
Tizenkettedik-
ben kaptam 
meg őket. Nem 
túl hálás fel-
adat, bár attól 
függ, honnan 
nézzük. Ha te-
szem azt, még 
időben közel engedik magukhoz azt 
a kényelmetlen gondolatot, hogy az 
érettségi nagy produkciójához ők is 
kellenek, nem csak én, akkor egész 
jól lehet dolgozni. És ha még meg is 
szeretnek engem, akkor már kifeje-
zetten az én kedvemért ki is fognak 
dolgozni egy-egy tételt. Sőt meg is 
tanulják majd, hogy büszkén felel-
hessenek belőle – nekem.
De mitől fognak megszeretni? Sok-
éves tapasztalatom, alapos meg-
figyeléseim és szakirodalmi vizs-
gálódásaim alapján a kamaszokat 
két kategóriába osztom: fiúkra és 
lányokra. A két kategóriához pedig 
a nyelvtanárnak két külön utat kell 
végigjárnia, mely utak felfedezését 
szintén sok előmunkálat és alapos 
kutatás előzte meg. Mi ez a két út? 
A fiúk viccein érdemes nevetni, a 
lányokat pedig érdemes komolyan 
venni. A vicc lehet nagyon finom és 
óvatos, és lehet félreérthetetlen és 
harsány. Egy jól időzített mosoly, 

és szinte nyert 
ügyem van, hi-
szen hirtelen 
már van jog-
alapom arra, 
hogy cserébe 
s z ó t a n u l á s t 
várok el. Ugye, 

fiam, milyen jó érzés volt, amikor ne-

vettem a vicceden? Nekem is ilyen jó 

érzés lesz, amikor megtanulod a sza-

vakat! Persze nincs ez így kimond-
va, de érzi az a tizenkettedikes, hogy 
nem egészen fair, ha mindig csak ő 
érzi jól magát – nekem köszönhe-
tően – az órán. Valamivel azért ő is 
tartozik.
Ehhez hasonló nagy igazságokkal 
felvértezve kezdtük a felkészülést 
az érettségire, és haladgattunk is, 
de valami hiányzott. Valahogy soha 
nem fogytak ki az elégedetlenkedés-
ből, amitől aztán sehogyan sem állt 
be a tanulós hangulat. Valahogy lép-
ten-nyomon az őket ért igazságta-
lanságokkal voltak elfoglalva. Nem 
ér, hogy nekik leckét kell írniuk, ne-
kem pedig nem. Nem ér, hogy nekik 
be lehet írni egy rossz jegyet, nekem 
meg nem. És legfőképp nem ér, hogy 
én tudok angolul, ők pedig nem. Csu-
pa égbekiáltó igazságtalanság, ami 
feljogosítja őket arra, hogy ne 
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strapálják magukat. Persze értem 
én, nyilván sok sérelem érte őket a 
múltban, de most mégiscsak itt az 
érettségi előttünk, és hát tény, hogy 
én már leérettségiztem, ők nem, és 
abból még nem lesz jó jegy, ha csak 
én készülök.
Aztán történt valami. Elkezdték 
tréfásan, kacsingatva, de mégis-
csak következetesen számolgatni, 
hogy hányszor és hány percet ké-
sem az óráról. Mert bizony késtem, 
képtelen voltam rávenni magam 
arra, hogy időben elinduljak a ta-
náriból. Nem ment. Pont, mint ne-
kik a szótanulás. Vagy a leckeírás. 
És hirtelen kezdett kínossá válni ez 
a késés. Mi az, hogy én késhetek, ő 
viszont egyest kap a kényelmessé-
géért, amikor nem tanul szavakat? 
Elkezdtem hát iparkodni, és egész 
jól feljavultam, ők meg szurkoltak 
nekem, drukkoltak, de kíméletlenül 
behúzták a strigulát, ha becsönge-
tés után értem az osztályterembe. 
Nem volt kegyelem. Az nem, viszont 
a nemtanulós hangulat mintha 
kezdett volna megváltozni. Mintha 
kezdték volna ők is – még ha egy 
hangyányit is –, de tényleg, mintha 
elkezdték volna strapálni magukat. 
Mintha kevesebb meg nem írt lecke 
és egyre több megtanult szó lett vol-
na. Ezután jött a végső fordulat.
Nekem szegezték a vádat: A tanár-

