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éL Faluról költöztettük be, mikor apu meghalt, 
és hogy ne ott kint a nagy házban. 

Vettünk neki egy kertes kis házat, oda elmegyünk szinte mindegyik 
25 ezer forint körüli nyugdíja van, abból SW1[C 

mindegyiket. Van úgy, hogy egyiket hússal, kit hogy tud. 
korábban miveL fogLalkozott? 

dolgozott életében. nehéz fizikai munldt, , úgyhogy 
amikor készítették a befótteket, akkor {í azt a ami hókezeite. Ezt nehéz 

volt és nagyon feldósségteljes volt, mert ha elrontja, akkor az szállítmány 
odavan. Apu meg soféír volt egy téeszben. Öten vagyunk testvérek, és még mind az öt él. Az 

egyik most 32 éves és nagyon súlyos beteg. 
fl többiel,? 

Mind jól vannak. Van két nóvérem, azok dolgozni járnak. jól keresnek. Az öcsém nem túl jól 
keres, családapa. Az összes testvérem él, csak nekem van házassá~ 

gon kívül egy kisfiam. áll a családunlc 
I1nyagifag)ríL dfJnak ti testvéreid? 

Mindenki jobban áll, mim én. Én vagyok a családban a legtanultabb, de a legszegényebb. 
Hogyclr! letté! tanító? 
Én hatéves korom tól tanító néni akartam lenni, mert két néívérem volt, és már iskolába 

tak. Tudtak olvasni, meg írni, ~s én ott sírtam óvodás koromban anyuéknak, hogy sc Írni 
Jlem mdok, sc olvasni, hogyhogy nem mehetek iskolába. Azt azért, mert 
kicsi vagyolc lllondtam, hogy nem vagyok kicsi, mert nagynövésű voltam, és olyan 
magas voltam, mint a néívéreim. Nekem hiába beszéltek. borzasztóan bántott, hogy én is 
buta vagyok, és mégsem tanulhatok. Amikor már végre mehettem iskoLíba, akkor nagyoll 
boldog voltam. I~bzamentem, és mondtam, hogy na, én is tanító leszek, mert mindenkit 
meg kell tanítani. Végig ü.gy voltam, bogy attól féltem, hogy mi van, ha nem lesz elég 
eszem, hogy elvégezzem az iskoLlt. Aztán meg nem akartak nyolcadik után továhbtanulni 

engedni a gimnázium ba. 
Miért? 

Mert apukám volt, ilyen egyszerű, Falusi ember, aki nem töréídik azzal, hogy 

a gyerckbéíl mi Jesz. Végül anyu segített, annyira hogy a kollégium ba felvettek. 150 forintot 
kellett ílzetni egy hónapban értem, kollégiumban laktam, ott szinte ingyen kaptam enni, és 
így Dc utána megint nem akartak hagyni tanulni. 

,1nyu/::cíd sem akarta? 
Anyu nem tudott m,ír segíteni. Apu meg ott verte a konyhában az hogy márpedig nem 

mehctck továbbcanulni, menjek dolgozni. Én meg vertem a konyhaasztalt az öklömmel a 
másik végén, hogy majd akkor kitaníttat a magyar állam, de akkor is megyele Nagyon 

hogy felvettek a f(íiskolára. A felvétclin be is keretezték piros íllc[ollal a nevem, és 
azt monchák, hogy na, viszontlátásra kollegina, és akkor én már tudtam, hogy felvesznek. 

permetezett. Lememem és mondtam neki, bogy scg([ck ugyan 

húzni ezeket a csöveket, de én már szeptembertM nem leszek itt, elmegyek és 

tanulni fogok. A kollégiumban szorgalmasnak kellett lenni, mert nem volt mindegy, hogy 
mennyi ösztöndíjat kapok, Volt még otthon két kisebb testvérem, és akkor apu már nem 
nagyon adott anyunak pénzt. Az ösztöndíjamat mindig haza kellett küldeni a két kisebbik 
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testvérem etetésére meg mindenre. Úgyhogy volt olyan a féíiskolán, hogy mondjuk hétvé
gén bent voltam, tanultam, és két nap alatt, körülbelül két szem kockacukor volt, amit enni 
tudtam. Y égül is elég keményen megküzdöttem azért, hogy taníthassak, mert nem sokan 
álltak mellettem. Sz6val tanulni kellett keményen. Később ezért is nagyon vonzottak a 
nehezebb sorsú gyerekek az iskolában. Tudtam, bogy rajtam is múlik, hogy mi lesz az éí 
élctükbéíl, és hogy beléílük milyen ember lesz. Számít, hogy én mit tudok értük tenni. Ne
kem mindig nagyon fontos volt, ha esetleg a szülei helyett az én kedvemért tanult a gyere::k, 
és majd késéíhb boldogult, mert tanult. Ha az anyjának, apjának nem, akkor nekem volt 

fóntos, hogy mi lesz beléílc. 
Hol do{~()ztríl eddig? 
R J -ben voltam p~ílyakezdéí egy kis faluban, alsóban tanítottam minden tantárgyat. Ez volt a 

