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ok olyan fényképünk van, amely gyermekeink 
kisdiákéveinek pillanatképeit rögzíti, rém rossz 
kivitelben. Pionír-összejövetelek, tábornyitók, 
tábornégyszögek és -zárások, díszegyenruhá-

ban. Fehér berett, elöl tűzzománcos jelvénnyel, fehér nejlon 
military-blúz vállpánttal, amivel rojtos-bojtos-makkos zsinórt 
rögzítettek, ha az egyenruha viselője parancsnokságig vitte, pi-
onírcímeres, rézcsatos deréköv, sötétkék pantalló vagy rakott 
szoknya, ünnepélyes arcok, homlokhoz emelt szalutáló kezek – 
ma már megmosolyogtató emlékek azokról az időkről, amikor 
a gyerekek hittel és boldogan viselték ezeket a kellékeket. Mi, a 
háború utáni nemzedék tagjai is voltunk pionírok, és jól kitalált 
és megszervezett szabadidős programokon énekeltük ugyan-
azokat a dalokat, versenyeztünk ugyanazokról a témákról, húz-
tuk fel és le az iskolai, tábori négyszögek egységzászlaját, fújtuk 
a kürtöt, doboltunk és masíroztunk lelkesen. Felnőtt fejjel már 
tudtuk, mire megy ki a játék, hogy ideológiai besorozás az egész, 
de olyan romantikája volt ennek a mozgalomnak, annyi színt, 
eseményt vitt a kisdiákok életébe akkor, amikor a szülők még 
nem nyaraltak, nem autóztak, nem sátoroztak, amikor tévé 
még nem létezett, vagy miután beindult, napi pár percet szánt 
gyermekműsorokra, hogy az a gyerek, aki a szülei politikai 
megbélyegzése miatt kimaradt ebből a lebilincselő kollektív 
játékból, nagyon kitaszítottnak érezte magát, bármivel is vi-
gasztalták otthon. Előttem fotók kirándulásokról, táborozá-
sokról, sporteseményekről, szereplésekről, évzáró ünnepekről, 
diplomaátvételekről, álarcosbálokról, jégkarneválokról, felvo-
nulásokról. Ha némelyikükön – amelyek színpadon készültek 
– nem látnám a háttérfüggönyön lógó főtitkári portrét és a ha-
talmas éltető feliratot, semmi rossz érzés nem kerülgetne. De 
ezek az akkor kötelező külsőségek rögtön rám zúdítják azok-
nak az éveknek iskolával kapcsolatos ellenérzéseit, amelyek hi-

vatásomra, munkaidőmre és sokszor – sajnos – szabadidőmre 
is rányomták ronda bélyegüket.

Nem tudom, más hogy van vele, de én, aki életem ötven 
évét töltöttem iskolában – előbb mint diák, aztán mint tanár 
–, annak dacára, hogy szerettem tanulni is, tanítani is, sosem 
szerettem magát az iskolát! Az intézményt! Kiütést kaptam 
merevségétől, gyakran ostoba, néha abszurd követelményeitől, 
felülről diktált tantervétől, ritmusától, fantáziát gúzsba kötő 
prózaiságától. Irritált a „káderpolitikáját” jellemző kontrasze-
lekciója. Rosszul voltam búvalbéleltségétől, poroszos szigorától, 
gyermekellenességétől. Ennek ellenére tanulói, tanári és szülői 
minőségemben is kénytelen voltam naponta többször lábbal 
tiporni szívbéli hajlamomat a derűs, megengedő, barátságos 
hangulatú iskolai munka iránt. Muszáj volt beállnom a komp-
romisszumokkal szegélyezett taposómalomba, amely a szófoga-
dó, bólogató középszerűséget tekinti mintának, és kegyetlenül 
nyesegeti, faragja, csiszolja, pofozza helyre, dirigálja tudatalatti 
csücskeibe a másság, a tehetség vagy a nem mindig kóros devian-
cia megnyilvánulásait hatéves kortól tizennyolcig. Legnehezebb 
éveim azok voltak, amelyek alatt mindkét jól tanuló gyerme-
kem kikerült az iskolapadból. Főleg a középiskolás éveik, amiket 
ugyanabban az iskolában töltöttünk, s amiket állandó tanári és 
szülői kudarcérzésem, meghasonlásom kísért. Kiváló könyvízű 
tanácsokat tudtam adni aggódó szülőknek „problémás” gyer-

