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Wirth István

Pályám emlékezete
Nem mintha kárpótlási vagy más igénnyel lépnék fel, de saját vezet�i karrierem 

végét is politikai okoknak köszönhetem… Tesz-vesz városból az élet Krump-

li-nudli városba sodort, ahol megpályáztam a M�vel�dési Központ igazgatói 

székét. Bérlakást kaptam, és hozzáláttam az ügyek viteléhez. A  kultúra eme 

szentélye rettenetesen lepusztult. A nagy épülettömbön hol itt, hol ott toldoz-

gattak-foldozgattak. A kisváros lakóit nem nagyon zavarta ez az állapot, hiszen 

csak elvétve akadt látogató, akik vagy illemhelyet, vagy az autóalkatrész-üzletet 

keresték. Ehhez a nyugalomhoz képest tíz f� dolgozott f�foglalkozásban az 

intézményben, takarítón�, gépkocsivezet�, el�adók stb.

Miután a szakel�adók többsége f�foglalkozású vezet�féleség volt, keveset 

zavarták jelenlétükkel az ódon ház csendjét.

A nagytermet, s annak színpadát egyetlen nagy hír� néptáncegyüttes hasz-

nálta. A hetvenes években elnyerték a szocialista kultúra örökös arany fokozatú 

bajnoka címet, ezért rengetegszer szerepeltek külföldön. A  mázlista francia, 

olasz, német közönség körében alapozhatták meg kultúránk világhírét.

Az együttes rendszerint 8-10 táncospárt és 8-10 zenészt küldött a tur-

nékra. Ez a koreográfussal együtt körülbelül 30 f� volt, ehhez jött a turné 

helyszínét�l függ�en 40-70 kísér� (kulturális delegáció). (Bulgáriába 40, 

Olaszországba 70.)

A delegáció tagjai a szponzorokból, azok esetleges hozzátartozóiból és a 

járási vagy megyei pártbizottság politikai munkatársaiból szervez�dtek. A kul-

túraterjeszt� társasjátéknak, amit játszottak, adhattuk volna azt a nevet is: 

Hogyan járjuk be Európát könnyen, gyorsan közpénzen? Volt testvérvárosunk 

Itáliában, bújtatott állású koreográfusunk és szólótáncosunk.

Az igazgatónak nem sok dolga volt, csupán a megfelel� számú anyagi 

támogatót kellett összegy�jtenie, akik a költségeket fedezték. Nagyon sok tisz-

tes, jó hír� szervezet támogatta a kultúraterjesztés ügyét: LESZÖV, KESZEG, 

ELVESZ, MEGVESZ, és más hasonló hangzásúak.

A pénzszerzés sem volt túlságosan bonyolult. Fel kellett keresni az említett 

szervezet Budapesten lév� székházát, és tárgyalni az illetékesekkel. Az illetékes 

három-négy repikonyak után elmondta feltételeit. Saját nevének szerepelnie 

kell az utazólistán, plusz még felírt egy vagy két nevet. Az illetékes pénzt adó 

vezet�k ilyenkor a hatalmas irodaházban unatkozó barátn�jüket jutalmazták 

egy külföldi utazással. Az id� el�rehaladtával egyre több lett az utazólistákon 

a pénzt adó ügyfél, és vészesen csökkent az elvihet� pártmunkások száma. 

A  nyolcvanas évekre elfogyott a párt iránti félelemmel vegyes tisztelet, leg-

alábbis a pénzügyi vezet�k zöménél.

A  földrengés egy franciaországi körút szervezésénél következett be. Nem 

maradt egyetlen hely sem. Azok utaztak, akik a pénzt átutalták.

Ezt a járási pártbizottság nem tudta lenyelni. Behívattak, és elmondták, 

hogy mivel politikai vezet� nélkül utaztak a népi táncosok, felel�tlen vezet�nek 
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bizonyultam. Éreztem, neheztelnek a pártmunkások. Valakit át fognak helyezni, 

vélhettem, én leszek az.

