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"A matematikusnak semmi köze nincs ahhoz, hogy a matematikával 

mit csinálnak" - interjú Molnár Attila Malliorral 
 

- Tegnap délután felhívtál, hogy leesett a könyvespolc. Most katasztrófaturistát játszom, majdnem 
ráléptem a számelmélet könyvre. Itt meg a Sokszínű logika hever... 
- A legrosszabb könyvek. Számelmélet, rengeteg logikakönyv, szerepjáték-könyvek. A filozófia fent 
maradt, az ott lebeg… 
- Na ennek mi a filozófiai jelentősége? 
- Azért egy csomó filozófia is leesett. 
- És ha választanod kéne a fentmaradt és leesett könyvek közül, hogy melyik az érdekesebb?  
- Igazából alig olvasok már filozófiai könyveket, megvan az a 3-4, amibe bele szoktam lapozni. Amúgy 
a másik polcon is van még filozófia, és az tart. Nem nagyon szoktam elővenni őket, amióta nem tanítok 
filozófiát. Úri huncutságnak tűnik, hogy az ember levegyen egy könyvet a polcról és olvasgassa.  
 

 
 
- Bocs, de ezeket az állatokat muszáj megkérdeznem. 
- Csinálnak valamit?  
- Nem, ez a patkányjellegű alszik… 
- Patkány.  
- Aha. Miért tartasz patkányt? 
- Én nem tartanék, és nagyon sok ellenállást tanúsítottam bármiféle háziállat ellen. A hüllőbe azért 
voltam hajlandó belemenni — ő itt Kurt, a víziagáma… 
- Várjál, van ilyen állat, hogy viziaaa… 
- Víziagáma. Igen. Az egy hétig elvan anélkül, hogy enni kérne. Ha elmegyünk nyaralni, akkor nem 
szoktunk megkérni valakit, hogy etesse. Igazából jobban elvan, mint egy növény. A patkány viszont 
kényes, ha este későn érünk haza, ki kell rakni előre kaját, meg szaguk is van, az agámának semmi. A 