nő végül is késhet, még sincs semmi 

következménye! Mi hiába strigulá-

zunk, mi van akkor? Semmi. Legyen 

valami! Úgyhogy előálltam az ötle-
temmel: öt késés egy házi süti. Meg-

tárgyalták, szavazgattak, míg végül 
elfogadták. Rendben. Öt késés, és jö-
vök egy tepsi sütivel. Én is igyekez-
tem, ők is méltányolták, és ha be-
csúszott egy-egy adag csokis muffin, 
mindenki csak jól járt. És az üzenet, 
hogy a lustaságnak ára van, és hogy 
a következményekkel számolni kell, 
és hogy érdemes strapálni magadat, 
mert megúszhatod a pluszmunkát 
– ez az üzenet egész jól átment. És 
egész jól le is érettségiztek az én 
szorgalmassá vált 12. c-seim.

Pedagógusnap örömére idéztünk Ittzés 

Szilvia: Tanárnő, kérem! – avagy: 

vidámság egy XXI. század iskola falai között 
című kötetből (kemény kötésben, rengeteg 
vidám rajzzal, 176 old., 2400 Ft)

Isten nem kivételező tanító bá-

csi. Igazságos rend volna az, ahol a 

keresztség, az úrvacsora kivételes 

helyzetet teremtene? Ha Isten szenve-

dés- vagy életbiztosítást kötne a köve-

tőivel?...

Szeress ma jobban, mint tegnap! – 
Gyökössy Endre lélekemelő gondolatai 
az év minden napjára. 
(160 old, kemény táblás, 2400 Ft)



2017. június 20-án este tíz 
órakor érkeztem meg Ni-
gériába, hosszú, nehéz út 
után. Keservesen jutottam 
át a hozott műszerekkel a 
határon, mindenki pénzt 
követelt, hiába mondtam, 
hogy misszióba jövök, ne-
kik akarok segíteni. Végül 
nagy nehezen átengedtek.
Amint megérkeztem a kór-
házba, mindjárt rendelés-
sel kezdtem. Másnap már 
huszonöt beteg jött, köztük 
egy súlyos hátsó koponya-
gödri daganatos. Kavarog-
tak bennem a gondolatok 
a rettenetes nehézségek 
láttán – ilyenkor tisztán lát 
az ember.

Minden reggel hat óra-
kor mise van a kórház 
ká polnájában, szentáldo-
zási lehetőséggel. Ennek 
a fontosságát nem lehet 
eléggé hangsúlyozni! Or-
vos misszióink legnagyobb 

tanulsága számomra, hogy 
itt olyan mélyen megélt, élő 
hitet tapasztalok, amilyent 
Európában már sehol nem 
lehet látni. A nigériaiak 
hite számomra hatalmas 
lelki megerősítés, felbe-
csülhetetlen érték. Talán 
régebben egyszer Kárpát-
alján, egy református gyü-
lekezetnél láttam hasonló 
elköteleződést, ahogy át-
szellemülten, teli torokból 
zengték Jézusnak az éne-
keket.
Szakmailag nagyon fá-
rasztó és komoly kihívás a 
nigériai misszió, a renge-
teg „agyalás”, töprengés 
és a nehéz körülmények 

miatt. Olyan, 
mintha nyolcvan 
évet visszautaz-
nánk az időben, 
mind a szerve-
zetlenség, mind 
az eszközhiány 
miatt. Mi ideg-
sebészeti műté-
teket végzünk 
nagyon nehéz 

körülmények között.
A tizenhét nap alatt végig 
a Jézus-ima és a rózsafü-
zér vezérelt, csak így tud-
tam elvégezni a nagyon 
nehéz beavatkozásokat. 
Volt, amelyik szakmailag 

