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Nyolcadik fejezet, amelyben megtudhatod, hogy az önsajnálat fölösleges. Részt vehetsz iskolai 

projektben, ha eltakarítasz. Sőt – ha a könyvek előszavát is elolvasod –, bónuszként megmászhatod az 

Olümposzt, és megküzdhetsz a görög istenekkel. 

 

Visszatérve a projektre. Anya, holnap itt lesznek a fiúk, mert holnaputánra projektet kell csinálni. 

Másnap hazaértemkor ismét kiszámolósdira kényszerít a helyzet: az enyéimek, a három darab megvan, 

nagyok elhúzódva, hogy ne rontsák a levegőt, de ha jól számolom, három gyermekkel ismét több van 

a kelleténél (de hát ez már nálunk felé nem újdonság). Plusz gyermekek közül: egy ül a számítógépnél, 

valami őrületes lövöldözős játékot játszik. Anya, ne kommentáld, viselkedj! Otthon minden perce be 

van osztva, hagyjuk, játsszék szegény nyugodtan. Második gyermek a többletből kint az udvaron az 

íjakkal, nyilakkal szórakozik, a csoportos projekt harmadik tagja pedig épp a pulikat hergeli: mindkettő 

a helyzethez méltóan rohangál, hol párban, hol egymást felváltva harsogva ugat. Ez még elviselhető, 

de azért aggódva ki-kinézek, s remélem, az Úr is nagyon figyel: az éppen gyakorló íjász nem elég erős 

ugyan az íj feszítéséhez, a nyilak többnyire kókadtan pottyannak a lába elé, de a kísérletezés 

eredményei és a képességek fejlődése kiszámíthatatlan. Aggódva lesem tehát, nehogy sikerüljön néki 

hirtelen rájönnie az íjfeszítés technikájára, s tétován röppenő nyilak gyermeket, kutyát érjenek. Az 

enyém (mármint a csoportos projekt negyedik tagja) épp rántottát süt tíz tojásból, mert tudod anyu, 

van ez a projekt, amit holnapra meg kell csinálni, és hogy suli után már nem tudtak ebédelni, mert sok 

munka van ezzel a projekttel, de enni mégiscsak kell. A rántottára (az együttműködési képességek 

mégiscsak fejleszthetőek, ha megfelelő a motiváció) együvé terelhető a csapat. Mire az evés 

befejeződik, a fiúkat hívják telefonon a szülők, hogy haza kéne menni. De kedveseim, mi lesz a 

projekttel? – kérdem naivan. (Azt már szóvá se merem tenni, hogy mi lesz az olajtól locsogó, odaégett 

serpenyővel, a sok mosatlannal, a kályha sarkáról lassan és következetesen csepegő tojásfehérjével, a 

szétszórt tojáshéjjal, a talpunk alatt csikorgó sóval, ami, ugye, véletlenül kiszóródott. Az Úr őrizze meg 

azt a konyhát, ahol férfiember vagy férfipalánta gyakorolja éppen szakácsilag túltengő tehetségeit, és 

adjon nagy bölcsességet és végtelen türelmet annak az asszonynak, aki eltakarít.) Semmi gond – 

mondja az enyém, a többiek elmenőben lévén –, felét már megcsináltam, mielőtt jöttek volna, s ha 

elmennek a fiúk, befejezem. Másnap hajnalban: Anyu, ne haragudj, hogy ilyen korán felköltelek, de a 

tegnap este elfelejtettem felragasztani a poszterre a képeket. Légyszi, gyere, segíts! Jó, elvégre ez 

mégiscsak csoportos projekt, családon belül sem árt fejleszteni az együttműködési képességeket. 

Nyomtatunk, ragasztószalag hajnalban is akad, latolgatjuk, melyik szöveghez melyik kép illenék, 

vitatkozunk, hogy a szövegek mégsem relevánsak, de nemhogy nem relevánsak a téma szempontjából, 

hanem koppintások a javából titokzatos források alapján (és forrásjelzés persze nincs bejelölve). 

Pörölök, de legyint megnyugtatásképpen: Anya, tizenöt perc múlva indulnom kell, tehát felfoghatnád, 

hogy most nincs idő arra, hogy „krizálódj”, és ne aggódj folyton: a forrásjelzést nem kérik számon 

(rajtad kívül), és ez csoportos projekt, anya, úgyis mindenki megkapja rá a tízest (rajtad kívül). 

Az egyéni projekt sem leányálom. A gyermek vakáció előtt jelzi (kétnaponta emlékeztet, hogy 

keressem elő; egy gonddal több, nehogy nyugodtan aludjunk), hogy neki a vakációban el kell olvasnia 

a Legendele Olimpului1 című művet. Apjával lelkesedünk, hogy az igencsak jól megírt és olvasmányos 

szöveg (nekem ugyan visszakísértenek ötödikes házi olvasmányos rémálmaim, de bölcsebbnek vélem, 

ha mélyen hallgatok erről). Végigkutatok pincét, padlást, kicsomagolok tíz könyves dobozt: az éppen 

kellő kötet sehogy sem akar előkerülni. Sebaj, előkeressük a neten, kinyomtatom, befűzöm, most már 

a sok előkészület után hozzá lehet kezdeni az olvasáshoz. Gyermek nagy rituáléval beköltözik a 

                                                           
1 Alexandru Mitru: Legendele Olimpului. (Az Olümposz legendái). Editura Tineretului, București 1960. További 

kiadások: Editura Ion Creangă, București, 1978, 1983; Editura Vox, Colecția Tezaur, 2011, 2012). 



hálószobánkba, feltelepszik az ágyra (az ő szobájában nem esik jól, úgymond, az olvasás). A hálószoba 

néhány órán belül az olvasás szent terévé válik, rendelésre viszem neki az üdítőt, teát, szendvicset, 

tálcán a levest is; előbb felsoroltak maradékai szétszórva hevernek az éppen elolvasott és éppen 

félredobott lapok között. Olvas rendületlenül. Másnap elkezd vinnyogni, hogy anya, elolvastam hat 

oldalt, de én ebből semmit nem értek. Hozom a szótárt, a laptopot, hogy kéznél legyen magyar–román, 

román–magyar online szótár, keresi kegyetlenül, de közben szemmel láthatólag igencsak szenved: 

Anya, egy mondathoz tíz szót is meg kell néznem, mégsem tudom összerakni a mondat értelmét. Viszek 

neki egy darab csokit, és együtt szörnyülködünk a megértés és a tanulás borzasztóan nehéz dolgain. 