Már csak az ürügy hiányzott, hogy a romos épület igazgatói székéb�l egy 

életre szám�zzenek.

Egy májusi reggelen kegyetlenül csörömpölt a telefon, felvettem, habár ez 

a délel�tti órákban nem volt szokásom. Egy érces hang a koreográfust kereste, 

mondtam, hogy nincs a házban, és megkérdeztem, hogy ki keresi.

A hang azt válaszolta, nem mondhatja meg, de visszakérdezett, kivel be-

szél. Megemlítettem neki azt az elemi illemszabályt, hogy el�ször a hívó fél 

mondja a nevét. Ez nagyon felb�szítette, és artikulálatlan üvöltéssel kérdezte, 

kivel beszél. Mivel már untam, azt válaszoltam, hogy az albán titkosszolgálat 

vagyok. A  következ� nap dél körül hívattak a PB-re, tudniillik délel�ttönként 

rendszerint kikapcsoltam a telefont.

A politikai munkás tudtomra adta, hogy a fontosvárosi munkás�rség pa-

rancsnokánál jelentkeztem mint albán titkosszolgálat. Ez önmagában lehetett 

volna tréfa is, de nem az – és el�vette a Népszabadság legfrissebb számát. 

Az újság megírta egy kis cikkben, hogy Ahmed Zogu, egykori albán uralko-

dó gyermeke, Leka megkísérelte a visszatérést hazájába. Leka anyja Apponyi 

Geraldine révén magyar kapcsolattal is rendelkezett. Tehát itt már politikai, s�t 

monarchista-szimpatizáns véleménynyilvánításról is lehetett szó.

Egy kora júliusi napon került sor a nagy jelent�ség� bejelentésre, miszerint 

érdemtelenségem teljes elismerése mellett pályamódosításra kényszerülök. 

A M�vel�dési Központ igazgatói teend�inek ellátását augusztustól már kijelölt 

utódom végzi. Fels� hatóságom, tekintettel s�r�n el�forduló másodállásaimra, 

a helyi szakmunkásképz� intézetbe helyezett magyar és történelem tantárgyak 

okítása céljából. Ez a m�intézet nem tartozott a korszak felkapott és divatos 

középfokú tanintézetei közé.

A  tanévnyitón az osztályf�nök kollégák igyekeztek katonakoruk minden 

tapasztalatát bevetve, zárt alakzatban tartani a tanulóifjúságot. Az els� megbe-

szélésen az igazgató elmondta a követelményeket.

A legfontosabb, hogy rend és fegyelem legyen. Kedélyesen vigasztalgatott, 

hogy Móra Ferenc is tanított egykor tanoncképz� intézményben, és ezekb�l az 

élményeib�l írta A kalcinált szóda cím� elbeszélését.

Arra gondoltam, hogy csak kibírom valahogy, amíg nem találok nyugod-

tabb munkahelyet.

A tanítási órák kegyetlen zajosak voltak. A szakmai tantárgyakat szakmán-

ként kialakított kiscsoportokban tanították. Az úgynevezett közismereti tárgyak 

órái harmincf�s osztálykeretben zajlottak. Zajlottak a szó szoros értelmében, 

hiszen elegend� volt a tábla felé fordulni, a derék k�m�ves-tanuló ifjak máris 

a fodrászlányokat macerálták. Más alkalmakkor a hegeszt�k keveredtek ököl-

harcba a létszámra kicsi, de harcias villanyszerel�-tanoncokkal. Az igazgató, 

aki egyébként fi zikát tanított, sorra látogatta a legzajosabb tantermeket, de mit 

tagadjuk, az � óráin is hasonló jelenetek játszódtak le.

Megpróbálkoztam elégtelen osztályzatok kiosztásával, de ennek nem volt 

értelme, mert a bukási arányszám úgyis magas volt, miért pont a közismeret 

miatt ismételtek volna a legrenitensebbek évet. Ez a megoldás azzal a hátrány-
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nyal is járt volna, hogy a legnehezebben idomíthatók még évekig tanítványaink 

maradnak.