Icgszehb két év az életemben. Dc csak két évig dolgoztam ott, mert nem engedett az igazga
re') (ovábbtanulni, én pedig csak tanító szakos voltam. 

Ald:or hollti/ztrí[? 
I\z óvocHban, szolgálati lakásban, nem kellett érte fizetni. Össz1zomforros volt, fürdőszoba is 

volt benne. Egy pici, mosókonyhaszerLÍ szoba volt, dc elfért benne egy háromelemes szek
rénysor meg egy heveréí. Azt hiszem, még egy kis junoszty tévém is volt. Csodálatos két év 
volt, imádtam a gycrekeket. Mégis muszáj volt o[[hagynom, mert 0[[ nem volt semmi pers
pektíva. Egyszerűen nem engedett az igazgató tCJvábbtanulni, és én már akkor nem akartam 
annyival beérni, hogy van egy hároméves nappali tagoz;[wn szerzett tanÍtós papÍl·om. Owszt 
is taníwttam ott a Elluban, és nem akartam úgy tanítani, hogy nincs orosz tanár szakos 
végzettségem. De nem engedtd" tovább tanulni. Tehát nem járult hozzá az igazgató, azt 
lllondta, hogy nem tanulhatok, és azért jiittem el. Otthagy tam az iskolát, két év után, és 
akkor bekerültem a megyeszékhelyre, egy meghirdetett állásra. Mondtam al. igazgatónak, 
h Ob')' semmi protckcióm nincs, engem a tudásomén kell felvenni. Mégis fogadtak. Ebben 
~lZ iskoLíban dolgoztam 14 évig, és onnan küldtek el most végkielégítéssel. 

II ho l ltll, ttÍf? 
Alhérlccbe::n egy tanító néninél, aki az iskolában tanított. Egyedül élt, rossz volt neki egyedül, 

és odavc[( magához. De aztán hazajött a fia, és akkor cl kellett onnan mennem, ráadásul 
huszaclikán, amikor az albérlet miatt már húsz fillérem sem volt. Akkor felmentem a műve
léídési oszLílyra, és az osztályvezetéínek elmondtam, hob')' olyan szegény vagyok, hogy hu
szadi kán már 20 fIllérem sincs. 40 fillér egy kiHi, és üres hassal nem lehet tanítani. Tegyenek 
engem valami féréíhclyre, ami a pedagógusoknak ingyenes. És akkor a gimnáziumi szolgá
lati lakásban [ettek be egy szobába, úgy, hogy több tanár is lakott ott. Ez egy háromszobás 
családi h~íz volt, és egy szob~íban négy tanárnő lakott. De a többi tanárnéí már vett magának 
lakást, és akkor a ottmaradtam egyedül a nagy házban. Ott voltam négy évig, de 
utina jón oda egy külföldi, ti-ancia szakos tanár, és annak keliett a hely. Nem akartam úgy 
ott lakni a lakásban, hogy a m~ísik szobában ct,')' ferrllakik, és hol éí megy zuhanyoz n i, hol 
én. J'v[ivel nem is voltam egyetemet végzett, tehát nem taníthattam a 
érew.:m, hogy nekem kell elmenni. Akkor elmentem a külvárosba egy nagyon primitív 
városrészbe lakni. Van ort egy iskola, és annak az épületében, az elséí emeleten adtak egy 
szolgálati hidsr. Dc az olyan hogy olajkályháva! kellett volna de nem volt 
pénzem olajat venni. A iurdéíszobában nem volt és hat fok volt, mikor hajat mostam. 

az nagyOll em bcrtden volt. Közben valamI-

akkor adtak egy OLl"''''-'-'' 

Itt. LJgyhogy ez már a Tanácsi volt, 
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Milyen iskolának számított ez a városi munkahelyed? 
Szerintem a legjobb volt. Én legalábbis annak tartottam, a szakembergárda miatt, meg az 

oktatás színvonala miatt, meg a programo k miatt, amiket szervezett az iskola. Szakmai 
továbbképzéseket tartottunk, bemutató tanításokat tartottam én is, és jöttek a megyéből 
nézni, hogy hogy tanítottunk. Mikor idejöttem 83-ban, akkor épült az iskola, tehát új 
iskola volt. Azért is vettek fel, mert éppen szervezték a szakembereket. 

