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Kedves Olvasó!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi utolsó
számát az ISKOLA témában kiírt három pályázatunk legjobb írásai alkotják. Kiadványunk
borítóin Czégény Nagy Erzsébet, Gősi Ferenc,
Mentovics Éva, Szabolcsi Erzsébet és Szakáli
Anna; kiadványunk belsejében Baranyai Attila
iskolaépületeket bemutató fotói láthatók.
A folyóirat elektronikus változatát továbbra is
megtalálják a http://www.kepzeldel.hu oldalon.
Írásainkat fogadják szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes
időtöltést kívánok!
Keszy-Harmath Dániel (Danó)
***

Komor Zoltán: Becsengő
A haldokló öregember egyszer csak iskolacsengőre lesz figyelmes,
amely mintha a másik szobából szűrődne át. Ahogy oldalra néz, már látja is, hogy kezdődik a tanítás: rendezett sorban ülnek padjaikban a
gyermekek az osztályteremmé átalakult nappaliban, egy tanító pedig
szúrós szemmel néz vissza az ágyban fekvőre, majd az órájára, mint aki
siettetni próbálja az öreget.
Az idős férfi belátja, mennie kell, ám halotti ágyát, amelyet úgy
megszokott már az elmúlt hónapok során, semmiképp sem szeretné hátul hagyni. A baj csak az, hogy hiába is vonszolja maga után, sehogy sem
fér be az ajtón. A teremben nagy kacagás kezdődik, amint az ágyát
tuszkoló idős férfi kínlódását nézik, már-mát a tanítónak is kezd kellemetlenné válni a helyzet.
- Elég ebből! - csattan fel, s becsapja a terem ajtaját a férfi orra
előtt, a hihetetlen erőtől pedig - amivel becsapódik ez az ajtó - az öreg
rögtön hátra esik, vissza az ágyába, a paplan közé. Miközben odaát az
ábécét kántálják hangosan a gyermekek, a férfi lassan kileheli lelkét, s
elképzeli, hogy halotti imát hall.
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Frady Endre: Tanárok
Volt egyszer egy jó tanárom.
Nem is egy, hanem tán három.
Volt az öt is, húsz, vagy hatvan…
Nem biztos, hogy száz alatt van.
Vagy az idő szépít talán,
S nem is volt a sulink falán
Általam írt krétafirka:
„Aki tanul, stréber birka!”?
Régi élővilág órák…
Hol az idő szinte jó rák
Módján hátrafelé úszott,
S én csak ültem, mint egy túsz ott.
Mégis szép emlék e terem!
Meghallgattuk, mi hol terem,
S mely tengert nem úszik ponty át,
S néztük Fáskertiné kontyát.
Találgattuk, szétesik-e
(Nem csak szétes, van egy ike!),
Ám az túlélt telet, nyarat,
Mint az emlék, s egyben maradt.
Matekóra, történelem,
Mengyelejev s jó sok elem,
Kísérletek, füst és korom…
Így illant el ifjúkorom.
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Szabó István: Tanórai történet
Unatkozva ülök az osztályteremben,
Skubizom, hogy szemben, velem átellenben
A jó tanár néni fészkelődik folyvást:
Feneke a széken végez nagy mocorgást.
A jelenség előtt, mint blőd tanonc álltam,
Hogy lehet egy popó ilyen rakoncátlan!
Aztán lassan hullott szememről a fátyol,
Rájöttem a fertály ugyan mitől táncol.
Miért lett mozgása a széken most bolygó,
A sok nebuló meg csintalan mosolygó.
Úgy kezdődött minden, kérem, fél nyolc tájon,
Rendet raktam épp, hogy minden frankón álljon.
Hirtelen a szemem megakadt a széken,
Ott is a szövettel bevont ülő részen.
Megütközve látom annak állapotát:
Valaminek okán kifeslett a brokát!
Azt a rézangyalát, ezt csak nem nézhetem!
Máris javításhoz látott mindkét kezem.
Az ötletem kész volt, egyszerű és bátor,
Megállná a helyét bármikor és bárhol:
Fogtam, hoztam, s szúrtam mindjárt oda jövet
A brokát alá egy formás, szép rajzszöget!
Egyetlen kis, apró dolog volt a bibi:
A szög huncut hegye felfelé állt! Hihi!
Ez volt hát az indok, nem épp’ brillant hiba,
Emiatt indult el a szék gimnasztika!

Keszy-Harmath Dániel: Tantermi szemtanúk
Ablakba kitett
muskátli figyel, fiú,
hervad figyelmed?
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Golán Angéla Gabriella: Iskola (1-3)
Szétmálló kréta
sercegő haláltánca
csak por a földön.
*

Maszatos padok
szétkarcolt felülete
emlék a múltból.
*

Tudás oltárán
bölcsesség örök fája
feláldoztatott.

Mentovics Éva: Búcsú az osztályfőnökünktől
Tavaly, mikor kisdiákként
léptük át e küszöböt,
néhány társunk megszeppenve
könnyeivel küszködött.
Ő kedvesen elénk lépett,
mintha anyánk lenne rég,
s tekintete átölelte
minden apró gyermekét.
Felszáradt a könny azóta,
vidám lett a kis csapat.
Elmondta, hogy mi lesz fontos,
mi tilos és mit szabad.

Kezedben a tudás kulcsa,
tedd a zárba, higgy nekem!
Jöjj, vezetlek, hisz az utat
én már régről ismerem!
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Követtük Őt, s látszik bizony:
nem tanultunk hiába…
elénk tárult Betűország
varázslatos világa.
Ez a mesés tarka ösvény
tovafut, majd láss csodát:
a Hatalmas Tudás hegyén
hagyja ott a lábnyomát.
Lenke néni, hálás szívvel
búcsúzik a kis csapat,
hisz’ nem ad már ötöst nekünk,
de mosolya itt marad.

(Megjegyzés: A mi iskolánkban 3. osztálytól új pedagógusok tanítják a
gyerekeket, és ezzel a verssel búcsúznak a tanítóiktól.)

Kondra Katalin: Iskolás emlék
Emlékeim közt van egy iskola
sok-sok éven át, jártam én oda.
Ma is hallom még a csengő szavát
szemem simogatja tantermek falát,
Tanítóm szava a lelkemben él:
„Tanuljál fiam, hogy ember legyél!”
Életutamra itt indultam el
óvó tekintetük most is rám figyel.
Tanáraim voltak, s mint a szüleim
úgy óvtak, ha gyötörtek a félelmeim.
Intő példájuk a szívemben él:
„Tanuljál fiam, hogy ember legyél!”
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Pataki Edit: Aki emberrel dolgozik…

(Pedagógusnapra, szülők, nevelők napjára)
Ne emlegesd a kenyeret,
mellyel gyermeked eteted;
ne mondd, hogy tied a fedél,
amely alatt családod él;
ne mondd: fiad -tulajdonod,
ezért rugdosni is jogod,
ne hangoztasd, hogy mérce vagy,
ha ellentmond tetted, szavad,
hiszen mikor ütlegeled
– tekintélyed követeled –,
emberségében sérted meg,
csupán mivel szerinted vét,
megtaposod önérzetét,
s sunyít előtted, mint suta,
megrugdosott korcs kiskutya,
meghunyászkodik, hazudik,
retteg, ezért megalkuszik,
parancsodnak elébe megy,
és szolgalelkű bábu lesz,
vagy dacot ébresztesz, s makacs,
engesztelhetetlen kamasz
marad, amíg körödben él,
vagánykodik, de félve fél,
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s ha uralmadból kikerül,
ott is fölébe magasodsz,
megnyomorítja ostorod…
s ha hajbókol vagy hízeleg,
irányítja a gyűlölet…
Életmű lesz vagy torzulat?
ezt szabja meg mai szavad…
Ne formálj bábot – képed ő,
vele kezedben a jövő,
mert holnap benne élsz tovább,
vele kijátszod a halált,
hiszen ő téged örökít,
neved és arcvonásaid,
téged visz ezredíziglen,
ha akarod, és hogyha nem,
s bármit követsz el ellene,
válasz lesz rá az élete,
dolgozz hát érte és vele!
Ha tiszteled, méltányolod,
társaddá is formálhatod.
Aki emberrel dolgozik,
jelent és jövőt alakít...
Embert formáló emberek –
szülők, tanítók, mesterek –,
emberségesek legyetek!
***

Nyílt irodalmi pályázatok: http://www.poeta.hu
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Gősi Vali: Iskola (1-3)
rőt falevéllel
szállnak a fecskék délre
fényhíd az égbolt
*
ősz-arany emlék
tanítómat idézi
égi a hangja
*
ősz hava ébred
felhőtlen gyermekmosolyt
őriz az álma

Frady Endre: Idényszakács
Míg odakint zajlik a bál,
Konyhában a szakács abál,
Habar, paníroz és kiránt,
S vaktérképre képzel Iránt:
Történelem-földrajz tanár.
Nyáron is éhbért kap, s ha már
Ráér, egy kis pénzt is keres.
Negyven sincs, de haja deres.

