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0. HÍREK RÖVIDEN

tévébemonDó Jó estét, Craiova, jó estét, Románia!
 Híreink röviden:
 
 Dicséretre méltó eredményeket értek el a craiovai papnövendékek az Orszá-

gos Vallás Olimpián: első és harmadik helyezésben, illetve egy különdíjban 
részesültek. 40.000 diák vesz részt évente ezen a versenyen. Sajnos az olim-
pikonok nem vehetnek részt a verseny nemzetközi szakaszán, mivel hazánk 
az egyedüli európai ország, ahol olimpiát szerveznek ebből a tantárgyból.

 
 Folytatódnak a munkálatok a Nemzet Megváltásának Katedrálisa körül. A 

székesegyház a főváros bármely pontjáról látható lesz majd, magassága a 
Végtelen oszlop ötszöröse lesz. Mivel a teljes projekt hozzávetőlegesen 100 
millió euróba fog kerülni, az épület finanszírozása vita témája. Egy friss statisz-
tika szerint Romániában több mint 18.000 templom található, kevesebb mint 
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8.000 iskola és kb. 4.000 kórház. Bákó megyében hivatalos adatok szerint 
666 templom van.

 
 „Égi autóbiztosítás”: a Román Ortodox Egyház hivatalosan is bejegyezte a 

járműszentelő misét. Az autó megáldása hozzávetőlegesen tíz percet tart. A 
pap a gépkocsi, a sofőr és az utasok előtt imádkozik, megszenteli a motort, a 
kormányt, a székeket és a gépjármű külsejét, illetve a tulajdonosait.

 
 Románia ismét a lista végén: a tizenöt éves diákok tudományos készségét 

világszerte felmérő PISA-tesztek eredményei kimutatják, hogy a román tanu-
lók szinte fele nem haladta meg az egyes osztályzatot a hatból, ami azt jelenti, 
hogy nem tudják egy szöveg fő gondolatait kiemelni, és hajlamosak a tudomá-
nyos fogalmakat a személyes meggyőződésekkel összekeverni.

 
 Legújabb értesüléseink szerint a craiovai 7-es számú általános iskola egyik 

tizenkét éves diáklánya azzal vádolja a vallástanárát, hogy megsimogatta a 
térdét.

1. JELENET, AMELYBEN VALLÁSÓRÁN A HAZUGSÁG 
ÉS AZ IGAZSÁG A TÉMA

vallástanár Az igazság. Lássuk csak, hogyan határozzuk meg az igazságot? Mit jelent, 
hogy: „az igazat mondd, és csakis az igazat”? Képesek vagyunk nem ha-
zudni? Mindig az igazságot keressük? Az igazság felettünk áll? Lássuk csak! 
Bogdan?

bogDan Az igazság az az, mikor xboxozni akarsz, és tényleg xboxozol, és azt mondod 
az édesanyádnak: „Anya, szeretnék xboxozni.”

vallástanár  Anca?
anca Az igazság az, mikor pontosan, de pontosan elmondod, hogy miért nem csi-

náltad meg a házit. Nem, hogy fájt a hasad, vagy, hogy otthon felejtetted a 
füzetet. Hanem hogy „nem volt kedvem, tanár úr”.

anDrei Az igazság az, mikor nem hazudsz saját magadnak.
anca  Sem magadnak, sem másoknak.
anDrei  De főleg magadnak nem.
mara Az igazság az, mikor nem azért imádkozol, mert mások odatettek, hogy imád-

kozz.
vallástanár  De senki sem tesz oda, hogy imádkozz, Mara.
mara  De igen.
vallástanár  Kicsoda?
mara  Ön.
vallástanár  Én azt mondtam, hogy jó, ha imádkoztok.
mara  Tehát jó, tehát imádkoznunk kell.
vallástanár  Összekevered a dolgokat, Mara.
bogDan  Ő mindent összekever, tanár úr! Földrajzból is összekeveri a tavakat.
vallástanár  Jó, tovább! Lássuk, mit értünk igazság alatt! Általánosabban.
bogDan  Tanár úr, én azt hiszem, hogy az igazság az, mikor dotázni akarok, és tényleg 

dotázok, és azt mondom anyának: „Anya, anya, dotázni akarok!”
anca Az az igazság, mikor beismered, hogy hibáztál.
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anDrei  Tanár úr, az igazság az, mikor felfedezel magadban valami szépet.
mara  Vagyis mit?
anDrei  Azt, hogy jó lehetsz. Ha jó vagy, igaz leszel.
mara  Akkor is igaz lehetsz, ha rossz vagy.
bogDan  Nem igaz.
mara  De igen.
vallástanár  Az a legjobb, ha nem vagy rossz, Mara.
mara  De néha nincs más választás. Megcsaptam Bogdant, mert ellopta a radíro-

mat. Nem voltam rossz: ő ellopta, én megcsaptam.
bogDan  Nem is loptam el, kölcsönvettem, tanár úr.
mara  Nem igaz, tanár úr, nem igaz!
vallástanár  Jó, ha nem teszünk rosszat, Mara.
mara  De ha mások tesznek rosszat velünk?
vallástanár  Megkérjük, hogy ne tegyenek.
mara  És ha még mindig rosszat tesznek velünk?
vallástanár  Kitartóan kérjük. Tovább! Lássuk, még hogyan határozzuk meg az igazságot?
mara  Nem mi, tanár úr.
vallástanár  Tessék?
mara  Hogyan határozza meg mindenki egyénileg az igazságot, mert mindegyik gye-

reknek megvan a maga igaza, ami csakis az övé.
vallástanár  És az ő igaza, ami csakis az övé, mindenki igaza lesz.
bogDan  Tanár úr, vagyis ha az én igazságom az, hogy minecraftozzak, akkor az egész 

bolygónak minecraftoznia kell, ugye? Ugye, hogy így van, tanár úr?
mara  Az igazság az, mikor már senkihez és semmihez nincs kedved. Csak magad 

vagy. Ez a te igazságod.
vallástanár  Ahhoz, hogy valamit mind igazságként ismerjünk el, a mienk kell legyen, a 

mindannyiunké.
mara  Én azt akarom, hogy az enyém legyen.
vallástanár  Nem csak úgy van, ahogy te akarod. Az igazságnak egyetemes érvényűnek 

kell lennie.
mara  És? Én nem vagyok egyetemes érvényű? Én én vagyok. Az én igazam az az 

én igazam.
anca  Tanár úr, de létezik több igazság?
bogDan  Tanár úr, de ha több igazság létezik, melyik az igazi-igazi?
mara  Amelyiket te akarod.
vallástanár  Nem, Mara, az, amelyiket mindenki elismeri körülötted.
mara  Tanár úr, de körülöttem mindenki – anya is, nagyi is, nagyi szomszédja, Coca 

néni – elismeri, hogy apa azért ment el, mert nem szeret. De apa azt mondta, 
hogy ő az igazat mondja, és hogy nagyon szeret. Apa igazsága nem a többiek 
igazsága.

vallástanár  Ez más téma. Most általában beszélünk az igazságról.
mara  De nincs igazság általában. Sosem tanulunk arról, ami nekem is fáj!
anca  Tanár úr, de Mara azt mondja, hogy minden, amit ő mond, az igaz. Pedig nem. 

