjóötletnektaláltam,mertmind
ig utáltam, amikor el kell hajtani a lányszoba ablakából a fiúkat, és gondoltam,
hogyhanemalakulkiakülönfiúésakülönlányszobahangulata,akkornemlesz
olyanerősakésztetés arra,hogyezt az intimmásikbirodalmatbirtokba vegyük.
Akkornormálisanelfognakaludni.Mostsetudnékegyedüldönteni,ésakkorisazt
mondtam,hogyegyrésztugyeaszülőketkellerrőlmegkérdezni,másrésztaziskola
igazgatójánakistudniakellróla.Egyilyendologmiatténnemkockáztatom,hogy
rólam elterjedjen, hogy összefektetem a gyerekeket. És az igazgató azt mondta,
hogyahogytegondolod,éshogyhaaszülőkismennekveletek.Ezegynyolcadikos
osztályvolt.Hátakkoraludjatokegyütt!Ésakkormondjukannyitmegtettem,hogy
énnemaludtamabbanaszobában,aholottvannakagyerekek,megnememlék
szem,hogyszülőaludtevelük,deszerintemnem.Merthogyazértakukkolószerep
márvégképpnemnormális.Ésezeknagyonösszegyalulódottkisgyerekekvoltak,
ésnemféltemattól,hogyottmajdközösülnifognak.
Aminálammindigtabuvolt,azatanárdiákközöttiszexuáliskapcsolat.Voltrá

kezdeményezés, amikor alternatív gimiben tanítottam, de mindig azt mondtam,
hogyeztnemlehet.Azértnem,amiértegyüvegpohárralsemtudnéklabdázni.Pelé
tudott, ugye. Naranccsal is, üvegpohárral is. Hát én nem tudok, én eltörném.
Nekemnincsolyanlelkigyakorlatom,énnemvagyoklelkilegannyirakifinomodott
ember,hogytudjakbánniegytörékenyserdülőlelkévelegyerotikuskapcsolatban.
Nemis igazánkívántampersze,merthátzöldalmátenni,elégfanyardolog.Egy
serdülőkislányálmokból vanösszerakva, vágyakból, képzeletből,nagyonkevésa
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karakteres,tisztánmegnyilvánulóéhségeésvágya.Énlegalábbisnagyontörékeny
lelkekneklátomőket,hiábapróbáljákmegeztelfednikamaszosmagabiztossággal,
mindigkiszűrődikalólaagyerek.Agyerekéretlen,agyerekegynormálishímből
szerintemaztazérzéstváltjaki,hogyvigyáznikellrá.
Lorenznekvoltegyhollója,amelyikidegesenelrántottaacsőrét,amikorLorenz

odatartottaeléaszemét.Aztfigyeltemmeg,hogybennemisvanegyilyenideges,
ösztönöselfordulásakkor,hogyhanálamjóval fiatalabbnők,akikkel tanártanít
ványkapcsolatbanvagyok,közelednipróbálnak.Amikorolyanhetediknyolcadikos
lányok jöttekelhozzámametszőkörbe,akiketkisebbkorukbannemtanítottam,
bizonymárvoltvalamifinomerotikájaakapcsolatnak.Nagyonenyhénésnagyon
afelszínalatt.Egyrajzkorrigálásagyakranjárazzal,hogyodahajolok,mögéhajo
lok.Tehátmegszoktamatestikontaktust.Mondjuk,mikorfelnőttekettanítok,és
rajztanárnőket korrigálok egy továbbképzésen, és megfogom a kezét, finoman
arrébbteszem,azmárnyilvánkifejezettenerotikusélmény.Dehátettőlahelyzet
tőla ténylegeserotikus játékigmégnagyonsok lépcsővezet.Megaztánaz ilyen
helyzetekbennemcsakmikettenvagyunk,ottvanköztünkatanóraifeladat,egy
kultúratartalom,amibizonyosmértékigegyharmadikszemélykéntjelenikmeg.
Egyszer megyünk a feleségemmel Pesten egy aluljáróban, és valaki hátulról