Akkora már elvégezted az orosz szakot? 
Ez az iskola segített a tanulásban is, engedték, hogy tanuljak. Itt a megyeszékhelyen végeztem, 

a tanárképző főiskolán az orosz-pedagógia szakot. Levelezőn, mert azt már csak úgy Iehe
tett, munka mellett. 

Az igazgatóvaljól kijöttél? 
Az igazgató, végül is úgy vett fel, hogy én azt mondtam neki, hogy be akarok kerülni a városba 

tanítani, de nincs senkim, csak én vagyok egyedül. Tehát mellettem senki nem szól. Meg
kérdezte, hogy mit ígérek? Mondtam neki, hogy semmit, hanem ha jó szakembernek tart, 
az úgy is kiderül, és megtart, ha meg nem, akkor szól, és akkor lelép ek. Nagyon tiszteltem 
őt. Mindig úgy mentem be az iskolába, mintha neki tartoznék azzal, hogy felkészült legyek, 
és nagyon jól tanítsak. Nagyon tiszteltem, szerettem, és hálás voltam azért, hogy felvett. 
Úgyhogy nagyon-nagyon odáig voltam érte. És akkor az történt 92-94 között, hogy volt itt 
az önkormányzatnál olyan, hogy az igazgatókat átvilágították, hogy ki alkalmas, vagyis vizs
gálták az igazgatóknak az alkalmasságát pártpolitikai érdekekből, vagy nem tudom, hogy 
mi miatt. 
Megnézték őt is, hogy ő milyen igazgató, és a képviselőtestület nem szavazta meg újra öt 
évre, pedig a tanári kar titkos szavazással őt választotta. Amikor megtudtam, hogy nem őt 
nevezték ki újra, nagyon meg voltam döbbenve, és nagyon fájt, hogy nem tudok segíteni, 
nem tudok hová menni. Kihívtuk a polgármester-helyettest az iskolába, elmondtuk hogy a 
tanári kar őt akarja, és kérjük vissza az igazgatót. De azt mondták, hogy nem lehet, már más 
igazgató lesz. Volt egy igazgatóhelyettes-asszony, aki nagyon akart igazgató lenni. Tulajdon
képpen mindent a saját érdekében csinált, hogy ő legyen igazgató, úgy helyezkedett min
denképpen. Megbízták, és ő lett az új igazgató. Közben mindenkinek bizonytalan lett az 
állása. Mindenki tudta, hogy hat embert el fognak küldeni. A városban rengeteg olyan 
pedagógus volt, aki F-kategóriás, ezért az önkormányzat becsődölt, nem tudta fizetni a 
béreket, és ezért kellett sok embert elbocsátani. Nekem ugye nem volt férjem, nem volt 
gyerekem, és amikor jött az év végi értekezlet, a szünetben behívatott az igazgatónő, és 
közölte hogy nekem szeptembertől nem tud tovább munkát adni. Derült égből villámcsa
pásként ért ez a hír, teljes mértékben. Úgyhogy amikor kijöttem az iskolából, mondták, 
hogy maradjak még ott. Mondtam, hogy én egy percig sem tudok már ott maradni. Ez 
már 95-ben volt júliusban. Szeptemberben már elkezdtem máshol, K-ban, egy kis falu
ban tanítani. 

Akkor már megvolt az itteni lakásod? 
Persze, ez már megvolt, 92 óta. Biztos voltam abban, hogy találok munkahelyet, csak itt bent 

akartam a városban dolgozni, hogy kényelmes élet jusson már nekem is osztályrészül annyi 
sok munka után. Úgyhogy egy hónap után otthagy tam a falusi iskolát, és vállaltam, hogy 
valamennyi ideig, amíg nem találok a városban megfelelő állást, munkanélküli leszek. 96-
ban már terhes voltam, amikor elkezdtem újra dolgozni itt, a városban a családsegítő szol
gálatnál. Rájöttem, hogy alamizsnáért, vagy zsebpénzért nem akarok tovább dolgozni. 14 
évig ezt csináltam, alig volt pénzem, és rengeteget dolgoztam. Most már pénzt is akarok. 
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Amíg nem volt munkád, ki segített? 
Nem segített senki anyagilag, hanem úgy volt, hogy nagyon-nagyon kevés pénzből csak és 