is komoly kihívást jelentett, 
mint például az óriási agy-
daganatok – de a körülmé-
nyek miatt igazából mind-
egyik nehéznek számít. Ez 
emberi erővel nem megy, 
csak ha alázattal figyel-
jük az Úr tanácsait percről 
percre.
Elkezdődtek a műté-
tek: agydaganat, gerinc, 
porckorongsérv és egyéb 
csontos gerincszűkületek 
oldása. Minthogy hallot-
tak rólunk, egy hetedik 
hónapban lévő kismamát 
óriás agydaganattal hoztak 
oda több száz kilométerről: 
pénze nem volt a műtétre, 
így már megvakult, s a ko-
ponyaűri nyomásfokozó-
dás miatt szinte a halálán 
volt. Megoperáltam, rette-
netes, vérző daganat volt – 
de másnap jól ébredt.
Ezt is a bennem élő Jézus vé-

gezte – állapítottam meg, 
köszönetet mondva neki. 
Tudtam, hogy nem rajtam 
múlott. A sikervágy leg-
apróbb nyoma is kimúlt 
belőlem.
Az bizonyos: az Isten nél-
küli legjobb napunk rosz-
szabb, mint Istennel a leg-
rosszabb napunk...

Csókay András: 

Orvosmissziók Jézus-imával

Lelki napló a nigériai 
missziótól a bangladesi ikrek 
szétválasztásáig 
(220 old., 3200 Ft)

Amikor Jézussal 
együtt műtünk




A HÓNAP sikerKÖNYVEI 

Két gyönyörű gondolatgyűjteményt kí-
nálunk nagy kedvezménnyel; mindket-
tő szép ajándék lehet pedagógusnap-

ra. Az Egy kis lelkierő minden napra és 
Gyökössy Endre: Szeress ma jobban, 
mint tegnap című kötetet most 2400 Ft 

helyett 1500 Ft-ért vásárolhatja meg! 
(A két könyv külön is megvásárolható, 
együtt 3000 Ft)

Nem  okos  gondolat
Az egyik szentelés előtt álló kispap szo-

morúan lép ki a spirituális atya szobájá-

ból. Társa megszólítja:
– Mi a baj?
– Képzeld, nem engedélyezik a szentelé-

si jelmondatomat, sőt, még jól le is toltak 
miatta?
– De hát mit választottál?
– „Minden tanítómnál okosabb lettem, 
mert intelmeiden elmélkedem.” (Zsolt 
119,99)
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Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

Az Eucharisztiának köszönhetően 

nincs több „felesleges” élet a földön. 

Senkinek sem kellene azt mondania: 

„Mire való az életem? Miért vagyok 

a világon?” – A legmagasztosabb cé-

lért vagy a világon, ami csak létezik: 

hogy élő áldozat légy, Eucharisztia, 

Jézussal.

Raniero Cantalamessa; Bánk József érsek 

atya könyvéből, a Vademecumból idéztünk. 
„Lelki kapaszkodó” életutunk állomásaihoz, 
örömben és szomorúságban, nehézségek és 
megpróbáltatások között 

(188 old., 980 Ft)

Ki tud elolvasni a nyáron 

20 ezer oldalt?
Bizonyára senki. És nem is sok értelme 

volna ennyire habzsolni a betűket.
Mi viszont most legalább ennyi oldal 

értékes olvasnivalót kínálunk. A Világ-

irodalom remekei sorozat az 1960-as 

évektől indult hazánkban, és valóban 
kiemelkedően jó könyvek jelentek meg, 
például Thomas Mann, Sienkiewicz, 

Dosztojevszkij, Werfel, Wells, Bulgakov 
művei. Egy szerencsés olvasónk most 55 
kötetet vásárolhat meg hihetetlen, 5500 
Ft-os áron!

A teljes könyvlista honlapunkon olvas-

ható; írja be az ottani keresőbe: A Világ-

irodalom remekei. (Mivel a csomagnak 

súlya miatt jelentősen nagyobb a pos-

taköltsége, a házhozszállításhoz kérünk 
plusz 1000 Ft hozzájárulást.)
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