patkányokat Sára akarta, a próbálkozásainak ellenálltam. Valahogy a legutóbbi alkalommal az látszott, 
hogy tényleg nagyon szeretne. 
- Namost azt kell tudni, vagy lehet, hogy egy fotót be fogunk rakni… 
- Nem biztos, hogy a Sára belemenne. 
- Szóval ez a ketrec nem olyan, mint ahogy az emberek a ketrecet elképzelik, ez egy állatkerti ketrec, 
kb. 10 * 15 méteres.. 
- (nevet) Nem, 2 négyzetméter max. Csak ami feltűnő, hogy másfél méter magas.   
- Tudod-e, mi az apropója a mi beszélgetésünknek? Miért most kerestelek meg? 
- Nem. 
- Hát az esküvő. 
- Aha!  
- Te ilyen romantikus alkat vagy, vagy esetleg ez is női nyomásra történt?  
- Nem női nyomásra történt, és romantikus alkatnak se mondanám magam. Az biztos, hogy ideje volt 
már az esküvőnek. Igazából mi lakodalmat akarunk, nem esküvőt. Sárával ez úgy volt, hogy 
találkoztunk, megismerkedtünk, elkezdtünk járni, és kb. egy hónap után úgy voltunk vele, mintha ezer 
éve együtt lennénk. Valahogy gyorsan lezavartuk ezt: egy hét a megismerkedéstől és már bőven 
jártunk. Vannak ezek a gátlások a kapcsolatok elején, amiket fenntart az ember, hogy oké, ez most 
nagyon jó, de nem szabad elengedned magad, mert tudod, hogy ezt nem mindenki szereti és engedi. 
Én egy hónap után rájöttem, hogy teljesen elereszthetem magam, mert a Sára is pont olyan, mint amit 
én szeretnék, és úgy néz ki, ő is olyat akar, ami én vagyok. Gyakorlatilag 3 hónap után úgy viselkedtünk, 
mint akik 2 éve együtt vannak, egy év után meg úgy, mint akik összeházasodtak. Na jó, nem, de mint 
akik régóta együtt vannak. Egy év után összeköltöztünk, onnantól kezdve együtt élünk. Valahogy az 
esküvő, mivel amúgy is együtt éltünk, tárgytalan volt.  
- Ilyenkor jönnek a krízisek... 
- De nem jöttek. Valahogy okafogyott volt ez az esküvő, azért jött ilyen későn. Igazából már 7-8 éve 
együtt vagyunk. Az esküvő már 3 év után lehetett volna, csak hát a fenének se volt rá pénze, meg akkor 
mi lettünk volna a baráti körben az elsők. Az ember akkor érzi a nyomást, amikor minden haverja 
összeházasodik.  
- Ezek szerint már éreztétek a nyomást? 
- Benne van egy ideje a levegőben. Meg amikor az ember elmegy húsvétolni, mint most, akkor a 
nagymama meg fogja kérdezni, hogy mi van, adjak neked gyűrűt, az a probléma? Nincs rá pénz? 
Nagyon erős volt ott már a nyomás… 
- Ez a társadalmi konvencióknak megfelelés tipikus esete? 
- Az az igazság, hogy régen ennek betettem volna. Ha ez egy társadalmi konvenció, akkor szarom le. 
Akkor nem lesz esküvő. De igazság szerint nagyon szeretjük a lakodalmakat, én legalábbis nagyon 
szeretem. Az összes hagyományával együtt.  
- Na jó, de az embernek vannak barátai, nekik is vannak lakodalmaik, oda is el lehet menni, nem muszáj 
sajátot csinálni. 
- Igen, de egy idő után az ember elkezd gondolkodni a sajátján. Ó, a miénken majd ez lesz, az lesz... 
- Akkor avasd be a Blikk olvasóit is. 
- Hogy mi lesz az esküvőn? 
- Igen. Először is: hol lesz? 
- Csepelen. Egy autóbontó mögött. Elképesztően trén néz ki az egész, cserébe amikor átmegy az ember 
a bontón, akkor egy teljesen jó rendezvényterembe jut, nagyon kulturáltan néz ki, lehet sütni-főzni is. 
Ha netán úgy futnánk ki a büdzséből, hogy nem tudunk egy céget megkérni, akkor mi is meg tudjuk 
sütni a dolgokat. Ez még mindig nem világos, mert rengetegen ajánlják, hogy megcsináljuk így-úgy-
amúgy. Csak éppen úgy vagyok vele, hogy ha mégsem csinálják meg úgy, akkor nem szeretném a saját 
ismerőseimet leszidni vagy neheztelni rájuk. Másrészt meg legyenek ott az esküvőn, ne 
főzőcskézzenek. A Zsuzsáék esküvője nagyon tetszett, hangulatos volt, pörgött, jóllaktam a kajával, 
fantasztikus volt. Vegyesen volt élőzene meg nem élő zene… 
- Mikor jártál Csepelen? 