Néha hazudik is.
vallástanár  Nem jó hazudni, Mara.
mara  De mindenki hazudik, tanár úr.
anca  Az én apám nem hazudik.
mara  Vagy csak te nem tudod.
bogDan  A nagyim sem hazudik.
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mara  Csak te hiszed! Az emberek azt akarják, hogy igazuk legyen, és akkor hazud-
nak. Csak hogy ők jól jöjjenek ki a dologból. 

vallástanár  Mara, jó, ha törekszünk arra, hogy ne hazudjunk.
mara  Tanár úr, de Jézus is hazudott!
vallástanár  Mara!
mara  Azt mondta, hogy vigyázni fog az emberekre, de menet közben elfelejtette az 

ígéretét.
vallástanár  Mara, nem...
bogDan  Küldje ki, tanár úr! Tiszta dilis! Matekórán azt mondta, hogy két párhuzamos 

egyenes nem párhuzamos egymással! És azt is mondta, hogy a FIFA14 
kezdőknek való.

mara  Jézus azt mondta a legeslegelején, hogy vigyázni fog az emberekre, aztán 
magukra hagyta őket.

vallástanár  Mara, szeretném, ha többet beszélgetnénk. Ha nem mondasz igazat, senki 
sem fog megbízni benned. A hazugság fáj, és még jobban fáj, mikor felfedezik.

anca  Tanár úr, de az igazság fáj?
anDrei  Tanár úr, de az igazság hamis is lehet?
mara  Ha a te igazságod, akkor sosem hamis!
anDrei  Tanár úr, de az igaz, hogy a jó angyalok a mennybe, a rossz angyalok pedig a 

pokolba visznek minden lelket, aszerint, hogy ki mit érdemel??
vallástanár  Néha mindenfélét mondanak az...
anca  Tanár úr, de minden, ami a tankönyvben van, igaz!
mara  Nem igaz!
anca  Minden, ami a tankönyvben van, igaz!
mara  Nem! Akkor igaz, ha számodra igaz!
bogDan  Számomra akkor igaz, amikor a High Score-nál azt írja, hogy Bogdan, és 

csakis azt, hogy Bogdan!
anca  Ő hallgasson, tanár úr! Mindig csak játszani akar.
bogDan  Na, és egyebet mit akarjak?
vallástanár  Jó. Lássuk csak, mit tanultunk a mai leckéből! Ha igaz életet élsz, ha minden 

tetted és minden szavad az igazsághoz kötődik, ha mindenben azt keresed, 
hogyan kerülhetnél közelebb az igazsághoz, akkor fel fogod fedezni magad-
ban a jóság forrását, és képes leszel elérni, amit még sosem értél el: az igaz 
utat.

anca  Tanár úr, én megértettem. Az igazság az, amit kimond valaki, aztán többen 
mondják, és végül mindenki azt mondja.

anDrei  Ha mindenki azt mondja valamire, hogy igaz, azt jelenti, hogy igaz.
mara  Nem! Abban van az igazság, ami veled megtörténik, és nem abban, amit min-

denki mond!

2. JELENET, AMELYBEN MARA ELMESÉLI ANCÁNAK, 
HOGY MI TÖRTÉNT VELE

mara Láttad!
anca  Mit?
mara  Hogy mi történt a folyosón.
anca  Mikor?
mara  Az előbb.
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anca  Nem láttam.
mara  Hazudsz.
anca  Nem hazudok.
mara  Ott voltál a folyosón.
anca  Igen.
mara  Tehát láttad.
anca  Egy kicsit.
mara  Mit láttál?
anca  Téged és a vallástanárt.
mara  Hogy...?
anca  Hogy semmi.
mara  A tanár rátette a kezét a térdemre.
anca  Mintha.
mara  Nem tette rá?
anca  Már nem tudom.
mara  De rátette.
anca  Mintha.
mara  És mit csinált még?
anca  Már nem tudom.
mara  De tudod.
anca  Nem.
mara  Ha nem mondod el, hogy mit láttál, el fogom mondani, mit csináltál akkor a 

mosdóban.
anca  Nem ér!
mara  Akkor elmondod!
anca  Most?
mara  Most.
anca  Kinek mondjam el?
mara  Az oszinak.
anca  Szégyellem magam.
mara  De miért? Nem az mondtad, hogy nem láttál semmit?
anca  Szégyellem azt mondani, amit te akarod, hogy mondjak.
mara  Honnan tudod, mit akarok?
anca  Hát...
mara  Hát mi?
anca  Mit akarsz?
mara  Nem mit akarok, hanem mit láttál.
anca  Úgy is szégyellem magam.
mara  Én nem fogom szégyellni, hogy elmondjam, amit a mosdóban láttam.
anca  Jó, elmondom.
mara  Mit mondasz?
anca  Amit láttam.
mara  És mit láttál?
anca  Téged a folyosón, és a vallástanárt melletted.
mara  A térdemen tartotta a kezét.
anca  A térdeden tartotta a kezét.
mara  És még mit csinált?
anca  Ennyi volt.
mara  Megsimogatta a térdemet, és kicsit fennebb, kicsit fennebb...
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anca  Mennyire fennebb?
mara  A lábamat.
anca  És kicsit fennebb, a lábadat.
mara  Kétszer, kicsit fennebb.
anca  Kétszer, kicsit fennebb.
mara  Előbb megsimogatta a térdemet.
anca  Így simogatott meg (gyors simogató mozdulatot mutat a térdén, fentről le).
mara  Nem így.
anca  Hanem hogy?
mara  Így (lassú simogató mozdulatot mutat a térdén, balról jobbra).
anca  Inkább, ahogy én mondom.
mara  De nem így volt.
anca  De inkább elhiszi, ha azt mondom, hogy csak így futólag láttam valamit.
mara  Akkor fog hinni neked, ha az igazat mondod.
anca  De nem is tudom, mi az igazság.
mara  Az, amit láttál.
anca  És ha már nem tudom, mit láttam?
mara  Segítek én emlékezni.
anca  Kamuzzak?
mara  Emlékezz!
anca  Elmondom, ahogy én akarom, vagy nem mondom el egyáltalán.
mara  Azt mondod el, ami történt.
anca  De ez az én történetem is.
mara  Nem! Csak az enyém.
anca  Akkor mondd el magad!
mara  Jó, hagyd!
anca  Jó, elmondom.
mara  Lassan.
anca  Mi?
mara  Lassan simogatott meg.
anca  Lassan.
mara  Így fogod mondani?
anca  Így fogom mondani.
mara  Jó.
anca  De tudod, mit gondolok én?
mara  Mit?
anca  Hogy ha hazudsz, a pokolba jutsz.
mara  Honnan tudod?
anca  Olvastam.
mara  De ki hazudik?
anca  Te hiányoztál, mikor a vallástanár azt mondta, hogy aki Jézus ellen beszélt, az 

hamis tanú volt?
mara  Már nem tudom.
anca  Biztos hiányoztál.
mara  Vagyis hogy?
anca  Vagyis mi hogy?
mara  Hamis tanú.
anca  Nem nagyon tudom, de ez áll a tankönyvben. Én nem szeretnék az lenni.
mara  Mi?