mekeikkel kapcsolatban, mindaddig, míg az enyémek is felsőbb 
osztályba léptek. Akkor teljesen elbizonytalanodtam, mert be-
leláttam, milyen feleslegesen és embertelenül sokat dolgoznak a 
serdülőkorúak azért, hogy naponta hat-hét tantárgy és hat-hét, 
nem mindig gyerekszerető pedagógus követelményeinek meg-
felelhessenek. Hogy a felvételi vizsgák rémségén átmenjenek, 
hogy újabb ádáz szűréseken jól teljesítsenek, hogy aztán enge-
delmes diplomásokként oda menjenek dolgozni az ország nagy 
szocialista csataterein, ahova a párt helyezi majd őket! Tanárként 
kezdtem nagyobb tisztelettel tekinteni a „független” elmékre, 
azokra, akiket nem gyömöszöltek, nem kérdeztek ki és nem 
magánóráztattak otthon. Azokra, akik nem szorongtak, mert 
flottul összekapirgálták az átmenéshez szükséges forgácsokat, 
és teljes érdeklődésükkel tudtak arra fordulni, amerre hajlamuk, 
tehetségük predesztinálta őket.

Legboldogabb szülő vakációkban voltam, nem csak ami-
att, hogy akkor nem dolgoztam, hanem elsősorban azért, mert 
akkor olyannak láttam gyermekeimet, amilyenek valóban 
voltak, nem amilyennek a jegyeik, a házi feladataik, a tanáraik 
láttatták őket. Nagyon sajnálom, hogy a rettenetes szűrések, a 
kilencedikbe, tizenegyedikbe, egyetemre bejutás miatti stressz, 
pánik szinte terrorházzá változtatta a jó iskolákat. Emiatt én sem 
tudtam mindig derűs, oldott szülői hátteret nyújtani szegény 
tanárgyerekeimnek. Mai, szintén görcsösen buzdító, nógató, 
ambíciós szülők vigasztalására írom, hogy életünk során sok is-
kolában végzünk jelesen, de a szülők iskolájában menthetetlenül 
ostobáknak bizonyulunk, gyakran meg is bukunk. Nem vesszük 
észre, hogy bármilyen jegyet is kap a gyermekünk, csak akkor 
van minden rendben az iskolás életével, ha szívesen jár iskolába, 
ha boldog a társaival és mindent megértő, mindentől megóvó 
szüleivel, akik pillanatra sem felejtik, hogy ők is voltak sulisok, 
nem mindig éltanulók!

Szülők iskolája
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apozgatom udvarhelyszéki szár-
mazású, Nyitrán született apai 
nagyapám egyetemi indexét. A 
budapesti királyi magyar tudo-

mányegyetem rektora a századelő cirkalmas 
hivatalos stílusában tudatja benne, hogy ne-
vezett diák urat jogkari rendes hallgatóként 
szabályszerűen beiktatták az egyetem anya-
könyvébe. „Kelt Budapesten, az 1904. évi 
szeptember hó 16. napján”

Nagyapám a szép békeidőket követően 
a gondtalan civil életből az első világhábo-
rú poklában landolt. Életét kockáztatva, 
legjobb tudása szerint harcolt hazájáért a 
fronton. Akárcsak anyai nagyapám, akinek 
felmenői valamikor a 17. század táján ér-
keztek Itáliából Erdélybe. (Akkoriban, úgy 
látszik, érdemes volt ide jönni.) Ő három 
évszázad múlva tért vissza ősei földjére – a 
sors iróniájából – a Császári és Királyi 82. 
Székely Gyalogezred katonájaként. Ott se-
besült meg súlyosan: vállát golyó járta át, 
s egy, a halántékát súroló lövedéktől meg-
vakult. Hiába harcoltak azonban hősiesen 
mindketten, a háború befejezése után Tria-
nonban a győztes nagyhatalmak több mil-
lió magyarral egyetemben idegen országhoz 
passzolták őket.

Apám nemzedékének a második világhá-
borút osztotta le a Történelem, ez a póker-
arcú, vén hamiskártyás. A háború vége felé 
századukkal a Békási-szorostól Münchenig 
vonultak vissza a Vörös Hadsereg elől. A 
több ezer kilométeres gyalogtúrának köszön-
hetően a „baráti szovjet nép” hosszú évekre 
szóló, reformkonyhás vendéglátása helyett az 
„amerikai imperialisták” csokival édesített 
fogságát élvezhették, idegen földről azonban 
már csak idegen országba térhettek vissza.

Nálunk, magyaroknál talán egyetlen más 
európai nemzet sem érezhette át jobban Ady-
nak a modern korra vonatkozó diagnózisát: 
„Minden Egész eltörött, / Minden láng csak 
részekben lobban.” A magyarság ugyanis egyet-
len emberöltő alatt – 1920-ban és 1947-ben – 
kétszer is átélte a nemzetcsonkítás traumáját.

