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MEZEIEVA

EMLEKERE
Afin,anyim nem 61. Nincsenek 6vek 6ta mir. Or<iks6gemmir csak egy f6l zsdkgriirt irat, receptek,k6rhinztrn6jelen-
tcsek s minden bizonnyal azok a papirok is, melyekkel mindenf6le kirp6tl6s ut6n rohang6szhatn6k, ha ki mern6m nyit-
li a zsritot,ha megrtern6m sz6litani a mfiltat, ha ki mern6m nyujtani a kezem azok utin, akik elhagytak. Nem teszem.
Nincs hozzi errjm. Elnentek nincsenek. Nincsenek. Fdlfogtam 6sszel.

M11!ahggyazt isfdlfogom,hogy6sincs. MezeiEvameghalt.Pontosan hat 6ve,hogyokt6berben h aza6rkeztemkoplal6s
kiilf6ldi titjaim egyik6r6l, s alighogy be6rtem a v6rosba, el6rt a hir, hogy most temett6k. Most, 1985 <isz6n.

Trsztess6gesen el sem sirattam. Biztosan rlmsz6ltvolna:,J.Ienb6giink, drfgim!Tess6kdolgomi!;'

Azt teszem. Es mostm6r talfun,igrhat|velmflt.ival is megpr6hilokr6 ir6sban errl6kezni, aki6letem eryikm eghatinoz6
szemElyisege volt.

En voltam a vid6ki, 6 k6pviselte a f<jv6rost. En kamaszldny voltam, 6 orsz6gos iigyeket int6zri, vill6ml6 szemiivegii, apr6,
fekete asszony. Istenem, hogy tudtam f6lni trjle! Sa{momra 6 maga volt a szimonk6r6s, a minden energiikkal, szenaetol-
kal val6 elszimoltat6s nagyasszonya. A term6szetes felel6ss6gvr4llal6s mintak6pe. 6 volt az, aki az aiatcirszinj6tszis, 6s
k6stibb a drimapedagogia teriilet6n is szimontartojta az orszigban jelentkez6iehetsdgeket.6volt az, aki az6ia mir or-
szigosan ismert szakemberekre r6.reutatott:,,Azt!Ot!Tess6kvid6kroilfelhozni, tess6ktanittatni! Tess6kneki teret adni!"
Mlndig, mindeniitt ott volt, ahol szakmiinkban t6rt6nt valami. Yagy az6rt,hogy tdrt6nj6k valami. Els6sorban rendezl
volt, noha tan6ri diplom6val is rendelkezett. Eml6kezhetnek 16 a legenddssi lett "Universitas" hajdani tagjai, vid6ki 6s
pesti szinh6zak szin6szei,a szinkronst(tdi6ban megfordul6 sok ember, s eml6kezhetiink mi, akik i pedagogia oldal6r6l
jdttiink.

f 969-ben 6 j6rt el6szdr drimapedagogiai gnijt6fton hilfdldiin,6 hozta azels6hireketAngli6b6l.
Jirtam ki hozziaktgilncs utcai iskoliba, hospitilni, azt6n 6 j6tthozzim,hogy nlzze, azt ciinelom-e, amire d is b6linta-
nitud.

Sose penz6rt dolgozott. F<ilfoghatatlan mennyis6gri energi6kat tudott mag66nak. Hajnalban kelt, k6s6n fekiidt. Igazi nap-
szakj6nak a reggelt vallotta.

Taniwdnyistituszomatmindigmeg6riztem mellette,6ppfgy,mintDebreczeniTibormellett.Iryekeztem nemvitatkoz-
ni, ha nem volt musz6j. Es 6ltal4ban nem voh musz6j. Ahogy relt az id6,valami furcsa, humoilal telitett, szem@rmetes
asszonybar6tsiggzdvcilott kriztiink, melyben az anyasaggal, s a ndi l6ttel j6r6 mindenf6le f6 jdalmak is megfelentek, mint
rdptetd vagy lehf z6 fdldi errjk.

Be kell vallanom, nem m6rtem m6g fdl, mi mindent kaptam t6le. Rem6lem, l6nyai, Juli 6s Kati mega j6nd6koznak benniin-
ket az,6 eg6sz szakmai munk6,ssiig6nak feldolgozirival.

De azoknak mondom, akik nem ismert6k 6t: sajnittratj6tok! 86r meglehet, hogy szur6s tekintet6tcil ti is gyomorg<ircs<it
kaptatokvolna idcink6nt, ripakod6s telefonjait6l kivert volna benneteket a verejt6k, ktil<in6sen, ha 6gond6lta votra meg
mag6t egyik napr6l a m6sikra, cggk Ti_ballagtatok volna vid6ki eszetekk6 lassabban az 6 tiinem6nyes 6szj6r6sinak nyo-
miban; m6gis mondom, - sajn6lhatj6tok!

I te5l9UU.aLvolt, ha.megneveltettem 6t.Ilyenkor old6dott az a rettent6 fesztilts6g, amelyben 6ltal6ban 6lt 6s dolgozott.
Es olykori dics6retei bizony fdl6rtek egr lovagg6 avat6ssal. Ritkin dics6rt. Fegyelnezeti#get k6vetett mindenkiidl, el-
sftorban saj6t magrit6l.

Tanitis kdzben 6rte a halil. Hirteler ary6rg6rcs utin, pdr 6ra mfltin elment kdziiliink. Rink hagrta a Gyerekj6t6kszin
eml6k6t' - az6ta sincs olyan stilusban j6tsz6amatcirkdz6sseg. R{nk hag;rta a dr6mapedag6gia rty6t. t"tost lenne pedig
elem6ben, most, ebben a megviiltozott viligban.
Az6ta m6r bizotyitaszigorfian v6gigm6rte az el6be siet6 angralokat, s int6zkedett, ha sziikseg6t 6rezte f6nt a rendcsin6-
l6snak.

M6g tal6n 6ve,kig nem tudom rendszeremi annak a ,,zs6k"-nak a tartalmit, amit ci hagrott rim. J6 lenne, ha r6m sz6lna
tijra:,,Nem brigiink, drigim. Tess6k dolgozni!"
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