
A pedagógusságról jut eszembe: azt írod, érthetetlen előtted, hogy egy középískolai
tanár a múlt rendszerben ne tudta volna kitaníttatni gyermekeit. Ebben igazad van 
éppen ma mesélték, hogy a mostani iskolám elődjében, a református leánygimnáziumban
a mindenkori igazgató tízszobás szolgálati lakásban húzta meg magát, ma ebben a lakásban
egy százfós kollegium fészkel, no szöval akkoriban valóban kissé más volt még a
pedagógusok, legalábbis a középiskolaí pedagógusok társadalmi megbecsülése -, de hát
az én apám sajnos nem volt pedagógus, pontosabban az volt, de ott nem taníthatott, mert
tizennyolc után nem volt hajlandó letenni az esküt. Ha hajlandó lett volna, akkor talán ma
orvos vagyok és talán.. no de hagyjuk, nem tett esküt és ezért elbocsátották az állami
iskolából. Igaz, hogy később néha, egy-egy évet tanított még felekezeti iskolákban, nyilván
egy ilyen periódusban volt harminchatban is, mikor te taláIkoztál vele, de ezek csak
átmeneti időszakokvoltak, egyébként egy malomban volt kalkulátor, ami ugye egy görög
latin szakos számára nem a legstílszerűbb foglalatosság. Egyébként ha néha pár hónapra
föl is vették óraadónak, akkor - ősi református család a mienk - azt vagya ciszterek, vagy
a zsidók tették meg. Igaz, hogy ugye nálunk nem volt református iskola.

Pedig szegény apa nagyon tehetséges volt. Az egyetem után állítólag Csengery
professzor akarta maga mellé venni, de ő nyelvtudásának csökevényes voltára hivatkozva
elhárította a tudományos pálya lehetőségét magától. Gyakran mondogatta minket
buzdítandó, hogy a tudományos pálya legfőbb alapja a nyelvtudás. Mindehhez tudni kell,
hogy ő legalább hét nyelven olvasott folyékonyan. Soha nem felejtem el, hogy második
férjem, aki latin szakos volt, egyszer, mikor már az öreg velünk élt és közel járt a 70-80
hoz - havi háromszáz forint kegydíjat sikerült neki kijárni nagy protekcióval, szöval Laci
egyszer megakadt egy fordításban, még arra is emlékszem, hogy Tollius szöveg volt, valami
útleírás, és akkor apa kezébe vette a könyvet, megköszörülte a torkát és a maga jellegzetes
mély, erőteljes hangján elkezdte olvasni és fordítani zökkenő és megállás nélkül a közép
latin szöveget magyarul. Pedig akkor már legalább harminc éve nem foglalkozott latinnal.

Szöval, ha tanár marad, talán sok minden másként alakul. Dehát ez már teljesen
mindegy. És az is lehet, hogy talán így volt ez jó. Hogy tizennyolc éves koromtól csak
magamra számíthattam, hogy kezdettől rákényszerültem arra, hogy eltartsam magam,
hogy sokat dolgozzam a kezdetektől mind a mai napig, hogy anyagilag mindig füg
getlenítsem magam a külső körülményektől, családtól, szülőktől, gyerekektől, férjektől.

De már megint nagyon sokat fecsegtem, későre jár egyébként és még el kell olvasnom
néhány Csehov-elbeszélést, képzeld megkaptam féláron oroszul a Csehov összest és most
ebből próbálom újraolvasni mindazt, amit már magyarul ismerek, elég jól megy.
Irhatsz.

Anna

KÁNTOR ZSOLT

Számok szirmaiba záródik

Lassan, mint duzzadt, karikás szemek
becsukódnak a lépcsők. Nem nézi a ház
önmagát. Csak recseg. ropog a fagyban.
Az ősz szétesett. Nézéseden átnő a rét.
Befűzi rettegésedbe a vágyat.
Izolált alázat.
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