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Melléklet: A Tanár című televíziós sorozat egyes jeleneteinek lejegyzése
A Tanár című televíziós sorozat alábbi jeleneteinek szövegét a magyar helyesírás szabályai szerint
rögzítettem. A lejegyzés elején az epizód kódja szerepel. A S01E03 azt jelenti, hogy a jelenet az első
szezon harmadik epizódjában található meg. A párbeszédnél a sorok elején a megnyilatkozó
karakterének neve szerepel (a tanárok: Szilárd, Klaudia, Ritter, Szeverin, a diákok: Laci, Tomi, Dani,
Hasszán, Zsófi), vagy ha mellékkarakterről van szó, akkor Diák, Diáklány, vagy közös bekiabálás,
egyéb hangkiadás esetén a Diákok többes számú alak.

1) S01E01 00:28
Szilárd: Mit nevezünk energiamegmaradás törvényének? Azt, amikor egy zárt rendszer teljes
energiája állandó marad. Igaz? Vagy. Az energia az nem vész el… csak… átalakul… Ki tudna nekem
példát mondani az energiamegmaradás törvényére? No? Várom a jelentkezőket. Igen?
Diáklány: Alvás.
Szilárd: Alvás?
Diáklány: Ha nem alszom, nincs energiám.
Szilárd: Igen. Más valaki?
Laci: Szex? Engem mindig feltölt.
Szilárd: Na, jól van, srácok. Most lett elegem belőletek. (Kiugrik az ablakon, alul trambulin várja.)
Diákok: Tanár úr!
Szilárd: A mozgási energia átalakul. Ha a trambulin elnyeri eredeti formáját, megint mozgási energia
lesz belőle. Jelentkezzen, aki érti? Senki? Jó, akkor kiugrom még egyszer, de most már trambulin
nélkül.
Roland: Én értem.
Szilárd: Köszönöm, Roland. Megmentetted az életemet.

2) S01E02 01:37
Szilárd: Jó reggelt mindenkinek!
Diákok: Jó reggelt!
Szilárd: Azaz, hogy csak majdnem mindenkinek. Úgy látom, Zsófikának megint nem sikerült felkelnie.
Pedig ma nagyon szexi dologról lesz szó.
Laci: Lábfétis? MILF? Három lány egy plüssmackó?
Szilárd: Majdnem. Szervetlen gázok.
Diákok: Fujj!
Szilárd: Beni király, megkérhetném, hogy húzza össze a függönyöket. (Beni összehúzza.) Mindenki
előveheti a telefonját most az egyszer. Flash funkció bekapcsol! Nyissátok ki a szíveteket, hadd
mutassam be nektek a ma reggel sztárját a kén-hexafluoridot. Mirkó! Zenét! (Mirkó lenyomja a magnó
gombját, zene elindul.)
Szilárd: (Gázt beszívva énekelni kezd, mély hangon) Az légy, aki vagy! (Zsófi befut.)
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3) S01E02 05:38
Szilárd: Zsófi, mi van veled mostanában? Mintha kicsit szétszórt lennél. Valami baj van? Vagy vegyek
neked egy új ébresztőórát?
Zsófi: Nem, köszönöm. Bocsánat, most muszáj rohannom.
Szilárd: Tekintély. A jó tanár legfontosabb erénye. Hé, fiúk! Infóra lenne szükségem. Mi van Zsófival?
Pasiügy vagy valami… bulizni jár?
Laci: Honnan tudjam?
Szilárd: Hát, régebben barátok voltatok, nem?
Laci: Barátok? Hát ezt így konkrétan nem mondanám.
Hasszán: Férfiak és nők között nincsen barátság, tanár úr. Sajnálom, hogy ezt tőlem kell megtudnia.
Laci: Csak smároltunk. Azt is részegen.
Szilárd: Megőrülök. A filozófus meg egy csajozógép.
Szeverin: Csak tinédzserek, nyugi. De egyszer ők is felnőnek.
Szilárd: És akkor mi lesz belőlük? Egy kiégett filozófus meg egy kiégett csajozógép? Halleluja, meg
vagyunk mentve.

4) S01E02 24:20
Klaudia: Változott a mai program. Az óra témája: SZEX. (Fölírja a táblára.) Még nem fejeztem be.
Dani: Nagyon reméltem, Tanárnő.
Klaudia: (felírja, hogy BIZTONSÁGOS szex): Ki tudja, hogy mit jelent?
Dani: Hogy sose szabad a kád szélén ülve csinálni. Tegnap is hatalmas esés lett belőle. Jöjjön,
Tanárnő, fogja meg a dudort a fejemen.
Klaudia: Daninak igaza van. Nagyon kell vigyázni. Még sokkal komolyabb is lehetett volna a baj, ha
esetleg szex közben Dani mellett egy lány is van.