Két nap múlva a szent tér romokban hever, helyzetjelentés szerint egy fejezetet elolvasott, de mondja, 

hogy neki ebből végképp elege van. Amikor nézem, hogy lássuk csak, mit is olvastál, hát kiderül, hogy 

szegénykém hősiesen elolvasta a tíz oldalnál is hosszabb előszót, de annyira nem ért románul, hogy 

észre se vette, hogy az nem az olvasandó alapszöveg, hanem csupán a bevezetés. Próbálok lelket verni 

belé, hogy ez óriási teljesítmény: hány ember dicsekedhet azzal, hogy a könyvek előszavát is elolvassa? 

Annyi haszon mégiscsak van, hogy az előszó végigkínlódása után a szöveg könnyűnek és élvezetes 

olvasmánynak tűnik. A könyv elolvasása után – mint nagy-nagy betegségből felgyógyulván – az egész 

család fellélegzik. Nem sokáig, mert ezután jön a nehezebbje: még a kisdolgozatot is meg kell írni. 

Gyermek odalibeg a számítógéphez, lazán beüti a gugliba a címet, omlik is a kommentár a könyvről. 

Nagyobbakkal vívott sokéves párbajok tapasztalatából tudja, hogy nem etethet meg a netről lemásolt 

szöveggel, megtanulta már, hogy illik azon módosítani, változtatni, rövidíteni, kiemelni a lényeget, 

parafrazálni a szöveget. Kicsit megmocskolja ilyeténképpen, sőt a végére a forrást is odaírja, sőt még 

a leolvasás idejét is. Kinyomtatja, hozza. Nem rossz, elég sok egyéni munka van benne. Simán áthúzom 

a kapipéjsztes bekezdéseket, jól látszik a szövegen nemcsak stílusában, hanem formailag is: sorkizárás 

nincs, más a tördelés. Visszaviszem, mutatom, mi az átírandó. Becsapja az ajtót, a ház már megszokta, 

hogy ilyenkor illik megrengenie; hallom, hogy mutáló kamaszhangja furcsán váltakozó 

hangminőségének minden regiszterét beleadva üvöltözi: Miért akarsz te itthon is tanár lenni? Milyen 

anya vagy te? Mondom, én tényleg nem; itt nem tanárságról van szó, hanem arról, hogy amit éppen 

csinál, az színtiszta lopás, hazugság és aljas csalás. Szitkozódik: hülye a romántanár, hülye Mitru 

(mármint a szerző), természetesen én is; sőt, hülye az egész istenverte istensereg az Olümposzról. A 

délután duzzogással telik el, de több órai munka után hozza a produktumot: másfél oldal, tökéletlen, 

gyermeteg szöveg, de minden gondolat, minden sor az övé. Na, örülsz neki? Ehhez is írjam oda a 

forrásjelzést? – kérdi némi iróniával. Ehhez nem szükséges, de a könyv bibliográfiai adatait azért 

bejelölhetnéd. Egy hét múlva beszámol az értékelés eredményeiről: A tanárnő nevetve lobogtatott 

kilenc darab teljesen egyforma dolgozatot. Mindenikre 9-est adott, levont egy jegyet, mert lemásolták 

a netről, az osztálytársaim pedig röhögtek szünetben, hogy tényleg lemásolták, de egy sort sem olvastak 

el. De ezt te is leszívtad: 7-est kaptam a te idióta alapelveid miatt. Mert nem elég, hogy még azt az 

értelmetlen előszót is elolvastam, meg azt a hülye könyvet is elolvastam, odaraktál, hogy írjam is meg; 

nem is beszélve arról, hogy most is tele van a fejem istenekkel, s közben még azt is képes voltál 

megkérdezni a múltkor, hogy melyik istennő a „tehénszemű”? Mert ahelyett, hogy segítettél volna, 

valami állandó jelzőkkel voltál éppen elfoglalva. Hát az az Aphrodité, a franc se tudja számon tartani 

őket, annyian vannak! Hát kicsim, sajnálom, hogy hetest kaptál, s erre tényleg nem tudok semmi okosat 

mondani. Talán csak annyit, hogy a tehénszemű nem Aphrodité, hanem Héra. Elkerekedett szemmel 

néz rám, látszik rajta, hogy latolgatja: vajon most éppen ép eszemnél vagyok-e. Aztán elneveti magát: 

Ebben tényleg igazad van. Olvastam: Athéné bagolyszemű, Zeusz fennen-mennydörgő, Thétisz...? 

Mondjad már, na, milyen lábú? De kedves, mégis én ezt honnan tudhatnám? De anyu! Ezüstlábú. 

Mondtam én, hogy te semmit se tudsz. Valójában tehát minden rendben: nemcsak az istenek kerültek 

az őket megillető helyre a maguk állandó jelzőivel együtt, hanem én magam is nyugodtan 

elfészkelődhetem a családilag kiosztott méltó helyemen. 