Frady Endre: Osztálykirándulás
Zsugázik a vagány osztály,
S épp, amikor Béla oszt, „Állj!”- kiált az őrt álló lakli
Lajos, s volt-nincs mini pakli.
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Tanár vizslat körös-körül,
Tengely mentén megpöndörül,
S huzatától kis papiros
Hullik elé. Ász, a piros.
Lehetne bár éppígy alsó,
Ugyanígy folyna a hal-show:
Osztály pislog hangtalanul,
Pont, mint aki pontyul tanul.
Fél perc, és a kártyahalom
Tanárnál van. „Lefoglalom.”- szól, és kimegy jóemberül.
Új pakli meg előkerül.

Majzik Ilona: Nincs még egy tanító
Nincs még egy tanító se földön, se égen,
Aki annyit jelent vénségemre nékem,
Amennyit számomra jó tanítóm jelent,
Aki bőven s joggal mérte a tenyerest.
Nincs még egy nádpálca kutatva, keresve,
Amely más tenyerén tudatomba verte,
Hogy csak kitartásból nő a tudás fája,
Gyermekkorom réme, Fodor Juliskája.
Nincs még egy olyan nő, aki úgy megszépül,
Zömök csontos létből karcsúvá szelídül,
Ahogy te énnékem tündérré változtál,
Szebb vagy képzetemben bármely amazonnál.
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Nincs még egy szivarfüst, szünet hírhozója,
Apró karikákat az időbe írva,
Amely hosszú szipkás szivarodból felkelt,
Átlépvén az időt, teret és félelmet.
Van még pár vén diák köztük költő, író,
Kiknek sokat jelent egy öreg tanító,
Ki a magyar nyelvet oly magasba vitte,
Hogy vén tanító volt, s múzsa lett belőle.

Dittrich Panka: 1. osztály
Könyv, ceruza, toll,
ismeretlen szeptember
hagy örök nyomot.

Dittrich Panka: Írásóra
Táblán krétapor
vonalakban bujkáló
tudni akarás.

Mentovics Éva: Pedagógusnapra
A-tól Zs-ig megismertünk
minden betűt mára,
számokat is tudunk írni
füzetbe, táblára.
Képeskönyvből már egyedül
olvassuk a verset azt is tudjuk, ez nem minden,
ez még csak a kezdet.
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Vágyunk mindig új tudásra,
jönnek a miértek.
Tanítasz és szeretsz minket,
tudjuk, hogy megérted.
Fáradoztál sokat értünk,
volt öröm és bánat.
Hálás szívvel nyújtjuk Neked
most e virágszálat.
Elsuttogja e kis virág
hajladozva Néked:
Köszönjük a sok új tudást,
ezt a vidám évet!

Sánta Hajnalka: Iskola-haiku
A padba vésett
jelek az őszi szélben
felkavarodnak.

Mentovics Éva: Köszönöm
Ő tanított betűt írni,
megfogta a kezemet.
Így biztatott: nehogy feladd,
ügyes vagy, ez megy neked!
Mosolyával simogatott,
dicsért kedves szóval,
ha valami rosszat tettünk,
elég volt egy sóhaj…
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ha az utcán átsétáltunk,
kézen fogva vezetett,
ha valamit megkérdeztünk,
máris jött a felelet.
Mesét mondott, dalolt nékünk,
kedves, csengő hangon.
Víg dalait azóta is,
ma is szinte hallom.
E kis virág elmond mindent,
amit én csak érzek.
Az elrepült, dolgos évet
így köszönöm én meg.

