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E 
vírusos napokon egy találkozás a je-
lenleg még makkegészséges egykori 
osztálytárssal, valamint a közelgő 
kerekévfordulós érettségi találkozónk 
arra adott alkalmat, hogy felidéz-

zük diákéveinket. Amelyek egyre távolodnak 
tőlünk, lassan a homályba vesznek. Az apropó 
természetesen az volt, hogy szünetel a tanítás, 
nekünk meg eszünkbe jutott, hogy mintegy fél 
évszázaddal ezelőtt nekünk sem kellett iskolába 
mennünk vagy három napig, akkora hó hullott 
Kolozsváron. Persze a hópelyhek senkit sem öl-
tek meg, nem úgy, mint a járvány, amitől a világ 
ezekben a napokban lebénult.

Az egykori diák nyilván tanáraira emlékszik 
a legjobban, és nem arra, amit akkor tanult. A 
maga módján mindegyik pedagógus befolyásol-
ta valamilyen formában fi atalságát, gondolkodá-
sát, alakította tanítványa jellemét, gyarapította 
tudását. Sokukat szerettünk és tiszteltünk, má-
sok „nevelési” módszereivel akkor sem és így 
utólag sem értünk egyet. Persze két volt osztály-
társ között elég nem meglepő módon elsősorban 
az kerül terítékre, hogy miket nem szerettünk 
annak idején a jó öreg alma materben.

Egy vírusmentes feketekávé mellett bará-
tommal ott kezdtük a nosztalgiázást, hogy ki-

sebb tragédiaként éltük meg, amikor több száz 
éves líceumunkat a hatalom egy tollvonással 
ipari iskolává alakította át. A múlt század het-
venes éveinek vége felé ugyanis a diktatórikus 
rendszer kitalálta, hogy minden Romániában 
született csemetének szakmát kell adni a kezé-
be. Ehhez iskolák kellettek, a megoldás pedig az 
volt, hogy minden líceum – az is, amely addig 
reál és humán tagozattal rendelkezett – átala-
kult szakközépiskolává. A mi évjáratunk lett az 
első, amelyik már nem humán vagy reál szakra 
felvételizett 10. osztály végén, hanem fémforgá-
csoló szakra. Fogalmunk sem volt, hogy ez mi 
fán terem, de hát legalább az érettségiig el kel-
lett jutni valahogy.

Nos az átalakulással együtt megjelentek ta-
nári pozíciókban a mérnökök (a legtöbbjüknek 
semmiféle pedagógiai érzéke nem volt), az is-
kolák alagsoraiban műhelyeket rendeztek be, 
és új szakma ütötte fel a fejét: a mérnök-tanár. 
Egyik kedvencem a diákok által „Ledeburitnak” 
becézett mérnök volt, aki azzal írta be magát 
emlékezetembe, hogy tűrhetően focizott, a 
meccseken pedig szemüvege bugyigumival volt 
felfogva a fejére. Mesterek már azelőtt is tanítot-
tak a suliban, fő tevékenységük abban merült 
ki, hogy üldözték az alagsor budijában cigiző 
diákokat.

Az igazság az, hogy a román tanügyi rend-
szerben sokat adtak az úgynevezett praktikára 
vagy műhelyórára, így akarták felkészíteni a 
nebulókat a szakmák elsajátítására. Ami sosem 
történt meg, de papíron jól mutatott. A mi is-
kolánk műhelyében nagyjából tíz satupad volt 

és talán egy asztali fúrógép, aminek a közelébe 
sem engedtek. Így aztán öt évig unos-untalan 
szeget reszeltünk. Sosem tudtam meg és ma 
sem tudom, hova kerültek és mi lett ezekkel az 
általunk hegyesre reszelt szegekkel. Volt, aki 
egészen jól reszelt, mások minden egyes dara-
bot elrontottak, még ha hosszú éveken át is re-
szeltek. Ahogy mindenhez, a reszeléshez is kell 
némi érzék.

