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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. 
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Most az éjiít/fipartóf? 
Teljesen tLiggeden vagyole Annyi a kapcsolatom, hogy ha mesteremberek jönnek dolgozni, 

nem tudnak átverni. Marketing munkával, levelezés, szervezési ügyviteli szolgáltatások, ezek

kel foglalkozom. 
Tchdt tlzért htlszndt vette tlmit tlnnak tanult. 
Természetesen, bár már akkor is kiszámoltuk, hogy a főiskolai idéí 45 százalékát teljesen ha

szontalan tárgyak tanulásával töltjük. Abszolút a tárgyhoz nem tartozó és lényegtelen, ér

dektelen dolgokkal. 
iYlilwr hdztlsoc!ttllc iissze? 

l 9i\6-ban. A bátyám és köztem lévéí korkülönbségból adódó keserü tapasztalatokon okulva 

azonnallcgyártottunk két darab gyermeket. 
nem c!o{v;ozott, mióta összehdzt/5oc!ta!c? 

De igen, dolgozott. De a szülés utáni négy évet otthon töltötte el, és attól kezdve hol mint 

v:dlalkmó, boI segítségképpen dolgozik tovább, de olyan munkát válaszrott és olyan mun
kát amic legnagyohhrészt itthon lehet csinálni. Tehát a gyermekeknek otthona van, 
van aki hazavárja, van aki elindítsa éíket az iskolába. Egészen tudatosan megbeszéltük 
annak idején, hogy ez a kétféle tevékenység, amit én végzek otthontól távol és amit ő 
itthon, az és !r)]lrosságü tevékenység. Éppen ezért nálunk soha nem hangzott el 
af, hogy i [[11011 ülsz nap, mi a fenét csinálsz, én meg hozom haza a pén.zr. Men ez nem 

Pontosan tudhatja mindenki, akinek kisgyerekkel két napot otthon kell maradnia, 
hogy nincs Ugyanolyan kemény fizikai munka az is. 
ÖvocLí.1 korhan én járcam értük délutánonkém, fele alkalommal. Olyankor délután együn 
voltunk, de este megim elmentem dolgozni. Kb. hat éves korukig volt az, hogy alTa a 314 
ödra, amíg a fürdetés, lefekvés volt, addig itthon voltam. Lévén hogy, a feleségemnek se 

homgja, sc hallása, az éneklés az én dolgom volt, meg hát nagyon élveztem is. Azután isko
Liba kerültek a Sajnos elkiivcttcm azt a bakliiyést, azt hogyatanáruk 
képesek arra, hogy a gyereket megtanítsák írni, számolni. Nem igazán énem, hogy 
miért, dc wdlisan alkalmarJanok erre funkcióra. azok a akik a'l én 

canitották. Akik jobb tanárok voltak. fél éven helül e]rüntek ""'cU""1ccUcLdLU' 

és elvitték és a reszli maradt. Most igv iit év tanulás uLÍn 
cszükhéíl féilz:irkózni oda, ahol egy normális második olÍtaLino'\ 

ídsban olvasi,ban tart. Nagyon arra, hogy hatóságilag ti]t-

ncveléj'éueP 

Amikor a gyerekek 1l1egszülcttck, akkor az átlagosnál jobb anyagi voltunk, dc a 
kiirülmények dltoúsa és saját miatt villámgyorsan tönkrementünk. Azok Ol 
nOlgyra riirtí elképzeléseim, hogya gyerek féléves korában úszni fog rudni, hogy 
elába j:íratom, angol nyclvlí óvodáha tanán fógadok és csecseméíkori 
nvclvtud:íssOll iélg indulni, ezek mind nem sikerültek. lVIost mCf'im visszakerültünk neL!, 
h;lgy rendkívül JLó any:lgi helyzetben vagyunk, most próbollcllTl e;cker bepótolni. Dc most 
mir LÍzéve:;en ez nem ugyanaz mint háromévesell. 

E:z.crlnt nr/gyorl az jólét? 

