
Az iskola azonban, a lepusztult, lehetetlenné tett, feladatát ellátni képtelen iskola sajátos
mínöség. a létezés sajátos sűrűségű szférája. Igen egyszerű ennek a ffiozófiája, ha ugyan
van. A gyermekkor a tanulás ideje, a gyermek helye ezért az iskolában van. A felnőtt dolga
pedig a tanítás, az átadás: hogy átadja magát. Hogy átadja magát, a tanításon keresztül, a
gyermeknek, az utódnak; hogy átadhassa a helyét is, amint ezt oly sokan megírták.

A létezésnek ez a csupasz értelme, fordított utam következtében, előbb az iskolában és
csak utána a családban érintett meg. Mert természetesen az átadás őseredeti tere a család
lenne. Hiszen ahogyan a dolgozatjavítás, órára készülés nem várhat (ami nem jelenti azt,
hogy mindig el is készül velük az ember: csak nem várhatnak! ), hasonlóképpen van a
gyerekünkkel is. Nem várhat a mese, a játék, egyáltalán, semmiféle kérdésre semmiféle
válasz nem várhat; és ez ismét nem azt jelenti, hogy a mese mindig el is hangzik, leülünk
játszani, és megválaszolódik a kérdés. Ez csak (!) annyit jelent, hogy ezek a dolgok
lényegüktőlfogva vannak: ha akarnánk, se halaszthatnánk el őket. Természetesen csak
akkor, ha magunkis vagyunk. Ha mégiscsak megpróbálnánk kikerülni, elhalasztani őket,
csak azon az áron tudnánk, ha önmagunkat kerüljük ki, halasztjuk el; ami a mi
időtényezőinket figyelembe véve nem tanácsos.

Az efféle létezőknek viszont az a természetük, hogy akkor is vannak, ha épp nincsenek,
akkor is teljesek, ha épp hiányosak. Mintha minden más csak kiegészítésképp lenne. Az
ember annyifélét csinál, annyifelé utazik; de ha visszatekintek, mi történt velem, amióta
számítom magam: hát az történt, hogy tanítottam és gyermekeim vannak - és az egyéb
kiegészítést, ami nélkül ez nem lehetne, most hagynám. Az sem lenne illő élc, hogy a
gyermekeim nem hagynak órára készülni és a tanítás nem hagy időt a gyermekeimre; fele
rnínöségemben pillanatnyilag amúgy is szünetelek, Épp elég valóságos következménnyel
jár,ha életemben ezeknek az eseményeknekvan emlékezetes sűrűsége.Hiszen míndkettö
megragadhatatlan önmagában. A gyermek maga a változás folyamata, önmaga szüntelen
elhagyása-túlhaladása: a gyermek nincs is. A tanítás meg, kell-e mondanom, a váltás
folyamata, önmagam szüntelen elhagyása-átadása: a tanításban nem is vagyok. E két
állapotnak nem nevezhetőátmenetben vagyok mégis, esetleg, otthon. E két rögzíthetet
len létfolyamat sürűsödík azzá, amit valóságos élménynek szokás nevezni: erre emléke
zem. Pillanatról pillanatra tudtomra adva ezáltal paradoxikus átmenetiségem, mert ahogy
itt vagyok, mint tanár vagy apa, mennek tőlem a gyermekek, akik annyira jelen vannak a
maguk paradoxikus átmeneti létükkel, hogy nem marad kérdés: kinek adom át magam, ha
nekik
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