- Kerestük a helyet. Nem ismerős ajánlotta, hanem kerestünk, aztán találtunk egy olcsót, amire azt 
mondtuk: na ilyet akarok. Egy autóbontó mögött van, de azt leszámítva azt mondtam, hogy ilyet 
akarok.  
- És hogy volt a lánykérés? 
- Adta magát, hogy volt egy évfordulónk. Ez az évforduló olyan volt, hogy már érett a levegőben. Kicsit 
elveszi a varázsát, amikor azon gondolkozol, hogy oké, hogy nem vagyunk még összeházasodva, de ha 
gyerek lesz, akkor az hogy fér bele, hogy szervezzük a tanulmányainkat, mit dolgozik, nekem mikor lesz 
olyan fizetésem… Amikor az ember ilyenekkel kalkulál, akkor az elveszi a lánykérés romantikáját.   
- Akkor ti ilyen agyalósak vagytok, kockás füzettel? 
- Nem, nincs kockás füzet. Csak az ember fejében mindig ott van, hogy mi merre hány méter. Oké, nem 
akarunk még gyereket, mert szeretnénk kiélvezni a házasélet nyugalmát — aztán lehet, hogy nem lesz 
ilyen… 
- De hát ezt csinálod 8 éve, nem? 
- Igen, de a Sára most kezd el dolgozni, mármint eddig is dolgozott, a CEU-n van és ott az ösztöndíj elég 
jó, hogy az gyakorlatilag munka legyen. Én már dolgozom, nem úgy, hogy ösztöndíjat kapok, hanem 
munkahelyen, és ez nem volt 8 évig. Gyakorlatilag egyetemisták voltunk, tehát az a fajta élet, amit te 
elképzelsz, hogy az embernek van egy munkahelye, a másiknak is van, elmennek dolgozni, hazajönnek, 
kiesik a toll a kezükből, ami egy tanárnál ugye nem fordul elő, a délutánok, hétvégék, ezek nem voltak 
még.  
- Ezt most nem értem. Vagy azt csak a Barna csinálja, hogy egy szeptemberben megírt dolgozatot 
januárra javít ki? 
- Azt csak a Barna csinálja (nevet). 30 nap után nem kötelező kérni a jegyet. Tehát ha eltelik 30 nap, 
akkor elvileg a gyerek mondhatja, hogy nem. Sőt, 14 munkanap után már ki kell adnom a dolgozatokat. 
Vagy egy furcsaság egyébként ebben: 14 nap után ki kell osztanom, de ha 30 napon belül nem osztom 
ki, akkor a gyerek kérheti a jegyét.  
- Azt akarom kérdezni ezzel, hogy te nagyon lelkiismeretes vagy ebben? 
- Nem. Állandóan van egy dolgozat, ami a körmömre ég és már nem kell kérniük. Egyszerűen túl sok 
van. Megcsinálnám én, csak túl sok van.  

 



 