Az Egész erőt, biztonságot, önbizalmat 
sugárzó valósága helyett széthullott világunk 
szilánkjaival maradtunk mi, „külhoni magya-
rok”. Dobozok, fiókok, ládák és szekrények 
mélyére rejtett hivatalos papírokkal, személyes 
tárgyakkal – idegenek számára kacatnak tűnő 
holmival. Számunkra a Haza ezekbe a múlt-
ból átmenekített, mániákus hűséggel őrzött, 
törékeny dolgokba költözött. Így vált a Haza 

titkos hordozójává apai nagyapám egyetemi in-
dexe s tiszti egyenruhájának Szent Koronával 
ékesített gombja, anyai nagyapám Kisezüst 
kitüntetése, s az a hivatalos papír, mely apám 
fronton és hadifogságban töltött éveit igazol-
ja. A Hazát jelenti számomra az a piros-fehér-
zöld szalag is, ami nagyapám hősi halált halt 
unokaöccse emlékére készült.

S Hazám lett a magyar nyelv és irodalom. 
A Himnusz.

Gyerekkoromban csodálkozva néztem, 
mint párásodik be körülöttem a felnőttek sze-
me a Kölcsey-verssorok éneklésekor. Jó ideje 
már, hogy én is így vagyok nemzeti imánkkal. 
Nem hiszem azonban, hogy az évek múlásával 
egyenes arányban fokozódó érzelmességem 
lenne az egyetlen oka ennek. Nehéz ezt sza-
vakkal megmagyarázni. Az „Isten, áldd meg a 
magyart...” fölcsendülésekor mintha varázslatos 
vízesés zuhogna át rajtam, mely kimossa lelkem-
ből a szennyet. S ami a szememben ilyenkor lát-
szik, az ennek a némán robajló zuhatagnak sós 
ízű párája csupán.

Igen, valami józan ésszel megmagyarázha-
tatlan, csodálatos erő rejtőzik a Himnuszban. 
Két esztendővel ezelőtt Franciaországban bi-
zonyosodtam meg erről. Ebéd után voltunk, 
az asztal körül ültünk, provánszi és erdélyi 
magyarok. Keresztanyám, aki az 1930-as 
évektől ott élt, önmaga parányivá zsugorodott 

árnyékaként, semmibe meredő tekintettel 
süppedt magába. Az Alzheimer-kór addigra 
már felemésztette emlékeit, olvasmányélmé-
nyeit, szerettei arcát. Mindazt, ami széppé és 
értelmessé teheti az emberi életet. Feleségem 
székelyudvarhelyi képeslapokból összeállított 
naptárral próbálta az érdeklődését felkelteni. 
A naptár utolsó oldalán a magyar himnusz 
állt.

– Ez mi? – mutatott keresztanyám reszke-
teg kézzel a betűkre.

– A Himnusz. Emlékszel rá? – kérdezte 
feleségem, s halkan énekelni kezdte.

Keresztmama feje alig láthatóan megrez-
dült, s szeméből lassan eleredtek a könnyek.

Talán mégiscsak igaza van Babitsnak, aki 
Ady szavaival mintegy dacolva, ezt írta Ha-
zám! című költeményében: „Oly hazáról ál-
modtam én hajdan, / mely nem ismer se kardot, 
se vámot / s mint maga a lélek, oszthatatlan. 
/ Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat, / mely 
nem szorul fegyverre, se vértre, / mert nem holt 
rög, hanem élő lélek.”

Igen, a Haza földerenghet illékony 
álomban és megsárgult papiroson, foszlado-
zó háromszínű szalagokon, s lelkekben hang-
talanul visszhangzó verssorokban egyaránt. 
S most, amikor a harmadik évezred első év-
tizedének végén a magyar Országgyűlés által 
hozott törvény értelmében minden határon 
túli magyarból újból magyar állampolgár 
lehet – kétes szövetségek, pusztító háborúk 
nélkül, csak úgy szabad akaratából –, sokunk 
számára valóra válhat a költő álma, értelmet 
nyerhet apáink és nagyapáink haszontalan-
nak tűnt áldozata, s a részek újból Egésszé 
állhatnak össze. A múlt örökös veszteseiből 
a jövő győzteseivé válhatunk végre, akiknek 
már nem kell dacba, cinizmusba és önpusztí-
tó virtuskodásba menekülniük, vagy titokban 
őrizniük magyarságukat dobozok, fiókok, lá-
dák és szekrények mélyén. Ne feledjük azon-
ban, hogy önmagunk nyílt, magától értetődő 
vállalása csak a mások iránti tisztelet jegyében 
válhat hitelessé. S azt se, hogy a minket meg-
illető jogok kötelességekkel járnak. Nemzeti 
kisebbségből, szórványmagyarból csak így 
válhatunk teljes értékű magyarokká, akik 
félelem és kisebbségi komplexusok nélkül 
büszkén emelhetik föl fejüket Európa szabad 
nemzetei között. 
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