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jem ebben az időb~JlgiJJlllq:(:!~tp-;Y91p ~s1).eheze.lÍ:é1te;megJ~'konf1iktusokaL i Tudta,
hogy az ő életébena~.alkol101nemjátszhatsferepet.
A férjemnekegx/,:~lÍ~;;rya,11;:.;ő,sziIltéIlÍ-éllji~9; lett;;~e:;m~t;Bá,1y~t:inódosított.'A férjem rendkívül o1}9'~'l.~!1:~11l1e~:gy~lle.kyolt,~(fgyoIljÓt:e~~~t;j~t~~avégezte:e.lazis
kolát. Előbb jogOl~~g3~1tfJ1Z,tán .•·azEL:TÉ-l1,':filőzóÍÍa:is~()t~GEir.~detileg,is;,filözófiát
akart tanulni, csalfm!ljJfor.;ő.~ér~.ttségizett,:Ilem,iIJ.~u~t,t1~ellfszák/.Mikor. végzett,
bent marasztalták![,l;;RI()z9fi(lÚl11.~t~~emp-.J11i:';(l~()}~~)(i~l!~~t,an~z;é;kvolt. Annak
idején, aki bent ,l11a,nlgtiaz:e~~t~men., l11.intr tall~r~~g~d,;s;enn41i~9yete.lméllyvolt,
hogy KISZ-tag;.~?~jcJ.('.~~t~~,,;le~tll·;'~A~:vég;im~~a.!.,-~~;~:~j~?:~lg;~t;}(ülqrrösebben
nem is volt ellen~lle.;~~~~lliis:er~~~Oliti~1~i"táY~;1~~bait·~s(n~~onj(),lJ~tjaja dolgokat, :fi1ozofiklls~l~a,t~'i;;,j.it"~"· ;"
;,:.,e "",'.':/"lx:;:nt~~:'-: . : ','.":
Amikor már lát!(l;Ih,QgyL~~~pxqgy-J:J}e~1'le~'-élqolgO~,;~~Ogy-~eHellS"akk0rkilépett
a pártból, 1981-Qe.~~~::~~)l}Jcué~'RaW:~1;l~~m~J.l)T"Cl9l@gI%Q~t'~f'.;!l!ajdnem<awállásába
került. Végül ki~U1~:;~eJI~ttY~i)Jle.J:.t:,§~m~i!~g~~w,0c~;;~,;~'Y?l,t,~s;elll?~rileg is szerették. Tudta és y~Jtté1:f(t'f~n4sz@qr~ltí§1.~g~tag;>l,et~;·(l;P.~~'lllfgy~rságávaL Azóta
is nagyon drukk01};~;~;·igye~S~KJ.e,1l~I*a,larnitrfz~o~~zá.g~n'.;7:}-~'·'·'r}' •... ;,.,•. . :'>;
Szakmailag a:~~,r:t~ól.y~~~-.,~~l~~:~~ri~:~~a~:f1~t~~::.~,~~tf:i~Ej~t,)~.t~p1~~,·~ocens;
Egy újabb védés:1S~Jlf:~li1j,~z;liQ~{~g)r~.t~tnit~l1~r·~l~.gy~~,;~I~·Wfo!~~H~ft?ep.' van. Az
iskolában franciátf~P,lt,.aIl1ilw~.,gy~Qrléltj:lag\~e.lll;~'~{1~:z~áti.*eIIli'Íll9ta"'yflni, . .te~
hát felnőtt fejjel, áll~·A~~i"~11.go1~t~J1l.l11liés'Yizs~á~~,~~a-l1.l~tliás;i~lvezi·~s szereti, amit csinál. ':e.~@!1J<íyül,;;llflgy()ndólfzén~1,heged~nlttéll1]~lt~~3mélj~-'5gitározott ,'az
egyetemi együtt~,~B~ll:'.",A,;§~l1iláj~b,'-l1l':pa~Qll: •.:·.szé,P);s,~~~~~~t·fé~(el?;Jel~nleg is
publikál, kOllfer(31,18~~r.él"j.4~.Eé!~~jö~~/~~0E~róB(ji·.l(&f11p~t~~él!'t1ip-:?;iEurópaü.Uniós
csatlakozáshoz· k~1!:~~i:~~~.e:l%lg-~~e~~y:,,~~.• ?f;.ho~él-l,~t1i~rS:~i:~(jtalwa§.'pályázattal,
amiben több OJsf<Í.g~X~~~~~@szt:i';:eP}J~~Lé)~<:l~;Át1:e1J-i-ig~~g~t?j~!L'~:H,,:i · ',< ~ .