 
- Szóval a lánykérésnél tartottunk. 
- A lánykérés úgy volt, hogy van egy bevált rutin, hogy hova szoktunk menni az évfordulókon. Vannak 
a kiemelt jelentőségű helyek az életünkben, elmentünk az egyikre, a másikra, beültünk ide-oda, aztán 
néztünk egy gyűrűt, és ott volt egy lánykérés. Nem az volt, hogy a semmiből előkaptam… 
- Hogy is van az amerikai filmekben? Vacsora, megtalálja a gyűrűt a tortában, és akkor letérdelsz... 
- Jó, egy kis térdelés volt, de inkább csak ceremoniális jellegű.  
- De nem a gyűrűboltban. 
- Nem, a Tabánban. Az első csók helyszínén.  
- És gondolkodott rajta? 
- Nem… (nevet) Együtt választottuk a gyűrűt is… Akkor már sejtett valamit valószínűleg... 
- Visszatérve az esküvőre, tehát egy autóbontóban lesz Csepelen, ti fogtok főzni (vagy nem), lesz 
élőzene… 
- Nem, élőzene pont hogy nem lesz. Csak a Zsuzsáéknál tetszett, hogy volt. Már szilveszterre megvolt, 
hogy mi lesz a tracklist.  
- Akkor előre eltervezett koreográfia van. 
- Nem, az sincs. De a tracklist az megvan. A fontos dolgok megvannak, egyébként meg nagyon lazák 
vagyunk.  
- Próbálok visszaemlékezni, hogy nálunk mi volt a fontos az esküvőnkön. A tortán tudom, hogy sokat 
gondolkodtunk. 
- Azt se tudom, hogy lesz-e torta... Lesz valami torta, de meg se fordult a fejünkben, hogy ezt 
szervezzük, a tracklist viszont nagyon fontos volt. Leginkább a trash műfajt fogjuk követni, a 80-as-90-
es évek Coco Jumbójától kezdve a lakodalmi zenéig... A lakodalom olyan, mint a karácsony. Ha 
belegondolsz, fogsz egy fát, ráaggatsz mindenféle csillogó vackot... Az előző iskola, ahol voltam, a Diana 
úti általános iskola, ott egy jófej rajztanár volt és gyönyörű fát rakott össze, nagyon ízlésesen volt 
összeállítva az egész. És amellett, hogy nagyon szép volt, nem volt karácsonyi hangulata. Bejött az 
igazgató, és megkérdezte, hogy mi ez. Nagyon szép, meg ízléses, de nem olvad le róla az arany, nem 
csillog, mi ez? És az a helyzet, hogy szerintem igaza volt. A karácsonynak is, meg egy lakodalomnak is 
giccsesnek kell lennie. Vagy az nem lakodalom, hanem esküvő utáni „leülünk valahova”-dolog. Az 
egyetlen, ami túl sok nekem, az az anyakönyvvezetőnek a beszéde. Azt még az én gyomrom se bírja.  
- A ruha megvan már? 
- Dehogy van meg (az interjú április elején készült). Mi is épp lakást veszünk, meg leendő anyósomék is 
eladják a lakásukat, és azokat az ügyeket kell intézni. Nem ott tartunk, hogy hol tart a szervezés, hanem 
ott, hogy rendet se tudunk rakni a lakásban. Még egymást se látjuk, nemhogy esküvőt tudjunk 
szervezni. Nincsenek kiküldve az esküvői meghívók. A fontosabb embereknek már elmondtuk a 
dátumot, hogy számoljanak vele, de a meghívó nincs kiküldve.  
- Na jó, térjünk át számelméletre. 
- Mit szeretnél tudni számelméletből? 
- Én nagyon hittem a matematikában, egészen addig, míg rá nem jöttem, hogy tulajdonképpen 
ugyanúgy nincs köze a valósághoz, mint a közgazdaságnak. 
- A matematika nem természettudomány. 
- Van benne egy szabályszerűség, és vannak apró döccenők. Olyan dolgok, amiket axiómának hívunk, 
és vagy elhiszed, vagy nem. Ha elhiszed, akkor jó, ha nem, akkor borul az egész. Ugye ott van a végtelen 
fogalma, ami már önmagában is problémás, mert többféle végtelen van, és lehet két végtelen halmazt 
összeadni, satöbbi… Aztán ott van az Akhilleusz és a teknős problémája, hogy a teknős elindul 
valamerre előnnyel, Akhilleusz pedig sosem tudja utolérni, mert a teknősnek mindig lesz egy apró 
előnye (Zénon-paradoxonnak is hívják). Tulajdonképpen ezzel azt mondom, hogy az 1 és 2 között 
végtelen mennyiségű szám van. 
- Igen.  
- Azt akarom ezzel kérdezni, hogy szerinted a matek pontosan leírja a valóságot, vagy egy olyan 
konstrukció, ami kényelmessé teszi az életet? 



