
Az ünnepelt ajándéka 

 
   Több mint három évtizedig tanítottam hallássérült gyerekeket írni-olvasni. 
Próbáltam velük anyanyelvüket: a magyar nyelvet elsajátíttatni, a nyelvtant és az 

irodalmat egyként megszerettetni 
 

Egy régi magyarórám emlékét szeretném itt megosztani. 
 
A diákokra használt kifejezéssel élve: készületlenül mentem az 5.c osztály órájára. 

Oka prózai. Egy kellemes, program-dús hétvége után, vasárnap este eszembe sem 
jutott, hogy íróasztalomhoz üljek átgondolni, nagyvonalakban lejegyezni hétfői órám 
anyagát. A hétfői magyarórák első 10-15 perce úgyis a szabad beszélgetéseké, 

hiszen élményekkel feltöltekezve (vagy sem!) érkeznek meg ilyenkor a tanulók 
diákotthonos iskolánkba. Ezek az alkalmak komoly lélektani és persze pedagógiai 
jelentőséggel bírnak. (Talán kevesen tudják, hogy a hallássérült, főként a siket 

gyermekek nem olyan természetes egyszerűséggel sajátítják el anyanyelvüket, 
tanulnak meg beszélni, mint halló kortársaik.)  
 

   Most is így indult a magyaróra, az egyáltalán nem haszontalan társalgással. Beülve 
a gyerekek közé – mint minden ilyen kötetlen beszélgetésnél - most is vártam, ki mit 
mesél majd a hosszú hétvégéről. Aranka örömmel újságolta, hogy saját szennyesét 

teljesen egyedül mosta ki, és a magához hasonlóan nevelőszülőkhöz került 
„kistestvére” már nem bömbölt annyit, így többet lehetett vele labdázni. Edina azt 

tartotta fontosnak megosztani velünk, hogy felnőtt nővére jelenleg munkanélküli, 
otthon van, de májustól már egy tanfolyamra fog járni. Niki számára, mint máskor is, 
a TESCO-béli bevásárlás jelentett némi élményt és programot az otthoni sok 

unatkozás mellett. Barbara drámai arccal adta elő, milyen probléma volt otthon.  Az 
udvaruk végében álló fészerből vasárnap reggelre eltűnt a család három kerékpárja, 
sőt a verandáról a vadonatúj kosárlabda is.  

 
   A többiek is mind említettek számukra jelentős, elmondásra érdemes dolgot, 
amikor a tévé műsorára terelődött hirtelen a szó. Ez a téma mindig megizzaszt 

engem, mert a több tucat tévécsatorna kínálatából növendékeimet leginkább a 
reklámok fogják meg, és újra meg újra szinte sértődötten veszik tudomásul, hogy én 
bizony ezek közül alig egy-kettőt ismerek. Azt meg végképp nem értik, hogy én nem 

akkor és nem azt szoktam nézni, amit ők. Ezen, minden alkalommal értetlenkednek 
egy darabig. Egy-egy ilyen szabadon csapongó beszélgetés igen-igen jó 
gyakorlóterep számomra asszociatív gondolkodásom fejlesztésére, karbantartására. 

Legutóbb is sikerült eredményesen bizonyítanom előttük, hogy nem lustultam még el 
teljesen agyilag. 
 

   A nekem föltett feladvány-kérdés úgy szólt, hogy valami bajuszos bácsit látott 
Barbara, de nem filmben és nem is reklámban szerepelt az illető. Ennyi információ 

után csak a viccbeli rendőr mondja azt, hogy: rákérdezhetek? Teljes 
tanácstalanságomat látva próbált segíteni – bizonygatva-, hogy igenis ismerem, a 
tavalyi olvasókönyvünkben is benne volt. Majd, szinte magával is vitatkozva, az igen 

szűk korlátok közé eső irodalmi ismereteiben kutakodva, kérdőn rám nézve sorolta: 
Gárdonyi Géza, Móra Ferenc? Nem, egyik sem, ingatta aztán a fejét. Most már ketten 
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kínlódtunk, mint hajdan (a hetvenes években) a kiváló versmondó színésznő és 

riportalanya a Keressük Petőfit! című tévéműsorban. Szemem ide-oda cikázott a 
tanteremben, amikor oldalra pillantva a falinaptárra vetődött tekintetem. És ekkor ért 
a megvilágosodás, mint derült égből a villámcsapás: ma hétfő van, április 11. 

