
Még mindig tanítok
Az ember életéből eltelik huszonkét év, nem is 
akármilyen huszonkét év, és csak a végén veszi ész-
re, hogy eltelt. A huszonkét év a hatvanadik és a 
nyolcvankettedik éveim közötti szakasz. Úgy telt el, 
hogy tanítottam, a huszonkettőből húszat egyazon 
helyen, a Nagykőrösi Református Tanítóképző Fő-
iskolán. A főiskola, amely velem kezdett, most ün-
nepli újraalapításának két évtizedes évfordulóját. 
Velem ünnepli az évfordulót. Az iskola várja a volt 
tanítványait az ünnepi eseményekre, én meg várom 
a drámásokat, színpadosokat egy beszélgetésre.

Megadatott munkában, gyakorló tanárként élni 
meg a nyolcvankettedik életévet.

1950-ben, huszonkét éves koromban már ta-
nítottam. A legkorábban végző tanítványok, ha 
élnek, mára hetvenhat évesek. A nagykőrösi hall-
gatóim, akikkel 1990-ben kezdtem, negyven év 
körüliek, akik most járnak az óráimra, húsz körül 
köröznek. Bekanyarodnak az óráimra, pedig hoz-
zám nem kötelező járni. Szabadon választhatók a 
tárgyaim, mégis felveszik őket. Egyszer megtesz-
telték a tanítványokat, mint vélekednek a tanáraik-
ról. Magas volt a tetszési indexem. Hogy a vége 
felé tartok életnek, pályának, tűnődök. Talán nem 
volt semmi dolog.

Levelet kaptam egy régi tanítványomtól

Kedves Tanár Úr!
Kedves Tibi Bátyám!

1995–99 között voltam nagykőrösi diák, tanítványa. 
A napokban vettem kézhez a kőrösi találkozóra szóló 
meghívót. Örültem és már rég vártam is.

Hadd írjam le, hogy Kőrös után előbb vallástanári 
oklevelet szereztem, majd lelkész lettem, aztán katona-
tiszt, tábori lelkész. Megjártam a Balkánt, Koszovót.

Olvasom  Dété blogját, ezért is írok most. Szeretem 
olvasgatni múltidéző gondolatait, érzéseit a rég történ-
tekkel kapcsolatosan, a főiskolai „hőskorról”, Túry Feri 
bácsiról, a vasút melletti sörözőről…

Sosem voltam olyan igazi drámpedes. Apám, nagy-
apám, dédapám katonák voltak, én is annak készül-

tem. És ahogy írtam, katonai lelkész lettem. Most 34 
évesen kezdenek előbújni a régi főiskolai élmények, a 
gyakorlatok, tanácsok, instrukciók. Lelki gondozással 
foglalkozom, ebből írom a doktorimat is. A táborokban 
jó játszani a valósággal, átkapcsolni egy másikba, s az 
eljátszott világban megcsinálni a „képzelt riportot”, 
ami aztán felszínre hozza a problémákat s oldja a fe-
szültségeket. Néha írok én is, miként élem meg ezt a 
szolgálatot.

Köszönöm Dété blogját, a tanár úr gondolatait és Is-
ten áldását kérem további éveire.

Egykori tanítványa,
Sajtos Szilárd főhadnagy
református tábori lelkész

Eszembe jutott augusztusban
Augusztusban történt, hogy eszembe jutott: 
könyv formában is meg kellene jelentetni egy kö-
tetre valót a Dété naplójából, abból a „nyilvános 
vallomás” folyamból, melyet havonta és évek óta 
felteszek az internetre, s melyből egy-egy részlet 
itt-ott, folyóiratban meg szokott jelenni Egy tanár 
naplója címen. Húsz éves a Nagykőrösi Tanító-
képző Főiskola, tíz éves a Kuckó, húsz éve alapí-
tottam a Magyar Drámapedagógiai Társaságot, a 
tevékenységem – gondoltam – ismert is valame-
lyest ezekben a körökben, hátha volnának, már 
csak az évfordulós alkalom miatt is, akik szívesen 
olvasnák a naplójegyzeteket, miként vélekedtem, 
éreztem, gondolkodtam az elmúlt évtizedben 
mindarról, ami közel s távol körbevett minket, 
engem.

Óvatos duhaj, felhívtam Szenczi Árpád kollégá-
mat Kőrösön, mit szól az felvetéshez, vajh, támo-
gatná-e a könyv kiadását a főiskola. Ő rögtön vála-
szolt: tetszik az ötlet.