- Az, hogy a matematika egy praktikus dolog, azon nincs mit vitatkozni, mert különben nem tanítanák. 
Tehát a matematikára úgy gondolok-e, mint egy formális rendszerre, vagy úgy, mint ami tényleg szól 
valamiről? Mert amikor te Akhilleuszról meg a teknősről beszélsz, akkor van egy mesés környezet, ami 
nem matematika, és arra megpróbálod alkalmazni a matematikát.  
- Mint ahogy az életben, ha nem indul az autóm, akkor megnézem, hogy van-e áram. 
- Az sem matematika. Matematika az, ami belül történik. Az, hogy te a matematikát hogyan húzod rá 
az életre, azt egy biológus, fizikus, csillagász csinálja: épp populációra, csillagrendszerre, dinamikára 
illeszti rá. Az már egy biológiai, fizikai kérdés. A matematikus, hivatalosan, szakmája szerint nem 
foglalkozik ilyesmivel. Tehát ha én arról beszélek középiskolában matematika órán, hogy egy motoros 
meg egy autós elindul egymás felé mittudoménhány méter per szekundum sebességgel, az nem 
matematikapélda. Az egy fizikapélda. Aztán felírod az egyenletet, és annak a megoldása, hogy ott a 
mérlegelvet használod, és mindkét oldalhoz hozzáadsz 3 m/s-ot meg felbontod a zárójelet, na az 
matematika. Ez egy formális rendszer. Bárki, aki matematikusként válaszolna arra a kérdésre, amit 
feltettél, az olyan, mintha én beszélnék arról, hogy egyébként mi a helyzet az erkölccsel. A 
matematikusnak semmi köze nincs ahhoz, hogy a matematikával mit csinálnak. Mint ahogy a 
kovácsnak sincs köze ahhoz, hogy milyen fákat vágnak ki a baltájával. 
- És mi fogott meg a matekban? 
- De az egy teljesen más kérdés! Az eredeti kérdésed inkább az volt, hogy hiszek-e benne. Az a 
válaszom, hogy úgy nem, mint mások. A filozófia szak, ha valamire megtanított, az ez. Az két különböző 
kérdés, hogy mi a matematika, és hogy mi végre van. Ezek filozófiai kérdések. Hol van az 5? Miféle 
dolog az 5? Ez egy absztrakt, tőlünk független entitás egy platóni világban, vagy ez egy mentális 
konstrukció, amit mi mentálisan érzünk, kitapasztaltunk, vagy tényleg valami fizikai neuroncsomó ott 
bent, mert ha látsz egy ötöst, akkor aktivizálódik valami az agyadban… Igyekszem nagyon óvatosan 
fogalmazni, mert ezekről nekem sincs igazából kialakult elképzelésem. Amikor filozófiával foglalkozom, 
akkor nagyon szeretem a különböző nézőpontokat, és az ember mindig azzal ért egyet amit éppen 
olvas. Vagy annak akar ellentmondani. Szóval a hiszek-e a matematikában kérdésre az a válaszom, hogy 