5) S01E02 25:16
Szilárd: A mai első témánk: a szex.
Diákok: (éljenzés)
Szilárd: Mindig használjatok gumit, mindig. Ennyit a szexről.
Diák: (csalódottan) Na, ez komoly?
Szilárd: A mai második témánk nem más, mint az égés. Ami nem más ugyebár, mint oxidáció.
(babasírás). Ami… (köhögés) aminek gyakran ugyebár olyan hangja van, mint egy… ööö…
Diák: Mint egy síró gyerek?
Szilárd: Pontosan. Vagy mint egy kacagó gyerek. Az attól függ.
Diák: Mitől?
Szilárd: Mitől? Na. Még hogy mitől. Ez egy nagyon jó kérdés. Látjátok, hogy milyen érdekes dolog a
kémia. Tudtok titkot tartani? Másképp kérdezem: Van kedvetek átverni az igazgatót?
Diákok: Persze.
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6) S01E02 35:44
Szilárd: Mi az, kitört a forradalom? Én vagyok a főnök. Csend legyen! Helyes! Feltennék egy kérdést.
Diáklány: Ma készültem, Tanár úr.
Szilárd: Jó. Szóval. Valaki tudja, hogy merre lehet Zsófi?
Diák: Itt nincs.
Szilárd: Hahaha. Szóval, tudja valaki, hogy merre lehet? Törzshelye a városban, barátai, merre
szokott sétálni. Jellemző. Csak a telefonotokat bújjátok, aztán fogalmatok sincs róla, hogy mi történik
körülöttetek.
Diáklány: Totál, mint az anyám, az is folyton ezzel a szar dumával jön.
Szilárd: Anyád? Az anyád! Mármint nem a tied, hanem Zsófié. Köszönöm.

7) S01E03 07:13
Klaudia: Timi, figyelj. A dolgozataid mindig nagyon jók, de szóban… Miért nem beszélsz soha?
Timi: Nem tudom.
Klaudia: Miért nem próbálsz meg egy kicsit jobban igyekezni?
Timi: Nem tudom.
Szeverin: Nahát, ez tényleg megpróbál beszélni vele.
Ritter: Lehet, hogy kiszed belőle valamit?
Szeverin: Nemtom.
Klaudia: Van egy konkrét szakma, ami érdekel? És ne mondd azt, hogy nem tudom.
Timi: Köröm.
Ritter: Hoppá, ez új. Le a kalappal!
Klaudia: Köröm, de mi, valami, műkörömszalon?
Timi: Nemtom.
Klaudia: És kell ahhoz valami képesítés?
Timi: Nem tudom.
Klaudia: Mit kell ott csinálni?
Timi: Körmöket.
Klaudia: Jesszus, Timi, ennél sokkal több van benned.
Timi: Nem tudom.
Klaudia: De én tudom.
Ábel: Hülye ribanc!
Klaudia: Vigyázz a szádra.
Timi: Buzi.
Klaudia: Ez rád is vonatkozik.
Laci: Beszólsz a húgomnak?
Klaudia: Azonnal hagyjátok abba.
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8) S01E03 17:04
Szilárd: Ezen az órán ott folytatjuk, ahol a múltkorin abbahagytuk. Nyugi, nyugi. Folyékony
halmazállapoton már túlvagyunk. Most következzék a… Laci, te eltévedtél, vagy aranyered van?
Laci: A helyemen ül. (Ábel arrébb megy.) Az is az én helyem.
Szilárd: Na, ennek itt most véget vetünk, oké? (Hangjelző dudát tart feléjük fegyelmezési célból, mire
Laci is leül végre.) Na, most már tiszta, ki a főnök? Nagyszerű. Most nézzük meg, ki milyen
nagylegény a kémiában.
Diák: Mi ez, mi?
Szilárd: Varázslat. Kémiai nevén nitrogén-dioxid. Mit kell erről tudnunk, Laci?
Laci: Hogy büdös, mint a szar.
Szilárd: És mitől?
Laci: Attól, hogy ez a csicska itt betojt.
Diák (Ábelnek): Miért tűröd?
Laci: Mer’ egy gyáva szar, azér’.
Szilárd: Vagy csak egyszerűen több esze van, igaz?
Laci: Mer’ lehúzza a pelusa. Ki kéne cserélni, hogy fel tudjon állni.
Szilárd: Először is, ha beszélni akarsz, jelentkezz. Másodszor nem hallottál még olyat, hogy okos
enged?
Laci: Nem, de ismerek valakit, aki akkora csicska, hogy a tanárral védeti meg magát.
Szilárd: (ledudálja Lacit a székről) Én szóltam, ha beszélni akarsz, jelentkezz. Reméljük, neked se
ázott át a pelusod.