Haász Irén: Haza
Hol a szeretettel
mint meleg szvetterrel
betakarózhatom,
s vigasz reményével
panaszolhatom el
minden kis bánatom;
hol puha, vetett ágy
vár, tiszta, rendes ház,
s a kertet ápolom,
és kedvenc ételem
mind megfőzik nekem:
az az én otthonom.
Hova társak járnak,
jó barátok várnak,
s a kapu sarkig tárt,
hol tudás ad neked
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bő ismereteket
és széles láthatárt,
hol erkölcs, tisztesség
mindig plántál beléd
néhány alapszabályt,
s nehéz a feladat,
bár az idő szalad:
az a te iskolád.
Ahol szomszéd kopog,
mert süteményt hozott,
és megkínál vele,
hol ismerős az út,
mely a domb felé fut,
és minden szeglete;
s ódon kapuk alatt
lebegve fennmaradt
a régmúlt szelleme;
hol postás integet,
és boltos rád nevet:
az a te lakhelyed.
Hol mindenkit értesz,
segítséget kérhetsz,
kenyeret és munkát,
hol ismeretlenek
is felköszöntenek,
és éltetik egymást;
s ha el is mész egyszer,
de könnyes szemekkel
holtodig visszavágysz,
hol születtél és élsz,
és meghalni remélsz:
az pedig a hazánk.
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Böjthe Pál: Búcsú a tanítótól
Az elemi iskola valamely évében történt, hogy amíg tornászni voltunk,
a hatodikosok elfoglalták az osztályunkat. A következő órára már hibátlanul visszaszolgáltatták a termet, csak a táblán felejtettek ismeretlen
jeleket. A tanító néni megfejtette nekünk a hieroglifákat, s jó pedagógus
módjára, rögtön okított is: „Látjátok? Ha már most az ágak hegyén jár az
eszetek, mi lesz, amikor elválnak útjaink? Ötödiktől minden tantárgyat
más tanítja, a tanároknak nem lesz idejük, türelmük egyenként foglalkozni veletek. Felírnak egy ilyen rövidítést, s elveszítitek a szálat.” A történet élénken élt bennem. Ugyan nem görcsöltem, később azért éberen
tartottam tekintetem a beköszönő ötödik osztályon.
Eleinte nem volt semmi különös. Miután iskolát cseréltem, az új osztálytársak krumplit szedni jártak vagy két hétig, én pedig, mert éppen a
szünidő végére bizonyos baleset következtében majdnem elveszítettem
a hüvelykujjam, mint sérült, az iskolában tébláboltam.
Aztán az őszi munkák elfogytak, a mező kopár lett, sok egyébbel
együtt, de az osztályok zsongani kezdtek. Feketetábla, katedra, tanárok,
napló, most már ajánlatos lett fontolóra venni a valamikori figyelmeztetést. Rövid ismerkedés után, magyarórán fogalmazást kellett írni a tanévkezdésről, s bár tanárnőnk a Tompos Gabi fogalmazásán háborodott fel
a legjobban, aki azzal találta kezdeni élménybeszámolóját, hogy „Egy
szomorú őszi napon…”, azt kell mondanom, a későbbiekben mindig gyengén
szereplő osztálytársam írta a legnagyobb igazságot. Nem tudom, ki hogyan van vele, nekem világéletemben borzasztóan szomorúra sikeredett a
tanév legelső napja. Ehhez semmi köze nem volt a napsütésnek, vagy zokogó égboltnak, sőt arra a huszonnégy órára talán a vakációs élmények
sem voltak befolyással. Szeptember tizenötödike makacsul függetlenítette magát a naptárban, kire nem tudott hatni sem tizennegyedike, sem
tizenhatodika, vagy egyéb körülmény. Mert egy nappal korábban
legfennebb sóhajtva, ám nem kedvetlenül gondoltam az elmúlt nyárra és
esetleg pici izgalommal a másnapi kezdésre. Tizenhatodikán pedig, már
régen elfeledtem az előbbi nap bánatát, hogy elkezdődött az iskola. Jöttek a barátok, osztálytársak, az élet ismét gazdag lett. Eleinte, az emlí-
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tett baleset miatt kissé egyedül maradtam, hanem délutánonként ott
folytattuk, ahol az éppen elillant vakációban abbahagytuk.
Aztán a kéthetes munka lejárt, a tanítás teljes jogaiba lépett. A rövidítések egyelőre elmaradtak, viszont két rövid szó megajándékozott
az első, később amúgy nem túl gyakori jelessel. Az osztálytársak egy
része helytelenítette, mások egyenesen zúgolódtak, hogy talán a no és
nono kikotyogásáért nem kellett volna éppen a legnagyobb osztályzatot
kapnom, vagy akkor már más is érdemelt volna ilyen kitüntetést. Mit
bántam más részesedik, vagy sem. Viszont nagyon örvendtem ennek az
egyszerűsége miatt talán tökéletes nyelvtani válaszra kapott értékelésnek. Jól tükrözte azt az áldott állapotot, amikor egy tizenegy éves
gyerek már valamit tud, de még nem vénült oda, hogy –mint anno- azzal
törődjön, ez a két szó a színtiszta magyar nyelv apró építőeleme.
Úgy emlékszem erre, mint az ártatlanság korának záró epizódjára.
Mindig távolt állt tőlem a remekbe szabott iskolai megjelenés, netán
szereplés. Kisebb-nagyobb huncutságokra könnyen ráálltam. Mégis,
olyan zsenge jóhiszemű voltam, csodáltam a felnőtteket, akik –hitem
szerint- az iskolában csak szépről és szépen beszélhetnek. Ha egy picit
jobban megpiszkálom a kérdést, el kell ismernem, az őszinte naivitás
mellett volt egy póztalan „így akarom-szeretném” hozzáállás is.
Nyelvtan órán a tanárnő véget vetett ennek a kettősségnek. Az öszszetett szavakat tanultuk, mindenkinek jutott eszébe példa, s ezeket
rögtönzés formájában le is jegyeztük. A kiértékelésnél robbant a hangulat, mert a mérhetetlen fösvénysége és kapzsisága miatt az osztályban – mindenféle más mellékzönge nélküli -Skózsinak keresztelt Marti
Ernő társunk a szarvas példájával hozakodott elő. A jó tanulók felsziszszentek, a feladatot értők nevetgéltek. Mindeközben a tanárnő tekintete elsötétedett, arca eltorzult, majd magából kikelve ordította:
– Hát fiam, szerinted szarból és vasból tevődik össze ez az állatnév?
Íme, az iskolában is lehet csúnya szavakat használni, s ezt akár egy
tanár is megteheti.
Miért olyan fontos ez az ötödik osztály? Nem különösebben fontos.
Egy volt abból a sorból, melynek végén az ember kiröppen egy viszony-
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lagos biztonságból, hogy szembe nézzen a tükörrel: vajon mi ragadt rá a
tizenkét év alatt. Hanem, valamiért mégis különleges. Pontosan nem tudom szavakba önteni, inkább csak egy érzés. Akár a következő év, hiszen soha olyan nagynak iskoláim során nem éreztem magam, mint hatodikban. Még érettségikor sem. Nincs rá magyarázatom, s iskolás életemben felbukkant néha ilyen –legalábbis látszólag- megmagyarázhatatlan hangulat. És mégis. Valami történt ötödikben. Már nem volt a tanító
néni, de őszintén, nem is nagyon éreztem hiányát. Később sem. Ő alapos
munkát végzett, harmincöt év után is emlékszem némely tanítására. Aztán hagyta, az élet folyjon a rendes kerékvágásban: átengedett a tanároknak. Így az iskola változatosabb lett, s nyitott mivoltunkra jellemzően hiba nélkül befogadtuk. Megtörténhet, eleinte kissé félszegen viselkedtünk egymással, mert mint kiderült, alig voltak együtt „régiek”, úgy
gyúrták össze ezt az osztályt, ám hamar összerázódtunk. Az is ennek
az évnek történetéhez tartozik, hogy mindjárt az elején tanárunk lemarházott engem, amikor algebra órán a zárójeles feladatot, milyennel
azelőtt sohasem találkoztam, nem a megfelelő sorrendben oldottam
meg. Rosszul esett, később a matematika végképp kihullt életemből, viszont nem ezért. Kisebb-nagyobb koccanások, súrlódások, jó kedélyű
órák mind megestek. Emlékezetem szerint ötödik osztályban egy valami
nem történt meg: nem ért sem engem, sem más osztálytársamat oly
mértékű igazságtalanság, az a súlyos cselekedet, amely bele ég az ember lelkébe. Mint történt alig másfél évvel később, amikor egy kötelező
hadgyakorlatról ellógott az egész osztály, évharmad végén mégsem
egyformán vonták le a magaviseleti jegyeket. Voltak kiváltságosak, s mi,
a többiek. Ez súlyos jellemhiba volt osztályfőnökünk részéről, aki szamárságát azzal tetézte a leginkább, hogy ezáltal egyáltalán nem sikerült összeugrasztania minket. Viszont elérte, amit nem szabadott volna,
beültette a gyanakvás magját lelkünkbe.
De addig még volt. Ez a tanév - amikor olyasmikkel is találkoztam,
amivel korábban soha - esetleg bemelegítőként tartható számon az
előttünk sorakozó évekhez. És mégis: az elemi iskola után minden gyökeresen megváltozott. A tanárok tekintetében a tanító néninek tökéle-
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tesen igaza volt. Abban az egyben tévedett, mindez nem hatodik osztályban következett be, hanem jóformán rögtön azután, hogy kirepültünk védő szárnyai alól.

Domonkos Marcell: Iskola haikuk (1-6)
Kezemben kréta
de félek, a tábla most
üresen marad
*

Keresztként cipel
három egyest hazáig
egy bukott diák
*

Verset szavalok
Közönségem egy tanár
és golyóstolla
*

Diákszerelem.
Egy fájó emlék róla
a bizonyítvány
*

Pad alatt papír
Tudás tiltott gyümölcse
betűk közt érik
*

Kovácsold elméd!
A tanár lesz az üllő
és a kalapács

Szabó István: Iskola – haiku
Diák-téglákból
Az iskola-habarcstól
Közösség épül.
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Losonczi Léna: Lélekbe vésve
Térdel a csend. Az ima néma.
Még egy főhajtás, és nincs több közös téma.
Még egy simítás. ... még egy ölelés. ...
Még egy mosoly ... egy végső csengetés ...
És kiröppenünk, üres lesz a fészek,
Még egyszer fájón felzeng búcsúének.
Aztán a csend.
Aztán a csend. Csak belül szól a dal
a távozók szívében…
már emlék dala kél –
mint fény hajnali égen.
Megkezdett szavaitokat majd mi írjuk
tovább emlékbe, vágyba, némaságba,
mint Ti írtátok magatokat
sok puha „márványba”,
– akaratlan –
vésődve tanítványba.
Mert itt maradtok mind
elrejtve bennünk,
kikre felnéztünk,
kikben bíztunk,
kiknek patak-szavát szomjaztuk.
Itt maradtok mind
elrejtve bennünk,
mint kagylóban a gyöngy,
mint vonalban a pont,
mint földben a rög.
Itt marad hangotok, szavatok
a lélekbe vésve, örök időre.
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Most indulunk…
De hadd mondjuk el még utoljára,
hogy fáradozásotok mégsem volt hiába,
hadd mondjuk el, hogy értjük végre,
mit gyermekszemünkben Ti nem vettetek észre,
jó tanáraink:
- Most már értjük,
hogy Ti fáradhatatlanul
az értelem kihajtó bimbóit babusgatjátok,
kérdő tekintetekbe oltotok
sok nemesített üzenetet,
összegyűjtitek a sápadt csillagagyogást,
hogy magatokon átszűrve szétszórhassátok,
fénnyel árasztva a táguló horizontot.
Köszönjük hát,
hogy nap nap után dédelgetitek
a drága magyar szót,
s önharcotokban győzve türelemmel
újra meg újra kitűzitek a tudás zászlaját.
Köszönjük hát,
hogy szívvel és hittel,
két kézzel adakozva
szétosztjátok magatokat
az örök időben,
- Ti áldott magvetők!
Köszönjük hát,
hogy szívetek szerint
puha mohával köveznétek
minden utat az indulóknak,
s reménnyel bélelnétek
sok ébredő csodát. . .
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Térdel a csend. Az ima néma.
Még egy főhajtás, és nincs több közös téma.
Még egy ölelés… még egy mosoly…
Pár szál virág… pár elkenődött könnycsepp…
Kiröppenünk, és üres lesz a fészek.
Még egyszer végleg felzeng búcsúének.
Aztán a csend.
A csend öleli át e falakat –
- bennünk a néma hála –,
de kérjük: Isten áldja
az itt-maradtakat!

