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A kollégák találgatnak. A kolléganők pletykálgatnak. 
A diákok fantáziálgatnak.

M ára már szinte mindenki tudja, és 
aki bölcs, el is fogadja, hogy a 
tanár is ember, nem pedig csak 
egy fogaskerék az állami oktatás 
mechanizmusában.

Jó, jó, ember, de vajon milyen nemű? 
Vállalhatja-e a munkahelyén saját nőiessé
gét, férfiasságát, miközben a társadalmi 
megegyezés legerősebb tabuját kell szem 
előtt tartania, ami úgy fogalmazható meg, 
hogy tanít\’ánnyal soha!?

Megkísérlem néhány tipikus magatartás 
leírását az alábbiakban. Kérem, akinek 
nem inge, ne vegye magára..

Takarásban

Remek jelm ez volt és néhol az is maradt a 
köpeny. Hordható fehér, kék, barna kivi
telben, egyre szelídebb-természetesebb 
anyagokból gyártva. Alatta alig kitalálható 
civil öltözék rejtőzik, nyáron talán az se. A 
köpeny persze rejthet egy bombázót is, aki 
azonban épp a takargatással kelti fel eset
leg a figyelmet nőiessége iránt.

Takarásban éli az életét sok olyan ta
nárnő, aki nem hord ugyan köpenyt, csak 
ahhoz hasonlóan semleges, nem feszülő, a 
domborulatokat eltüntető ruhát. Takarás
ban van az is, aki nem a testén, hanem az 
arcán hordja a páncélt, ami védi. A hűvös 
kifejezésű álarc eltávolítja a kíváncsisko

dókat, a tolakodókat, még a szexus gondo
latát is elhárítja. Az álarc tulajdonosa itt, az 
iskolában komoly és megfontolt ember, 
munkaerő, segítő, tanácsadó, anyáskodó, 
vagy mindezek ötvözete akár, de semmi
képpen sem nő!

Az a vonat már elment

A másik típus az, aki lemondott a szexua
litásról. Vagy azért, mert így könnyebb el
viselni annak hiányát, vagy azért, mert már 
fiatalon a munka menyasszonya lett. Egy
kori csalódás, válás, vagy a gyerekkorban 
belé nevelt gátlások, esetleg a kora miatt 
saját maga döntött úgy, hogy a jövőben le
mond a neméről. A döntés független attól, 
hogy az illető szép vagy csúnya. Lehet 
egyenesen gyönyörű. Lemondása a ne
méről azzal sem függ össze, hogy szült-e 
már gyereket, és csak azután hagyja „el
menni ezt a vonatot”, vagy akár meg sem 
ismerte őt férfiember. Messziről sugárzik 
róla, hogy erről a kérdésről nem szívesen 
beszél, úgyhogy nem őt kell fölkérni felvi
lágosító órák megtartására. Vigyázzunk! О 
nem álszent vagy prűd! Számára egyszerű
en a téma nem téma. Más örömökért ra
jong. Például komoly tudományos ered
ményeket érhet el, hiszen minden energiá
ját bevetheti a számára fontos dolgok érde
kében.
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A lányok m odellje

Nőies nő. Örül, hogy nőnek született és 
örül, hogy ennek m ások is örülnek. A 
m aga részéről szereti a divatot, nem  szé- 
gyelli festeni a haját, a körmét, vagy bár
mit, amitől nőiesebb nővé válhat. M indig 
úgy jelenik meg, hogy tetsszen, és köz
ben képes legyen jó l érezni magát. Nem 
sokat törődik azokkal, akik őt kevésbé 
tartják jó  tanárnak, m int jó  nőnek, ugyan
is a fő titok abban áll, hogy m egfelelő az 
önbizalm a. Elégedett m agával és sugár
zik róla a m agánélete harm óniája, akár 
tudható, hogy kije van, akár nem . Sugár
zik róla a szexuális elégedettség is, de 
nem  szorul rá, hogy ezzel dicsekedjen. 
Felvállalja, hogy 6 a lányok m odellje, 
akiről azok egy későbbi női attitűdöt 
m intázhatnak, és ő a fiúk m odellje is:

m ajd egyszer ilyet akarnak feleségül 
venni. Vele lehet beszélgetni az intim 
dolgokról, a test bárm ilyen titkáról, mert 
éppolyan term észetesen gondolkodik és 
beszél ezekről, m int ahogyan él.

Am ikor a tanárnő velem dolgozik

Ez a tanárnő -  ahogyan Bródy János 
m egénekelte -  nem m indig találja el a 
szakm ai határokat. E lő-előfordulhat vele, 
hogy nőiessége túlárad a katedrán, és el
érkezik egy diákhoz, aki szem élyes üze
netnek veheti. H a a tanárnő m a új frizu
rát fésült, a diák úgy gondolhatja, ez ne
ki szólt, m ásnap 6 jelenik m eg az óráján 
más módon. A tanárnő néha m egfeledke
zik m agáról és az iskolai szerepéről, 
am ely az intim szférát tekintve szigorú 
szabályokhoz kötött. Előfordulhat vele, 
hogy álm odozásában csak egy diákfiú
nak m esél, csak az ő szem ét nézi, neki 
m agyaráz, talán m ár reggel is őt látja a 
tükörben, am ikor készülődik az iskolába. 
Ha a pályán kíván maradni, ez a rokon- 
szenv nem m ehet át gyakorlati síkra, de 
m ég így sincs kizárva, hogy a félreért
hető kom m unikációs jelek  miatt egy diák 
úgy érzi, hogy „tanárnő a szerelmem, ki 
m indent m egtanít”.

Egyensúlyban

Végül van m ég egy típus, talán a legro
konszenvesebb, a Nő, aki egyszerűségé
ben szép, gondosan ápolja m agát, de so
ha nem  kihívó, és aki szám ára nem  г 
külső megjelenés az elsődleges. Nem ti
tokzatos, de nem  könnyen avat be a m a
gánéletébe, m ert az csak az övé és szeret 
teié. Nem  tudni, hogyan él, de tudni róla 
hogy van családja és a család számár« 
m indennél fontosabb. N ekik él, a párja  
nak szépítkezik. Az iskola diákjai, a kol 
legák elóbb-utóbb tisztelni fogják a tartá 
sát, és nem a dom borulataira, hanem  i 
belső szépségre figyelnek jobban.