nagyon jó játéknak tartom, amit érdemes csinálni.  
- Most pont nem gondoltam, hogy el fog hangzani a játék szó. 
- Az az élmény, ami érettségire némelyeknél össze szokott állni vagy államvizsgánál — de semmiképpen 
sem a tanulmányok elején vagy közepén. Amikor az ember érzi, hogy összeérnek a területek. Mondjuk 
középiskolában az, hogy grafikusan is meg lehet oldani egy egyenletet. Hogy amikor rendezed az 
egyenletet, akkor egyre újabb és újabb függvények vannak, és valahogy mindig ott metszik egymást, 
mert olyanok azok transzformációk, amiket végzel. Hogy úgy gondolj rájuk, hogy oké, ez egy geometriai 
probléma, de mivel felírtam rá egy algebrai kifejezést, aminek a tagjaiban függvények vannak, ezért a 
minimumpontját annak a háromszögcsúcsnak deriválással meg lehet kapni... Ezzel végigszaladt a 
matematika összes ágán, és ezek egymásba illeszkednek. Az, ahogy illeszkedik, ahogy egybeérik az 
ember tudása, az az élmény maga szerintem fantasztikus. Én ezt a fajta élményt szeretem: amikor már 
átbillenek a nehezén, és elkezd összeállni az egész. Azért csinálom ezt, mert ez az élmény van benne. 
Meg mert jó voltam a korrepetálásban. A Zumpf Katit korrepetáltam elsők között, és nagyon 
szerettem. Láttam, hogy mit nem ért, pont azt mondtam el, csináltam egy példát, amiben semmi nehéz 
nincs, csak az az egy, és ha az sikerül neki, akkor lehet ráerősíteni. Ezeket szerettem, ezért választottam 
ezt a szakot az egyetemen.  
- Majd beiratkozom egyszer hozzád, mert nekem még nem volt olyan érzésem, hogy ez összeáll… 
Kémeim azt is jelentették, hogy ebből te nagyon komolyan akartál komoly irányokba menni, aztán 
mégsem mentél. 
- Vagyok és megyek is, mindenki nagyon szkeptikusan áll az ügyhöz, pedig haladok. Elmentem az ELTE-
re, és 6 év alatt — ott volt egy kis zökkenő —megoldottam a matematika tanár - filozófa szakot, és ott 
van egy logika tanszék. Én ott másodévtől demonstrátor voltam, negyed-ötödévesen pedig 
folyamatosan órákat tartottam. Gyakorlatilag nem volt olyan év, hogy kihagytam volna, hogy én ott 
órát tartsak. Elmentem PhD-re, felvettek államira, úgyhogy nem is kellett dolgoznom mellette. Ott 
voltam 3 évet, utána voltam még egy évet úgy, hogy Sára eltartott. A disszertációt kell megírnom, kicsit 
el vagyok maradva. A hivatalos verzió az, hogy 90-95 %-ban megvan a disszertációm, ami annyiból igaz 