Én mindig iSPoe9é.lg?gQ~n~ik~~#1Í~1}1'·1i~lá»:JP-~~~rIl1~~~a~~n Jla11lar: ~ám. bízták a testvéreimet·.·.Sze,rettenlakisebQtkW~h}50g1~lk9~~.;iM~8Y~r~t(jrténe.lell1;szakos
tanár akartam lell~.;F~!töl1éJ1~Jenl.{el~ét~lün:élrQ~R~Il~!Ile~isi~~Fül~;:%sibán~tomban
elmentem képesít~~~~1~1~ij.liiBXóJJRpe~;)élm~,;a·ll1lYir.~{.11l~~~t~~~tH.h?gyi,jelenti<eztem
nappalira az óvóng~é.BzéSl?~;;§.~[n':~állt~~}m~gat$~a,s~l!l.;,~~é~te~l,netn'istUdtlék
más lenni. NemYolt~IP;s~~.el"'JéUl~ló~,a:sz::llgál"~a1<,é§';~ai)gyakorlat;Jóh1l1ent,. de ·a
marxizmus, tudon,~1}Y:~$;S.~9Qip-li-Z1llu~~~á,ltélllÍlJ1!l,ept.'
Nagyon meg vagyqkel~gY~",~p~O,~}így·.ala1<ult.flz;~let~111:{;Q~rgonaololn~ nagyon
kevés az a terület~i~Ql-e1}1lyp:~ppzi~~.c.y,i~sZa.j~l~q,st~;~s\~i~erélIllél}yí.ka;p.az .~l1lber,
mint itt. Az iskQl~~atl;,1~~jeg)'rJ~/!lI~gx~téljdoJ9g;rf'JJP-~~~~~L~j~fre~~}(,;~zért '•. az
már egészen más:;@/ó~Qd.él""ez~tőj~;;va~{)k,"k~l"iex:BZf~11?g~tjábóh érl'Jnáf;:nem törekszem emlél JeIJel>.b,'~lt~~lélfÍgyf,~r~,Xm,)Y,l':;fél{l}1"ll11kél:{is·.~e.Jt~~~lít:attól,··~.alllit.igazáIl
szeretek, a gyerek:e~~li;~~ó\fo~I~I,~~?iá§,tN;':":..~ . . . . . .•. •. •.•. . ••.. . ' •.. . .•. ' . . .•. ' ••..•.....•..•........
Két fiúgyerm~~~;l1J<·?iv~m·.$..Il~wgpQiW;;~~.Il'lacl~Yoys.j()g~allg~tó,.~a..:.~is~Q~ik. első
éves gimnazista: . ,.Á.tlag()sn~·In9n,gh.~tÓ;f'j6·fcsalácl~~·;é!~;.~JN"~gyyl1"Vp-~hk egy
háztartásban, nag)l:gI).j6 •• ~élPCSg!f!tb~~ ..~f.kétg)';~rij17~jyg~~.ttll;.:rp~Si'PPllSÍL). A nagyobbikkal úgy ér2íeJ}l<-t;l1~·lle11l·érll~tm~glep~téslő~·a:?;\.Q$pint~bb·~s.közl~~enyebb.