Hát most ott tartunk, hogy miután egy hónapon 
át válogattam, szerkesztettem, majd újraszerkesz-
tettem, újraválogattam, késznek mondható a kéz-
irat. Mészáros János keresi hozzá a legmegfelelőbb 
formát, Aknay Tibor meg a fedőlapra a fotót, én 
meg a kiadáshoz a pénzt.

November második hetére kellene megjelennie.
Égiek, földiek, segítsetek!
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Kismaros, meg amit akartok
Ami nemrég történt, mintha az akarna feledésben 
maradni. De aztán ásni kezdek, jönne már a lent 
lévő felszínre!

Szeptember végén, amikor még nyíltak a kerti 
virágok, s mi Kismaroson voltunk és búcsúztat-
tuk a nyarat, s óhajtottam volna emlékezni, mi is 
történt ottan, hát nem üresség volt, ami tátongott 
az élmény helyén?! Míg csak el nem kezdtem ásni. 
Akkor már feltartott kezekkel jelentkeztek az él-
mények.

Mohai Gabi és Zsombori Erzsike vittek ki Kis-
marosra kocsival, és mi voltunk a cicerónék, s 
mennyire örültünk, hogy tetszett ott nekik minden! 
A hangulat olyan volt, mint máskor, békés és ör-
vendező. És jókat ettünk, hogy mit, arra nem em-
lékszem, de hogy Mányi Pista szatmári szilvapálin-
káját ittuk, az biztos. És ki is lazult, aki feszes volt.

Másnap. Kirándulás kocsikkal. Szesztay Domi az 
idegenvezető. Mindent tud és kedves. Elvitt min-
ket Horpácsra a Mikszáth-kúriába. Nagy élmény 
volt. Remekbe rendezett kiállítást láttunk. A nagy 
író műveinek például olyan vonulatával ismerked-
hettem, melyről alig volt tudomásom: Mikszáthtal, 
a közíróval, a fi lozófus hajlandóságúval, a gondol-
kodóval, aki a nemzet sorskérdéseiről elmélkedik. 
Innen Szécsénybe autóztunk, és egy pompásan fel-
készült fi atal szerzetes kalauzolásával megnéztük 
a műemlékeket, a klastromot és a templomot. Jó-
magam csak ámuldoztam, mennyi kincsünk van, 
s alig van róla tudomásunk. És máris Hollókőn 
voltunk. És itt volt a vár. Ámulatba estem; rendbe 
rakva, restaurálva, eligazító táblákkal ellátva. Úgy 
éreztem magam, mintha Ausztriában járnék. És 
voltunk még, ha jól emlékszem, műemléket nézni 
Tereskén, Kozárdon és Moharán. És besötétedésre 
újfent Kismaroson.

Estére meglepetést készítettünk Kósa Vilmának, 
a szürke eminenciás-asszonynak, a nagy kuckós 
személyiségnek, a mindenesnek. Őt köszöntötték, 
akik szeretik – nyolcvan éves – verssel, énekkel, 
virággal, kedveskedő tárgyakkal, róla szóló szöve-
gekkel, Bezdán Józsi mosolyogtató paródiával. Az-
tán nagyot nótáztunk, amúgy férfi asan.

A vasárnap délelőttre valahogy nem emlék-
szem. Közgyűlés volt.

És a házigazdával tértünk haza.

„Robbantottunk”
Robbant a színjátékunk, A páternoszter kosarában, 
a Vári Fábián László műveiből komponált oratórium, 
mégpedig Debrecenben, a Füredi úti református 
templomban robbant, mégpedig a költő jelenlété-

ben. A kifejezést akár túlzónak, elragadtatottnak, 
felfokozottnak is tarthatja az olvasó, de a közön-
ség, amely jelen volt, bizony lelkes volt, csaknem 
eufóriásan volt lelkes, és ünnepelte a szereplőket 
és az alkotókat.

Meglepett a siker engem is, meg is kértem ma-
gamat, próbálnék rá adni valamiféle magyaráza-
tot. És ekként fogalmaztam. A befejezés váltotta ki 
az érzelmi robbanás körüli lelkiállapotot. A drá-
mai feszültségeket hordozó lírai kompozíció az 
utolsó tételig keserű és szemrehányó és számon 
kérő, ám közeledvén a befejezés, megváltozik a 
hang: kemény lesz és követelő, s azt ismétli: nem 
feladni! És erőt sugároz a szöveg, az ének, a szava-
lókórus, szinte szuggerál: legyen vége a nemzeti 
depressziónak.