Nyilván a diákok hócipője egy idő után tele 
lett a szegekkel és a reszelővel, de más lehetőség 
nem létezett. Hosszú éveken át reszeltek az isko-
lások, nemzedékről nemzedékre szállt a reszelés 
titka. Visszagondolva olyan volt az egész, mint 
egy rossz rajzfi lm… Később egy üzemben (kellett 
volna) gyakorlatoznunk, ahol a melósok azzal 
hülyítették főleg a lányokat, hogy elküldték kol-
légájukhoz, kérjenek kölcsön egy violinkulcsot 
vagy kanyarfúrót…

A diplomamunkánk egy gép volt – sosem 
tudtam meg, mire jó –, amit természetesen nem 
mi készítettünk el: egyik kollégánk apjának jó-
voltából némi anyagi ellenszolgáltatás fejében 
egy üzemben állítottak össze. Nekünk annyit kel-
lett tudnunk róla, melyik gombbal indítják be…

Hogy mire volt jó az egész cirkusz a fémforgá-
csolás körül? Amikor barátommal első nap meg-
jelentünk a munkahelyünkön, az egyik mérnök 
megkérdezte: esztergán vagy marógépen dolgoz-
nánk szívesebben? Ő ugyanis hajlandó arra tenni 
minket, amelyikhez jobban értünk. Pislogtunk 
nagyokat, kicsit köhécseltünk, aztán kiböktük: 
mérnök elvtárs, előbb tisztáznunk kellene, me-
lyik az esztergapad és melyik a marógép.

Gondolatok vírusos időkben az egykori iskolánkról

Nánó Csaba

A 
második világháború óta ritkán volt 
ennyire válságos a világ helyzete. 
Napjainkat a létbizonytalanság ár-
nyéka kíséri. Nemcsak a középtávú 
hatalmas problémák – a környezet-

szennyezés és a túlnépesedés –, hanem a jelen 
idejű fenyegetések miatt is. Nem tudjuk, hogy a 
mindennapi életünket alapjaiban felforgató elsza-
badult vagy elszabadított vírus milyen hatással 
lesz a következő hónapokra. A kórokozó gazdasá-
gi károkozása még beláthatatlan. Katasztrófával 
fenyeget a szír konfl iktus újraéledése, lángokban 
áll a török–görög határ. Törökország megszaba-
dulna a területén felgyűlt többmilliós migránstö-
megtől, ezért nyíltan támadja a görög önvédelmet. 

Ennyi fenyegetés mellett van egy jó hír is: a 
görög vezetés korábbi politikájával ellentétben 
ragaszkodik a törvényességhez, megvédi határa-
it az illegális migránsoktól. Bár a fősodratú sajtó 
továbbra is „menekülteknek” nevezi a többsé-
gükben rosszhiszemű, papírjaikat eldobáló jöve-
vényeket – akiknek többsége az egész világ leigá-
zására törekvő, önmagát vallásnak álcázó harci 
ideológia katonái –, érzékelhető egyfajta kijóza-
nodás is. 

Két vezető osztrák lap, a balliberális Die Pres-
se és a jobbközépként számon tartott Kleine Zei-
tung is azt írta: bocsánatot kellene kérni Orbán 
Viktortól, aki már öt évvel ezelőtt megmutatta 
migránsügyben a helyes irányt. Rámutatott arra, 
hogy meg kell védeni Európa határait. És meg is 
szervezte a magyar határvédelmet.

Az is változást jelez, hogy az Európai Unió ve-
zető tisztségviselői, Ursula von der Leyen bizottsá-
gi elnökkel az élen a helyszínen tájékozódtak, és 
pénzügyi, valamint katonai segítséget nyújtanak 
Görögországnak. 

A magyarországi ellenzék viszont továbbra is 
fújja a maga nótáját, ami az O1G betűszóba tömö-
ríthető. Magyarországit mondok, mert véletlenül 

sem lehet magyarnak nevezni őket: ehhez a nyel-
ven kívül minden hiányzik, a kulturális kötődés, a 
lojalitás, az azonosságtudat. 

Aki ebben kételkedik, az gondoljon bele: mi 
állhat a mögött, hogy ugyanazok az emberek, akik 
2004. december 5. előtt ellenünk uszítottak és tő-
lünk féltették a magyar szociálist ellátórendszert, 
befogadnának minden dolgozni, beilleszkedni 
nem akaró muzulmán jövevényt? De azon is érde-
mes elmélázni, hogy a pécsi ballib városvezetés 
gerincét képező MSZP és a DK képviselői nem vol-
tak hajlandóak megszavazni a testület kiállását 
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) aláírásgyűjtése 
mellett. Milyen fokú magyargyűlölet kell ehhez? 

