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FüRTKÉNT HÚZOTT MAGA uTÁN EGY RAJNYI FIÚT

1966-ban lettem a Lehel Vezér Gimnázium tanulója, ahol több rendkívüli tanárral talál-
kozhattam. Közülük az egyik Csomor Józsefné Demeter Klára magyar─történelem szakos 
pedagógus volt. Kamaszfejjel meglepő volt a stílusa, megjelenése, határozottsága a koráb-
ban megismert tanárokhoz képest. Első, katonásnak nevezhető eligazítása meghatározta az 
előttünk álló négy évet.

 ─ Fiúk! Jó napot kívánok, tanárnő! ─ ez a köszöntésem. Nem csókolom, kezét csóko-
lom és más dünnyögések. Ebben legyenek következetesek! ─ fejtette ki határozottan. Be is 
tartottuk intelmeit. Valamiért eszünkbe sem jutott máshogy köszönni neki. 

     Milyen volt a megjelenése? Minden diákfiú szerelmes volt belé. Olyan szigorú 
volt a tekintete, hogy szinte lebénította a tanulót, miközben a szemén látszott a nevetés, a 
jóindulat. Ha hangoskodva vártuk óra előtt, akkor valósággal berontott az osztályba. Úgy 
lecsapta a tanári asztalra a naplót, hogy az szinte porzott. Ettől kezdve a légyzümmögést 
is lehetett hallani, amit hangerőben csak az ő előadása tudott felülmúlni. Talán még a ke-
zünket is hátratettük. Néha mégis próbáltunk valami nagyon fontosat közölni a padtár-
sunkkal, akkor ránk szólt: ─ Fiúk, ne kotyogjanak! Ha intelme ellenére mégis „kotyogni” 
merészeltünk, alaposan ráfizettünk. Szinte azonnal mondta penitenciaként a szerzőt, címet 
és a versszakok számát, amit a következő órára meg kellett tanulnunk és fel kellett monda-
nunk. Ráadásképpen ezt soha nem felejtette el számonkérni. Rejtély, hogy hogyan csinálta. 
Figyeltem, soha nem írta fel a delikvens nevét és a penitencia címét, mennyiségét, mégis 
pontosan emlékezett rá. 

Sajátos humora volt. Konginak becézett osztálytársunkat feleltette történelemből, aki való-
színűleg izgult, mert csípőre tett kézzel, sokat mozgolódva próbálta elmondani a tananyagot.   

─ Maga néptáncos? – kérdezte. Nos, én nem bánom, ha kettőt balra, kettőt jobbra tán-
col, de legyen szíves, mondja el a tanultakat!

Másfajta büntetésre tőle nem emlékszem. Gondolom, nem is igen volt. Nem tartot-
tam büntetésnek. Két vagy három fiúval könyvből másoltatott. Az egyik éppenséggel én 
voltam. A Helyesírási szabályzat bevezető szövegét kellett másolnom. Ezzel a helyesírás 
tanulására és gyakorlására ösztönzött. Ma is megvan a szabályzat, de haszna volt-e, lett-e, 
azt nem tudom. Fogalmazásaimra piros ötöst kaptam, a helyesírásra csak közepes osztály-
zatot. Máig hálás vagyok neki azért, mert az olvasás és a könyvek szeretetét tőle kaptam. 
Ha könyvet veszek a kezembe, mindig eszembe jut. 

A tanórák végén a gimi ablakából a „lovas szobor” tájékán a következőt láttuk: elől 
ment egy szőke, lobogó hajú nő, és fürtként húzott maga után egy rajnyi kollégista fiút, 
akik egymás szavába vágva mind mondani akartak neki valamit. Úgy látszott odafentről, 
mintha a kirepülő méhkirálynő rajzott volna ki a kaptárnyi méhével.

Sok száz „leheles” diák emlékezetében él tovább a tanárnő!