Reményt sugallóan zártunk, mint kik magunk 
is hisszük, hogy végre kézbe vehetjük sorsunkat, 
hogy lesz feltámadás.

És a közönség ezt akarta hallani, ezt, amit mi 
mondunk. A közönség hinni akart.

Ennek szólt a taps.
S akik a robbanást előidézték: Ács Judit, Czék-

mány Szandra, Damásdi Judit, Dudás Zsolt, Halász 
István, Heizer Gábor, Kucor Krisztián, Lados Nóra, Páll 
Gergő, Sipos Hanna, Szabó László, Szénási Eszter, Tóth 
Rolland és Vanczák Eszter.

Volt egyszer, hol nem volt
Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy öreg-
ember. Ősz volt a haja, ősz a szakálla, s kék a sze-
me. Nyakba vetve hordta a szemüvegét. Ha olva-
sott, feltette. De ritkán olvasott, inkább mesélt. Az 
életről mesélt. Főként arról, hogyan lehetne, kellene 
szépen élni. A tanítványai – az ősz öregembert fi a-
talok vették körbe, nem is kevesen – nagyon szeret-
ték hallgatni. Mivel hogy ők is szerettek volna szé-
pen élni. Le nem maradtak volna a találkozókról, 
úgy érezték, ilyenkor kinyílik a lelkük. Olykor még 
játszottak is. Az ősz öregember meg velük. Ezt a 
tanítványok nagyon szerették. Maguk között mes-
ternek hívták, meg mágusnak, meg tanár úrnak.

Az ősz öregember annyira megszokta már, 
hogy ő ősz öregember, hogy nem is vette tudo-
másul, vagy nem akarta tudomásul venni, hogy 
megint elszállt egy esztendő, noha régebben igen-
csak számon tartotta a születésnapokat, és meg is 
sértődött, ha a hozzá közelállók megfeledkeztek a 
köszöntéséről. Most meg! Hessegetett a kezével. 
Ne is emlékezzen rája. De azért tudta ő, hogy meg-
érkezett ama, eme ominózus, októberi nap.

Épp a tanítványok körében tartózkodott, nem 
mesélő, inkább prófétáló hangulatban. Zokon 
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is vette, hogy jelezték a szünetet. A teremből ki 
se ment, maradt abban a közlő lelkiállapotban, 
amelyben hagyták a fi atalok.

És akkor nyílt az ajtó, de nem úgy, mint más-
kor, szeleburdian, nem, most ünnepélyesen nyílt, 
és gyertyafényesen nyílt, az ősz öregember meg 
esett ámulatba, tortát világított be a gyertyafény a 
leányok kezében. És lássatok csodát, jöttek a fi úk, 
lányok, más évfolyamosok is, jöttek harmincan, és 
félkörbe álltak és énekeltek, az énektanár is velük, 
és letették a gyertyás tortát az asztalra, hogy az mi-
lyen hatalmas volt, téglalap alakú, és neki – akkor 
már nagyon meg volt hatódva – el kellett fújnia a 
lángot, és megtapsolták, hogy egy fúvásra sikerült, 
és akkor, csak akkor vette észre, hogy két szám is 
álldogál a piskótaépítmény tetejében, egy 8-as és 
egy 2-es vagy fordítva egy 2-es és egy 8-as, és sza-
morodnit ittak, majd mint az őskeresztények, csók-
kal köszöntötték egymást.

Az ősz öregember megpróbálta visszatéríteni 
a találkozót eredeti medrébe, de aztán felhagyott 
ezzel, eszegették a tortadarabokat, beszélgettek és 
énekeltek. A lányok ragaszkodtak hozzá, hogy a 
torta megmaradt részét az ősz öregember hazavi-
gye a feleségének, mondták is a nevét, Vilma néni-
nek, s ő mit tehetett, engedett az unszolásnak.

– Becsüld a piskótát – mondta az asszony otthon 
–, ez a tanítványok szeretetéből készült, no, meg 
házi tojásból.