S. Farkas Zsuzsanna: Múlt és jelen –
gondolatfoszlányok iskolámról
Sosem felejtem el azt a napot, amikor megkaptam az első iskolatáskámat. Nagyon kemény volt, hátamra akasztható, és barna, pont olyan
amilyet szerettem volna. De nem is ez a lényeg, hanem a boldogság, amit
éreztem, mikor a boltból kilépve szaladtam vele hazáig. Mit szaladtam?
Repültem! Hogy miért futottam, arra nem emlékszem, talán, hogy minél
előbb belepakolhassam a füzeteket, tolltartót, vagy eldicsekedhessek
vele a még óvodás testvéreimnek. Nem tudom… Csak a felszabadult érzés maradt meg, ahogy boldogan szaladok az utcánkban. No és seb a könyökömön... Az történt ugyanis, hogy a nagy sietségben megbotlottam,
és mint egy béka elnyúltam a poros járdán. Más bajom nem esett, csak a
könyökömet horzsoltam le, de annyira, hogy nagyon halványan, de a mai
napig látszik a heg nyoma.
Nehezen barátkozó, csendes, visszahúzódó gyerek voltam… Kezdetben megilletődötten ültem végig az órákat, később persze feloldódtam,
és a szünetekben elkezdődött az ismerkedés.
Emlékszem az udvarra… Mindig „gumiztunk” a lányokkal. Ugye emlékeztek milyen is a gumizás? Akármilyen rövid szünet volt, mi cifráztuk,
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ugráltunk boka, térd, combig emelve a gumit. Néha ugróiskoláztunk,
vagy futkároztunk. Később, „nagylány korunkban”, az udvart körülvevő
fák alatt csoportokba verődve pusmogtunk: ki, kibe szerelmes, és hogy
milyen idétlen ruha van már megint a Csillán, és olyan majom ez a lány!
A tornaórákat szerettem, csak a „kidobóstól” féltem. Néha levegőt
sem kaptam, olyan keményen eltalált a labda. Az öltözők semmivel össze
nem téveszthető „illatát” a mai napig érezni vélem… Szerettem a bordásfalakkal körbeaggatott tornatermet, nemcsak az órák miatt, de az
ünnepségek is itt zajlottak, itt sorakoztunk fel, kék, majd piros nyakkendőnkben, ünnepi ruhában. Most mosolygok magamban… NOSZF, és
április 4, kisdobos és úttörő… Szavak, fogalmak, melyek akkor életünk
részei voltak, ma már a gyermekeink történelem érettségi tételei közé
kerültek: A hetvenes évek hétköznapjai. Azért én meséltem arról is nekik, hogy mi akkor is ugyanúgy éreztünk, játszottunk, buliztunk, voltunk
szerelmesek, mint ők, a rendszerváltás után születettek. Változhat a
világ, átírhatják a történelemkönyveket, de a gyermek játszani akarása
és a serdülőkor lázadása, az nem változik.
Ünnepek… Talán a május elsejék maradtak meg bennem a legélőbben.
Rengeteget lehetett lógni, elmaradtak az órák, mert napokig gyakoroltuk a felvonulásra a menetelést, és fújtuk teli tüdőből a „Mint a mókus
fenn a fán”, és az „Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse…”
kezdetű nótákat. Néha ma is éneklek a gyermekeimnek mindenféle régi
mozgalmi dalokat, nem kis derültséget keltve ezzel körükben. Tágra
nyílt, hitetlenkedő szemekkel hallgatnak…
Tél… Dühöngő északi szél, alig bírok lépni, szemembe fújja a havat,
arcomat ezer szilánkként csapdossák a jéghideg hópelyhek. Alig látok
és fázom. Előttem megy nagyanyám, erősen markolja csöpp kezem, és a
háta mögé zavar, hogy védjen a széltől, a hótól. Kezében az iskolatáskám. Kisiskolás koromban minden télen így kísért, saját testével óvott,
elbújtatott a háta mögé, hogy ne érjen a szél…
Osztálykirándulások… Emlékszem egyszer összevesztünk, ki üljön az
Andi mellé a buszon, mert ugye hárman voltunk barátnők… Végül mind-
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hárman ott nyomorogtunk a kettes ülésen és egymás haját huzigáltuk,
hátha valaki feladja, és áttelepszik egy üres helyre.
Egy alkalommal nem tudtam elmenni kirándulni, mert az öcsém skarlátos lett. Akkoriban nem mehettünk egy hétig iskolába, mi a testvérei
sem. Kinn volt a piros cédula a kapunkon, karanténba helyeztek bennünket. No, akkor nagyon elkeseredtem, mert míg én a hipermangános vízben sikáltam a kezemet félóránként, a többiek élvezték a kirándulás
örömeit. Különösen akkor kenődtem el, mikor a lányok elmesélték, hogy
hazafelé, a busz hátsó ülésén nagy smárolások zajlottak! Meg voltam
győződve róla, hogy akkor maradtam le életem első csókjáról!
Voltam őrsvezető is, a Nyuszi őrs vezetője. Nem igazán vagyok vezetésre termett egyéniség, így a legtöbb őrsgyűlés, rohangálásba, kiabálásba, anarchiába fulladt, hiába próbáltam vékonyka, bizonytalan hangomon rendet teremteni. Aztán nyolcadikos koromra némi tekintélyre
tettem szert: rajtitkár lettem! Előző nyáron részt vettem egy rajtitkár
képző táborban. Nagy megtiszteltetés volt ez akkor, és felejthetetlen
élmény! Reggel ébresztő, trombitaszóra! Sorakozó! Jelentés! Zászlófelvonás! Aztán foglalkozások, esténként tábortűz, játékok. Az „Il
Silentio” dallamára: lámpaoltás. Ó, mennyire élveztük, mennyit bolondoztunk!
Maga az iskola épülete régi volt, emlékszem a többnemzedéknyi diák
taposta lépcsők fénylő kopottságára, a magas termekre, nagy ablakokra.
Emlékszem az iskolacsengő hangjára, melyet meghallva, mintegy varázsszóra, özönlött a sok kék köpenyes diák, lefelé az udvarra. Emlékszem a
szalvétába csomagolt tízóraik ízére (parizeres zsemle). A suli utáni fagyiéra is, mely jeges volt, vizes, és 50 fillérbe került.
És emlékszem az utolsó tanítási napra… Együtt mentünk haza az
egyik fiú osztálytársammal. Szomorú voltam, hiszen éreztem, hogy lezárult egy korszak az életemből, aggódtam, de vártam is, hogy milyen lesz
majd a gimiben. Hirtelen ötlettől vezérelve elővettem a matek könyvemet, és a földre dobva belerúgtam. (Elnézést minden matematika tanártól, de a számtan sosem tartozott az erősségeim és a kedvenceim közé).
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Jóska szó nélkül követte a példámat. Így mentünk hazafelé, a lassan
széteső matek könyvvel „focizva”, egy szót sem szólva a másikhoz.
Az évzárón én mondtam a nyolcadikosok búcsúbeszédét. Majd szétröppent az osztály, sokukról már semmit nem tudok.
Az iskolából időközben idősek otthona lett. Szépen rendbe hozták,
kívül, belül megújult az épület. Egyszer voltam benn, gyermekem szerepelt, egy, az otthon lakóinak rendezett műsorban. Nem ismertem rá a
régi iskolámra, más volt a „szag”. Hiányzott a jellegzetes iskola illat, a
krétapor, a grafitceruzák illata, a tornaterem, az öltözők izzadtságszaga, és a folyosó végén sorakozó medicinlabdák megszokott látványa.
Olyan érzés volt, mintha elvettek volna tőlem valamit. Múltam egy nagyon is meghatározó darabkájának helyszínét.
Minden nap elmegyek volt iskolám előtt, és mindannyiszor összeszorul kicsit a szívem. Ott, ahol valaha vidám nevetés, zsibongás verte fel
a csendet, az ifjúság reményteljes jövője szövődött, gyermeki, bolondos vágyak és álmok kergetőztek a levegőben, ahol a folyosón sosem
tudtunk lassan közlekedni, ahol tanáraink vonultak méltóságteljesen,
hónuk alatt az osztálynaplókkal, ott most csend van, kórházi ágyak és
fertőtlenítőszag. Az itt lakók múltjukba temetkezve, reményvesztetten vagy megváltásként várják sorsuk beteljesülését: a halált. Nem
morbid ez egy kicsit?
Úgy érzem, annak az épületnek a levegőjében örökre ott marad a
dolgozatírás előtti percek izgalma, visszhangzik az öreg falak között a
diákok nevetése, szaladó lépteik zaja.
Akinek van hozzá füle, talán hallja is…
Az is eszembe jutott: lehet, hogy én is idekerülök? Ott fejezem be
életemet, ahol elkezdtem tanulmányaimat. Ott felejtek el lassan mindent, ahol megtanítottak gondolkodni. Ott botorkálok járókerettel az
elmúlás útján, ahol valamikor kettesével véve a lépcsőfokokat szaladtam
a fénybe, a szabadságba, a jövő felé. És ott emlékezem az első iskolámban eltöltött évekre… No, de leállítom a fantáziámat.
Reménykedem, hogy erre nem kerül sor.