átölel.Megfordulok,ésottjönegyfiatalnő,ésmondja,hogyőugyancsakhátulról
látott engem, de biztos volt benne, hogy én vagyok az. Tizenvalahány éve nem
látott.Ésaztmondta,hogyőszemélyesentöbbetköszönhetnekem,mintazapjá
nak,deaztiselkellmondania,hogynagyonsokszorfélttőlem.Félt,mertaztérez
te,hogyfigyelemőt,éspróbálgatom,hogyhogyműködik.Ésnemtudta,hogyén
mitisvároktőle,mitisakarokvele.Azelsőosztályombanvoltegylány,akiaztán
hírestörténelemtanárnőlettSzolnokonazelitgimnáziumban,őmegaztmondta,
hogyénigazábólnemtanítok,hanempróbálgatomadolgokat,megahelyzeteket,
megazembereket.Ezekadolgokvégigottvoltakköztünk,hogynemtudták,mit
isakaroktőlüktulajdonképpen.Haaddignemisjutottamel,mintamaklasszikus
latintanár, akit nemérdekel az a nyavalyás kölök, őtHoratius érdekli, időnként
elnéztemagyerekföléésmögé,ésezegyérzékenylélekbenbizonymélyenmeg
maradhatott.Alegjobbaszórtfigyelem,amitermészetesentudagyerekreisirá
nyulni,megaHoratiusrais,megönmagárais,megahelyzetreis,amitnyilvánegy
nagyonnagypedagógiaiegyéniségúgytudcsinálni,hogyagyereksohanemérzi
azt,hogy fixálódik ráegy tekintet.Mertamikoragyereknemérti,hogya tanár
miértnéziőt,nagyonősifélelmekhívódhatnakelőbelőle.Teháthafixálódikráegy
tekintet,akkorúgyélimeg,hogyazaragadozótekintete,akielakarjaőtejteni.
Vanegygyerekkoriélményem.Amikormegépültazújúta faluban,akkormi

továbbraisajárdánbiciklizgettünk,merteztszoktukmeg.Ésakkorjöttatanács
titkár,ésmegállított,ésmondta,hogynézd,kisfiam,neajárdánbiciklizz,ottaszép
újutunk,hátbiciklizzazon!Ésnekemezolyanmegdöbbentőélményvolt,hogy
hogyhogy egy gyerekkel így beszél, hogyhogy itt dicsekszik előttem az új úttal?
Dicsekedni a felnőttek egymásnak szoktak a dolgaikkal, nem a gyerekeknek!A
gyerekeketlerendezikrövidúton,aztánmennektovább.Ésattólfogvaezazember
olyangyanúsfiguráváváltszámomra,elhagytaafelnőttvilágbanelfoglaltmegszo
kotthelyét.Nyilván,amikorénagyerekekközébementem,éselhagytamamegszo
kottfelnőttszerepet,mondjukfölültematanáriasztalra,ésúgybeszélgettemvelük,
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akkor ettől egy picit a szörnyeteg szerepébe csúsztam.Ez persze csak a gyerek
képzeletébenjelentmegígy,énsohaseméreztemmagamfigyelőragadozónak.
Afigyelmemnekazvoltazoka,hogynemértettemigazán,mitörténikbennük