9) S01E04 01:12
Szilárd: Hölgyeim és Uraim! Ez itt egy úgynevezett hangnyomásmérő. Mindjárt megnézzük, hogy
hogyan működik, de előtte teszteljük le, hogy működik-e egyáltalán. Nyugi, Hasszán. Majd, később.
Az átlagos emberi sugdolózás az kb. 30 decibel értékű, egy átlagos, de ez itt 50 decibel, de hogyan is
nevezhetnénk átlagosnak egy olyan sugdolózást, ami arról szól, hogy a csőtopok a plázában
mennyire lettek leértékelve, igaz, Léna? Hasszán. Nyugi, Hasszán, majd, mondtam, később. A normál
utcazaj általában 75 decibel, kevésbé ismert tudományos tény azonban, hogy… Nyugi már! Hogy Feri
bácsinak a horkolása ennél jóval hangosabb. Ez 90 decibel. Persze, hogyha a lányok egyszerre
elkezdenének sikítani, akkor elérnénk a százat (int, a lányok sikítanak, Feri felébred). 100 decibel, Feri
bá, tessék ébredni, és most aztán, most kell igazán bevetni (Hasszán előveszi a dudáját). Na, jó,
Hasszán, figyeltétek, felment 125-re. Nagyon jó, hölgyeim és uraim, ez még mind semmi, mert most
következik a meglepetés (fütyül). Tomi and the band! Mindenki rakjon be egy füldugót, mert közelítünk
az egészügyi határértékhez. A 150 decibelhez. Mindenki vegyen (füldugót), tessék körbeadni, én is
beteszem. Gyerünk, fiúk. Most pedig termonukleáris csapást mérünk a hallójáratainkra. Igen, gyerünk,
fiúk, nyomjátok keményen. Ne feledjétek, a tudományért teszitek! Egy-két, egy, két, há és. (rockzene)
160! 160!
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10) S01E04 16:12
Szilárd: Jó hírem van. Elmarad a fizikaóra. A rossz hírem viszont az, hogy takarítani fogtok.
Diák: Jajj, ne már.
Szilárd: Roland, Hasszán, Feri, tietek a vitrin kint a folyosón. Hölgyeim. Önöké pedig a graffiti és a
rágógumifoltok. Azt akarom, hogy csillogjon minden. László, magának van ugye jogosítványa? Itt a
slusszkulcsom, maga hozza az italokat. Tomi, Máté, tudjátok, ki fog játszani holnap a nagyteremben?
Fuck You.
Máté: Hallod, haver, itt a világhír.
Szilárd: Tomi, hadd osszam meg veled a rocksztárok első számú szabályát. Ha ilyen fejjel játszol a
koncerten, amikor jön a tömegbe ugrás, biztos, hogy kurvára pofára fogsz esni, mert mindenki a
csuklóját nyiszálja éppen. Úgyhogy kicsit több lelkesedéssel, oké? Na, most pedig nyomás mindenki
takarítani, egy-kettő. Csillogjon-villogjon. Hopp, hopp, hopp. Lassan, lassan. Minden rendben?
Tomi: Minden rendben.
Szilárd: Jajj, hagyjuk már ezt a hülye minden rendben dumát, öreg vagyok ahhoz, hogy beszopjam,
szóval.
Tomi: Oké, tényleg van egy kis gondom.
Szilárd: Na, haladunk. Fű? Valami komolyabb?
Tomi: Komolyabb.
Szilárd: Hűha. Nem tudom, mibe keveredtél, de nekem nyugodtan elmondhatod, segíteni akarok.
Tomi: Sokkal komolyabb.
Szilárd: Igen?
Tomi: Az van, hogy belezúgtam valakibe.
Szilárd: Értem. Hát, ez tényleg komoly. Vágom. Tehát az van, hogy beleszerettél valakibe, és az a
valaki nem viszonozza az érzelmeidet, szóval igaz? Jobb emberhez nem is fordulhattál volna.
Konkrétan ez a szakterületem.
Tomi: Az van, hogy… hogy végre lefeküdtünk. És nekem ő nagyon régóta tetszett. Erre vártam már
mióta. És aztán megtörtént és… és fantasztikus volt. De utána meg… utána meg semmi. És nem
tudom, hogy mi az istent csináljak.
Szilárd: Azt nem tudom. Hát ezerféleképpen lehet egy nőnek udvarolni, vegyél neki virágot, vidd el
vacsorázni, meg tudod, mit, szerezz neki dalt, ha már rocksztár vagy.
Tomi: Nem erről van szó, mert az egész ügy rohadt bonyolult. Máté miatt.
Szilárd: Lenyúltad Máté csaját?
Tomi: Nem. Nem nyúltam le senkit.
Szilárd: Belezúgtál Mátéba?
Tomi: Jézusom, dehogy... Nem. Máté anyukájáról van szó. Emesének hívják. Ismeri?