23

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2011/5. SZÁM

Budapesti Corvinus Egyetem - Közgáz Karok, Budapest, Fővám tér

Piarista Gimnázium, Budapest, Pesti Barnabás utca 1
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Veres Piroska: Gesztenye koppan a fáról
Gesztenye koppan a fáról,
A fűbe zuhan, s a földön hever.
Őszi lombokról csorogva pottyan,
Kemény fejében nyári teher.
Sima kis teste tenyérbe simul,
Barna fejecske szemet hunyogat.
Elteszem zsebbe, emlékezetbe,
Gyermekkor álma benne simogat.
Gyertyás virágok csillagnak égtek,
Május-éjszakán himbáló csendben.
Álmukat szőtték tüskés bogyókba,
Konok gesztenyék termékeny rendben.
Évek múltak: óh, iskolás évek!
Belőlük érett sok komoly tudás…
Gesztenye koppan poros utamra Szemvillanásnyi bátor zuhanás.
Az iskolakezdés azóta is emlék.
Zsebembe nyúlok mindig hirtelen.
Lám, valami mocorog odabenn:
Két barna gesztenye - életemhez kellék.

Veres Tamás: Hálaének a pedagógusoknak
Köszönöm, hogy megtanultam írni.
Köszönöm, hogy jól tudok számolni.
Köszönöm, hogy a rajzaim szépek.
Köszönöm, hogy a fogaim épek.
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Köszönöm, hogy tudok viselkedni.
Köszönöm, hogy szeretek szeretni.
Köszönöm, hogy fohászkodtak értem.
Köszönöm, hogy más nyelvét is értem.
Köszönöm, hogy tudok fejen állni.
Köszönöm, hogy könnyű barkácsolni.
Köszönöm, hogy tudom, kik a hősök,
és azt is, hogy mik a főemlősök.
Köszönöm, hogy a térképet bújva
eljuthatok akármilyen útra.
Köszönöm, hogy tudom, mi az Erő,
sok tudásom gejzírként tör elő.
Köszönöm, hogy önök megneveltek,
a rossz útról mindig eltereltek.
Köszönöm, hogy tartást adtak nekem,
érzem, hogy így jobb lesz az életem.

Szabóné H. Anna: Az élet folyton tanít…
Életiskolád
ha úgy érzed, kijártad,
céltalan mész el…

Szabóné H. Anna: Elmúlás
Iskolacsengők,
de rég elhalkultatok!
Évek ketyegnek…
***

Csatlakozz a Verslistához! subscribe@verslista.hu
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Szabóné H. Anna: Letűnt gyermekévek
Átizzadt órák
melengető percei
már deresek rég…

Szabóné H. Anna: Csengetés

Szabóné H. Anna: Őszidő

Ősz opálszemén
a tudásvágy elvakult,
a jövőbe lát…

Elhalkult zsivajt
csenget a diák-emlék,
s hajamba őszt csen…

Ságiné Szűcs Klára: A betű
Jó ideje görnyedt már a számítógépe felett. Megnézte az üzeneteit,
látogatta a megszokott oldalait, tájékozódott a nagyvilág eseményeiről,
majd játszott egy kicsit a kedvenceivel. Végül nagy sóhajtással fellépett arra a közösségi oldalra, amin nem régen regisztrálta magát. Sokáig vívódott, hogy tegye-e, mert nem nagyon bízott benne. Régen használta már a számítógépet, ügyes volt a szövegszerkesztésben, tudott
prezentációt készíteni, s az „emailezés” sem okozott neki gondot, de a
közösségi oldalaktól félt. A nagy fia bátorította, mondván, ott az élet
anya, így aztán regisztrált. Most meg bosszankodik, mert nem boldogul
az üzenetekkel. Pedig sokan jelölték ismerősnek, s ő is jó néhányat viszszaigazolt. Néha fogalma sem volt kit honnan ismer. Biztos volt benne,
hogy nem lehet az olyan ördöngös, s így hatvan felé is megtanulhatja az
ember lánya. Az üzenetei azonban nem értek célba.
Miközben ezen töprengett, elé tornyosult egy régi emlékkép. Hat éves
lehetett, első osztályos, alig kezdte az iskolát. Ül a kiskonyhában egy
hokedli mellett, vele szemben a fiú ikertestvére, s nagy elszántsággal
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rajzolgat valamit. A nagymama a sparheltnál áll, és az aznapi vacsorát
főzi, nagytata - szokás szerint - a dikón olvas. A három nagyobbacska
gyerekük szanaszét a konyhában tesz-vesz. Csak anya hiányzik, ő most
is dolgozik. Mindenki elfoglalja magát valamivel, csak néha szólalnak
meg. Az unokáknak pedig gyakorolni kell. Nem rég volt családlátogatáson a tanító néni.
- Ügyes, szorgalmas, jó gyerekek. - mondta. Csak a betűkkel nincsenek
barátságban. Gyakorolni kell, minden nap, legalább húsz percet.
A nagymama biztosította a tanítót, hogy ez így is lesz. Újságpapírból
gyakorló füzetet kötött. Anya hozott jó vastag postairont, azzal kellett
írni. A gyerekek pedig ültek és egykedvűen, nem túl nagy lelkesedéssel,
rajzolgattak. Hiszen mennyivel jobb lenne kint játszani a többiekkel!
- Figyelj már oda lányom! - hallatszott mama hangja. Nem látod, hogy
hanyatt esik a „D”? Az „A” meg olyan, mintha háztető lenne!
A kislány válaszként jó vastag, kerek „D”-ket, meg „A”-kat kanyarított,
el is szakadt az újságpapírfüzet. Végül papa kegyelmezett meg a gyerekeknek, s végre elhangzott a ”na, mehettek” bűvös mondat.
Istenem, de rég volt. Volt ez egyáltalán? Volt egyáltalán élet a számítógép előtt is? Elhinnék ezt a mai gyerekek? – töprengett el. Hiszen ők
már csaknem telefonnal, meg laptoppal a kezükben születnek. Vannak
országok, ahol nem is tanulnak betűket írni, hanem mindjárt a számítógépes írást gyakorolják. Egy információtechnikai és oktatástechnológiai
konferencián egyenesen azt mondták, hogy az iskolások előbb-utóbb digitális pennával írnak majd. Az egyetemeken meg mindent gépen kell
csinálni. Nem, nem hinnék el, hogy volt olyan világ is, amikor a gyerekek
újságpapír füzetben rajzolgatták a betűket, meg a szavakat, meg j-s és
ly-os helyesírást. Az valóságos őskor lehetett.
- Mit csinálsz nagyi? – szaladt be a szobába alig hét éves unokája.
- Nem boldogulok ezzel az üzenettel, el szeretném küldeni. – válaszolta.
- Hát még ezt sem tudod? - lépett oda a géphez a kisfiú, s lenyomta az
Entert.
- Oké, végre életre keltél. - olvasta másnap.
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Mészely József: Fordított napra
Füzetecském, ma te másold le
helyettem is a nyelvtan leckét!
Könyvecském, te pedig biflázd be
a lánglelkű Petőfi Sándor versét!
Vonalzócskám, ma te mutasd meg
a számegyenesed számait!
Furulyácskám, ma te skálázd el
a bűvösen zengő dó-re-mit!
Radírocskám, ma te javítsd ki
temérdek hibám, és légy nyakas,
ma a tanci sem kételkedhet,
hogy a füzetem csak miattad lyukas!
Tollacskám, ma csak te pacázz,
így rád foghatom én is végre,
én tiltakoztam, de mégis ejtettél
foltot a rendes füzetvezetésre!
Ti pedig, mókás szamárfülecskék
tagadjátok le, hogy én gyűrtelek,
ma legyetek a füleitek gazdái,
hogy ne kelljen pironkodnom értetek!
Ceruzácskám, ma te húzd meg
az átlót a tanult síklapon!
Szelecske, te pedig engedd,
hogy röpítsen a tollas kalapom!
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Hű társam, te kopott hátitáska,
ma te cipelj engem a hátadon
és amíg a suliba érkezünk,
ötleteimet veled is megosztom!
Ha már fordított napra készülünk,
hát álljon fejre az egész osztály,
akár a koronás fa törzsén
a kopogva gyógyító harkály.
Ha akadna, kinek nem tetszene
ötleteimet kínáló versem,
az vegye vállára minden gondomat,
és sírjon, de nevetni elfelejtsen!

