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BODÓ LÁSZLÓ 

Az úgy volt… 

Az úgy volt, hogy amikor három évtizednyi újságíróskodás (arra javítaná a Word, hogy: 

újságíró skodás, volt Skodám, tényleg, de ezt honnan tudja?) után 1990-ben megváltam a 

Dunántúli Naplótól (hosszú, szerteágazó történet lenne annak elbeszélése, hogy miért – a 

lap története utólag is igazolta akkori nehéz döntésemet), felhívott K.D., hogy modernkori 

„vörös segély”-ként akként tudná munkanélküliségemet felszámolni, hogy jöjjek óraadó-

nak, az akkor talán még népművelődésinek nevezett tanszékére. Pár dicstelen próbálkozás, 

kérészéletű lapkezdeményekbeli skriblerkedés után, egy jó ember temetésén találkozva 

újólag vele, már én kérdeztem, áll-e még ajánlata. Természetesen, felelte, annál is inkább, 

merthogy Husz tanárnő éppen akkor kapott ösztöndíjat Nizzába, tanítsam helyette az esz-

tétikát. Hát azt nem merném, feleltem, de filmesztétikát, mozgóképkultúrást szívesen. Pár 

hónap után „státusz” is akadt, az akkor már meglehet közművelődési tanszéken. 

Amely állt Koltai Dénes tanszékvezetőből (saját szoba az Ifjúság út B-épületének föld-

szintjén) Marcsika titkárnő (saját szoba, mint titkárság, úgy is, mint zsilip a tanszékveze-

tőhöz – zsilip? 2 ajtaja szinte mindig tárva); Krisztián Béla nevű intézményből – egy ideig 

önálló szobában, majd a mellette lévőben a jogilag ott, fizikailag a Riviérán okosodó Husz 

Mária, a maga valóságában Kleisz Teréz Terike, s a csakhamar önálló vállalkozásba kezdő 

Keszler Gábor tudományos munkatárs. Volt még egy tanterem, benne írásvetítő, tv-készü-

lék és egy húsz kilós videómagnó, mint szükséges és elégséges feltétel a filmnézéshez. 

Óraadók: Zsikó János, aki akkor a TTK tanulmányi osztályát vezette, Bokor Béla, a megyei 

művelődési központ igazgatója, Ujvári Jenő, a jogelőd népművelődési csoport alapítója és 

mások. 

Gábor és én tudtuk, hogy hol kell bekapcsolni a 286-os processzorral 1 MB memóriával, 

5,25-os floppyval rendelkező számítógépet, úgy hogy részt vehettem a különféle tanszéki 

dokumentumok elkészítésében, így a művelődésszervező és személyügyi szervező képzés 

anyagainak kialakításában, melynek eredetijét a folyosó falára felcelluxozott, 10 méter 

hosszú papír képezte, úgy is, mint curriculum. Az új képzéshez Krisztián Bé la kapcsolati 

tőkéjének köszönhetően 13 vadonatúj, a tanszékihez hasonló adottságú PC-t kaptunk egy 

miniszter közbenjárásával, így megkezdődhetett új oktatói tevékenységem is, az informa-

tika oktatása. 

A bölcsészkar akkori dékánja „vörös” tanszéknek tartotta e társaságot – noha mondjuk 

Terike maradt máig racionálisan liberális–, meg is tett mindent, hogy Koltait eltávolítassa 

a tanszék éléről, mindahányszor eredménytelenül. Merthogy igaz, hogy a tanszéki egyön-

tetű állásfoglalás semmire sem kötelezte a kari tanácsot, mint ahogy annak többségi állás-

foglalása semmire sem kötelezte az egyetemi tanácsot, de azért komolyan szavaztunk itt 

így és szavaztak ott úgy, Dénes maradt. Talán azzal, hogy mindig előre menekült, új és új 

ötletekkel állt elő, melyek nagy részben realizálódtak is. 

Amikor a tanszékre kerültem, egy-egy évfolyamon 16-20 diák lehetett, majd mindegyik 

népművelés-rajz szakos. Olykor felmentem egy fél emelettel feljebb a rajterembe, ügyet-

lenkedtem mellettük a rajzszénnel, s igyekeztem nem észrevenni elnéző mosolyukat. A 

tanszéki erőforrások lehetővé tették, hogy tanulmányi útra keljünk Grenobléba, ahol a kör-

nyező hegyekben André barátunk megmutatta, hogy kell szarvasgombát vadászni korcs 
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ebével; az erdélyi Borszéken, hogyan iskolázta le K. Mónika az ottani rajzolót, aki 50 ke-

mény forintért akart portrét rajzolni rólam. Kávét, szalámit személyes ajándékként, fény-

másolót, hozzá tonert, papírt a gyergyóalfalui iskolának, a kilencvenes évek elején még 

nagy volt arrafelé a nélkülözés, de pisztrángvacsorával vártak Gál Irma néniék – az iskolás 

gyerekek fogták ki kedvünkért a hegyi patakokban… Amikor először voltunk ott 4 lejt 

adtak feketén egy forintért, a következő évben nyolcat, majd húsz körüli volt az árfolyam, 

kérdezte is egy diák: Tanár úr, hogy van a lej képzése? Hát úgy, hogy lej, lejebb, leglejebb. 

