Drága Tanár Úr!
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„TANÁR ÚR" a két szó együttese számunkra örökké Vajda Imrét jelenti.
Lelki szemeink előtt mindig a hófehér, ropogós, frissen vasalt köpeny,
egyenes testtartás, szabatos beszéd, szigorú, tiszteletet sugárzó és
megkövetelő tekintet jelenik meg ma is, ha a Tanár Úrra gondolunk – és
szinte észrevétlenül is kihúzzuk magunkat.
A „lányok kérem" kifejezést máig is Tanár Úr hangján halljuk. Biztos, hogye megszólításnak is köszönhető, hogy mi – a mindig röhögős fruskák – az
évek alatt igazi lányokká értünk.
Tanár Úr! Ön a matematikának nemcsak tanára, hanem felkent papja, aki
azon kívül, hogy tudományát tiszteli, minden igyekezetével – no meg a
kiváló pedagógiai-módszertani tudásával – mindig is azon volt, hogy átadja
azt tanítványainak. Mi csak tudjuk, hogy milyen erőfeszítés kellett ehhez,
hiszen nem mindig – és talán sosem teljes létszámmal – vágytunk a matek
befogadására. Türelméért, megértéséért köszönetet mondunk utólag is,
hiszen egy-egy szépséges bizonyítás végét jelző Q.E.D. láttán az osztály
tekintetén nem tükröződött vissza a pillanat értelme, igazi szépsége. Tanár
Úr nyomatékot adva a jelnek, sugárzó arccal mondta: ezzel az állítás
bizonyítást nyert; azaz Q.E.D. Türelmét is joggal irigyelhetjük, hiszen még
az evidens dolgokat is addig és annyiszor magyarázta el, ahányszor erre
igény volt.
Sokan vagyunk úgy, hogy a családon belül is gyakorta elfogy a türelmünk,
ezért érezzük, hogy még a türelméből is kellett volna átplántálnia belénk!
Egy dologgal azért adós maradt a Tanár Úr. Legendás memóriáját nem
tudta nekünk átörökíteni. A Tanár Úr még ma is megismer bennünket; mi
meg néha egymást is előbb csak nézzük, mire beugrik az archoz
kapcsolódó név. Mi nehezen hozzuk össze már az emlékeket is, de arra
mindenki világosan emlékezik, hogy az érettségink idején Tanár Úr
egészen megváltozott. Láttuk a szorongást, bár szavai bátorítóak voltak,
tekintete együttérzésről, izgalomról árulkodott.
Lám-lám, a tanítványok még ma is kérnek, bár csak a köszönetmondásra
van jogunk. Köszönünk hát MINDENT! Köszönjük a szép éveket és mi, a
’60-ban végzett gimnazista lányok IGAZ SZERETETTEL KÍVÁNUNK BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT!
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