Haász Irén: Hol vagytok tanítóim, régiek?
Hol vagytok tanítóim, régiek?
Tán mennybe emeltek az égiek.
Minden bizonnyal a felhők fölött
Folytatjátok, kis angyalok között
munkátokat lelkiismerettel,
nyitott szívvel és tiszta lélekkel,
elnéző szigort, jóságot adva;
emelkedjenek még magasabbra;
legyenek jobb, okosabb angyalok,
mint volt sok földi tanítványotok.
Nem adhatunk mást, csak mi lényegünk…
Hát hálás szívvel megköszönhetünk
– volt tanítványaitok - minden szót,
mosolyt vagy az intőt, mely nekünk szólt,
mert nevelt s tanított akkor az iskola
egyszerre; és nem volt abból vita,
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hogy a tanárt tisztelet illeti.
Példát adtak. S viszonoztuk neki…
Évek formálnak, tettek, helyzetünk,
mégis, akikre emlékezhetünk
igaz szeretettel, tisztelettel,
azok közt mindig van tanárember,
igazgató, tanító, óvónő…
s bár természetre mind különböző,
egy közös vonásuk biztosan van:
- elérzékenyülök gondolatban –
s ez a vonás az emberszeretet;
s szakmájuk, amelyre felesküdtek,
nem szakma volt nekik, de hivatás;
melyet úgy űzött egy életen át
elkötelezett tanítók sora,
hogy embert faragott az iskola…!

Fazekas Imre Pál: Utad porában
lélekbörtön szívburka alól
keserűséggel dúsult éneked
átér a Földön hús-vérbe hatol
szemedben égő láng üzeneted
újra és újra látnak eszmélnek
a könnyel megszelt ködsós kenyerek
csontig kifogyva halnak zendülnek
éjjelnaponként ifjak öregek
és utat törtél vad erdőkön át
csak felhők jöttek veled és a szél
könyv-éjidőkben a Hold szólt hozzád
nem ér el téged feledés ne félj

31

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2011/5. SZÁM
utad porában van bölcsességed
az abból lettek utánad jönnek
megérlelt fővel követnek téged
köszöntve egymást Glóbusz testvérnek

Baranyai Attila (Anisse): Osztálytalálkozón
Megkopott emlék
zöldre festett padokban
újra előtör

Baranyai Attila (Anisse): Iskola (1-3)
fegyelmezetlen
kölykök tudatlan hada
rohan, de hova?...
*
hulló krétapor,
zöld tábla, iskolatej...
- megannyi emlék
*
izzadó tenyér
tétova gondolatok
dolgozatírás

Ságiné Szűcs Klára: Madarak
Barátnőimmel amolyan lányos napot tartottunk. Időről-időre összejöttünk, s átbeszéltük az előző találkozásunk óta eltelt hetek történéseit.
Szeptember eleje volt, szombat délután. Ültünk a meleg, napos teraszon, s mindenféle népegészségügyi adóval sújtott terméket fogyasz-
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tottunk. A fene törődött azzal, hogy árt, hogy káros, hogy nem használ.
Jólesett, ettük a csokis sütiket, ittuk a finom jegeskávét. Mindannyian
iskolában, de más-más helyen dolgoztunk. A tanév első hete már lezajlott, így volt miről beszélni.
Egyik társunk azonban meglehetősen szótlanul, már-már szomorúan,
egykedvűen ült és hallgatott minket. Szinte meg sem nyikkant, láttuk
rajta, hogy valami nagyon nincs rendben vele. Óvatosan faggatni kezdtük, mire nagy nehezen közölte, hogy az ő problémáját a madarak okozták. Nem értettük.
- Tudjátok, kezdett mesélni, minden évben megünnepeljük az iskolában
a Madarak és fák napját. Így volt ez az idén is. Ebben az évben új dologgal rukkoltak ki találékony kollégáim. Ők megtudták, hogy egyik tanítványunk rokona és annak barátja szenvedélyes amatőr állatfotósok, s
több sorozat csodálatos képük van a madarakról. Ezeket a képeket kölcsönadják, mi pedig kiállítást rendezünk belőle, meghívjuk az óvodásokat, a többi iskolát, meg a helyi média képviselőit, mert ez különleges
lesz… – lelkesedtek. Nekem csupán annyi a dolgom, hogy engedélyezzem,
biztosítsam a költségeket, s mondjak megnyitó beszédet.
S, mint a mesében, így is lett. - folytatta. Minden elkészült, dekoratív,
igényes kiállítás, megjelent sok vendég, eljött a helyi Tv és „online” riportere, megérkeztek a fotóművészek, azok rokonai, vendégek. Szép
zenés-irodalmi összeállítás után következett a megnyitó beszéd. Ebben
elmondtam, hogy ez milyen különleges nap, meg hogy Herman Ottó, a híres természettudós jelentősen támogatta ezt a mozgalmat, amelynek
mintegy jelmondatává vált a tudós gondolata: „évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében:”- citálta.
Aztán beszéltem a fotósokról, hogy mennyi türelem, kitartás, nyugalom
kell ahhoz, hogy ilyen csodálatos képek készüljenek. Bemutattam néhány fotót, elmondtam, hogy sugárzik róluk a természet és különösen a
madarak szeretete.
- Na, de mi köze ennek a problémádhoz, ettől vagy rosszkedvű, hiszen
ezzel minden rendben van. – sürgettük.
- Várjátok ki a végét. - mondta csendesen. Majd így folytatta.
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Beszéltem, arról, hogy én magam nem vagyok madárszakértő, nem sokat
tudok ezekről a kedves élőlényekről. De azt tudom, hogy gondoskodni
kell róluk, óvni, védeni kell őket. A családommal hosszú évek óta minden
télen madáretetőket rakunk ki, s perceken át gyönyörködünk az odúkba
repülő sok-sok kis madár látványában, szeretettel nézegetjük a kertünkben lakó feketerigó párokat, a nálunk fészkelő rozsdafarkút, de
még a szürke verebet is kedveljük. Majd gratuláltam és mindenkinek
megköszöntem mindent.
Később, hallottam, hogy a kollégáim megdicsértek, igazán szép és alkalomhoz illő, megható beszéd volt. Megnyugodtam.
- Akkor mi a gond? – faggatóztunk.
- Ez az, amire én sem jöttem rá. Máig nem tudom. mi lehetett a baj ezzel a beszéddel. Az biztos, hogy a helyi tv-ben, „online” egyetlen mondatom sem hangzott el, én magam egy pillanatra sem látszom a felvételeken, mintha ott sem lettem volna. Azt írták-mondták, hogy rövid köszöntő után a gyerekek lelkesen nézegették a képeket. Bár, ha jó belegondolok, nincs min csodálkoznom, az előjelek, s a meghozott döntések
már előre vetítették várható sorsomat.
- Miről beszélsz? –kérdeztük rémülten.
Gondolkodott, majd lassan így folytatta:
- Arról, lányok, hogy június végén visszavonták az igazgatói kinevezésemet, majd visszasoroltak pedagógus beosztásba, augusztus végén, a
tanévkezdés előtt pár nappal pedig közölték velem, hogy nekem nem jutott óra a tantárgyfelosztásban. Kirúgtak, felmentéssel ugyan, de kirúgtak.
Nem jutottunk szóhoz. Döbbenten gondolkodtunk a hallottakon.
A csendet barátnőnk hangja szakította félbe.
- Mégis mi köze van a madaraknak az én életemhez? - kérdezhetitek.
Ha csak az nem, hogy pacsirtaként kelek és a tyúkokkal fekszem. Sokáig törtem a fejem, amíg rájöttem: engem is megtanítottak „repülni”. –
tette hozzá kissé ironikusan és szomorúan.
Azon a délutánon már nem volt kedvünk több csokoládét enni.
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Haász Irén: Útravaló
Hogyha iskolád befejezted,
s az élet rögös útját kezded,
önállóságod okán lesznek,
kik jó tanácsokkal öveznek,
felemlítve bölcs mondásokat,
hét főbűnt, krisztusi tanokat.
Egy-két dologra – zokon ne vedd –
én is felhívom figyelmedet.
Érlelj önálló gondolatot,
de ha más jobban okoskodott,
élvezd, ami közkinccsé vált,
s önként, dalolva nyújtották át!
A szép gondolat szabad madár,
csapongva bár, de lánc nélkül száll,
s ha fejedbe fészkelte magát,
elvárja, másoknak is add át.
Ne rabolj embert, csupán szívet,
mely gyengédségre képes lehet,
csak olyat, amit nem perzselt meg,
s dermesztett kővé esztelen tett.
Mi tud láttodra megdobbanni,
veled együtt lángra lobbanni,
s mint virágszirmot hinti eléd
minden önzetlen szeretetét.
Szív és gondolat – mi kellhet még?
Érző szívhez, ha értő elmét
párosítasz, az eredmények
nem vitás, magukért beszélnek.
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Betartva ezt az aranyszabályt,
úgy vándorolsz egy életen át,
hogy mosoly kísér, jóakarat,
s nem roskadsz le a terhek alatt.
Légy bátor hát, és használd eszed.
S ha még jó szíved hozzáteszed,
tisztelt, megbecsült ember lehetsz,
és másokat is felemelhetsz.
S van-e nagyobb dicsőség annál,
ha az utolsó rögös hantnál
egy nemzet áldja meg nevedet,
mely fájdalommal eltemetett?