A kisebbik sumáke~kic:~lt. L~~7t'.h9gy,etélét}(ofisaj~~?sság,deIl1~~ától-sokkal
kevesebbet mond:el,és;ha·r,áférdy~;él\<k.()r,se .• soka,t.;'~eg~JTI(~b~.~n·•. Yél~ok •. a gyerekekkel, velemosztjáK-megia\g()Ildj~~at;Sz:0kt~.i§ . jllo~d~t,"h:a4W~öldön'yan az
apjuk, nem sok vá1t.ozá~ ;1ötténik,··mett·1egitikább.úgy!s.h:ármaR",agyunk.iKeveset
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nak. 'fz~0BPsé~~y~1.T'l'I~~.•••~;;Yez~tett·f~dáig, •. ne~·:~Naom.. ",JÖtfekLinent~k··~! •. tanárok,
~zülési~;R.~tegséglili,i~~~~...n;enJ~··yoltstabilfegyelm~zQ\:e,Tő,>ezeka fiúkpedtg;beszóltak
ora a.la.~~í:·;;··"i ."·('.7t~·'l~'!:7'·'·.~.".".'·"' ...... , •.•. . l.,· . ' ; ' .•.• ; •.••. ;~!?,..,. .... .•. :•............. '. .' . ..
Most,j~l>b~~·a~é~J;~~Jn~~!eiFa.;'159Z~pi§kolábaIl;;I11,Ín~i~íáltal(ínQs·iskolábal1 voltak,
pedigr!ítt:'se1R>~~11~IJ~~R~~f1;'psak::másképp}fCiIitertiíYrl:>ben.' Vele: csak · af' t a hatásos
módSZ~~{i·'~?gyy~t~~~~~t;.d~pséI].i.íUID'e 'hOgy·ÍJI~~~l.te,;.· meg:l.tudodcsii1~ni. Nagy
elism~:r~~,111(}r~zm.5J~;r4iose:rt.·EogaIIl1"Qpk·! siucs;Jll.~g;;;hQgy' mil:yen ciránYlJafog elindulni;i*~~;>In~g\?·;s~trlI!tlaJ~?jEp!~z.\icl?ben.:bízQrií,;~;hŐgy!:az ,'majd'; megoldja. Lehet,
hogyk~~§Jlérőtíplls·;·;~~;:~~~rL,;".E·.Ufl·· '..
NYol~~~kRél~~·a~(~s~lyt{6~e~.}~ittaná?~Rlta.,j:.~~~ .egy.·.·s~lőnek·!~~~.ent meg
kell tel1,R~ctlatgy~re~~~~~'·b.a.Lt~n~H)!O~~~ciótl(ellfker~~I1i.Javasplta;how'tanuljon továQb]~,,~~,í~'~~~~~!~:~Mt:íIl~étt~~~.~~i~~ ~:lQ~t~·1lt,~1Ieg~;iélkik'ebb~~;ia. gimnáziumba~'~J~í!a~~~~!~()'W~~~a2i1eili2tne?y)orl.~rőből;;~7gítségetzkérjünk'Vé,gm is nem
túl jólsil<erií1tflf~lyM~Ii. . Aleep.<iő osztálYfőnökegy.harmadik személytől azt kérdezte;"~~wc1Jíif~~~~~§~Vjcie\akafják a gyereket h§?#7 Végülmegkereslem az osztályfőnö!<öt, akiYelh()sszan. beszélgettünk .. Elmeséltem neki ·nundentudniva.lót
BálintróJ,.es. őni1gy()n;.meg~eszönte .. Mennyire. vagyunk jelenleg elégedettek? Nem

j' . . .. . . . .; . .. . . .

bántukIli~gaválflsztás~.