Tegyük félre egy pillanatra a migrációt – ami 
egyébként a ballib logikátlanság mintapéldája –, 
és vegyük górcső alá december 5-öt. Volt logika 
abban, hogy nem akarták erdélyiek százezreinek 
szavazati jogát az állampolgársággal együtt? Volt. 
Önelvű, a saját érdeket a nemzet érdeke elé helye-
ző logika volt. De abban milyen logika van, hogy 
nem támogatnak olyan aláírásgyűjtést, amire az 
unió illetékes fórumai hosszas pereskedés után 
ugyan, de rábólintottak. Amely az európai törvé-
nyeknek megfelelő, s amelynek sikere épp az érin-
tett közösségek helyben maradását segíti. Az már 
ráadás, hogy ugyanezek a képviselők támogatják 
a Pride-nak nevezett homoszexuális exhibicionis-
ta felvonulás pécsi megrendezését. 

És miféle erkölcsi-politikai hozzáállást jelez 
az, hogy e konglomerátum még a koronavírus fe-
nyegetését is politikai haszonszerzésre igyekszik 
kihasználni, és a kormányt folyamatosan támad-
ja, ahol tudja: ha nem zárja be az iskolákat, azért, 
ha bezárja, akkor azért. Az Index képes azzal vá-
dolni az iskolabezárás pár napos késése miatt a 
kormányt, hogy összevissza beszél. Mintha nem 
lenne egyértelmű és a napnál is világosabb, hogy 
a helyzet súlyosbodásával újabb és újabb védeke-
ző lépesek szükségesek. Ami felelős gondolkodás.

Visszatérve az ellenzék és a migráció kérdés-
körére. E társaság, amely nyilvánvalóan rossz lóra 
tett, amikor 2015-ben nemzetközi szövetségesei-
nek retorikáját követte és igyekezett letagadni azt 
a veszélyt, amit az illegális migráció jelent, nem 
képes újrafogalmazni álláspontját, annak dacára, 
hogy olyan, számukra is irányadó értelmiségiek is 

felismerték az iszlám térhódításban a történelmi 
dimenziójú fenyegetést, mint Konrád György és 
Kertész Imre. 

Schiff er András, az LMP korábbi arca és ve-
zetője joggal írta a minap, hogy az egész ellenzék 
homogenizálódott és a Demokratikus Koalíció 
színvonalára süllyedt. Hadd idézzük: „Gyurcsány 
Ferencnek teljesen igaza van, közös ellenzéki 
lista kell. Sőt, az volna a legegyszerűbb, egyben 
költségkímélő és becsületes megoldás, ha vala-
mennyien egyetlen O1G-pártban egyesülnének, 
de felőlem be is léphetne az összes többi a DK-
ba. Az elmúlt két évben ugyanis az összes többi 
ellenzéki formáció hozzádékásodott a DK-hoz és 
ez legalább annyira dicséri a volt miniszterelnök 
kvalitásait, mint a vetélytársak mérhetetlen osto-
baságát. (…) Önfeladásban persze a neoJobbik az 
LMPMSZP-t is veri: az euró bevezetése után már 
a határon túliak szavazati jogát is megpiszkálnák. 
Ma már azon sem lepődnék meg, ha egyszer sze-
mélyesen Gyöngyösi Márton antiszemitázna le.” 

Jövőnk szerencsére nem az ellenzéken fog 
múlni, hanem azon, hogy a fősodratú ballib elit 
körében most észlelhető változás mennyire lesz 
mélyreható, és elvezet-e a politikai paradigmavál-
tásig. Mert itt 180 fokos fordulatra van szükség. 

Nem elég, hogy pénzt ígérnek azoknak, akik 
hazatérnének, nem elég, hogy egyesek elismerik, 
Orbánnak igaza volt, nem elég, ha igyekeznek 
megvédeni mindenfelé az EU határait (amitől 
egyébként még messze vagyunk). Fordulatra 
nemcsak a bevándorláspolitikában, hanem a ren-
dészetben, a büntetőpolitikában, a kultúra- és 
oktatáspolitikában, a tájékoztatáspolitikában és 
a köznevelésben is szükség van ahhoz, hogy a 
Gerilla című nagy sikerű, profetikusnak tűnő mű 
horrorforgatókönyve ne következzen be Európa 
azon országaiban, ahol a jelenlegi trendek szerint 
a muzulmán kisebbség már „nyerésre áll”. Nyu-
gat-Európa versenyt fut az idővel.

Kelet- és Közép-Európa jövője azon múlik, 
hogy sikerül-e hatékonyan megszerveznie magát 
gazdaságilag, politikailag és katonailag. Sikerül-e 
az eddigi vonalat tartania az elitnek, vagy teret 
nyernek azok, akik globalista zsoldban ugyan-
azt a katasztrófapolitikát folytatják, amely Nyu-
gat-Európát a megsemmisülés küszöbére vezette?

Versenyt futunk az idővel

Borbély Zsolt Attila