Manapság tartósan 70 forint körül a lej, bár közben levágtak négy nullát.  

Voltak olyan alkalmak, amikor mi vettünk egy esztenában pörköltnek átlényegített bir-

kát, a gond csak az volt, hogy három hagymát sikerült csak beszerezni hozzá, szerencsére 

piros paprikát előrelátó módon mi vittünk hozzá. A bogrács így is kiürült. Bajusz Klári, 

most tanárnő, akkor pipázó és kamerázó diák dokumentálta, a VHS-kazetta még ott a 

könyvtárban, rajta a csíksomlyói búcsú azon időszaka is, amikor még nem jártak oda ho-

niak magyarkodni fehér-piroscsíkos zászlók alatt. S ott ama kazetták, melyekre én vettem 

fel a tv-ből filmeket, s melyeket még a tragikusan meghalt N. Tamás gyűjtött – Antonioni-

tól Zsombolyaiig, Bergmanon, Bódyn, Jancsón, Fellinin, Huszárikon, Kubrickon, 

Pasolinin át… De ki néz ma már filmet VHS-ről? 

Közben bővült oktatási tevékenységem is. 

Az úgy volt, hogy egy konferencián feladatul kaptam a kolozsvári kollégák gardírozását. 

Szamosközi professzor urat a tudomány mellett érdekelte a pécsi kocsmakultúra is, s ami-

kor szóba került, hogy műszaki egyetemre jártam egykoron, rábeszélt, hogy menjek oktatni 

statisztikát a pszichológus hallgatóknak: „A t-próbát, meg a khí-négyzet próbát, azt tudniuk 

kell és kevés matemetika” – mondta, úgyhogy elővéve emlékezetemből, ami matekból 

megmaradt, meg kikölcsnözve Hajtmant és statisztikáról szóló könyveket, beleástam ma-

gam a statisztika alapjaiba bevezetés jelleggel. Első években az ott távoktatásnak nevezett 

levelezős hallgatókat igyekeztem meggyőzni, majd hosszú évekig a nappalisokat is oktat-

hattam – hogy ott Szamosközi professzor, itt Koltai Dénes hogy driblizte át és ki, hogy 

elkerültem a tudományos létra fokait, az az ő titkuk, bár volt mit hallgatnom tőlük ez ügy-

ben. A kolozsvári kocsmák ismeretében is megfelelő képzést kaptam. Aztán, amikor a köz-

gáz kari statisztika vendégoktatónk meghalt, Pécsett is tanítottam pár évig a Bevezetés a 

statisztikába tárgyat, s egy jegyzetet is összeállítottam.  

Kolozsvárott és Pécsett (meg Pesten és Budán, Szombathelyen és Zalaegerszegen) azt 

tapasztaltam, hogy a levelező hallgatók, akik fizetnek azért, hogy tanulhassanak, sokkalta 

komolyabban veszik tanulmányaikat. Ennek persze több oka van, mondja az andragógia 

tudománya, de hogy a tandíjnak ebben nagy szerepe van, az biztos. Hogy az a nyolcvan 

(egy évfolyamnyi!) felsőfokúlag képezett, államilag támogatott sportkommunikátorból 75 

miért ült a nagyteremben, azt csak találgatni merészelem. 

Szóval, az úgy van, hogy tandíjpárti lettem. 

Egyszer bepanaszolt egy szülő, hogy pikkelek a lányára, mert már harmadszor buktatom 

meg statisztikából (sok minden között azt sem értem, miért tették az első uv-t ingyenessé). 

Szegény kislány mindenféle kihívásokkal küszködött, köztük szövegértéssel, az 

arithmofóbiáról már nem is beszélve. A harcias mama erőltette, hogy személyügyi szervező 

legyen, bár a lány kesztyűszabászként vagy porcelánfestőként bizonyára több sikerélmény-

ben létesült volna. Elmondtam a mamának, hogy az utóvizsgán a normál eloszlást fogom a 

lánytól kérdezni, hogy rajzolja fel a haranggörbét, s hogy tudja kiszámolni három egyjegyű 

szám szórását. Az utóvizsgán megjelent a kihívásokkal küzdő hallgatók ombudsmanja (di-

ákkal és tanárral is empatikus hölgyet ismertem meg személyében). Vagy hat delikvens a 

teremben, sorra kerül a leányka: se kép, se hang. Pontosabban kép igen, valamiféle kínai 
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harag rajza, ilyesmi:∩, csak a szabadkéz remegő izgalmát tükrözve. Összenézünk az om-

budsmannal, elég bizonytalan volt a tekintete, na, most mi lesz. Hangosan, hogy mindenk i 

hallja, azt mondtam: Nézze, magának most adok egy kettest. A többiek meg írjanak be az 

indexükbe egy egyestől különböző számot. Ketten-hárman megelégedtek kettessel, s volt 

aki 4-est írt be. Megkapta. Senki kifogást nem emelt. 