megbennem.Egynagyonegyszerűpélda:láttamegyszeregybutaszovjetfilmeta
tévében.Egyóvóbácsirólszólt,megarról,hogyagyerekeknemakarjákmegenni
aspenótot.Erreőbemegy,ésmondja,hogynemkellmegenniaspenótot,mert
látja, hogy ezt nem szeretik. Csakhogy délután űrutazásra indulnak, és ehhez
üzemanyagot kell felvenni táplálékul, úgyhogy ő most a spenótot átváltoztatja
üzemanyaggá,ésakkoraztmagukbaveszik,ésdélutánutazhatnak.Erreagyere
keklelkesenmegettékaspenótot.Namondom,ilyenhülyegyerekenincsavilág
nak,ésamikoranyárinapközibenagyerekeknemakartákmegenniatökfőzelé
ket,akkorgondoltam,hogynaénmostbedobomeztatrükköt,éshátnyilvánnem
fog működni, mert azért ezek a gyerekek nem ennyire hülyék. És előadtam a
szovjet óvódapedagógust.És csodák csodájára a gyerekekmegették a kaját.Én
csaknéztem,hogymostmivan.Amikorpedigutánakimentünkatérre,fölültünk
egynagyfatönkre,űrutazás,látjátok,ottaJupiter,megmittudomén,hülyésked
tem.Ezekapicikperszemégnemvettékészre,hogyénkívülről figyelemőket,
magamat,megaszituációtis.Deegyértelmes,hatodikhetedikeskislány,akiből
aztánkésőbbnagyonértelmesengondolkodóemberlett,észrevetteközben.Nyil
ván,azosztályábanővoltegyedül,vagymaximumkettenhármanvoltak,akikész
revették,hogymiközbenezazemberittbohóckodik,megtartjaazórát,megfog
lalkozikvelük,időnkéntaszemeegykicsitelszürkül,atekinteteegykicsiteltávo
lodikróluk,egykicsitbefelénéz,vagymögéjüknéz,ésvalakimástlátmögöttük.
Erre gondolt ő, föltételezem, amikor a félelmeiről beszélt az aluljáróban.Meg
talánmegérezteazt,hogyénlátomrajta,hogynekinemebbenaszürkekisfaluban
fogafelnőttkoraeltelni,hanemelmegyinnen,másikéletelesz,éséneztamásik
éle tét már lát tam.
Aművészeti iskolában, aholmostdolgozom,egypályakezdőt száztizenötezer

bruttóval tudok fölvenni. Ez a mai világban, megfelelő szülői háttér esetén,
viszonylagelviselhetőéletet jelenthetennekakollégának.Azthiszemkülönben,
hogyénvagyokazországlegkellemesebbpedagógusiállásábanlévőtanára,mert
hogycsakcímzetes igazgatóvagyok, valójábanmindenmástaz iskolatulajdonos
csinálhelyettem.Azértperszevanegyműhelyemaziskolánbelül,egyterem,ami
azenyém,ésmivelaziskolánktagozatokraoszlik,énisvezetekegytagozatot.De
olyanfajtaigazgatóikötelességem,hogymittudomén,mostaziskolabalesetvédel
mijegyzőkönyvétmegkellcsinálni,vagylekelladniasorosstatisztikát,amitegy
iskolaigazgatóáltalábannapinégyórábancsinál,nekemegyáltalánnincs.Nekem
az ad mi niszt ra tív te vé keny sé gem sze rin tem éven te négy óra.
Anyagilagmiazértvagyunkgazdagok,merthogyszerzőmozgómódonműkö

dünk.Mittudomén,mimagunkgyártjukaképkereteket,mígszámosiskolaképes
elhordaniaképkeretezőhözkereteztetnialemezeiket,pedigagyereknekmilyen
nagyélmény,hamagacsináljaakereteket.Tehátezegytechnológiailagésembe
rileg is végiggondolt vállalkozás, és amikor Gyulai Líviusz lejött hozzánk, azt
mondta,hogyami itt történik,azpéldaértékű,mertabbanaterembenazt látta,
hogynemkétháromsatnyakishengervan,amivelalinókatnyomtatják,hanem
harmincvalahánylinófestékezőhengervankiakasztvaafalra,éscsakegymozdu
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latbakerül levenni.Vagyamonotípiaüvegalapok.Eleveottvannégyméretben
harmincharminc üveglap, és a tanár, hamonotípiázni akar, csak annyitmond,
hogygyerekek,akkormindenkivegyenelegyet, tegye leazasztalra,vegye fela
munkaköpenyt,vigyeahengert,ittafesték,kezdődhet!Nekieztelőkészítenifél
perc,mígegyolyankollégának,akinekmindezazeszközháttérnemállrendelke
zésére, hetekbe kerül, hogy egy színesmonotípiaórát előkészítsen,mert henger
utánkellrohangálnia,megüveglapután,nyomdafestékután,ésatöbbi.
Iparosemberek gyerekeként nekem az oktatástechnológia anyanyelvem. Én