Hát igen! Volt egyszer, hol nem volt…

Gazdagok és nem gazdagok – és a szolidaritás
A miniszterelnök, de mások is, mélyen átérezve a 
„vörösiszap tragédiát” kérik a lakosság segítségét, 
anyagi támogatását. És az emberek – szól a híradás 
– telve részvéttel, segítenek is, munkával, élelem-
mel, pénzzel, használati tárgyakkal, s nem is tu-
dom, még mi mindennel. (Megemlítem, hogy mi 
például a kőrösi színpadunkkal előadást szervez-
tünk, és a bevételt, több mint százezer forintot, a 
devecseri károsultakhoz juttattuk el, s nem is akár-
hogyan: nyolc főiskolás-színpados vitte személye-
sen. Egyszersmind felajánlották fi zikai erejüket is. 
Úgy tudom, árkot ástak több napon át.)

De nem is ez volna a mondandóm lényege, ha-
nem… Igen, azt szeretném már hallani, hogy a gaz-
dagok, a multik, a milliomosok közhírré teszik, mit 
és mennyit ajánlottak fel az éves jövedelmükből, 
miként a Széchenyiek s más tizenkilencedik száza-
di tehetősek.

És milyen jó lenne az is, ha a végkielégítések tíz-
millióiról maguk az érintettek mondanának le, mivel-
hogy erkölcstelennek tartják az állami döntést: nem 

vehetnek fel ennyi pénzt, hiszen a kisember évek 
munkája eredményeként sem juthat efféle, kimonda-
ni is sok összeghez. És még százmilliókról is írnak! 
(Elgondolom, nekem magamnak még 70 évet kelle-
ne élnem, hogy nyugdíjasként 100 millióhoz jussak.)

Erkölcseiben roppant meg egy nemzetrész.

Bibó István a Kuckóban
Hallgattam Bibó Istvánt a Kuckóban, hallgattam, 
ahogy beszél ötvenhatról, a forradalomról, meg 
az utána következő hónapokról, miként is élte 
meg ő, a kamasz – a zseniális gondolkodónak, a 
kiemelkedő történelmi szereplőnek, idősebb Bibó 
Istvánnak a fi a –, a drámai fordulatokban gazdag 
hónapokat, hallgattam, ahogy beszél, folyamato-
san ellenőrizve magát, mégpedig rá jellemzően, ki-
egyensúlyozott ritmusban. (Kiemelném azt, hogy 
ellenőrizve magát, s kiegyensúlyozott ritmusban.) 
Ez a két megtapasztalt tulajdonsága hitelesítette őt 
magát előttünk. Megtapasztalhattuk, hogy kizök-
kenthetetlen és a maga igazságához konzekvensen 
ragaszkodó személyiség, aki elvi engedményeket 
képtelen tenni. Igazi értelmiségi. Ezektől a tulaj-
donságaitól vált megkérdőjelezhetetlenné minden, 
amit mondott ötvenhatos élményeiről, édesapjáról, 
a maga pedagógiai nézeteiről, történelmi személyi-
ségekhez fűződő kapcsolatairól, reformátusságá-
ról, iskolaigazgatói korszakairól. És közben végig 
azt éreztem, hogy ez a hetven körüli férfi ú az édes-
apját formázza, erkölcseiben mindenképpen, de a 
tudósi megbízhatóságban is.

S láttam az apát, lelki szemeim előtt láttam, akit, 
miután október 28-án meggyőzik a barátai, Illyés 
Gyula meg Tamási Áron, hogy a Parasztpárt kép-
viseletében el kell vállalnia a miniszterséget a Nagy 
Imre kormányban, programmal indul a parlament-
be. És mikor? November 4-én, amikor a szovjetek 
már nyomulnak Pest felé. Azon a napon lett volna 
az első minisztertanácsi ülés, de már egy minisz-
ter sincs bent, Nagy Imre a jugoszláv követségen, 
Kádár, mint utóbb kiderült, Szolnokon, ő viszont 
nemcsak, hogy bemegy, de ott is marad. Egyedül a 
kinevezett miniszterek közül. És ottmarad novem-
ber 6-ig. Előterjesztést juttat el az amerikai és angol 
nagykövetségre, Magyarokhoz címmel felhívást in-
téz a nemzethez, aztán majd várja a letartóztatását. 
S talán maga sem tudja, hogy vállalásával meg-
menti a magyar értelmiség becsületét.