 
   Nahát! Teljesen megfeledkeztem róla. Ez a nap, ha nem piros betűs is, de 

ünnepnap. (Nem is igen tudnak vele mit kezdeni az emberek!) Az eddig folytatott 
kérdezz-felelek játékban hozzám került a gyeplő, átvettem a vezetést. – Fiatal 
ember? – kérdeztem. Igen, igen! – volt a helyeslő válasz. – Verseket írt? – húztam 

tovább, nem adva könnyen a „szabad a gazdát”. – Mi tanultuk egy-két költeményét? 
– Ő írta, hogy… „ Lehunyja kék szemét az ég…”? De erre már a többieknél is 
megcsörrent a mobil: Altató! Akkor hát kiről beszélünk mi most? – tettettem magam. 

Ezúttal már nem röpködött vaktában annak az, általuk ismert három-négy írónak, 
költőnek a neve. Egyet mondtak: József Attila. 
 

   Pár perccel ezelőtt még fogalmam sem volt róla, hogyan is alakul majd a 
magyaróra, ha már elapad az élménybeszámoló. Most meg… - Ki emlékszik arra a 
versre, amit kisfiúként, tizenegy évesen írt József Attila? „De szeretnék gazdag 

lenni…” Derengett valami növendékeim előtt. S hogy el is mondtam nekik a kurta kis 
versikét, már többen bólogattak. (Ebben a tanévben nem terveztem be 
tanmenetembe J. A.-tól verset.  

 
Benne voltunk már javában a témában, meg is indult bennem a rögtönzések 

sorozata. – Nosza! Elő az olvasókönyvet! Találunk-e benne József Attila-verset? 
Milyen jó, hogy tíz könyvtáróra van már mögöttünk! Így kicsit könnyebben megy a 
tartalomjegyzékben való keresgélés. És már van találat: Mama. - Nem hosszú a vers, 

olvassuk csak el!  
 
   A továbbiakban már egy szabályos olvasásóra zajlott az 5. c-ben. Míg a gyerekek 

ismerkedek a verssel, kihoztam az iskolai könyvtárból egy nagyméretű fotót a 
költőről meg költeményei összesét, valamint egy róla szóló, fényképekkel illusztrált 
tanulmánykötetet. – Így nézett ki, és ennyi idős lehetett a versben szereplő kis Attila. 

Ilyen volt tizenegy évesen a gazdagságra vágyó kiskamasz. Ez az íróasztala a 
szerkesztőségben. És bizony örökre ilyen maradt – ahogy a fényképen látható - ez a 
dús üstökű, mokány fiatalember! Soha nem öregedett meg. A tévéműsorban is azért 

volt látható, mert az emlékműsor a tragikus sorsú zseniről szólt, akinek 32 éve végleg 
elszelelt. 
 

   De vissza a vershez és a Mamához, aki ugyan vékony, hajlott hátú, aprócska 
asszony volt, mégis óriás a fia emlékeiben. És mesélek, mesélek, kérdezek, a 
gyerekek meg visszakérdeznek ezt-azt.  

Látom rajtuk az álmélkodást, érzelmeik hullámzását, a megrendülést. Ez a vers –  
most szakbarbár kijelentésnek fog tetszeni, amit mondok – megfelelő irodalmi 

alapanyag. Azért jó a gyerekek számára, mert rövid, nem csapongnak benne túlzó 
mennyiségben költői képek. Érzelmekre ható. Kis szókincsű tanítványaim számára is 
befogadható, megérthető, sőt szerethető.  
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   Lassan vége a magyarórának. Mintegy levezetésül keresünk a versben néhány 

jelzőt, kifejező szókapcsolatot. Cseppet nyelvtanozunk is, hisz feltételes meg 
felszólító módú igék kínálják magukat, hogy vegyük már észre őket. Csengetnek. Ez 
egy jól sikerült óra volt! – nyugtázom magamban. Ha előre, tudatosan felkészülök rá, 

akkor sem sikerülhetett volna jobban. Csak ne irtóznék annyira a dagályos, nagy 
szavaktól, akkor azt mondanám: afféle kegyelmi állapotot éltem át. Így csak annyit: 

szükségszerű véletlen volt. És ami a legszebb benne, az ünnepelt adott ajándékot. 
 
 

 
Ilosvai Ferenc 

 


