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Hány osztályt tanított eddig?
    Tíz év óta, amióta pedagógusként dolgozom sok osztályt tanítottam, osztályfőnöke pedig 
két osztálynak voltam. Az első osztályomat Mezőkomáromban kaptam, és csak egy évig vol-
tam velük, ennek ellenére éveken keresztül tartottuk a kapcsolatot: leveleztünk egymással, és 
minden nagyobb iskolai rendezvényre meghívtak, ezek közül többre el is mentem. Pécsen az 
első osztályom a tavalyi 8.a osztály volt, akiket hét évig tanítottam, ők az életem egy részét 
képezik, és nem számít, hogy elballagtak, az együtt töltött évek emlékei mindig velem marad-
nak. Rendkívül összetartó csapatról van szó, az idei tanévben már több osztálytalálkozót tar-
tottak, mindez azt bizonyítja, hogy fontos számukra egymás társasága. Boldog vagyok, hogy 
ezt látom, és kívánom, hogy maradjon ez így nagyon sokáig!

Melyik a kedvenc verse?
    Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert 
rengeteg  kedvenc  versem van,  és  nagyon 
sok költő költészete áll közel a szívemhez. 
De talán az a vers, amelyet bármikor szíve-
sen mondok és olvasok, Babits Mihály Mi-
atyánk c. verse, amely az isteni gondvise-
lés gyönyörű szép költeménye. Babits ver-
seit  egyébként  mély  filozófiai  tartalmuk 
miatt  szeretem.  Úgy  gondolom,  hogy  a 
szépirodalomban és ezen belül a költészet-
ben is az a nagyszerű dolog, hogy minden 
alkotó egy új színt képvisel benne, ezáltal 
lesz  szivárványszínű  az  egész,  így  aztán 
mindenki  talál  benne olyat,  ami  neki  tet-
szik. Mivel sok kedvencem van, a teljesség 
igénye nélkül most csak néhányat emelnék 
ki:  Adyt  azért  szeretem,  mert  csaknem 
minden versében találok olyat, amit szemé-
lyes  üzenetként  foghatok fel,  Kosztolányi 
versei a „szépséget” sugározzák a számom-
ra, Kányádi Sándor verssorai megnyugtat-
nak, Baka István költeményei a „megtisz-
tulás erejével” hatnak rám…

Ki a kedvenc írója?
    Erre a kérdésre az előzőhöz hasonlóan 
szintén nem könnyű  a válasz.  Elsősorban 
azoknak az íróknak a könyveit szeretem, 

akik  hangsúlyosan  foglalkoznak  lélektani 
kérdésekkel, és az emberi kapcsolatok rej-
telmeit tárják fel.  Kedvelt íróim közé tar-
tozik Márai Sándor, Szabó Magda, de sze-
retem Jókai Mórt, Fekete Istvánt, az orosz 
írók  közül  Tolsztojt,  Dosztojevszkijt,  de 
szívesen olvasom Oscar Wilde történeteit, 
és  talán  az  egyik  legszebb könyvnek tar-
tom  Antoine De Saint-Exupery A kis her-
ceg c. regényét. Szerintem az a jó könyv, 
ami rávilágít az élet egy adott problémájá-
ra,  amelynek  a  megoldásával  talán  mi  is 
küszködünk,  ilyenkor  akár  gyógyírként  is 
szolgálhat,  de  az  mindenképpen  fontos, 
hogy  a  történet  további  gondolkodásra 
késztessen  minket.  Véleményem  szerint, 
aki többet olvas, jobban el tud igazodni a 
világban, és a körülötte lévő embereket is 
könnyebben megérti.
Engedjétek  meg,  hogy  befejezésül  egy 
szintén kedvenc íróm, Lázár Ervin Az élet 
titka  c.  művéből  idézzek  néhány  sort, 
amely  szerintem  örökérvényű  gondolatot 
fogalmaz meg: „ …a világban mindenkire  
rá van bízva valami.  Valami nagyon fon-
tos, amivel el kell jutni az Üveghegy elé, s  
aki az Üveghegy elé akar jutni,  annak is-
mernie  kell  testvérét,  anyját,  nagyapját,  
tudnia kell,  hogy az Üveghegy vára min-
denki előtt nyitva áll, csak szeretet és tiszta  
szív kell hozzá.” 
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