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a felnőttkor kezdetével 

Tanár, diák törvények 

4. rész 



  
A diák 
  
A LÉNYEG SZUBLIMÁCIÓS TÖRVÉNYE 
A tanár által elmondott anyagból a diák mindig a 
leglényegtelenebbet, a legkevésbé fontosat jegyzi meg. 
Folyománya: 
De hál' istennek, ezt is hamar elfelejti. 
  
A KÉPZELET TÖRVÉNYE 
Ha a diákok képzelgései, gondolatai valósággá 
válnának, akkor egyes tanároknak minden nap új 
autógumit kellene venniük, vagy vissza kellene 
jönniük egy bizonyos „p” kezdőbetűs ismeretlen 
helyről, esetleg fel kellene támadniuk. 
  
A SZENILITÁS ELKERÜLÉSÉNEK TÖRVÉNYE 
1. Ha sokat tanul az ember, előbb-utóbb elfelejti. 
2. Ha nem tanul, megkímélheti magát ettől a 
bosszúságtól. 
  
A JÓ DIÁK APADÁSTÖRVÉNYE 
A jó diák mindig tanul. 
Pontosabban, az órán mindig tanul... 
... a következő órára. 
  
A VELŐIG HATÓ ANTISZÓ 
A diák számára a KÖTELEZŐ szó jelentése annyit 
tesz: ha csak egyetlen mód is kínálkozik rá, akkor 
NEM. 
 



 
 
A JÓAKARAT CSAPDÁJA 
Ha valamelyik diáktársad segítséget ajánl fel a 
tanulásban, akkor biztos lehetsz benne, hogy 
még annyit se konyít az adott témához, mint 
Te. 
  
ELNYELŐDÉSI TÖRVÉNY, AVAGY 
NINCS OLYAN RÖVID ÚT, AMIRŐL NE 
LEHETNE LETÉRNI 
Az, hogy a diák reggel elindult az iskolába, 
még nem jelenti azt, hogy meg is érkezett oda. 
  
A MINDENKIBEN MEGBÚVÓ 
TEHETSÉG AXIÓMÁJA 
A diák - ha kell - zseniális színész. 
  
A KÁROS SZENVEDÉLYEK 
TILTÁSÁNAK HATÁSTÖRVÉNYE 
Káros szenvedélynek nevezünk minden olyan 
dolgot, amit gyermekkorában erősen tiltanak 
az embernek, és ennek hatására - 
természetesen kamaszkorában rászokik az 
adott dologra. 
  
HATÁRIDŐ ÉRTELMEZÉS 
A feladat; befejezésre kitűzött határidő az az 
időpont, amikor a diák eszébe ötlik a 
felismerés: 
Most már talán el kéne kezdeni! 
 



TEHETSÉGÜNK FELSZÍNRE 
TÖRÉSÉNEK PARADOXONA 
1. Minden olyan sportágban, amivel 
gyermekkorodban próbálkozol, tehetségtelennek 
bizonyulsz 
2. Bármilyen sporttal is próbálkozol 12 éves 
korod után, egy hónapon belül kiderül, hogy 
ekkora tehetséget évtizedek óta nem láttak, de 
sajnos már túl későn kezdted el. 
  
ABSZTRAKT TÖRVÉNY 
„Az iskola a második otthonunk” ... a lakás meg a 
harmadik. 
  
FRIZURA-MEGÍTÉLÉSI TÖRVÉNY 
A fodrász egyféleképpen tud megnyírni: úgy, 
hogy másnap a fél iskola rajtad röhög. 
  
AZ ELŐSZÖR BEKÖVETKEZŐ 
ESEMÉNYEK TÖRVÉNYE 
Az első cigarettán, az első részegségen és az első 
szerelmen mindig jóval hamarabb túlesik az 
ember, mint ahogy azt szülei - a legrosszabbra 
számítva is - feltételezik. 
 



A TANÁRI MELLÉFOGÁS BONUS-
A 
Egyetlen olyan eset van, amikor szülői 
értekezleten Téged is megdicsér a tanár: 
ha összetéveszt valakivel. 
  
A FIGYELEM SZAKADÉKAI 
Ha a diák az órán már 3-4 perce 
egyfolytában előre tekint a tanárnő felé 
és úgy tűnik, mintha nagy érdeklődéssel 
figyelne, akkor... 
a) ... csak elbambult, hisz a feje már 
csordultig megtelt információval, és 
további adatok befogadására ezen az 
órán már úgysem alkalmas; 
b) ... képzeletben a Bahamákon üdül, 
pont most jött ki a hűsítő tengerből és 
készül leheveredni a forró tengerparti 
homokba; 
c) ... szerelmes a tanárnőbe. 
STATISZTIKAI MEGFIGYELÉS 
A hiányzási grafikonok maximumai a 
dolgozatírás napjaira esnek. 
  
IGAZOLÁS - RELATIVITÁS 
Az orvosi igazolás olyan, mint a pénz... 
... lehet, valódi, és lehet hamis. 
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Vége  a 4. résznek 

Következnek a késés, a szünet, és a tanulás 
törvényei  