79

DRÁMA

anca  Hamis tanú.
mara  Hát nem vagy.
anca  Nem vagyok, ugye?
mara  Nem.
anca  De azt is elmondjam, hogy a vallástanár néha megsimogatja a fejünket?
mara  Ne. 
anca  De miért ne?
mara  Mert nem ide tartozik.
anca  De ha az igazat mondom, akkor jó vagyok, nem?
mara  A legjobb vagy.
anca  Nem vagyok benne biztos-biztos, hogy azt láttam, amit mondok.
mara  Megint kezded? Ha nem mondod, rossz vagy. És hamisan tanúskodsz.
anca  Hamisan, mint Júdás?
mara  Ki az a Júdás?
anca  Egy nagy hazug, aki sokat árulkodott.
mara  Akkor hamisan, mint Júdás.
anca  Jó. Elmondom az igazat, hogy jó legyek.
mara  Jó.
anca  Mindenki ismeri Júdást.
mara  Honnan?
anca  Az internetről.
mara  Engem anya nem enged a számítógéphez.
anca  Szívás.
mara  Megszoktam.
anca  Hallod, de szerinted, ha túlságosan jó vagy, az emberek keresztre feszítenek?

3. TANÍTÁSOK

narrátor Jegyezzük meg a vallástankönyv tanításait:
  A keresztény gyermek ábécéskönyvében (Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002, szer-

ző: Ioan Săuca lelkész) így néz ki egy tanító jellegű történet:
 
 Vasilică rossz gyerek. Felmászott egy létrára, hogy tönkretegye a fecskefész-

ket. De megjárta! A Jóisten meglátta, és elhúzta a létrát. (s. n.) (A tankönyv egy 
szemléletes képet is közöl, amely Vasilicăt ábrázolja, amint eszméletlenül fek-
szik a felborult létra alatt.) A fiú így nem tudta tovább élvezni a vakációt, mert 
orvosi ellátásra volt szüksége. A fecskék most boldogan szállnak, és megkö-
szönik a Jóistennek, hogy vigyázott rájuk. 

 Idézet vége.

4. MARA NAPLÓJA

mara Ma az igazságról beszéltünk. De nem a tankönyv alapján. Hanem a saját 
fejünk szerint. A legjobb, amikor úgy beszélgetünk, hogy azt mondjuk, amit 
gondolunk. Mindegyik gyerek meg kellene írja a saját tankönyvét. Az ő igazsá-
gával, azzal, ami szerinte jó, és ami szerinte rossz.



80

DRÁMA

 Ma a vallástanár megérintett. És megsimogatott.
 
 megérintett          megsimogatott          hányféle igazság van?

 megérintett          megsimogatott          hányféle igazság van?

 Mindenki hazudik
 Mindenki hazudik
 Mindenki tudja, hogy hazudik?
 Ha ma leírok valamit, ami nagyon igaznak tűnik, és holnap megnézem, ugyan-

annyira igaznak fog tűnni?
 Ha ma hazudok, holnap azt fogom mondani, hogy a hazugság az igazság?
 Bonyolult. Nem írok többet. Inkább majd holnap.

5. JELENET, AMELYBEN ANCA BESZÁMOL AZ OSZTÁLYFŐNÖKNEK 
A SIMOGATÁSRÓL

Osztályfőnök Biztos vagy benne?
anca Igen.
Osztályfőnök Láttad, hogy megsimogatta a lábát?
anca Igen.
Osztályfőnök Először azt mondtad, hogy a térdét.
anca A térdét.
Osztályfőnök Hogyan?
anca Mit hogyan?
Osztályfőnök Hogyan simogatta?
anca Felfele. Kicsit felfele.
Osztályfőnök Mutasd meg.
anca Szégyellem magam.
Osztályfőnök Miért?
anca Mert nem illik.
Osztályfőnök Honnan tudod, hogy nem illik?
anca Úgy gondolom.
Osztályfőnök Úgy gondolod?
anca Igen.
Osztályfőnök És azt hiszed, hogy így történt?
anca Igen.
Osztályfőnök Tehát azt hiszed.
anca Igen.
Osztályfőnök Tehát nem vagy biztos.
anca Hogy mi?
Osztályfőnök Hogy megtörtént, amit mondasz.
anca Megtörtént.
Osztályfőnök Mi?
anca Tehát a vallástanár úr megérintette a térdét.
Osztályfőnök Megérintette, vagy megsimogatta?
anca Hááát...
Osztályfőnök Értem.
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anca Megérintette.
Osztályfőnök Tehát nem megsimogatta.
anca Tehát igen. Vagyis nem. Nem tudom.
Osztályfőnök Próbálj visszaemlékezni.
anca Emlékszem, hogy mondott neki valamit.
Osztályfőnök Mit?
anca Azt mondta: „Mara, tudtad, hogy a mennybe jutsz, ha a szófogadóbbnál szó-

fogadóbb és a jobbnál jobb vagy? Tudtad, hogy a mennybe jutsz, ha nem 
hazudsz?”

Osztályfőnök Hallottad te, hogy ezt mondta?
anca Igen.
Osztályfőnök Hogy mondta?
anca Hogyhogy hogy?
Osztályfőnök Halkabban vagy hangosabban?
anca Halkan mondta.
Osztályfőnök Mennyire halkan?
anca Így. (A lány megismétli: tudtad, hogy a mennybe jutsz, ha a szófogadóbbnál 

szófogadóbb vagy...)
Osztályfőnök És így mondta, kétszer, hogy a szófogadóbbnál szófogadóbb és a jobbnál 

jobb?
anca Igen. Kétszer mondta. A jó dolgokat kétszer kell mondani. Én úgy gondolom.
Osztályfőnök Értem.
anca És még azt is gondolom, hogy minden jó ember a mennybe kerül. Így írja a 

tankönyvben.
Osztályfőnök Melyik tankönyvben?
anca A vallástankönyvben. És azt is írja, hogy ha nem vallod, hogy keresztény orto-

dox vallású vagy, nem jutsz a mennybe.
Osztályfőnök És te vallod?
anca Igen. Minden, ami a tankönyvben van, igaz.
Osztályfőnök És amit te láttál, az igaz?
anca Nem úgy, ahogy a tankönyvben, de igaz.
Osztályfőnök És mit mondott még a vallástanár Marának?
anca Érintsd meg a felebarátodat!
Osztályfőnök Hogy?
anca Szép szavakkal.
Osztályfőnök Ezt mondta?
anca Igen.
Osztályfőnök Mikor?
anca Amikor megsimogatta.
Osztályfőnök Tehát nem megérintette, hanem megsimogatta.
anca Egyértelműen megsimogatta.
Osztályfőnök Az előbb azt mondtad, hogy csak megérintette.
anca Ezt mondtam volna?
Osztályfőnök Nem ezt mondtam?
anca Már komolyan nem tudom.
Osztályfőnök Nem tudod, mi történt?
anca Nem tudom már. Ööö... Nem tudom már, mit mondtam.
Osztályfőnök Előbb megsimogatta, és aztán mondta, amit mondott?
anca Igen.
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Osztályfőnök  Mi igen?
anca Előbb megsimogatta, és aztán mondta.
Osztályfőnök Vagy aközben mondta, hogy simogatta?
anca Nem hiszem.
Osztályfőnök Nem hiszed?
anca Vagy...
Osztályfőnök Vagy...
anca Nem hiszem. Nem tudom. Nem emlékszem. De mondhatok még valamit.
Osztályfőnök Mit?
anca De titok.
Osztályfőnök Jó.
anca Néha a vallástanár megsimogatja így a fejünket.
Osztályfőnök Hogy így?
anca Így, jóságosan. Ahogy Jézus megsimogatta Júdást.