Próbálkoztam a tananyag elmélyült oktatásával is. A történelem nem hoz-

ta �ket lázba. Többször el is mondták osztályf�nöki óráimon, miért kínozom 

�ket ilyen régi dolgokkal, no meg nem mindegy nekünk az, hogyan végz�dött 

a száz-, a  harminc-, tizenöt vagy a hétéves háború, meg a Szovjetunió els� 

ötéves terve. Álláspontjukat tanári min�ségemben nem helyeselhettem, de 

bevallom férfi asan, némi halvány igazságot látok benne. Az irodalom-tananyag 

néhány novellája és regénye bizony még a magamfajta, sokat próbált kultúr-

munkásnak is rettent� szellemi emésztési zavarokat okozott.

A mi iskolánk tanítványai lassan és szótagolva olvastak, és csak minimálisan 

voltak fogékonyak a modern líra szépségeire. Nem éreztem magamat valami 

fényesen, mondhatnám, munkasikereim miatt nem fulladoztam a röhögést�l.

A legkönnyebben a szakfelügyel�vel boldogultam. Mikorra jött, kitöltettem 

a tesztfüzeteket. Egyszer� volt, felírtam a táblára a válaszokat, és a tanulók 

lemásolták. Vétettek �k annyi másolási hibát, amin a szakfelügyel� napokig 

elrágódott. De mindig sikerült tet� alá hozni a 2,8-as osztályátlagot. Ha lyukas-

órám volt, az iskolával szemközti büfében ültem, a tanári szobába igazán soha 

nem tudtam beszokni. Egy pohár sör mellett olvasgattam. Ezt a szokásomat a 

tanulóifjúság, a kollégák és az igazgató is tolerálták.

A  félévi bizonyítványosztás el�tt az egyik k�m�ves-tanuló megkérdezte, 

miért veszem el� újra és újra ugyanazt a sárga fedel�, papírkötés� könyvet. 

Rövid indoklásként azt válaszoltam, mert egy roppant szórakoztató és komoly 

gondolatokat tartalmazó m�. Rejt� Jen� Piszkos Fred cím� alapmunkájáról volt 

szó. A következ� irodalomórán jelentkezett, és elmondta, hogy megkereste a 

könyvtárban a szóban forgó kötetet, elkezdte olvasni, nagyon tetszik neki. De 

van egy apró probléma, csak lassan, szótagolva megy az olvasás. Nyíltan feltet-

te a kérdést, nem foglalkozhatnánk-e ezzel a könyvvel a szöveggy�jtemény he-

lyett. Azt gondoltam, miért is ne, és elkezdtem hangosan felolvasni az osztály-

nak. A szokott huszonöt decibeles alapzaj lassan elült, még a k�m�vestanulók 

is felhagytak a fodrászlányok rendszeres kézrátétellel történ� térképezésével. 

A zajló iskolai élet csöndes szigetévé vált a tanterem. Az igazgató vagy fél tu-

catszor bejött, ugyanis azt hitte, azért van csönd, mert elzavartam valahová a 

nebulókat.

A következ� hetekben folyt a felolvasás. A Piszkos Fred után Az elveszett 

cirkáló és a többi remekm� következett. Május tájékán már A Láthatatlan Lé-

giót és a A sz�ke ciklont tanulmányoztuk. A kollégák egyre gyakrabban adtak 

hangot elismerésüknek. Az igazgató pedagógusnapon jutalomban részesített, 

és rezignáltan állapította meg: megtaláltad az utat a tanulók szívéhez.

Életem els� egyénileg végrehajtott tananyagreformját és kényszer� pálya-

módosítását Rejt� Jen� segítségével sikeresen átvészeltem. A következ� évet 

egy f�iskolán kezdtem, ahol tanítókat képeztek, és már jöhettek a reformok és 

a tantervmódosítások és pedagógiai koncepciók zsákszámra. Hiszen ekkorra 

már megel�ztem a tanári szabadságot biztosító új id�ket.