Bibó István máig etalon.
Hát ezt az apát formázza a fi ú, aki megtisztelt 

bennünket és beszélgetett velünk.
És hálás szívvel gondolok Cserna Csabára, ő 

hozta nekünk Bibó Istvánt.
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A templom, ötvenhat és a táncház. Nagyváradon, a réti 
gyülekezetben
Nagyváradon Pálfi  József tiszteletes úr meg a felesége, 
Noémi egyazon időre gondolták tenni az októberi 
forradalom ünneplését és a néptánc-, táncház-ta-
lálkozót, mégpedig október 23-a környékére. És 
milyen jól gondolták. Nemcsak azért gondolták jól, 
mivel az ünnepnek a református templomban mi, 
a Karácsony Sándor Színpad voltunk a műsoradó-
ja, s ily módon részt vehettünk a remek hangula-
tú táncház-találkozón – az egyetem dísztermében 
nagy kört alkotva, egymás kezét fogva tánclépé-
seket tanultak felnőttek, kamaszkorúak, gyerekek, 
iskolások és óvodások, s velük mi is –, hanem mert 
az Erdély pártiumi részéből ide sereglett sok fi atal 
ötvenhat drámájával, nagy nemzeti ünnepünkkel 
is ismerkedhetett.

Én mégis a táncház-élménynél időznék el. Fon-
tosnak tetszett nekem, hogy több korosztály tán-
colt együtt, s mégis közösség voltak, egy aura va-
rázsában léteztek, egy auráéban, melyet a magyar 
népzene s a néptáncos mozgás indukált. És nagyon 
örültem, hogy itt voltak a tanítványaim, a színpa-
dos tanítójelöltek, s részesültek ebben a kollektív 
élményben. Utána azt fogalmaztuk meg, hogy a 
népdalnak, a népi gyerekjátéknak, a táncháznak 
(ez utóbbi a tánctanulás egyik közösségi formája) 
fantasztikus érzelmi ereje van, s a magyarságtudat 
kialakításában mindez még pótolhatatlan is, s ha 
ez igaz, s mi hisszük, hogy igaz, akkor ezeknek 
jelen kellene lenniük a magyar tanítóképzésben. 
(Miért hiányoznak a református tanítóképzés tan-
tervéből?)

A tanulás alapja az utánzás, a nevelés lényege a 
mintaadás. Hát itt megélhettem mindkettő csodá-
ját. A kicsik, ahogy mozogtak a zenére, a lányocs-
kák és fi úcskák, ahogy ellesték a felnőttek tartását 
és mozdulatait, az szívet melengető volt.

Akkor még elmondom, hogy vasárnap, 24-én, 
félezernél is többen voltak a templomban, s hall-

gatták Nagy István igehirdetését és a mi előadásun-
kat, az Egy huszadik századi krónikáséneket.

Lehet, hogy át kell járnunk Erdélybe tanulni!

Kósa Vilma megvalósulás előtt álló teve: emlékkert a 
kommunista hatalom áldozatainak emlékére, Szamos-
szegen
A Kósa nagyszülők sírhelyét a lányunoka évekkel 
ezelőtt már rendbe tétette, barabási követ emelte-
tett fejfaként, hadd tudják az utódok, ha kedvük 
támad kegyeletüket leróni, hová menjenek.

Most meg üres házhelyet vásárolt Szamossze-
gen nagy telekkel, hogy azon emlékkertet alakít-
son ki.

Kérded, mi végett? Hát avégett, hogy ne felejt-
sék és tudják a leszármazottak, hogy elődeik oly 
korban éltek itt e földön, a huszadik században, 
amikor olyanok országoltak, akik megtehették, 
hogy idegenbe, malenkij robotra hurcolják a ma-
gyarokat; amikor nemcsak faji, de származási ala-
pon is különbséget tettek ember és ember között; 
amikor megalázták, elüldözték, internálták, meg-
ölték azokat, akiket osztályellenségnek, kuláknak 
nevezett ki a hatalom.

Legyen hely – gondolta Kósa Vilma –, ahol em-
lékoszlopot állíthat, emlékfát ültethet az emlékező 
az egykor elhurcoltnak, a börtönbe zártnak, az ül-
döztetésbe belerokkantnak, a kárvallottnak, ahová 
elviheti az unokáit, dédunokáit, hadd ismerked-
jenek a család történetével, amely sokaknál szen-
vedéstörténet, hadd gyűjtsenek élményt, milyen 
előzmények eredményeként és árán születtek bele 
a huszonegyedik századi magyar valóságba.

Az emlékkert park is volna, ahol a gyerek játsz-
hat, a felnőtt emlékezhet, az öreg sírdogálhat.

Kósa Vilma most tárgyal a polgármesterrel, a re-
formátus lelkésszel s a család ott élő tagjaival, hogy 
a megvásárolt kertből funkcionáló emlékkert vál-
hassék.

Szurkolok neki, hogy sikerüljön.