A hatbs~ályos·gimpáziul111ehetőségét· annakid~jén elvetettük, mert a gyermek
nagyon nem akarta. Azáludánosban voltak a barátai, ott érezte biztonságban magát. Lehet, hogyelőnY~fev~ltvolna,de abb?l am~~~ondolásból,hogyneki mi a jó,
inkább ott hagytuk.Aslllerőskörökben többnek neln vált be, persze van .ellenpélda
is. A legiiagyobbbajaz,hogyeiekben az iskolákball nincs kitaposott út, nem igazán tudj,*, Illit~slTIe11J1yit akarnélk,.
Végül is egy álta:14nosgifunázillmba irattfikhui11áIl tagozatra, ahol a humán tárgyakat tanulják (;rősebben .• A.. tananyaghoz. igazítvayoltak már Gerögországban is,
anli nagyon sokéltnéIl)rtjelenteJtszámára. A tanárokkal még nem alakult ki a kapcsolata. Ő<nem nyüzsg'ős típus, nem nagyon figyelnek fel rá. Mondom és biztatom,
hogy kicsit többét kellene nyüzsögnie.
Mi azt vesszük alapul a pályaválasztásIlál, hogy milyenek a gyerek adottságai,
nem pedig azt,hogymimitszeretnenk belőle kihOzni. Nekik mihez van tehetségük
és affinitasuk, .éza folltos;. Adi:plorna önmagában nem fontos, mindenáron nem
kényszerítJük rájuk. A nagyobbik fiam saját elhatározásból ment jQgi pályára, a kisebbik fta.mr6lpedig még nem tudni,milyen irányba fog elindulni, nála a tanulás
sokkalláiábh.
Egyelőr~ azt. szeretnénk, ha jó eredménnyel végezné el a középiskohit. Hogy mi
lesz belőle~ arrólniegTógalrimriksincs. Érinéhalllpndom neki, hogy fiam, belőled
színeszlesz;Nagyollérdekesgyerek,Nagyon sok111iriden van benne, de félő, hogy
rossz forquiatot yesz,és.~IIl1egy rossz irányba, ezértn~gyon oda kell rá·figyelni.
A férjeIl1szeretIl.é,h~továbbtanulna, deép azt hiszem, az volna a legjobb, ha az ő
érdeklődésének megfelelő pályátválasztana. A szÍ1iészettől nem zárkózik el, de igazán még nem tudja, nlitszeretne. Humántagozatrajár, ez közel van aszínészethez,
rendkíviiljóá memóriája, .nagy()n jÓ a hunlorerzékeés a parodizáló készsége. Ezért
mondtam, <hogy színésznel< jÓ.lenn~. Nem biztos, hogy nagyon örülnék neki, de
nem zárk6znék el,<han.ékiaz a szép és jó. Tudja~hogy szeretnénk, ha lenne diplomája, és ugy érzem, ő sem akar lemaradni.
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Általában nem túl jó a véleményem az iskolákról. Nem igazán a gyerek a lényeg
az iskolában, nagyon nagy szakadék van az óvodák és az iskolák között. Ahol nincs
szakadék, ott ez egy-egy jó pedagógus érdeme. De kevés az olyan pedagógus, aki
nem csak a tantárgyat látja, nem csak az osztályzatot, nem csak azt a 45 percet,
amíg az óra tart. Ez a legnagyobb változás. Az én időmben még sokkal emberibb
volt az iskola. Szerintem a pedagógusképzéssel van gond. Nem lehet csak az osztályzatot nézni, hanem a mögötte levő gyereket is látni kellene. Érezze jól magát az
iskolában, legyen bizalma a tanár és az iskola iránt, és akkor menni fog a tananyag
is, ami egyébként nagyon vastag, kemény és néhol fölösleges.
Nem ismerem részleteiben a NAT-ot, csak azt érzéke1em, hogy nagyon sok a változás. Hol NAT-nak hívják, hol másnak. Ha eljutunk egy szintre, akkor megint jön
a változtatás. Én amellett vagyok, hogy kevesebbet kellene tanítani, de azt alaposabban. Most nagyon sok a tananyag, és ebből adódik, hogy felületes az oktatás.

(Az interjút Nagy Ilona készítette)