6. JELENET: TANÍTÁSOK

narrátor Jegyezzünk meg további tanításokat is. Vallásmunkafüzet másodikos diákok 
számára (Sfântul Mina Kiadó, Iași), a hatályos iskolai tanterv alapján össze-
állítva.

 „Gabriel, noha újonnan érkezett az osztályba, kivívta az osztálytársai csodálatát. 
Mindig felkészült, és nagyon szépek a házi feladatos füzetei. Nincs óra, amikor 
ne felelne. Nagyon jámbor, és mindig segít az osztálytársainak, valahányszor 
megkérik rá. Csupa jeles osztályzatának köszönhetően osztályelső lett. Dan, 
aki Gabriel érkezése előtt osztályelső volt, irigy lett amiatt, hogy már nem kap 
annyi figyelmet, mint korábban. A tanárok és a tanító néni már nem dicsérik 
meg naponta. Nem tudja, mi történt, de kapott néhány gyenge osztályzatot, és 
a szülei megszidták emiatt. Érzi, hogy már nem tudja elviselni Gabriel sikerét. 
Tegnap, amikor a gyerekek kimentek a sportpályára tornaórára, Dan vissza-
maradt kicsit. Anélkül, hogy bárki megláthatta volna, kinyitotta Mihai hátizsákját, 
kivette a pénztárcáját, amiben a színházi jegyre volt pénz, és Gabriel padjába 
tette. Majd gyorsan kiment. Mikor kinyitotta a hátizsákját, Mihai észrevette, 
hogy hiányzik a pénztárcája, és könnyes szemmel panaszolta ezt el a tanító 
néninek. A tanító néni nekifogott leellenőrizni minden gyerek zsebeit és padját. 
Meglepetés!... Gabriel padjában megtalálta Mihai pénztárcáját. Gabriel a taní-
tó néni és az egész osztály előtt elmondta, hogy semmit sem tud arról a pénz-
tárcáról, és hogy ártatlan. De ki hitt volna neki? A gyerekek kórusban kiáltották: 
tolvaj, tolvaj! Az eset híre más osztályokban is elterjedt. A gyerekek most ke-
rülik Gabrielt, és akik tegnap még a barátságát akarták, most megvetően azt 
mondják rá: TOLVAJ! Dan terve jobban sikerült, mint gondolta. Gabriel nem 
tudja, mit gondoljon az egészről. Egyedül, eddig nem ismert fájdalommal a 
szívében, Gabriel kilép az iskolából és hazafelé indul. Tudja, hogy ártatlan, és 
hogy egy nap ezt mindenki meg fogja érteni. Akkor az ő mostani szégyene az ő 
szégyenük lesz. Este, ahogy vallásórán tanulta, Gabriel azt kérte Istentől, hogy 
bocsásson meg az osztálytársainak, mert ő már megbocsájtott nekik.”
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7. JELENET, AMELYBEN A TANÁROK A TANÁRIBAN MARÁRÓL 
ÉS A VALLÁSTANÁRRÓL BESZÉLNEK

tanár  Furcsa ez az egész történet Marával.
tanárnő  A lány, aki azt állítja, hogy megérintették a térdét?
tanár  Igen.
tanárnő  Mi hibázunk.
tanár  Mi?
tanárnő  Túl nagy figyelmet szentelünk egy gyerek képzeletének.
tanár  És ha nem csak képzeletről vagy szó?
tanárnő  Legyünk komolyak! Egy olyan tanárról beszélünk, aki jól végzi a dolgát, rendes. 
tanár  Jól ismered?
tanárnő  Kétszer is megkértem, hogy vigyázzon a kisfiamra a parkban, amikor sürgő-

sen el kellett jutnom anyuhoz a kórházba.
tanár  Milyen furcsa!
tanárnő  Mi a furcsa?
tanár  Sosem beszéltél erről.
tanárnő  Nem jött szóba.
tanár  Miért hazudna a kislány?
tanárnő  Játékból?!
tanár  Ez a hazugság nem igazán játék.
tanárnő  Ez a kislány, miután két hétig nem csinálta meg a házit, beadott egy képre-

gényt a hársfán élő búbos banka álmaival, és kinyomtatott egy Topîrceanuhoz 
címzett e-mailt, amelyben leírta, hogy mit kellene még kijavítania a verseiben.

tanár  Nagy a képzelőereje! 
tanárnő  És kitalál ezt-azt?
tanár  Ahogy minden gyerek?
tanárnő  Nagy a képzelőereje és hazudik.
tanár  Vagyis szerinted mindenki hazudik, akinek nagy a képzelőereje?
tanárnő  Azt akarom mondani, hogy minden gyereket, akinek nagy a képzelőereje, kí-

sért a hazugság.
tanár  Ez nem azt jelenti, hogy hazudnak is.
tanárnő  Ez azt jelenti, hogy kitalálnak mindenféle meséket.
tanár  Miért találna ki egy ilyen mesét, ha semmi sem lenne belőle igaz? És miért a 

vallástanárral?
tanárnő  Mert ártalmatlannak tűnik.
tanár  Csak tűnik?
tanárnő  Nem az a típus, aki kislányokat simogatna.
tanár  Néha megtévesztőek a típusok.
tanárnő  Nem akarlak meggyőzni.
tanár  Mintha meg tudnál...
tanárnő  Csak azt mondom, hogy inkább azt hiszem...
tanár  Megértettem, amit mondtál.
tanárnő  Különben is, csak erről beszélsz! Kicsit sok már.
tanár  Ha kiderül, hogy igaz, nem annyira sok!
tanárnő  Te nem is ismered annyira.
tanár  Nem annyira, mint te.
tanárnő  Nem igazán értem ezeket az utalgatásokat!
tanár  Akkor sem, ha kicsit beindítod a képzelőerődet?
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tanárnő  Remélem, nem haragudtál meg, hogy nem találkoztunk többet.
tanár  Nem. Megértettem, hogy foglalt voltál.
tanárnő  Tényleg foglalt voltam!
tanár  Randizol vele?
tanárnő  Kivel?
tanár  A vallástanárral.
tanárnő  Tessék?
tanár  Randiztok?
tanárnő  És ha randiznánk?
tanár  Megérteném, hogy miért véded.
tanárnő  Nem védem. Próbálom tisztázni ezt a kínos helyzetet.
tanár  Egy számára kínosat?
tanárnő  Mindannyiunknak az.
tanár  Mindannyiunknak, vagyis kettőtöknek! Azt mondják, hogy viszonyotok van.
tanárnő  Ki mondja?
tanár  Igaz?

