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Végzős gimnazistaként a fiatalok többségének elképzelése sincs, hogy mivel is szeretne majd 

foglalkozni a nagybetűs életben. Jómagam nem tartoztam közéjük, mert a középiskolai évek 

alatt mindig szilárd elképzeléseim voltak a jövőmmel kapcsolatban. Ám ezek körülbelül hat-

havonta változtak. A kis érettségi időpontjában épp egy bölcsész szak volt a porondon, amivel 

nagy volt a szerelem, és már vártam a felvételi csomagot, hogy az első két helyre behúzhassam 

az ikszet. Édesanyám azonban óva intett, és addig győzködött, míg javaslatára a harmadik 

szabad hely is betelt, mégpedig egy vadonatúj szakkal, amihez ő nagy reményeket fűzött, én 

pedig a családi béke megtartása érdekében fejet hajtottam.  

2004 januárjában jelent meg a felvételi tájékoztató kiegészítése, melyben először lehetett 

olvasni a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán induló új képzésről az infor-

matikus könyvtáros szakról, amely akkor még szakpárban állt a művelődésszervezéssel. Any-

nyira nem lehet rossz gondoltam, és behúztam a harmadik ikszet a jelentkezési lapon.  

Júliusban értesültem sok ezer sorstársammal együtt a ponthatárokról. És óriási megdöbbe-

nésemre nem vettek fel a hőn áhított szakomra, összetörtem. De anyukám próbált vigasztalni, 

hiszen nincs elveszve semmi, a harmadik helyre bejutottál. Sovány vigasz, gondoltam magam-

ban, de nincs mit tenni. 

Elérkezett a szeptember, tanévnyitó, új épület, új tanárok, új diákok, vagyis hallgatók, szak-

társak, csoporttársak, kicsit ránk szakadt az új világ, és a kreditrendszer útvesztőiben hirtelen 

senki sem találta a helyét. Az új előadásokról, szemináriumokról nem is beszélve, főleg úgy, 

hogy az esetek többségében a tantárgy címét olvasva azt sem tudtuk néha, hogy eszik -e vagy 

isszák. De mindegy is, éljen az egyetem, a szabadság, akkor járunk be, amikor akarunk, legá-

lisan mehetünk az egyetemi bulikba, az arany élet most kezdődik. Legalábbis ezt gondoltuk.  

Heten voltunk, mint a gonoszok, akik elkezdtük tanulmányainkat művelődésszervező -in-

formatikus könyvtáros szakpáron. Ránézésre egyértelműsíthető volt, ha valaki hiányzott, ezért 

minden órán ott kellett lennünk, főleg a Matematikai logika I. és II. kurzuson, amely a szerdai 

egyetemi bulit követő csütörtök „hajnali” nyolc órakor kezdődött. Ezért minden héten pár óra 

leforgása alatt részesei lehettünk a meghalás-feltámadás érzéskombinációnak. 

A szerdai napok azonban nem kizárólag az egyetemi bulik miatt voltak felejthetetlenek. 

Hiszen ezeken a napokon volt óránk A Tanár Úrral, aki a „könyvtártanszék” vezetője is volt, 

tehát semmi esély nem volt arra, hogy ellógjuk az óráit (persze egy idő után már egyáltalán 

nem is akartuk). Az első találkozás alkalmával kiosztotta a kurzushoz tartozó tematikát. A 

tantárgy célját, feladatát, teljesítés feltételét, kötelező és ajánlott olvasmányok listáját tartal-

mazó leírat az oktatóknál általában 1-2 oldal. És már itt kiderült, hogy A Tanár Úr nem átlag 

oktató. A tematika összefűzött papírkötegként érkezett, elsőre azt gondolhatta az ember, hogy 
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ez a félévben aktuális 12 tantárgyunk tematikája, vagy mind az öt évé, de nem, egy kurzusé, 8 

oldal, kb. egymillió kötelező irodalom. Ezek szerint A Tanár Úr azt hiszi, hogy mi nem alszunk, 

mert egyébként fizikai képtelenség ennyi könyvet elolvasni, kizárt, nem, biztos lehetetlen. 

A Tanár Úr kezében mindig volt egy nagy, fekete, bőr naptár, amibe bevezette az aktuális 

teendőket, határidőket, infókat, emlékeztetőket, meg nyilván az áldozatainak a névsorát. 

Ugyanis A Tanár Úrtól sokan féltek, de főleg a hallgatók. Legendákat suttogtak róla a folyosón, 

hogy az elmúlt vizsgaidőszakban a hallgatói hány százalékát buktatta meg, ezé rt mint a kis 

angyalok ültünk be az első órájára, és még a legegyszerűbb kérdéseire is alig mertünk vála-

szolni. A nehéz kérdéseiről nem is beszélve, ugyanis már az első alkalommal kíváncsiskodott, 

hogy ki, miért szeretne könyvtáros lenni? – Egyáltalán nem szeretnék könyvtáros lenni, mor-

mogtam magamban, aztán hebegtem, habogtam valamit, csak stílszerűen, ahogy azt A Tanár Úr 

társaságában a hallgatók 99%-a tenni szokta, hiszen mindenki azt hitte, ha lehajtott fejjel, cin-

cogó hangon kipréselünk pár hangot a fogaink között, azzal megmenekülünk. Nem így történt. 