Persze, természetesen. Hogyne lenne fontos az anyagi hogyha a akkor tudom 
emberhez mélttían nevelni, hogyha meg tudom adni neki 

csak szerezhctéík meg. Mert igen sokat lehet papoIni töródésr6!, 
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gyelésrdl, foglalkozásról, de attól a gyereknek még nem lesz angol könyve, lexikonja, és nem 
lesz otthon számítógépe. 

Ezért került be 8 osztályos gimnáziumba? 
Pontosabban fogalmazva, akarta nem akarta, gimnáziumba írat tam be. A gyerek lelkivilága és 

képességei predesztinálhat ják akár a hajléktalan, akár az akadémia elnöke pályára is, nem 
lehet tudni. Jelenleg nagyon széles az érdeklddési köre. Hihetetlen mennyiséget tud a legkü
lönfélébb témákról kérdezni. Nem tudom, milyen alkat. Azt tudom, hogy rendkívül jó 
eszű, jó képességű, rendkívüli szókincsű gyerek, van érzéke a matematildhoz is és a hum,ln 
dolgokboz is. Nem tudom és nem is akarom meghatározni eldre, hogy mi lesz. 

Tehát szabadabban neveli, mint annak idején önt nevelték? 
Általános iskolában velem szemben sem volt semmiféle elvárás. Szerintem, ha én egy iparbáró 

lennék és vasiparral foglalkoznék, akkor egész biztos, hogy a gyerek mindent tudna az ön
tésről és fölkészíteném arra, hogy átvegye a családi boltot. Ha ruszeres lennék, akkor egé
szen biztos, hogy rendkívüli mennyiséget tudna az élelmiszerekről. De miután én szervezés
sel foglalkozom, errdl még egy tíz éves gyereknek nemigen van mit tanítani. 

És a gyermekben megfogalmazódott már valami? 
Meglehetósen szűkszavú, nem nyilatkozik erról a kérdésr6l. A helyes válasz, mi leszel ha nagy 

kszel: felnótt. Mondta már, hogy lenne színész, lennc vezérigazgató. Katona, vasutas és 
hasonló nem akar lenni. Fizikus, azt is mondta, és azt is, hogy szakács. 

Mermyire végzi kitartóa n azt, amihez hozzákezd? 
Elindul egy házi feladat elkészítésével déludn 4 órakor és este R-kor még csinálja. Tehát kitar

tó an ott ül, és mindenfélét csinál. Egy darab zokni felhúzást képes 3/4 órán keresztül csinál
ni, hogy aztán belül mi játszódik le, azt csak a jóisten tudja. Színdarabot ír fejben közben, 
gépet tervez fejben közben, csak zoknit nem húz. Ugyanez van a leckecsinálásánál is. Most 
kezdtük el azt, hogy minden nap szakítok rá id6t és végigverem a leckén. 

Ezt hogy tetszik érteni? 
Úgy, hogy berendelem magamhoz, megkérdezem mi a lecke, és mire észbe kapok, elmondom 

neki, ahelyett, hogy elolvasná a könyvbcn. De utána elolvastatom vele is. Pontosan ugyan
úgy csinálja, mint én annak idején. Apu, ezt h06'Y kell megoldani? Olyankor apám visszaza
varr szabályt tanulni. Amitdl én sikoltoztam, hogy miért kell nekem szabályt tanulni. Most 
mi ugyanezt végigcsináljuk, ugyanúgy elmegy szabályt tanulni, megtanulja, és utána önál
lóan is megoldja a feladatokat. Könnyen és jól. Jelentós hibája a gyermeknek, hogy hiány
zik a gyakorlás. Tehát az, hogy végig hajlandó legyen odaflgyelni az apró részletekre. Azt 
látom, hogy olyan tanára van, aki hagyja a gyereket a saját módszerével tanulni, nem köve
teli meg, hogy lépésrdllépésre azt a fajta megoldási módozatot használja a gyerek, amit {í 
tanít, amit a könyv ír eló. Hagyja olyan megoldási módszerrel, amit én tanítottam adott 
esetben neki, és ezzel is jól megvan. Tolerálja, végül is a végeredmény ugyanaz. Tehát a 
gyereknek legfőképpen abban segítek, hogy a matematikában módszereket adok és látás
módot. 