tudom,hogyóraelőttkellvégiggondoljam,hogya fénymerről jöjjön.Óraelőtt
kellodakészítsemazanyagokat, azeszközöket.Ezekenadolgokon sokan fönn
akadnakakollégáimközül.Nemtudjákelőteremtenialinóleumot,anyomdafes
téket,nemtudják,hogyaBudacolorbanfizetnekazért,hogyaveszélyeshulladék
megsemmisítőbe kivitethessék a maradék nyomdafestéket, hanem elmennek a
boltba,éshúszharmincezerforintértmegveszikannakafestéknekatöredékét.
Ezteleinteegykicsitsértettencsináltam,mertolvastamJedlikÁnyosvisszaem

lékezéseit,aholJedlikÁnyosfizikatanárkéntkikerülveelőszörelballagottahely
belimesteremberekhez,ésmegcsináltatottnéhánykísérletieszközt.Nekemnem
voltilyenlehetőségem,énnemmehettemelhelyimesterekhez,ésnemcsináltat
hattammegalinóvésőketmegatöbbiszükségeseszközt.Viszontagyerekekneve
mögöttottvanaszülőkmunkahelyemegafoglalkozása.Csakvégigkellnéznia
naplót, ésamikor látom,hogyvegyiművekbendolgozika szülő, akkormár félig
nyertügyünkvan.Ésamikorelmegyekhozzá,mindigaztmondom,hogyigazából
énszeretnékadni,hiszenmondjukazüresfémtubusokértadokhúszszépenbeke
retezett,beüvegezettképet,amitkitehetnekagyárba,ésőkcserébeezértolyan
tubusokatadnak,amiketvisszakelleneküldeniükaprésbe.
Teháténtöbbnyireolyanhelyekrőlkérek,aholvalamiegyenrangúüzletetköt

hetünk,ésaholörülnekannak,hogyakapottdolgokértcserébeénadokegyolyan
életélményt,hogyőennekazalkotóvilágnakarészesévéválhat.Általábanhulla
dékotkérek,nemkészterméket.Afilctollgyárbanvoltegyjóesetem:bementema
főnökhöz,ésviszonylaggyorsan, tőmondatokbanelkezdtemkifejteni,hogymire
lenneszükségem,ésakkorőmondta,hogyugyanmár,hagyjambékén,kunyeráljak
másholfilctollakat.Erremondom,hogynemkészterméketakarokkérniönöktől,
hanem csak egykét deci kis festéket szeretnék kérni, amivelmegszívathatjuk a
tollakategyszerkétszer,hogytovábbhasználhassuk,mintegyébként,mertutána,
mondom,márúgyishiábaszívatjuk,teleszívjamagátarost,ésakkormárkilehet
dobni.Erreteljesenmegdöbbent,ésmondta,hogyja,hátazmás,háttermészetes,
hogy adunk. 
Perszeezabuheravilágegyrésztnagyonszándékaimellenvaló.Másrésztviszont

ahulladékújrahasznosításmiattezmégiscsak fontosdolog.A faluban isakon
zervdobozokból lesz a szögtartó, és tényleg fontos volna,haez ígyműködneaz
egészvilágban,hogynelegyenennyihulladék,ésamitlehet,aztvisszahasznosít
suk.Teháthogyazajó,haakidobottrongyokbóltörlőrongylesz,vagyakidobott
vastagabb törölközőanyagokból a papírmerítésnél használt visszaszívó lap. Ezt
akkorisígycsinálnám,halennepénzemmegvenni,mertnyilvánazemberaszö
geket inkább tartsa a kidobásra ítélt műanyag dobozokban, mintsem vegyen a
boltbankülönműanyagtartódobozokat.Énfalusigyerekkéntmegszoktam,hogya