8. JELENET, AMELYBEN EGY SIMOGATÁSBÓL ORSZÁGOS HÍR LESZ

tévébemonDó Döbbenet és rettegés egy craiovai általános iskolában, ahol az egyik kislány 
azzal vádolja a vallástanárát, hogy megsimogatta a térdét. Az információ a 
tornatanártól származik, aki egy exkluzív interjúban azt nyilatkozta a csator-
nánknak, hogy ez a tanár kétes természetű viszonyt folytat az iskola több 
tanárnőjével...

 Az egész országot ámulatba ejtő történet: egy 12 éves kislányt több ízben 
megérintett és megsimogatott a vallástanára az iskola folyosóján, ahol...

bemonDó Egy újabb szexuális botrány kavarja fel a román tanügyet...
bemonDó Friss hírekkel jelentkezünk a vallástanára által zaklatott kislány ügyével kap-

csolatban: bizonyos vélemények szerint az egész történetet azért találták ki, 
hogy más szabálytalanságokat eltitkoljanak az iskolában...

bemonDó A térd az emberi test egyik legérzékenyebb része. Zsenge korban egy könnyed 
érintés nehezen kontrollálható izgalmat okozhat, amely szokatlan szexuális vi-
selkedést idézhet elő...

bemonDó A megvádolt tanár eddig semmit sem nyilatkozott.
bemonDó Bombahírek azzal a kislánnyal kapcsolatban, aki...
bemonDó ... a vallástanár...
bemonDó ... simogatás vagy érintés?...
bemonDó ... megsimogatta...
bemonDó ... megérintette a lábát...
bemonDó ... kezével a térdét...
minD A kislány fenntartja a vádat.

9. JELENET, AMELYBEN A FIÚK AZ ÉRINTÉSEKRŐL 
ÉS SIMOGATÁSOKRÓL BESZÉLGETNEK

bogDan Te simogattál már?
anDrei Mit?
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bogDan Lányokat.
anDrei Nem.
bogDan És hozzájuk értél?
anDrei Néha.
bogDan Én már többször is.
anDrei Hazudsz.
bogDan De hozzájuk értem. Így is, úgy is.  
anDrei Hol?
bogDan A mosdóban.
anDrei Kihez értél hozzá?
bogDan Carlához, a hatodikból.
anDrei Carla elment az iskolánkból.
bogDan De én akkor is hozzáértem.
anDrei Nem is értél hozzá. Csak hencegsz.
bogDan A lányok mosdójában volt, és vizet spriccelt az arcára, és én akkor láttam 

meg, mikor mentem, hogy bevizezzem a szivacsot. Bementem, ő azt mondta, 
hogy menjek a fiúmosdóba, de én nem mentem át, és egy pillanatra a nyaká-
hoz tettem így a kezem, tényleg kemény helyzet volt, ő rácsapott a kezemre, 
és leesett a szivacs, és ő elszaladt.

anDrei Ez nem számít érintésnek! Csak egy pillanatig tartott!
bogDan De számít. Csak bosszant, hogy nem te értél hozzá.
anDrei Nem is akarok.
bogDan Minden fiú akarja! És én csókoltam is.
anDrei Ez is hazugság.
bogDan És te, nem?
anDrei Nem.
bogDan Én szájra.
anDrei Kit?
bogDan Anát, a harmadikból, mikor nálam volt a szülinapomon.
anDrei Anát, a mi Ancánk testvérét?
bogDan Pont őt.
anDrei Ő annyira kicsi, hogy nem számít csóknak!
bogDan Már mért nem? Csak az számít, amit te akarsz? Mi, azt hiszed, nem tudom, 

hogy kitettél Mara falára egy linket a Teen Beach Movie-val? 
anDrei Nem én voltam.
bogDan Akarod, hogy megtanítsam, hogyan csókold meg?
anDrei Nem.
bogDan S azt, hogy hozzáérj?
anDrei Nem.
bogDan Tetszik neked?
anDrei Nem.
bogDan Ha akarod, segítek, hogy egyedül maradj vele. Volt úgy, hogy egyedül marad-

tál vele?

10. JELENET, AMELYBEN KÉRDÉSEK HANGZANAK EL

Osztályfőnök Volt úgy, hogy egyedül maradtál vele?
vallástanár Sohasem maradtam vele egyedül.
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Osztályfőnök Ő azt mondja, hogy maradtál.
vallástanár Te kinek hiszel?
Osztályfőnök Lehet, hogy mégis szóba álltál vele kicsit.
vallástanár Sohasem csak vele. Mások is jelen voltak.
Osztályfőnök Ő azt mondja, hogy órák után csak vele maradtál, és hogy azt mondtad: bűn 

vasárnap 10-kor kelni, és nem menni templomba.
vallástanár Hogy mondhattam volna neki ilyen marhaságot?
Osztályfőnök Megmutatta a tankönyvet. Ezt írja a tankönyv.
vallástanár Sohasem mondtam neki ilyet.
Osztályfőnök És hogy miután megérintetted a térdét, azt mondtad, hogy Isten érintése a jó 

útra térítheti őt.
vallástanár Sohasem beszéltem Isten érintéséről.
 (Az osztályfőnök kivesz a zsebéből egy papírt.)
Osztályfőnök Felismered ezt?
vallástanár Mi ez?
Osztályfőnök Vallás rögtönzés.
vallástanár Igen, és?
Osztályfőnök Mara ezt írta: „Anya érintése olyan, mint Isten érintése”.
vallástanár És?
Osztályfőnök A te megjegyzésed: „Fektess nagyobb hangsúlyt Isten érintésére. Érezted va-

laha?”
vallástanár Ahhoz kapcsolódtam, amit ő mondott.
Osztályfőnök Isten érintéséről beszéltél.
vallástanár Mert ő beszélt róla.
Osztályfőnök Mara azt mondta, hogy dühös voltál, mikor ezt írta, és hogy megállítottad órák 

után.
vallástanár Nem állítottam meg. Senkit sem fogadok órák után.
Osztályfőnök És hogy a végén megcsókoltad háromszor a homlokát, és azt mondtad, hogy 

atyai csókként vegye.
vallástanár Nem tettem ilyet!
Osztályfőnök Ana, az osztálytársa, azt mondta, hogy beszéltél nekik a csókról.
vallástanár Megkérdezték, hogy mi a különbség az igazi csók és Isten csókja között, és 

azt mondtam, hogy Isten csókja olyan, mint egy atyai csók.
Osztályfőnök Háromszor a homlokon?
vallástanár Nem tudom már pontosan, mit mondtam.
Osztályfőnök A tankönyvben hogy van?
vallástanár A tankönyv ezt nem magyarázza.
Osztályfőnök Hallod, de te nem a tankönyv alapján tanítasz?