Aztán persze rájöttünk, hogy amikor kérdez tőlünk valamit, azt nem azért teszi, hogy za-

varba hozzon minket vagy kioktasson, hanem azért, mert valóban kíváncsi a véleményünkre 

egy zenekar, film vagy színházi előadás kapcsán. Sok alkalommal ő maga ajánlott nekünk 

filmeket, koncerteket, és megdöbbenve tapasztaltuk, hogy az alternatív zene világában még 

nálunk is sokkal otthonosabban mozog. Az meg mégis, hogy a manóba lehet? Hát mi vagyunk 

a fiatalok, vagy nem? 

Szerettünk az órájára járni, mert mindig tisztelettel szólt hozzánk, kollégáknak hívott ben-

nünket, és jó volt látni, mikor az óráján elhangzott egy új banda neve, egy új dal címe, egy új 

film történései rögvest felcsapta a nagy, fekete, bőr naptárt és azonnal lejegyezte, hogy otthon 

utána tudjon járni. Ösztökélt bennünket, hogy még fogékonyabbak legyünk a kultúrára, hogy 

olvassunk. A „varródani” élményt is A Tanár Úrnak köszönhetjük, hiszen a kortárs magyar 

irodalom a középiskolában egyenesen hiánycikknek számított, ezért kifejezetten élmény-

számba ment olyan fiatal srác írásait olvasni, aki alig volt idősebb nálunk.  

Az első kiselőadásom élménye is A Tanár Úr órájához köthető. Mindenki választhatott egy 

művészeti ágat: film, zene, képzőművészet stb. Az én választásom a táncra esett. Az irodalom-

listával a kezemben bevackoltam a könyvtárba és a könyvek, cikkek tengerében elkezdtem 

feldolgozni a témát. A táncról beszélni a szakirodalom fényében, izgalmas feladat. Le is jegy-

zeteltem mindent, és a kiselőadásomat el is kezdtem, hogy X meg Y azt írja a cikkében, hogy… 

A Tanár Úr nem is bírta sokáig, és megpróbált terelgetni kicsit, hogy ne az egyes cikkekben 

leírtakról beszéljek, hanem a táncról, és az egyes részeknél tegyek említést egy -egy cikk tar-

talmáról, ismereteiről. De hát nem ez volt a feladat sikoltottam magamban, aztán egy mély 

levegővétel után megfogadva tanácsát elkezdtem beszélni, ami egyáltalán nem esett nehe-

zemre, a mondandóm összeszedett, strukturált volt, még így rögtönözve is. Akkor éreztem elő-

ször, hogy milyen jó érzés másoknak előadni, átadni valamit, amit eddig nem ismertek. Az 

életutam vélhetőleg itt pecsételődött meg véglegesen.  

Az egyetemi évek persze nem csak a kultúra fogyasztásáról szólnak, hiszen több alkalom-

mal lehettünk részesei a Tanár Úrral történő közös sörözésnek, amelyet természetesen meg-

előzött valamilyen szakmai program úgy, mint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár meglátoga-

tása. Egy idő után pedig már nem is úgy néztünk rá, mint egy „szimpla” tanárra, hanem mint 

egy mesterre, mentorra, akinek a tevékenysége nem ér véget ott, hogy elköszön, és becsukja 

maga mögött az ajtót. Ugyanis sok helyre miatta/vele/általa juthattunk el, és minden mondatá-

ból tanulhattunk/tanultunk valamit. 
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A felsőoktatás öt éve természetesen hamar tovaszállt, és elém új feladatok kerültek. Dok-

tori tanulmányok, konferencia-előadások, publikációk. Ám a legnagyobb kihívás mégis az 

volt, hogy beilleszkedjek abba a kollektívába, ahol eddig csupán egy hallgató voltam. A leg-

könnyebben talán mégis azzal a tanárommal találtam meg a hangot, akitől a legjobban féltem, 

mikor elkezdtem az egyetemet. Hiszen mindig biztosított jóindulatáról, segítőkészségéről. 

Hozzá bármikor, bármivel fordulhattam, és ez a mai napig is igaz. Ha a Tanár Úr azt mondta, 

hogy szívesen segít valamiben – ami egy könyv kölcsönadásától akár egészen a PhD-dolgoza-

tom lektorálásáig terjedt – akkor az, nem csak gesztusértékű felajánlás, hanem komoly elhatá-

rozás, amit tűzön-vízen keresztülvisz. 

Amióta ismerem megszámlálhatatlanul sok élménnyel, tudással lettem gazdagabb, a sok 

közül mégis kiemelkedik egy. Tőle tanultam meg azt, hogy egy tanár mennyit tanulhat a diák-

jaitól, hallgatóitól, hogy minden diskurzus tartalmaz olyan elemet, amely gondolkodást, fejlő-

dést indukálhat a felekben, hogy a tőlünk tanulni vágyók partnerek, értékes emberek, akiktől 

mi is kaphatunk annyit, amit mi tudunk számukra adni. 

A Tanár Úr mindig példakép lesz sokunk életében. Mi, akik még hallgathattuk az óráit, 

tanulhattunk Tőle, gazdagabbak vagyunk, tudásban, gondolkodásban, érzésben. Ezért  köszönet 

neki, a Tanár Úrnak, a legjobb tanárnak! 

 