20 replika20 replika

susztertól elhozzuk a kidobott görbe szögeket, kiegyenesítgetjük, és utána azt
használjukotthonszögezésre.Igaz,sokszorazértcsakjobblennedélutánmondjuk
a buherálás helyett arról beszélgetni valakivel, hogy Faludi egy kalandor, vagy
ténylegegyolyanbátorember,akitpéldakéntlehetállítaniagyerekekelé.Atech
nológiaperszecsakalap,nemszabad,hogyfőszereplővéváljon.Azatény,hogy
minden eszközömmegvan a szaktermemben,még persze nemmond semmit a
gyerekekkelvalókapcsolatomminőségéről.
Sokatgondolkodtamazon,hogymitartottmegengemezenapályán.Talánaz,

hogyhiábavoltjómemóriám,éshiábatanultamviszonylagkönnyennyelvet,ami
korleültem,hogymegírjamazesztétikaidolgozatomat,akkorelőszörelkezdtem
rendetrakniaszekrényben,aztáncsináltamegyújbútort.Tehátegyfalusiközeg
ben felnőtt, amindennapi tevékeny cselekvéstmegszokott gyereket visszahúzta
mintegyasorsaoda,hogyaznemigazáncselekvés,hogytepapíronirkálszvalamit.
Azazigazicselekvés,hogymegcsinálszegybútort.Ésmindigvoltnéhánykolléga,
akinagyonpozitívanvisszajelezteazt,hogymicsodaremek tanárvan ittmellet
tünk,éscsodáltaatevékenységemet.Emelletténsohaneméreztemolyat,hogyaz
iskolaamásodikotthonomvagyahazám.Élvezetesmegretteneteshelyvolt,vol
tak kollégák, akikkel szívesen beszélgettem. Az pedig, hogy szaktudóssá, tudós
tanárráváljakegybizonyosterületen,eszembesemjutott.Falusigyerekkénténazt
láttam,hogyamígéhesazember,addignemeszmékkelkelltömni,hanemkenye
retkellnekiadni,éscsakmiutánjóllakottakenyérrel,akkorlehetbeszélgetnivele
bármirőlis.
MeghátaKádárrendszeregyolyanvilágvolt,amelybenaviszonyokordítóan

álságosakvoltak,ezértazemberneknagyonfontosvolt,hogyvalamivalóságélmé
nye legyen.Hogy a dolgok csakugyan keményen, következetesen, napról napra
fejlődvetörténjenekkörülöttem.Eztnemtaláltammegakézművességben,mert
hátnemvoltamsohaegyjómesterember,nemvoltigazánügyeskezem.Szóvalitt
csakegyátlagosszintettudtamhozni,mígatanáriszakmábanúgytűnt,hogyott
naprólnapra tudok fejlődni.És szerencsére teljesenhiányzottbelőlemazagőg
vagysértettség,hogyhaegyszervalamitmásmárkitalált,akkorénaztnemalkal
mazom.Vanolyankollégám,akitudatosannemírlesohasemmit,mivelnekisem
írtáklemások,ésfél,hogyhaőleírja,hogyőhogycsináltavégigeztafeladatsort,
akkoravégénmégmásismegcsinálja,ésmegszűnikazőhelyzete,mintkiemelke
dő,nagyrajztanáré.Énaztsohanemambicionáltam,hogyrámakollégáimúgy
nézzenek,mint kiemelkedő, nagy rajztanárra.Nekem nem volt fontos az, hogy
vetélkedésbekezdjekakollégáimmal.Nekemmindigazvoltafontos,hogyakkor,
ott, azzal a gyerekcsoporttal valahogy lendületbe jöjjek, elboldoguljak.Én vala
hogy–Kuczivalszólva–mindigvalamifélekreácsolást,azazegyfajtakreatívbar
kácsolástműveltemaz iskolában,hiába is akartam tőle szabadulni.Lehet, hogy
jobb lett volna, ha pontosan, precízen végigtanulmányoztam volna mondjuk a
Montessuorimódszert,aWaldorfmódszert,Steinereszméitésazokmegvalósulá
sát,shaComeniusnaknemcsakadidaktikájáttudomelolvasni,hanemképemvan
arról,hogyegészenpontosanhogyantörténtekadolgokazőiskoláikban.
Csakhogyapedagógiábanaleírásokáltalábanköltőifikciók.Talánaszentlőrin