Milyen bizonyítvánnyal érkezett a gimnáziumba? 
Ötös alatt valamivel. 
A nyelvekkel hogy áll? 
Angolul már az óvodában kezdett el tanulni. Heti egy órában jött az angoltanár. Utána az 

iskolában szintén angolul kezdett tanulni, egy olyan tanártól, akinek a diákjai a kerületi 
versenyeket rendkívüli fölénnyel nyerik folyamatosan. Kicsit délalföldi a tájszólása angol-



VALÓSÁG 

ból. Nem ~zt mondom, hogy túlzott~n nagy érzéke v~n hozzá, de ádagosan alkalmas és 

képes a llyelvt~nulásra. 
1\1ilycn szintig hajlandók anyagilag támogatni a tanulás terén? 
Jelen pillanatban olyan hatalmi viszonyok vannak közöttünk, hogy ostorral el tudtam verni a 

gimnáziumba. Legfőképp azért, mert előre látható, hogy komolyabb képzettséget és képesí
tést csak akkor lehet szerezni, ha eleve magasabb szintről indul és magasabb tudásanyagot 
szerez, mint amit a normál általános iskolában tud szerezni. Minden valószínűség szerint 
érettségiig ez most már megmarad. Azt ígénék ebben az iskolában, hogy 16 éves korára a 4. 
gimnáziumi szintet el fogják érni és akkortól lesz egy 2 éves fakultációs jellegű képzés. 16 
éves korában biztos lesz elképzelése, hogy mi akar lenni, és ha rajtam múlik, felőlem a 
Harvardra is mehet posztgraduális képzésre. De ha 18 éves korában úgy dönt, hogy márpe
dig teherautó sofőr lesz, ám legyen. 

Mik voltak azok a szempontok, amik miatt 8 osztályos gimnázium ba íratták a gyereket? 
Az általános iskolában négy év alatt négy osztályfőnöke volt. És miután a fiam furcsa egyéni

ség, ebből következően, hogy egy új tanár megszokja, elég sokáig tart. Nem volt kedvem 
még egy osztályfőnökkel végigvárni a dolgot. Az általános iskolában szerintem olyan kevés 
tudást töltöttek a gyerekbe, aminek a dupláját képes elsajátítani. Amíg ilyen fogékony kor
ban van, rakják tele a fejét, amivel tele lehet rakni. Úgy éreztem, hogy el kell onnan hoz
nom, miucán úgyis kell valamikor iskolát váltania. Lehet hogy a legrosszabb választásom 
volt, hogy most váltattam vele iskolát, dc az Ígazgatónője, ismerősök, q:>'Yéb tanárok véle
ménye szerint a környékbeli ilyen jellegű, tehát 8 osztályos gimnáziumok közül ez kiemel
kedéíen jó. A gimnáziumi tanári kar külön válogatott és képzett, erre fölkészült emberekből 
áll. A tapasztalataim, és a tananyagban való előrehaladása azt mutatta, hogy ebbe az iskolá
ba kell elvinni és mindent megpróbáltam, hogy ha határidőn túl is, de megpróbáljam be
)uttatnl. 

Milyen problémák vannak az új iskolában? 
A pedagógusok követelményeivel a világon semmi nincsen. A gyerek nehezen tud beillesz-

kedni általában a közösségbe, mert szinte teljesen az én jellememet örökölte. Sajnos ugyan-
azt a problémakört kell szenvednie, mint amit én végigszenvedtem. Nincs 
nincs ismcr6se, nem szeretik az Nagyképű, 

kor men mindig segít, azt sem hogy emiatt szeressék az 
Ez is így volt. Nem szerettek, és őt sem szeretik. De ez az 
így volt, csak ott 4 év alatt sikerült szereznie 4-5 illetve olyat, aki vagy 
csak kevesebbszer bele mint mások. És most ez kezdődik előről. Nincs mit csinálni. 

(Az 