11. JELENET, AMELYBEN MARA ELVESZÍTI A KONTROLLT, 
AMELYET AZ ÉDESANYJA VESZ ÁT

Osztályfőnök Miért nem te mondtad el elsőként?
mara Mit?
Osztályfőnök Hogy a vallástanár megsimogatott.
mara Nem akartam árulkodni.
Osztályfőnök Ancát tetted oda, hogy árulkodjon?
mara Nem. Azt mondtam csupán, hogy mondja el az igazat.
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Osztályfőnök Mi az igazság?
mara Hogy a vallástanár megsimogatta a térdem.
Osztályfőnök Mást is tett?
mara Szinte nem.
Osztályfőnök Szinte?
mara Ha mondott valamit, azt jelenti, hogy tett?
Osztályfőnök Mit mondott?
mara Hogy legyek jó.
Osztályfőnök Hát, jónak lenni jó dolog.
mara És hogy hagyjam, hogy megsimogasson?
Osztályfőnök Mondta ő, hogy hagyd?
mara Hagyta, hogy ezt értsem.
Osztályfőnök Mondta, vagy nem mondta?
mara Félig-meddig mondta.
Osztályfőnök Mara, ez nem játék.
mara Ki játszik?
Osztályfőnök Te?
mara Mivel?
Osztályfőnök Ezzel a történettel.
mara Ez egy igaz történet.
Osztályfőnök Mara, emlékszel, hogy én is megérintettelek?
mara Igen?
Osztályfőnök Igen.
mara Mikor?
Osztályfőnök  Amikor gipszben volt a kezed. Megérintettelek, és megsimogattam a gipszet.
mara De nem éreztem.
Osztályfőnök És most érezted?
mara Igen.
Osztályfőnök Mit éreztél?
mara Hogy ez egy igazi érintés.
Osztályfőnök Biztos vagy benne, hogy igazi volt?
mara Biztos.
 (Mara édesanyja megismétli az utolsó mondatot az osztályfőnökkel való be-

szélgetésben.)
anya Biztos. Biztos vagyok benne, hogy nem hazudik.
Osztályfőnök Ki mondta, hogy hazudik?
anya Ön azt próbálja sugallni, hogy hazudik.
Osztályfőnök Én próbálom kideríteni az igazságot.
anya Úgy, hogy hazugsággal vádolja?
Osztályfőnök Nem vádoltam őt semmivel.
anya Felháborít az ön hozzáállása. Mindent igyekszik elbagatellizálni.
Osztályfőnök Jó, ha előbb tisztázzuk, hányadán állnak a dolgok.
anya Tudja jól, hányadán állnak. Mara nekem semmit sem mondott. Anca anyukája 

szólt. Ön szerint miért nem mondta el nekem?
Osztályfőnök Lehet, hogy önnek kellene erre a kérdésre válaszolnia.
anya Nem mondta, mert szégyellte magát. Mert rémesen érzi magát amiatt, ami 

vele történt.
Osztályfőnök Vagy mert...
anya Ez az egyetlen válasz, ami számít.
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Osztályfőnök Önnek!
anya Marát bántalmazták.
Osztályfőnök Ön túloz.
anya Vagyis hazudok?
Osztályfőnök Vagyis túloz. Mara sosem mondta, hogy bántalmazták.
anya Mert ő nem érti a dolgokat.
Osztályfőnök És ön megérti helyette? Próbálja neki beadni, hogy megtörtént, ami nem tör-

tént meg?
anya Segítek neki megérteni, hogy mi történt vele.
Osztályfőnök Egy érintés még nem bántalmazás.
anya Akkor sem, ha a térdét érintették meg?
Osztályfőnök Minden joga megvan arra, hogy dühös legyen. Nagyon szeretném, hogy kide-

rítsük az igazságot. Biztosítom, hogy...
anya Tudjuk az igazságot.
Osztályfőnök Ellenőrizzük le még egyszer!
anya Az, hogy egy vallástanár...
 (Gyors váltás Mara és az anya közötti párbeszédre.)
mara És ha nem vallástanár lett volna?
anya De az, Mara, az. És ahelyett, hogy arra tanítson benneteket...
mara Sok dolgot tanít.
anya Miért nem mondtad el, hogy mi történt?
mara Mi történt?
anya Az egész iskola tudja, és hozzám jut el utoljára! Ez felháborító! Hogy védjelek 

meg, ha nem tudok róla? Féltél elmondani? Azt hitted, hogy megbüntetlek? 
Miért titkoltad épp előlem?

mara Mit titkoljak? Azért érintett meg, mert...
anya Te nem érted, mennyire súlyos a helyzet. Túl kicsi vagy, hogy megértsd.
mara Nem vagyok kicsi!
anya Mara, te tudod, hogy ami történt...
mara Szinte semmi nem történt.
anya De, Mara. Az igazságnak ki kell derülnie.
mara Milyen igazságnak?
anya Az igazságnak erről az egész őrületről.
mara Milyen igazságnak?
anya Mara, fejezd be! Ha beszélni kezdtél erről, el kell mondanod végig.
mara De ő semmit sem mond.
anya Ki?
mara A vallástanár.
anya Inkább hallgasson, minthogy hazudjon.
mara És ha beszélne, és nem hazudna?
anya Te vagy az egyetlen, aki igazat mond, Mara.
mara Én?
anya Mara, a vallástanárod nem azt tette, amit kellett volna.
mara Mit kellett volna?
anya Ideje lefeküdnöd. Beszélünk holnap.
mara Mindig csak holnap beszélünk, de valójában sosem beszélünk.
anya Nem igaz, Mara.
mara Tudod is te, hogy mi az igazság.
anya Tudom, hogy nem könnyű neked, de a vallástanár...
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mara Legalább meghallgat.
anya Mara, ha nem mondjuk el pontosan, hogy mi történt, az nem jó.
mara Nem?
anya Megbüntetlek, ha nem csillapodsz le. A tanár megtapizott. Érted? Ez borzasz-

tó. Érted?
mara Értem?

12. TANÍTÁSOK A VALLÁSTANKÖNYVBŐL. A KALÁCS ÉS A FUTBALL

narrátor Jegyezzünk meg más tanításokat is a vallástankönyvből.

 – Tisztelettel köszöntelek benneteket, fiúk.
 – Szervusz, Constantin, hogy vagy? Hova mégy így, ünneplőbe öltözve?
 – A templomba. Elég késő van, és sietek.
 Inkább menj haza, vedd fel a sportcipődet, és gyere velünk a meccsre. Az A-

sok ellen játszunk.
 – Nos, ha délre időzítenétek a meccset, szívesen mennék, de most, értsétek 

meg, hogy nem tudok, sietek. Inkább gyertek velem ti is imádkozni a templom-
ba, és így, azt hiszem, több esélyetek lenne a győzelemre.