is, hogyha azt mondanám, hogy így beadom, akkor átmenne valószínűleg. Csak ha az ember beleöli a 
munkáját úgy, hogy az tényleg fontos... Mivel azt hiszem, nincs szükségem dr-re a nevem mellé, így 
nem akarom elkapkodni azt a munkát, amibe annyit fektettem már bele. Ott van a disszertációm, 
tömegre megvan. Nem tudom, mennyi a minimum-méret, de nekem a maximummal lesz baj. Ha 
bedobom a levezetéseket, azok eszik a papírt.  
- Mi a témád? 
- Relativitáselmélet és modális logika. A relativitáselmélet modális logikája, ez a címe.  
- Hát erről nem sokat fogunk beszélgetni. 
- Megvan már a sablonszövegem erre: ez a temporális, tehát a jövőre vonatkozó kijelentések 
logikájáról szól, tehát hogy ezek a kijelentések hogyan viselkednek a következtetések során, illetve ez 
a logika hogyan működik a téridőben. Egy relativisztikus tér-időben, ahol ugye az órák kiesnek a 
szinkronból, az ikertestvér elmegy, de majdnem ugyanannyi idős marad... Tehát ahol zavarok vannak 
az időben newtoni szemmel, ott mégsincs zavar, és a jövőre vonatkozó kijelentésekkel kapcsolatos 
következtetések hogyan is működnek pontosan. Vannak szép eredmények, szép rendszerek, de 
igazából egy olyan téma, hogy ha én nem nyúlok hozzá, akkor 10 évig senki nem fog. Persze nem ezen 
múlik, hogy fel tudnak-e lőni egy rakétát a Plútóra. Ez a maga szépségéért van.  
- Ühüm, viszont ezen a szinten már valami olyat kell mondanod, amit más még nem mondott. 
- Ezzel nincs is semmi probléma. Nem azért tudok olyat mondani, mert olyan okos lennék, hanem mert 
nem nagyon foglalkoznak a nagy elmék a dologgal. Meg nem mernek hozzányúlni bizonyos 
eszközökhöz, az én esetemben pl. ez van, az ún. elsőrendű modális logikához, mert ez egy kicsit bűzlő 
téma bizonyos régi dolgok óta, amik azóta már megoldódtak, de ettől függetlenül mégsem nyúl hozzá 
senki szívesen. Meg nagy macera is. Az akadémia nem úgy néz ki, hogy van valami fontos probléma, és 
azzal dolgozunk, hanem az, hogy neked egységnyi idő alatt le kell tenned x db cikket az asztalra. 
Lehetőleg minél jobb impaktfaktorú lapban lehetőleg minél jobb emberekkel publikáljál, idézzenek 
téged, és ebbe nem fér bele az, hogy pöcsöréssz 3 évet egy cikkel. Olyan munkákat érdemes csak 
kiszabni magadnak, amik vagy nagyon pörögnek, mondjuk a kvantumszámítógépek témakörében, 
tehát ha már beleírod a kvantumot, az már jó...  
- Ez most már sokadszor jön elő az életemben. Ha nekem van egy, nemhogy 90, de 70 %-ban elkészült 
valamim, akkor én azt elsütöm, legfeljebb később finomítom, kiegészítem, bármi. 
- De én viszont nem akarok akadémiában maradni. Én elkezdtem tanítani, és azt láttam, hogy új életre 
keltem. Az ember elmegy egy egyetemre — most az Angeluszban tanítok szombatonként tömbösítve. 
10 órára megyek be Lágymányosra, ahhoz nekem Kőbányáról kicsit korábban el kell indulnom, ők meg 
ott alszanak, bentlakásos kollégium, és 10 órakor megjelennek óriási energiaitalokkal. Reggel 10-kor. 
7:30-kor van itt a 0. óra a suliban, ott megértem, hogy a gyerekek az energiaital segítségéhez nyúlnak, 
de 10-kor? Egyetemen úgy elkényelmesedik az ember, hogy az valami hihetetlen. És én nem vagyok az 
az ember, aki magától képes aktív lenni. Elmentem egy középiskolába tanítani, és azt vettem észre, 
hogy hulla vagyok, beteg voltam folyamatosan, alig bírta a szervezetem, de élek. Lehet, hogy kitapossák 
a belem a középiskolások és a vezetőség és a rendszer és az egész közoktatás, de élek.  
- Én arra gondoltam, hogy van egy olyan út is, hogy elmész a Google-höz önvezető autót kutatni. 
- Amikor még csak bejelöltem a matematika-filozófia szakot, egyszer felhívott apám egyik kolléganője. 
Nem engem keresett, de ha már ott voltam, elkezdtünk csevegni. Emlékszem rád, ilyen pici voltál, 
satöbbi, satöbbi, és megkérdezi: és most mit csinálsz? -Épp most jelölöm be a szakokat. - És milyen 
szakokat jelölsz meg? - Matematika-filozófia tanár leszek. És akkor majdnem kiesett a kezéből a 
telefon, és azt mondta: de hát azzal… éhen fogsz halni. És azt mondtam neki, hogy ez ilyen.  