Ellenben megtudtam az operaház fősúgójától, hogy dallamot nem, csak szöveget kell 

feladni az énekesnek; a szinkronfilmstúdió rendezőjétől, hogy jó, az Egy nehéz nap éjsza-

káját nem szinkronizálták Itáliában, viszont szinte minden más zenés filmet olasz énekesek 

olaszul adtak elő az olasz közönségnek az olasz mozikban. Merthogy a tanár is tanul. 

Az egyre szélesedő oktatási tevékenység, a tanszékből intézetté, majd karrá változás, a 

párezresre gyarapodó hallhatóság igényelte a jegyzeteket, jónéhányat tipografizáltam. Az 

egykor a munkásosztály elitjének tartott idősebb nyomdászok, kik még ólomból rakták 

össze az újságok, könyvek nyomóformáit, keserű malíciával már csak pecsételő szakmun-

kásnak mondták magukat, merthogy számítógép vette át a szedő, a mettőr munkáját, nekik 

csak a nyomtatás feladata maradt sok esetben. A szövegelőállítás – helyesen – demokrati-

zálódott, de hogy máig mennyire nem használja ki a demokratikus többség a Word lehető-

ségeit, hogyan lumpenizálódott a szövegformálás, az elszomorító. 

Aztán felelős szerkesztő is lettem. 

Az úgy volt, hogy az ötfős kis tanszékből száz felé emelkedett a kar saját és vendégok-

tatóinak száma, sok fiatallal, akik bizony lelkesen lépkedtek felfelé ama létra fokain – pub-

likációs lehetőséget kellett teremteni számukra. Újságírói, szerkesztői múltamra való te-

kintettel Koltai Dénes engem bízott meg a periodika szerkesztésével, tanult és minősített 

kollégák bizottsági segítésével. 

Megszületett az idén 19. évfolyamába lépett Tudásmenedzsment, helyt adva nemcsak 

feefis, feekes kollégák tanulmányainak, hanem remek szakdolgozatok tudományos zsen-

géinek, s egyre gyakrabban más egyetemek oktatói cikkeinek. Nemcsak hálából és viszon-

zásul, hanem saját értékén így közöltem a gyergyóalfalui Gál Irma néni cikkét, aki alapos 

ismerője az erdélyi varrottasoknak, hímzéseknek… Tizennyolc év alatt, ha kétszer kerül-

tem konfliktusba szerzővel, erősen vitatható ideológiai tanulmányuk kapcsán; egyi -

kőjüknek kénytelen voltam azzal riposztozni, amikor baloldaliságomat okolta az írás köz-

lésének megtagadásáért, hogy én sem írok a Kommunista Párt kiáltványáról (pedig, hát). 

Dénes dékán úrnak, az igényes környezet kialakítása mellett arra is volt gondja, hogy az 

elhunyt kollégákról neveztesse el a tantermeket. A Hidy-terem avatásakor súgtam Béla bá’-

nak: igyekeznünk kell meghalnunk, mert nem jut majd terem. 

Aztán az úgy volt, hogy nyugdíjba mentem, ami azzal is járt, hogy míg lehetett oktatnom, 

évente kellett erkölcsi bizonyítványért folyamodnom (fene sem érti, hogy érett férfikorban 

miért nem kellett, trotliként meg miért kell?). Az objektívan létező okok egyre szűkítették 

tanítási lehetőségemet (hozzátéve: erős támogatást kaptam a döntéshozóktól, hogy meg ne 

szűnjön teljesen), már én sem éreztem, hogy folytatni kellene. Amikor filmkultúra órán 

(szeminárium) sem kérdést, sem véleményt nem sikerült kicsikarni a látottakról abból a pár 

hallgatóból, aki felvette, s nem morzsolódott le a felvételi időszakban, majd szemeszter 

közben, akkor azt kérdeztem magamtól, ha nincs kinek és miért, akkor minek.  

Fogyatkozó hallgatók, terjeszkedő kancellária és államigazgatás okán elrekvirált ter-

mek…, hát már meghalni sem érdemes. Amúgy jó vagyok. (Ne dicsekedj, mondhatná más 

nyugger). 

 

 

 