 – Hé, Constantin, gyere, ne butáskodj. Mi első rangú sportolók vagyunk. Nincs 
szükségünk imákra ahhoz, hogy legyőzzük az A-sokat. Imák nélkül is sikerülni 
fog, te jámbor lélek.

 A templomhoz érve Constantin csatlakozik a gyermekkórushoz, és énekelni 
kezd. Mise után a pap finomságokkal teli szatyrokat ad a kórus minden tagjá-
nak. Hazafelé menet, Constantin találkozik a fiúkkal, akiknek aznap reggel volt 
a nagy meccsük. Látja, hogy szomorúan állnak.

 – Hogy ment a meccs? – kérdezi Constantin. – Milyen eredménnyel nyertetek?
 – Hogy nyerjen az ember egy olyannal a csapatban, mint Petronel? Szabályta-

lankodott a tizenhatoson belül, és az A-sok gólt rúgtak a büntetőből. 
 – És te, Adrian, miért nem mondod el, hogy a kapu előtt mellélőttél? Csak rám 

kened a hibát, ugye?
 – Hagyd csak, Constantin, ne törődj velük, már reggel mondtam nekik, hogy 

veszíteni fogunk, ha nem egyezünk jól. Inkább azt mondd meg, mi van abban 
a szatyorban.

 – Mi lenne? Alma, kalács, cukorkák, keksz.
 – Nem adsz nekünk is a kalácsból?
 – Tudom is én? Ha jöttetek volna a misére, ti is kaptatok volna.
 – Hát, de meccsünk volt...
 – Templom helyett fociznak, de azért a kalácsból kérnek.

 Idézet vége.

13. JELENET, AMELYBEN A GYEREKEK VISSZAEMLÉKEZNEK, 
HOGY MIT ÁLMODTAK

anDrei Azon az éjszakán nem medvékkel álmodtam. Én mindig fehér medvékkel 
álmodom. Nem sokkal. Olyan 3-4 medvével. Azon az éjszakán sok kézzel 
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álmodtam. És azt álmodtam, hogy Mara tanárnő. És a vallástanár kicsi. A 
padtársam volt. És mindenfélét kérdezett Marától. És Mara vele beszélt, és 
csak vele. Bennünket nem is látott. Akkor a gyerekek lassan-lassan mind 
kimentek az osztályból. És Mara csak a tanárral maradt. Én az ajtó mögött 
maradtam, hogy kukucskáljak. Mara odament a tanárhoz, megsimogatta a 
fejét, és azt mondta neki, hogy mennyire jó gyerek! Nagyon jó. A legjobb. 
Akkor bementem az osztályba, és megkérdeztem: „És én, én milyen vagyok, 
tanárnő?” És a tanárnő-Mara egyből kicsi lett, és tanuló-Mara lett belőle a 
harmadik padban. És a tanuló-tanár nagy lett, és ő lett a tanár a katedránál. 
És minden úgy volt megint, mint az elején.

anca Azon az éjszakán nem tudtam aludni. Bárányokat számoltam.
 Egy bárány
 Két bárány
 Három bárány
 Négy bárány
 Öt bárány
 Hat bárány
 Hét bárány
 Nyolc bárány
 Kilenc bárány
 Tíz bárány
 Ha elszámolsz 100 bárányig, elalszol. A nagymamám szerint.
 1253 bárányt számoltam össze. Aztán reggel lett.
bogDan Azon az éjszakán úgy aludtam, mint a bunda. FIFA14-et játszottam a paplan 

alatt, hogy anya ne lássa a fényt a szobában. Nem gondoltam Marára. De 
egyáltalán nem.

14. MARA NAPLÓJA

mara Október 29., dél
 Tegnap a vallástanár rátette a kezét a térdemre. Nem az első alkalom. De ezút-

tal meg is szorított kicsit. A vallástanár megsimogatott lassan, nagyon lassan, 
és aztán – jön anya!

 Október 29., este
 Amit korábban írtam, nem igaz. Tegnap nem is volt vallásóra.
 Október 29., éjjel
 Hazudtam. Vallásórám volt, és a vallástanár megsimogatta a térdem, és most 

mindenki csak erről beszél. Nekem újból és újból mindenkinek el kell mon-
danom, hogy hol simogatott meg, mit mondott, és így tovább. És ha kicsit 
hibázok, mind azt mondják, hogy hazudok. De én tudom, hogy nem hazudok. 
Ugye, hogy tudom?

15. JELENET, AMELYBEN EGY TELEVÍZIÓS VITA ELMÉRGESEDIK, 
ÉS MARA SAJNÁLJA A HELYZETET

műsOrvezető Simogatás volt, vagy sem? Érintés volt, vagy sem? Mi az iskola szerepe a 
gyermekeink nevelésében? Segít-e nekik a vallás a helyes út megtalálásában? 
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Milyen a vallásoktatás az iskolákban? Kinyitja-e a gyermekeink elméjét, vagy 
elsötétíti? Azért vagyunk itt, a stúdióban, hogy minderről beszéljünk a meghí-
vottjainkkal: a vallástanárát vádoló Mara osztálytársainak szüleivel, műsorunk 
pszichológusával és az ortodox patriarkátus képviselőjével. Megkérem Önt, 
mint a patriarkátus képviselőjét, mondjon néhány szót erről az esetről.

a patriarkátus képviselője

 Hasznos és jó, hogy az iskolákban legyen vallásoktatás. Gyermekeinknek 
szükségük van irányításra, értékekre, szükségük van arra az útra, amin 
megtudják, mi az igazság, mi az erkölcsösség, mi a nagylelkűség, mit jelent 
jónak lenni. Ezekben a zavaros időkben, mikor a gyermekeket több száz 
információval bombázzák az interneten keresztül, amely legtöbbször ártalmas, 
a vallás visszafordít az igazi alapokhoz, az igazi értékekhez. Nem követtem 
közelebbről a kislány esetét, mert egy gyűlésen voltam Brüsszelben az egyház 
európai uniós támogatásával kapcsolatban, de az üzenetem a következő: ne 
távolítsátok el a gyermekeket a vallástól!

szülő 1. Mi, az V. B. osztály szülői közössége, tájékozódtunk, és megtudtuk, hogy a 
vallástanárnak abban az iskolában is voltak konfliktusai, ahol korábban taní-
tott. Úgy tűnik, az volt az ötlete, hogy több gyerekkel együtt egy katedrálist 
építsen McDonald’s-os csomagolásokból.

pszichOlógusnő Ötletes. 
a patriarkátus képviselője

 Ez kegyeletsértés! Hozzánk nem jutott el ez a hír.
szülő 2. Azért, mert eltávolodtak az emberektől, Atyám.
a patriarkátus képviselője

 Asszonyom, sajnálatos, ami a tanárral történt, de mindenütt vannak fekete 
bárányok.