Csomós Róbert: Szivárvány
Tinta pacnis, agyonfarigcsált zöld padokban előttem ült az iskolába
Fülig belé voltam szeretve, ő meg szerelmes volt a tanárba
A Sajó parton meztelen fürödtünk, szitakötőt reptettünk cérnaszálon
Szivárvány volt a szárnya, felrepült az égig, a délután olyan volt, mint
egy álom
Felhő úszott a Napra, fázott, hozzám bújt reszkető, libabőrös testel
Koccanó, vacogó fogakkal, merészen megcsókoltam egyszer
Rám nyitotta kék, csodálkozó szemét, fűre dőltünk a szúrós zsombékok
között
Már nem emlékszem mi repültünk-e fel a magasba, vagy az égbolt a
földre költözött?
Csak a nyírfák látták édes bűnbeesésünk, kik őrangyalként vigyáztak fel
a rétre
Az ég sátorként védőn borult fölénk, a horizont lábainkhoz ért le
Mezítláb hazafelé az úton ügyetlen kézzel szarvas kis mellét kerestem
Durcásan ellökött magától, s elfutott. Az első igazi nőm, örök szerelmem...
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Keszy-Harmath Dániel: Első nap
Nyegle tekintet,
reszkető falevelek,
indul a tanév.

Kovács Anna: Utolsó órán
Menzás felelet
Serdülő krétafelhők
Mikor lesz szünet?

Böjthe Pál: Kérdés
Egy kései tanévben
Roppant terhek gyanánt
A tábláról érthetetlen jelek
Vicsorogtak a zsenge júniusra.
Idomított tekintetek mögött
Távolban járt a szellem,
A tűzvonal túlpartján
Negyven év tapasztalatát
Hirdette a tanár.
Vizsgaláz és vakációs remény
Feszült egymásnak,
A túlélésre álltunk,
Közönynek álcázva.
„Kérem, figyeljenek, mert…”
De az intelem megszakadt.
Letette krétáját,
Oldalt fordult,
Kimért léptekkel
Az ablak felé haladt.
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Mint szavalás előtt
Röpke másodperccel,
Nagy csend ült
A tanteremre.
„Hallják ezt?” –
Fordult végül felénk,
„Ki tudná megnevezni
A csodálatos zenészt?”
A vörösbegy dalától
A zavar fokozódott,
Értetlenül néztük egymást
A meghökkentő szótól.
Gyöngéd és érzékeny,
Csontos tanár úr?
Ez volt az első jel,
Aztán néhány héttel később
Mielőtt kiléptünk az életbe
Búcsúzóul annyit mondott:
„Vigyázzanak a lelkükre”.
Darabjaira hull a tábla,
Szétporlik a kréta,
Örvénylő mozgásba kezd,
Új világot vajúdik a régi.
S egy nagy kérdést:
Ha mindig ilyen volt,
Miért csak a végén derült ki?

Miczki Gábor: Óhajszezon
Iskolatáska
nagyon hasznos találmány:
üresen kérem!
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Miczki Gábor: Tunya-munya
Ásító inas
igaz átélésének
órán nincs helye!

Miczki Gábor: Őskor
Időutazás
nagyon is lehetséges,
kőbunkó-divat.

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Életiskolája
Bükk patak partján
iskola közelében
gesztenyefa áll
Gyermekkori kép
feltűnik a múltamból
s virágillat száll
Itt lettem ember
megtanítottak élni
s elmém visszajár

Gősi Vali: Háladal
Angyal-ének szól ma fönn az égben,
harsona szól, angyalhad dalol.
Ráfelel a szívem hangja, szépen,
és halkan könnyes háladalt dobol...
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Visszatér az énekóra újra,
én kisdiák vagyok megint, mint rég.
Tanítóim kedves, derűs hangja
álmaimban megtalál ma még.
Rám köszön sok verssor, édes emlék,
és éjszakánként színes álmodás:
verset mondok újra, kisgyerekként,
s hogy el ne vétsem, tanítóm vigyáz.
Álmomat a hajnal űzi messze,
fényvirágot érlel fönn az ég…
Imádkozom ma is, reggel, este:
áldjon minden tanítót az ég!

Losonczi Léna: Megvallanám
A betűk még vibrálnak előttem,
mint fényben porszemek.
Emlékeket idéznék,
de félek, nem merek.
Mert emlék lett, mi szép volt,
négy/nyolc év csokrába kötve,
színes szalagját dacos
idő lebegteti fölötte.
Egy percig még gyönyörködöm
e sokszínű csodában,
míg kavarog az érzés
ez ünnepi varázsban.
Eleven sok-sok élmény:
mint mezők vadvirága,
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izgalmak pipacs-pírja
virít a bokrétába.
Az első kézfogástól
ez elbocsátó szóig
évek kéksége lebben:
dorgálás…biztató hit…
pár csínytevés…
a szégyen…
a kép most elmosódik.
Megvallanám: a gyónás
dadogó gondolattá válik,
siker, kudarc, szereplés
egyetlen köszönetté vágyik…
Szemem sarkában titkon
kíváncsi könnyek ülnek,
torkomra forr a vágyam,
és nincs elég szavam rá,
hogy mindent megköszönjek.

Polgárné Dornai Klára: Kell egy tanító
Az élet a legjobb tanítómester,
de az embernek kell egy tanító,
ki mesterfokon űzi hivatását,
és elhinti a fejekben hitvallását,
ki ha kell, megfogja kezed és vezet,
úgy enged utadra, szinte észre sem veszed,
kinek szelleme átszövi puszta léted,
magasba repít, hogy a csúcsokat elérjed,
ki a tudatlanság ellen lázít, mintha ölne,
aki nélkül kevesebb csillag tündökölne.
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Györke Seres Klára: Iskola
Első csengetés
Kíséri félénk kis hang:
„Mama! Merre vagy?”

Losonczi Léna: Köszöntő
Most szép szavak hullnak elétek,
mit mondanék magamnak is.
Egy oltáron égetett élet
parázsa izzik, s hamva is.
Egy oltáron égetett élet…
De ez az oltár oly csodás!
Formálni sok-sok gyermeklelket,
s osztani folyton a TUDÁST!
Megértheti, ki nem próbált még
több évtizedes lobogást?
Micsoda hév ad erőt újra,
mint szívnek a vér dobogást.
Micsoda hév ad erőt újra?
Sok értő szempár Rád tekint!
Elfeledtetve bánatot, gyászt,
bosszúságot, a bajt, a kínt…
Elfeledtetve minden rosszat,
adnak mosolyt, szeretetet…
S munkád gyümölcsét érni látva
szebbé teszik az életed.
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Most szép szavak hullnak elétek,
hálával szólok magam is.
Egy oltáron égetett élet
parázsa ragyog fel ma is.
Egy oltáron égetett élet…
Küldetés ez, vagy áldozat?
Isten adjon sok boldog évet!
S adja meg majd jutalmadat!