cikísérletazegyetlenkivétel,mertGáspárvalóbanrendkívülkorrektülelénktár
ta,hogyottmiistörtént.Tehátbizonyosértelembenmégmindighiányosésfolt
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szerűmindapedagógiaikultúrám,mindaszociálpszichológiaikultúrám,ésnincs
egyolyaniskolamodell,ésmostmárvalószínűlegnemislesz,amelybebelehelyez
kedveénaztmondhatnám,hogyjó,akkormegvan,ittakézikönyv,ennekazisko
lánakígyésígykellműködnie,éshogyénennekaziskolánakakatonájakéntezt
apedagógiátpontrólpontravégigcsinálom,ésannakanéhányszázaléknyigyerek
nek,akitévedésbőlkerültide,sajnálkozvaaztmondom,hogygyerekek,szervusz
tok,eznemnektekvaló.Nem,énnemeztművelem,hanemapedagógiaikreácso
lást.Illetveműveltem,mertjelenlegaművészetiiskolaazértinkábbafeléhajlik,
hogyvanegykialakultmódszertan,amibeagyerekvagybetudilleszkedni,vagy
nem.Shanem,akkorelőbbutóbbbúcsútveszünktőle.
Azénszememkörüloptimistaráncokképződtek,tehátazénarcomonanevetés

ráncai vannak,mert a napjaim többnyire jókedélyű fütyörészéssel, viccelődéssel
megóravezetéssel teltek.Ahétköznapi viselkedésemben isegyoptimista,derűs
alakvoltamtöbbnyire.Konfliktushelyzetekben,kritikushelyzetekbennemmindig,
szerencséreviszonylagkevésvoltanagyon súlyoskonfliktushelyzetapályámon.
Teháténazéletörömeitmegélnitudó,derűsfelnőttembervagyok,akiazértsze
reticsinálniadolgokat,nohanemérziasajátfeladatának,hogymondjukegyfes
tőállványtmegcsiszoljoncsiszológéppel,deazértamikorelkészült,ésvégighúzzaa
kezétrajta,azcsakjóérzés,hogymilyenszép,éscsakbüszkénmutatja,hogyna,
ezténcsináltam.Vagyhaagyerekekcsiszoljákmeg,akkorugyanúgy.Szóvalha
bemegyekagyerekekközé,tudom,hogynemazafőfeladatom,hogyatudásom
közvetítsem,hanemaz,hogyennekatudásnakaközvetítéserévénagyereketegy
hasonlóanderűs,azéletnekörülnitudófelnőtténeveljem.Afeleségemésahárom
gyerekem persze eléggé megszenvedte az életemet, pedig én mosogattammeg
takarítottamotthon,ésnemvagyokegyhímsoviniszta,deazértnemtudtamhozni
aztazapaszerepet,amitmondjukegyderűsasztalosmestervagykertésztudhozni.
Utóbbinálmégpluszbanottadinnyeisahónaalatt.
A gyerekeknek jó szaguk van; odafigyelnek arra, amit mondok, megkapom

tőlüka szeretetvisszajelzést, amitnyilván igényelek.Folyamatosanolyangyere
kekkelvagyokkörülvéve,akik többnyire lendületesek,optimisták, szépek.Ésez
nagyonjódolog.Emellettúgyélemmegazemberikultúratörténetét,hogymin
den látszat ellenére humanizálódtak a felnőttgyerek és a férfinő viszonyok.A
toronytragédiaellenére,megmindenellenére,haatizenhatodikszázadiHollan
dia nevelési viszonyaihoz viszonyítjuk a helyzetünket, akkor mennyországban
élünk.Nemisnagyonértemeztazegészet,devalahogyazembermindennaptalál
valamit,amitösszerakhat,egymásraépíthet,ésnohaazegészegyrejelentéktele
nebbnek tűnik a számára, mégiscsak attól jó élni, hogy valamit megcsináltunk,
megismertünk,megfigyeltünk,megértettünk–vagycsakúgyösszeértavállunk.

Bernecebaráti–Budapest,2001–2002.