kizárólag kenyeret, zsírt, befőtteket, ami anyunál a kertben termett, ilyeneket ettem. Ahogy 
visszaemlékszem arra az időre, sokszor éhes voltam, vagy hogy úgy mondjam, nem ettem 
eleget. Közben terhes lettem és hát nem tellett almára, banánra, amit a terhes nő meg
óbajt. De amikor ide fölvettek, akkor páf ezerrel több jövedelmem lett. Ha okosabb 
lettem volna, akkor valabogy másképp csináltam volna az egészet. Elkerülhettem volna a 
munkanélküliséget is. De én biztos voltam abban, hogy ha tanítani akarok, akkor találok 
állást. Végül mégsem tanítok. Több iskola azért utasított el, mert megrudták, hogy terhes 
vagyo Iz. Tavaly januárban szültem, és tudtam, hogy iskolába pár hetes gyerekkel nem 
vesznek fd, és akkor végül sikerült a családsegítőben elhelyezkednem. Most már több, 
mint egy éve itt dolgozom. 

Mik ti terveid? 
Hogy ezután mit szeretnék? Nagyon-nagyon szeretnék tovább tanulni. Ha letelik a próba

id(ím, másnap bemegyek az igazgatónő höz, és bejelentem hogy tanulni akarok, mert itt 
specdlis diploma kelL Amikor elvégeztem az orosz tanár szakot, utána mondták, hogy vé
gezzem el a németet is. Ötös lett az orosz tanári diplomám, de mire azt megszereztem, 
kimentek az oroszolz. Alig tanítottam eb'Y pár évig. Akkor még nem volt bennem ilyen 
ambíció, bogy egy újabb diplomát szerezzek. Akkor az volt bennem, hogy lehet, hogy én 
inkább gyereket akarok, és nem újabb diplomát. Engem különösebben nem érdekelt a 
diploma, nem akartam ilyen diploma-gyűjtögető kisasszonynak felcsapni. Egyébként is akkor 
laktam a város szélén, az olajblyhás, nagyon rossz körülmények között. Nem volt pénzem 
flít{íolajra, és akkor kellett volna elkezdenem a német tanári szakot. Háromezer forintot 
kellett volna kifizetni az ds6 három bónapra, és nekem egyszerűen nem volt annyi pénzem. 

Ez tandíjm /dpzés uo/t? 
Igen, az ds(í bárom hónap. Olyan rendszer volt, hogy aki azon kiesik, az nem csinálhatja 

((lv~íbb. Akkor elmentem anyuhoz, hogyanyugdíjából adjon, de tizenhétezer volt a nyug
díja, és azt mondta, nem adok, gyermekem. Na, akkor az nagyon elkeserített. Hogy hát ha 
a saját anyám nem ad arra, hogy tanuljak, akkor ki ad? A lényeg az, hogy emiatt nem 
tanultam akkor. Utána aztán rájöttem, hogy többet ér egy német tanár szakos diplománál, 
ha kijárok magamnak egy lakást. Az legalább ér egymillió forintot. Nekem nincs egymillió 
[(Hin to 111 , és tíz év múlva sem lesz, de legalább lesz lak-í.som. Mert mit érek vele, ha tanító 
szakos, orosz szakos, német szakos, vab'Y akármi vagyok, és egy ideiglenes helyen vagy albér
letben lakom. Én a lakást akartam. Mikor már a lakás megvolt, akkor meg gyereket akar
tam. Mindig mást akartam, és így a német tanár szakot kihagy tam. De bennem van az 
elmulasztott dolog érzése, bogy valamit még kellett volna csinálnom, nekem mégis kéne 
még egy diploma. Teh~ít be f()gok menni a főnökömhöz, hogy taníttasson, mert nekem 
nincs pénzem arra, hogya könyveket megvegyem, nekem ehhez komoly segítség kelL Van 
!"ct remény, hogy néhány embert taníttatnak és én úgy fogok bulizni ezután, hogy engem is 
hevegyenek azok kiizé. Mert nekem mindegy, hogy alszom éjfélig, vagy tanulok És abban 
nagyon bízom, hogy ezzel hosszú távra megalapozódik itt az életem. Majd ezen a területen 
leszek jó szakember, itt is rengeteget lehet tenni mások gyerekeiért. 
Mikor én kicsi voltam, tök egyes voltam oroszból ötödikes koromban, mert a nővéreim 
ócska kiinyvéh61 tanultam, és nem volt új könyvre pénzünk. Csupa egyest kaptam. De a 
régi orosz tanár elment és jött egy másik tanár, aki az mondta, hogy hát te tudsz oroszul, 
miért vagy tc egyes. Így lettem ötös oroszból, és így lettem orosz tanár. Ha a régi tanár 
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marad, tal:ín cl nyolcadikat sem végzem ei, mert oroszbó!. bfírii-