Szabó Kila Margit: Iskola
Petike félénk
lassan ül be a padba
szíve gyorsan ver

Szabó István: Egy pad az iskolában
Csendben álmodik a terem, a padok,
A terem falán az ablakok vakok,
Árván vár a tábla spongyára, krétára,
Nem függ rajt tekintet álmodón, mélázva.
Egy kis pad a sorban felsóhajt csendesen,
Sikolynak hallik ez most amúgy rendesen.
Mi történt? Megriadt vagy rosszat álmodott?
Mi az a gondolat mi reá frászt hozott?
Emlékek, remények, azok, mik izgatják,
Várja a szeptembert, kap egy új kisgazdát.
Milyen lesz? Nem tudja, barna vagy szőke-e?
Egy biztos: évekig tanul majd ővele.
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Átad majd sok mindent, emléket, új reményt,
Számolnak, rajzolnak, olvasnak száz regényt!
S megőrzi mindazt, mit gazdája tapasztal,
Ő lesz, kit támogat, és ha kell, vigasztal.
Szorongnak remegve majd az első napon,
Együtt örülnek ők, ha lesz rá alkalom.
Bújtatja keblébe, ha jő a felelés,
S öleli gazdáját, később a jelesért!
Minden kis karcolás örök emlék marad,
A papírra felírt, s az is mi túlszalad.
Bizalmasan súg, ha nehéz a dolgozat,
Megőriz vallomást, szerelmet, titkokat.
Egy sóhaj, egy élet, örökös, végtelen,
Keblében megfogant megannyi értelem.
Megőrzött emlékek, élmények, remények,
Évek, pillanatok, könnyűek s kemények.
Elhangzott szavak, a jövőnek üzenet,
Mi feltölt bárkit, mint írás a füzetet.
S eztán, ha barnul majd ősszel a gesztenye,
Emlékbe forr vele minden volt gyermeke.

Veres Tamás: Egy csínytevő búcsúja az iskolától
Az első osztályt nem nagyon komáltam,
Mert mindegyik nap más sarokban álltam.
Másodikban lett egy barátom, Joci,
Suli helyett jó volt vele a foci.
Harmadikban gyorsan szerelemre leltem,
Szerelmem, Zsuzsikát, mindig jól elvertem.
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A negyediket, azt annyira imádtam,
Hogy ezt az egy osztályt kétszer is kijártam!
Ötödikben sűrűn kiborult a bili.
Állandó vendég volt házunknál a diri.
Hatodikban betörtem egy ablakot.
Pechem volt. Az ofőnk éppen ott lakott.
Hetedikben pszichológushoz vittek,
Annyit mondott, hogy itt már nem segíthet.
Nyolcadikban még okoztam pár gondot,
Ballagásomon ofőnk pezsgőt bontott.
Követtem én el ott sok csúnya dolgot,
Melyeket iskolám mindig megoldott.
Az iskola végéig kitomboltam magam,
Csekély tudományt is fogadott be az agyam.
Tanáraimat mára már megszerettem,
Hálás vagyok nekik, mert jó felnőtt lettem.
Ha gondolok ma egy régi tanárra,
Egész szívemet elönti a hála.

Csányi Eszter: Hajnali virágcsokor
Júniusi szép vasárnap kimentem a rétre,
alvó virágok ébredtek harmatcsepp zenére.
Piros pipacs új ruháját széllel vasaltatta,
margaréta büszke fejét magasra tartotta.
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A szarkaláb mély álmából nyújtózkodva ébredt,
amikor egy kis méhecske éppen arra tévedt.
Harangvirág csengettyűje szabad utat jelzett;
Jó Napanyó reggelire fénnyel megterített.
- Jó hírt hoztam! – szólt a dolgos, fürge kis méhecske,
s virágportól terhes szárnyát gyorsan rezegtette.
- Egy kis lányka sétál erre, gond ült az arcára:
Hogy köszöntse tanítóját, ha nincs pénze virágra?
Amíg pihent körülnézett kérlelő szemekkel,
segítségül hívta őket e szép nyári reggel.
- Itt vagyok én – szólt a pipacs – mezők égő lángja,
szakítson le, és én leszek a legszebb virága!
- Hogy gondolod? – vágott közbe a szép margaréta,
s tegnap nyílott új kalapját fény felé fordítja.
- Fehér szirmom megmutattam erdőnek, mezőnek,
ezért az ő ajándéka csak is én lehetek!
- Nagy tévedés! – a szarkaláb ezt vágta képébe,
s pipiskedve belenézett harmatcsepp tükrébe.
- Már tíz napja itt virítok, s lám, még sincsen ráncom!
A koromnál egy héttel fiatalabbnak látszom!
- Nevetnem kell! – harangvirág hangja így csilingel,
gyöngykacaja versenyt fut a hajnali friss széllel.
- Ekkora nagy tisztességre csak az lehet méltó,
akinek a kék harangja ilyen csengő-bongó.
A virágok hajba kaptak, csúnyán veszekedtek,
de a kislány s a méhecske igazságot tettek.
Kicsi Zümi rájuk szállott, adott nekik csókot,
míg a másik örömében mondott nekik bókot.
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- Gyönyörűek vagytok mind, táncoltok a szélben,
Egy csokorban megfértek, ugye, békességben?
Ti lesztek a mai nap legszebb ajándéka,
szeretettel adlak át pedagógusnapra.

Szakáli Anna: Nyelvtan óra
Lente Gábor tanár úr ötödik osztálytól tanította a felsősöket nyelvtanból, magyar irodalomból és történelemből. A tanár úr személyisége,
az öltözködéstől, a tanítási, nevelési módszeréig nagyon jellegzetes
volt. Síbakancsa, a vastag kihajtott szárú zoknik ősztől tavaszig alkották öltözetét, a sötétkék posztó sínadrággal, pulóverekkel együtt. Különösen az egyik fekete pulóvert részesítette előnyben, melynek megnyúlt, a mellkasán előre buggyanó formája sem zavarta. Ezt a pulóvert
Sárika, a feleség, húsz éves házassági évfordulójukra kötötte.
Köztudott volt, hogy a tanár úr kedvelte a vörösbort, sőt nem csak kedvelte, de szívesen meg is itta. Ennek következményeként a tanár úrnak
tilos volt átlépni a ház küszöbét, és nem tehetett egyebet, mint a nyúlházban szállásolta el magát, ahogy ő mondta: a dikón. Ilyen éjszaka
után, sertés ábrázattal, nyúlszőrrel bőven kidíszített öltözetben jelent
meg az osztályban.
A diákok összenéztek és összekacsintottak a háta mögött, de ezzel aztán el is volt intézve a dolog. Ennél a látványnál, sokkal izgalmasabbak
voltak a tanár úr órái. Ennek oka, hogy a tantárgyak mellé, vagy ahhoz
kapcsolódóan elmondott történetek minden lurkó figyelmét lekötötték.
Az alacsony, vékony testalkatú, göndör fekete hajú ember igazán kedvence volt diákjainak.
A legkülönösebb azonban az a réges-régi, háromkerekű, dohánybarna
színű Velorex autó volt, amelyről nem lehetett tudni, hogyan került
hozzá, hiszen olyat csak a mozgássérültek kaphattak. Ezt az autót szinte naponta be kellett tolni, hogy elinduljon, de a tanár úr úgy áradozott
róla, mintha a legjobb márkájú motort hordozná magában.
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Osztályfőnökként minden évben kétszer, ősszel és tavasszal vitte a
gyerekeket kirándulni. Az őszi kiránduláson előkerült a kondér és paprikás krumpli vagy pincepörkölt rotyogott benne, miközben az erre kiszemelt hegyet megmászatta diákjaival.
Állandó példaként Hóhányó Izidort emlegette, aki vagy jót és jól, vagy
bután cselekedett. Ráadásul a tanár úr, mihelyt kiejtette ezt a nevet,
két mutató és hüvelyk ujjával megcsippentette és hirtelen mozdulattal
előre rántotta a pulóverét, majd elengedte és a két mutató ujját felmutatta a diákoknak. Kuncogtunk is rajta eleget!
Egyik nyelvtan órán nem csak a helyesírásról tanított, hanem a helyes beszédre is, ami a következőképpen zajlott.
–
Mert ugyebár! – szólt a tanár úr, miközben hátulról közelítve elérte a szélső sor első padjában ülő lányt. - Ha éhesek vagyunk, Hóhányó
Izidor nem azt mondja: Édesanyám adjon kenyeret! – azzal jó hangosan
elkiáltotta a példamondatot a lány füle mellett.
Zsuzsa az ijedtségtől felordított, majd felugrott, de lába elakadt a pad
lábában és kiesett a padlóra.
Az osztály dőlt a nevetéstől. A tanár úr megállt. Megvárta, míg a nevetés alább hagy, majd elegáns mozdulattal az osztály felé fordult és
mintha mi sem történt volna folytatta.
–
Mi hát a helyes beszéd? Természetesen az, hogy: Édesanyám,
kérek zsíros kenyeret!- szólt szelíd hangon, komoly arccal. - Nos?
Ugyebár senki sem felejti el?
Nem, már negyvenkilenc éve, hogy nem felejtem…
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