Válasz, egy többször, többek
által feltett kérdésre.

Inter arma silent Musae
(Miért nem készült el, még a tervezett időpont után
két évvel sem a Puskás Tivadar Távközlési Technikum jubileumi évkönyve.)
A centenáriumi évkönyv megjelenésének tervezett időpontja a 101. tanév vége, tehát
2013. augusztus 31. volt. (Hiszen a 2012. október 24-i vígszínházi centenáriumi ünnepség
még része lett volna.) Az ünnepség rendben lezajlott. A vendégek elutaztak. A számlákat
kifizettük. A fotók elkészültek. A tanév a saját medrében csordogált. Eljött a téli szünet.
Mindenki hazautazott családjához. A szentestén gyertyát gyújtottunk. Elénekeltük a
„Menyből az angyalt”. Megettük a halat. Örültünk az ajándékoknak… vagyis a szokásos
áhítat perceit éltük át.
És akkor a derült égből villám csapott le, az 1700/2012. (XII. 29.) kormányhatározat
formájában. Állami intézményben nyugdíjas korú (akkor ez 62 év volt) nem dolgozhat,
függetlenül attól, hogy már nyugdíjellátásban részesül, vagy még aktív! Ebben a pillanatban a
Puskás még önkormányzati, fővárosi iskola volt, tehát rá nem vonatkozott az irányelve,
azonban 2013. január 1-jével államosították közel 3000 másikkal együtt. Függetlenül attól,
hogy már ez a „kormány” 2011. augusztus 16-án 5 éves szerződést (2016. augusztus 15-ig)
kötött velem, kényszernyugdíjaztak. Az elkövetkező hónapokban a 21 éve vezetett iskolát át
kellett adnom, a majd kinevezésre kerülő intézményvezetőnek, akinek a neve csak 2013.
szeptember 15-én fog kiderülni. Mivel a megjelenés után hónapokkal készültek el a törvényi
módosítások, valamint csak a főváros 68 szakközépiskolájában mindez kb. 600 főt érintett, az
iskolák várakozó álláspontra helyezkedtek. Voltak kiskapuk, azonban szakmai indokokkal
ezeket nem lehetett „kinyitni”. A Puskás négy tudományosan is minősített tanára, köztük a
nevelési igh. és az igazgató is „repült”. (Törvényesen, hiszen túl öregek voltunk.)
A Puskás rapid átadása minden folyó projekt azonnali megszakítását követelte meg, így a
Centenáriumi Évkönyv szerkesztésének munkálatai is leálltak. A bankszámlánkon a
kinyomtatásra félretett összeget, valamint minden később beérkező kintlévőséget (köztük a
Felsőfokon Szakképzés teljes évi költségeit, kb. 8 millió forintot) az új állami szerv, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) besöpörte, és másra költötte. (Felvetésemre
az új főnök minden értekezleten azt harsogta: „A Puskás szakközépiskolának nincs pénze,
nincs épülete, nincs tornacsarnoka, nincsen felszerelése minden, az utolsó szögig a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központé, és ezt tessék végre tudomásul venni!”)
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Az iskoláknak megszűnt a számlája. Nem lett költségvetése. Az új főnök, az
intézményvezető

jogkörét

megnyirbálták.

Minden

tanárt

az

alapkategóriába

visszaminősítettek. (A szakvizsgákat, a tudományos fokozatokat bérben és besorolásban
törölték, akárcsak 1949-ben Rákosi Mátyás hatalomba lépésekor.) Mindenki egyenlő lett. (Az
már más kérdés, hogy Orwel szavaival élve voltak egyenlőbbek. Például a velem egykorú
igazgatója a Fazekas Gimnáziumnak, vagy a Faipari Szakközépiskolának maradhatott.)
Csak az életkor határozta meg a jövedelmet. Mivel ez minden vegetáló kis iskolának,
főként vidéken kedvező volt, össztársadalmi szinten igen jól mutatott. A Puskásban azonban a
nyugdíjazások után megmaradt 24 tanárból 18-nak csökkent az alapbére, és 22-ről 26-ra nőtt a
heti óraszáma. Az évkönyvírás így aztán az íróasztalfiók számára irányuló úri hobbivá vált.
(Az megint más kérdés, hogy a beígért 30%-os béremelés végül is, csak 4 év alatt – 2017-re –
fog megvalósulni. Sőt a számítás bázisa nem a mindenkori minimál bér lesz!)
Vagy, ahogy a klasszikusok citálják:

„Inter arma silent musae”
(Fegyverek között hallgatnak a múzsák!)
Akkor ugye ezt megtetszettek érteni? Mivel a Gyáli úti almamáter több mint 100 éves
rendjének visszaállítására már nincs remény, a licitált évkönyv 2015. augusztus 31-re sem fog
elkészülni!

Budapest, 2015. január 22.
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