miill c'rczrcm azt, hogya tanárokon sok múlik, rajtuk múlik, hogya rl1t'g-

szeretik-e a tanulást és jutnak-e valamire. 

IldzkrJ 

a 

Remek X-listás családból szármawm. Két darab szü](ívcl, egy darab 

és magam is diplom;ís 41 éves. A gyermekeim') és 10 évesek. A 

nincsen diplomája merr jól cl vagyunk nélküle. 

r1 csalddjdban volt az ön helyzete? 
az otthoni idó legnagyobb túzét azzal töltötte, hogy kipihente a nap Hradalmait és 

dolgozott, a matematikai múveletek ezreit Pici gyermekkorOlTlban egye-

temre járt. ritbín volt ouhon. naponta egy alkalommal kikérdeztek a lcch'-

héíL azt az oktatási elvet vallotta, hogy e1éísLiir tanuljam meg a könyvb{íl a é, 

utána menjek oda hozzá kérdésekkel és rí válaszol. Ami a legjobh volt, hogy hihetetlen 

mennyiségű, és Icgkülönbözéíhb olvastam. A nagy utazó k könyvcit{í] 

kezdve a tárgyú könyveket stb. Édesanyám gyermekkorom tól kezdve 

minden este énekelt, cbbéíl követh:Z{íctl a népdalok, a zmekultúra iránt is felkeltette az 

érdcldéídéscmet. Amúgy egy kellemes, gyermekkorom volt. 

A tcstuéréIJc! 1!o!t? 

Amikor nem karddal kergetett a lakásban, akkor sima kén,cl vert meg a bátyám. Ö 
hat és fél évvel volt id6schb. Azonkívül, hogy próbáltam legalább múveltségcr és 

széles L\tókört iisszcszedni mint 6, abpvetéíen arról szólt a gyerekkorom, hogy megprcíh~íl

tam utolérni. 

!}(jl)!yiÍs()!td!, fl JziilrJk !IZ Ú/w!{/urílasztiÍst? 
nemigen hiszem, hogy egy !í éves bármit is válasswn. Soba nem készül-

rcm szakmunkásnak. idéíhcn paraszt óhajtottam lenni, dc nem volt sehol a közelben -

vúosi gyerek iskola. Ebbéíl követkeLéíen nem lettem az. Az, hogy 

Épít{íip~lI'i FéíiskoLíra jelentkeZlcm, az er{ísen abból adódott, hogy a bátyám akkor 

az . Karr, cr(ísen ad(ldott abból, hogy egy Építlíipari FéíiskoLínak 

hiszem, hogyeza saját vábszLísOITl lett volna. Yéglil 

hogy épírésznck igen tehetségtelen vagyok. Egy közepesnél jobb pallér lehettem 

v"lna. Amikor elkezdtem dolgowi, kiderült, hogy nem az én világom az, hogy hat kéímli-

vest I Végül is lérrehoztam egy épít6ipari féilfc}lcsztcttük és abha-

hagytam, amikor kezdett összeomlani a ilO-as évek végén. A kiJeje!.cl-

[cn külséí és icgfcíképpell csabdi tényezéík voltak megÍla[árcmík. 

jl;!ytatttl t(!1J!ÍbI/? 
iLl-han Icszercltem a katonas~ígt(íL akkor rrJÍndig az építőiparban dolgoztam, dc akkor 

már e1hatirozram, hogy tiibbn nekem nem lesz f{ínököm. Megcsináltam a cégemct és 

al.c'Ju is saj;ít cégeim vanllak és nincsen f{ínököm. EI. a legj~)J1t()sahb. Amit él f{íjskola adotl, 

ahhc'J1 ~\ .szervezés és a vczerésclmélcti r;írgyak voltak fontosak. Akkorihan még nem mene

dzser iskolának és menedzseri iSlllereteknek hfvtálc Szervez.és, vezetéselmélet. EL:ck azok, 

amik a diplomámtól c1réréí idnyban, de változatlanul f(llltosak. 