szülő 2. Hát tartsák őket a nyájban!
műsOrvezető Kérem, fogalmazzunk illedelmesen!
szülő 2. Egy hete az iskolánkat – elit iskola! – nyilvánosan lejáratják. Mi pénzt fektet-

tünk ebbe az iskolába. Minden szülő fizetett függönyökre, padlószőnyegre, 
új csempére a mosdókba, a sportterem felszerelésére. Nem engedjük meg, 
hogy kételyek lengjék körül az iskolát. Minden kétely egy-egy mínusz pont az 
iskolának. A tanárt ki kell rúgni. Világos, hogy megsimogatta. És ha nem simo-
gatta meg, világos, hogy értelmezésekre adott alkalmat. Hibás a rendszer. A 
kormánynak intézkednie kellene.

pszichOlógusnő Másrészt...
szülő Nincsen semmi másrészt...
pszichOlógusnő Ha nem engedi, hogy beszéljek...
műsOrvezető Kérem, kérem.
pszichOlógusnő Ebben a korban a gyerekek szexuális impulzusai nagyon élénkek...
szülő 1. Már régen élénkek!
pszichOlógusnő Amit mondani akarok, hogy a gyerekek szexuális fantáziája nagyon gazdag, és 

lehet, hogy a kislány...
szülő 2. Másrészt, a tanár farmerben jön iskolába. Cseppet sem vallástanárhoz illő öl-

tözet. A patriarkátusnak elő kellene írnia a megfelelő öltözetet.
szülő 1. És a fenekét is feltette a katedrára, míg a gyerekeknek a bűnről beszélt.
a patriarkátus képviselője

 A patriarkátus ki fogja vizsgálni az ügyet.
szülő 2. De mikor vizsgálja ki most már? Mindjárt vége!
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pszichOlógusnő Visszatérek a gyerekek szexuális fantáziájára.
szülő 1. Ne térjen már vissza!
műsOrvezető Öné a szó! 
pszichOlógusnő  A gyerekek abban a korban vannak, mikor testük mindenféle változáson megy 

keresztül, és felfedezik a szexualitásukat. Ez a felfedezés mindenféle reakciók-
kal társul. Szeretnék megérinteni magukat, de ugyanakkor szégyenkeznek is 
emiatt, ezért olykor arra gondolnak, milyen lenne, ha megérintené őket valaki. 
Milyen lenne, ha megsimogatná őket valaki.

szülő 2. Azt akarja mondani, hogy a kislány csak kitalálta az egészet? Ismerem az édes-
anyját, szépen nevelte. Balettre is viszi.

pszichOlógusnő Én csak felvázolok néhány feltételezést. A helyzet összetettebb, és nagy a 
kísértés, hogy másokat vádoljunk.

szülő 2.  A tanár nem helyénvalóan viselkedett. Lehet, nem volna rossz, ha eljönne a 
Pátriárka tartani egy beszédet az iskolában. Van egy új dísztermünk.

a patriarkátus képviselője

 Nem a Pátriárka dolga, hogy...
szülő 1. A gyermekeket érzékenyen érinti a nyomás, és nagy nyomásnak vannak kitéve.
műsOrvezető Reklámszünet következik.
szülő 1. Várja meg, míg befejezem a gondolatomat. Így. Tehát azt hiszem, írnunk kel-

lene egy levelet a kormánynak, hogy zárják be az iskolát, amíg megoldódik az 
ügy.

szülő 2. A vallástanárt el kell távolítani az iskolából.
szülő 1. Nem az iskolából, a rendszerből. A rendszer a hibás.
szülő 2. Ő a hibás. Hogy viselkedhet így valaki, akinek példát kellene mutatnia?
pszichOlógusnő Azt hiszem, elsietik a dolgot.
szülő 1. Nem sietjük el, ez a pap rossz példát mutat. El kell minél hamarabb távolítani 

az iskolából és a tanügyből.
műsOrvezető Reklám.
 
műsOrvezető Újra itt vagyunk élőben szenzációs műsorunkkal, egy műsorral, amely megvál-

toztatja az eddigi eseményekről alkotott elképzeléseket. Kizárólag a mi műso-
runk vendége Mara – az a kislány, aki megrázó tapasztalaton ment keresztül – 
és az édesanyja. Egy hasonlóan exkluzív és megdöbbentő hírrel szolgálunk. A 
vallástanárt, aki megsimogatta Mara térdét az iskola folyosóján, megtámadták 
az iskola közvetlen szomszédságában levő szűk utcában. A tanár fejét néhány 
ütés érte, amíg eszméletét vesztette. Jelenleg a városi kórházban van. Mara, 
szomorúságot olvasok ki a szemedből. Miért?

mara Én kedvelem a vallástanárt, és...
anya Sajnáljuk, hogy az történt, ami történt – a tettlegességre értem –, viszont nem 

szeretném, ha elfelejtenénk a tettek súlyosságát, ahonnan az egész eset indult. 
Ennek az úgynevezett tanárnak egyáltalán nem volt helyénvaló a viselkedése, 
és veszélyeztette...

mara Csak megérintett.
műsOrvezető Mara, közeledett valaha hozzád a vallástanár?
mara Megütöttem magam tornaórán, és amikor...
anya Tehát megpróbálta kihasználni a tornaóra utáni védtelenségét, és...
mara Csak megérintett. Megütöttem magam tornaórán, és...
anya Az önök televízióadóján keresztül szeretném felszólítani a Tanügyminisztériu-

mot, hogy...
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műsOrvezető Asszonyom, hagyjuk Marát is beszélni. Tehát, Mara...
mara Tornaóráról jöttem, ahol leestem a bakról, és megütöttem magam, és a torna-

tanár beküldött az osztályba. Sántítottam, fájt kicsit a térdem, és találkoztam 
a vallástanárral a folyosón, és megkérdezte, hogy mi van velem, és mondtam, 
hogy megütöttem magam, és megmutattam, hol, és ő azt mondta: „Hadd 
nézzem meg, hogy feldagadt-e”, és a térdemre tette a kezét, és...

műsOrvezető Tehát nem simogatott meg?
mara De igen. Csak...
műsOrvezető Tehát megsimogatott. Mara, amikor egy tanár ilyet tesz, meg kell büntetni!
mara De ő csak...
anya A tévénézők biztos megértik, hogy össze van zavarodva. Az egész iskola forr.
műsOrvezető Az egész ország forr, asszonyom. Ne feledjük el a legfrissebb hírt: a vallástanár 

többszörös ütések nyomán eszméletét vesztette az iskolához közeli utcában. 
Gyanakodik valakire?

anya Csak az tehet ilyet, aki nagyon fel van háborodva.
mara Ő csak...
műsOrvezető Asszonyom, mi a szándéka a továbbiakban?
anya Minden illetékes hatóságot fel fogok keresni, hogy tegyék ki a tanügyből. 
műsOrvezető Mara, mit mondanál most a vallástanárnak, ha nézne bennünket?
mara A többiek igaza nem az ember saját igaza.

16. ÚJRA AZ IGAZSÁGRÓL

 A gyerekek újra padokban ülnek az iskolában, mint a darab elején.

tanár Az igazság. Mi az igazság? Meg tudjuk határozni az igazságot? Képesek va-
gyunk nem hazudni? Feljebbvaló-e nálunk az igazság? Lássuk csak...