Azt azért nem gondolom, hogy éhenhalok, de tény, hogy nem leszek gazdag. Mondjuk valószínű, 
hogy nem lesz kocsink. Meg ilyen dolgok.  
- De még lehet 3 másik kimondhatatlan nevű állatod. 
- Igen. Gyakorlatilag, abban a pillanatban, ahogy kimondod, hogy oké, tényleg odamegyek, és ezt 
fogom csinálni, lemondtál arról, hogy jól kereső munkád lesz. Mind az akadémia, mind az iskola ilyen. 
Másrészt én egy bútordarab vagyok, amit ide-oda tologatnak. Én magam választom meg, hogy minek 
vagyok a bútordarabja, de én egy bútor vagyok. Ha a logika tanszéken maradok, akkor egy ottani bútor 
leszek, aki aközött a négy fal között él. Ha a Lászlóban, akkor annak az ide-oda tologatható bútorja 



vagyok. De az, hogy nézegessem, hogy most melyik cégnél legyek, ez távol áll tőlem. Én egy ottmaradó 
típus vagyok. 
- De végül is tanárként találtad meg magad. 
- Megtaláltam én logikusként is magam, csak két dolog volt, amiért én az iskolát választottam az 
akadémia helyett. Az egyik az, hogy az akadémiában folyamatosan azzal gyűrkőzik az ember, főleg 
akkor, amikor már egy éve nem tanulsz, csak disszertációt kell írnod, hogy reggelente össze kell szedni 
a motivációt. Én ebben nagyon rossz vagyok. Ha arról van szó, hogy valakinek meg kell csinálni valamit, 
mert a nemtudommije múlik rajta, akármije, a szabadideje akár, akkor én összekapom magam és 
megcsinálom. Ha arról van szó, hogy valamit azért megcsinálni, mert nekem kell, akkor nem sietek 
megcsinálni.  
- Ez nem annyira jó… 
- Az iskola viszont ilyen. Az iskolában minden, amit csinálsz, az másnak kell. Kettő: amit az akadémiában 
csinálok, az nem fontos. Nagyon szép, de nem fontos. A világ ugyanúgy megy tovább akkor is, ha nem 
csinálom. 
- De a tanárság fontos? 
- Az fontos. A gyerekeknek fontos, amit tanítok. Ha a gyerekek utálják, amit tanítok, és utálnak engem 
is, akkor is fontos nekik a matek. Az egyetemi hallgatók be se járnak, azt se tudják, mi az. Nem küldik a 
házit, majd csak lesz valami. Az a fajta nemtörődés, ami az egyetemeken van… 10 hallgatóból van 1-2, 
aki rendesen dolgozik, és általában az az 1-2 az az ottani PhD-diák, akinek akkor már inkább tartok egy 
magánkurzust. De úgy tartani kurzust, hogy jaj, mi legyen azokkal, akik nem adtak le egyetlen házi 
feladatot sem… Ja, és elég nekik a kettes. Középiskolában nincs olyan, hogy elég a kettes, legalábbis a 
Lászlóban nincs olyan, hogy elég a kettes. Legalábbis osztályszinten nincs. Nagyon nyomasztó, hogy az 
ember belead apait-anyait, ezt nézzük meg meg azt nézzük meg, aztán úgy jönnek el, hogy mi kell a 
kettesért, tanár úr, mert most nincs időm átnézni. Rettenetes, nyomasztó.  
- De ezek nem olyan emberek, akik még érdeklődnek is? 
- Egy középiskolás jobban foglalkozik a témákkal. Csinál házi feladatot. Amit egyetemi órán mondasz, 
annak nem sok értelme van, mert úgyis a diából fogja megtanulni. Kivételek persze mindig vannak, de 
nekem nagyon lehangoló egyetemen tanítani ahhoz képest, hogy középiskolában jelentkeznek, ha 
kérdezek. Egyetemen nem jelentkeznek.  
- Az a vicc — bár elég rossz vicc — hogy ma már raktárosként vagy pénztárosként is jobban tudsz 
keresni, és nincs az a stressz sem a gyerekekkel. 
- Én azt terveztem, hogy félállásban tanár leszek, félállásban akadémikus. Ez volt az álomtervem. Meg 
volt beszélve egy félállás az egyetemen a logika szakon, az oktató elment fizetés nélküli szabadságra, 
tehát felszabadult a helye. Az volt a terv, hogy engem, meg egy másik Phd-s diákot, aki már nagyon 
régen ott van, felvesznek. Úgy volt, hogy félállásban felvesznek, még így is olcsóbban jött volna ki az 
ELTE, két félállású egyetemi tanársegédi fizetés olcsóbb, mint egy adjunktusi. Intézetvezetői ígéret volt 
erre, megvan a levél. Munkába lépésem első napján kaptam egy emailt, hogy mégsem fog összejönni 
a félállás, viszont próbáljuk meg óraadóival. És az úgy néz ki, hogy egy kurzust meg tudnék oldani bruttó 
70000 Ft-ért egy félévre. Nem hónapra — félévre! Egy olyan kurzust vállaltam el azért, hogy a félállást 
megkapjam, aminél házi feladat van minden órán, 3 óra után be kell küldeni az első verzióját a 
szemináriumi dolgozatnak, amit átolvasok, visszaküldöm, kijavítja, visszaküldi… Pokoli munkát igénylő 
feladat. És akkor azt mondtam, hogy nem. És az a helyzet, hogy hiába akarnak engem nagyon, de nem 
tudják betartani az ígéreteiket. A László viszont egy stabil hely. És az események után 3 napra bejött 
Tóth Viktor, az F-es szekció szekcióvezetője, és megkérdezte, hogy akarok-e osztályfőnök lenni.  Olyan 
jó osztályt kaptam, hogy a világért el nem hagynám őket. 

Kuli 

 


