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Veress 
VEikJós 

CSINGILINGI 

természetesen 
az igazgató emelkedett fel első-
nek a székről, valamint szólásra. 
Ez csekély három órai megpró-
báltatást jelentett a tanároknak, 
akik viszont a nyári vakáció örö-
mei után elég pihentek voltak 
ahhoz, hogy ennyit elviseljenek 
azoknak érdekében, akiknek ne-
velését, valamint oktatását az ef-
féle értekezleti duma hivatott 
elősegíteni, javítani, jobbítani, 
fejleszteni, előtérbe helyezni, 
megvilágítani, kihangsúlyozni, 
befolyásolni, megoldani, á t tár-
gyalni, sokoldalúsítani, egyszerű-
síteni, nagyvonalúsítani, előké-
szíteni, egyszóval vizsgálat tár-
gyává tenni. 

A tanévnyitó megszokott ven-
dége volt, bár az igazgató őket 
nem üdvözölte: dr. Unalom és 
dr. Mellébeszélés. E két vendég 
hallgatta a legnagyobb érdeklő-
déssel az igazgató szavait, aki 
hamarosan rátért arra — a má-
sodik órában —, hogy nem sza-
bad szó nélkül e l m e n n i . . . A be-
jelentést hosszú felsorolás követ-
te arról, hogy micsoda könnyű 
erkölcsök kerítették hatalmukba 
a tanulóifjúságot, akit feltétle-
nül ki kell rángatni ebből a fer-
tőből. 

S itt, s ekkor emelte föl u j já t 
az Igazgató jelentőségteljesen a 
kiskunnagycsingilingi tanári szo-
bában, miközben arcára rátele-
pedett a rég látott mosoly: 
Kartársak, éppen ezért, jelentős 
újí tást szándékozunk intézmé-
nyünkben bevezetni, sőt fogana-
tosítani. Az if júság szocialista 
nevelésében ennek a lépésnek 
rendkívül nagy jelentősége lesz. 

A hatásszünet alatt természe-
tesen mindenki másra gondolt. 
Bugyborék Elek, a matematikus 
hozzávetőleges számításokat vég-
zett arra vonatkozólag, hogy 
hány éves javaslatok születnek 
mindjárt újjá, Pincilly Edömér-
né, a nyelvtanárnő ábrándozva 
gondolt egy ú j nyelvi laborató-
riumra, amely végre működne is, 
Izmándy Géza, tornatanár azt 
latolgatta magában, hogy idősze-
rű lenne a tornatermet rendbe-
hozatni, hiszen a mennyezetet 
tartó gerendák már annyira sű-
rűek, hogy a kosárlabdacsapat az 
itt végzet edzések után egysze-
rűen képtelen idegenben játsza-
ni, mert ott Is kicselezik az 
oszlopokat. 

Kénes Frigyes, a kémikus, dü-
hösen nézte a plafont. Az lenne 
az igazi új í tás — gondolta ma-
gában —, ha végre külön szertá-
rat kapnának, mert akkor nem 
fordulna elő, hogy mikor oxigént 
akarnak fejleszteni, tarajos gő-
ték fickándoznak az edényekben. 

Éppen ezért a meglepetés ere-
jével hatott, amikor az igazgató 
egészen másról kezdett szónokol-
ni. Illetve: tulajdonképpen nem 
is hatott a meglepetés erejével. 
Mert hogyan is léphetnénk előre 
— komorult el az igazgató — az 
if júság nevelése területén, sőt 
viszonylatában, sőt perspektívá-
jában, ha módszereink ósdiak, 
özönvíz előttiek, elcsépeltek, ha 
elrepült fölöttük az idő vasfoga. 
Ha megvonjuk — hangsúlyozta 
az igazgató — az utóbbi időben 
végzett tendencia mérlegét, azzal 
a döntő megállapítással élhetünk, 
hogy illemhely-felügyeleti rend-
szerünk pozitív vonásai nem ér-
vényesülnek megfelelően if júsá-
gunk tevékenysége lépéseinek 
egészére. 

A szóhalmazból végül is a leg-
több tanárnak sikerült kibá-
nyászoia a lényeget: az ifjúság 
züllésének megakadályozására a 
tantestület ú j szisztéma szerint 
fog ügyeini az illemhelyeken. 
Tí-háí nem a nevek ZUV sor-
rendjében osztják be az ügyelete-
seket, hanem úgy, hogy a név-
sorban lóugrásban haladnak. S 
mivel az újításnak természetesen 
levonandó tanulságai is lesznek, 
az igazgatóság úgy határozott, 
hogy jelentkezés alapján dönti 
el: ki lesz az a szerencsés, aki 
naponta figyeli az ú j rendszer 
érvényesülését, beosztja a taná-
rokat, és a tanulságokat év vé-
gére néhány száz oldalas tanul-
mányban rögzít i A tanulmányt 

természetesen leközlik majd a 
legfontosabb oktatási és nevelési 
folyóiratok, de nem marad el az 
iskola anyagi hálája sem. 

A dermedt csönd után a kar-
társak körülnéztek, hogy kinek a 
keze emelkedik magasba. Egy, 
csak egy kéz látszott, de az lát-
hatóan az első volt, villámgyor-
san csapott le a pozícióra. Stréb-

. li Kenézé volt, aki az elmúlt 
években nem egyszer nyert pá-
lyázatot az ifjúság nevelése ér- , 
dekében írt fontos munkáival. 
Különösen nagy feltűnést keltett 
az a dolgozata, amelynek címe ez 
volt: Muskátli vagy legyezőpál-
ma, avagy milyen hatással van 
az osztály virágainak kiválasz-
tása tanulóink világnézeti neve-
lése felé. Strébli Kenéz egyéb-
ként is példamutató tanár volt, 
minden órájáról tizenkét oldalas 
összefoglalót készített, nem is 
szólva arról a jó szolgálati tény-
kedésről, amelyet igazgatója 
méltányolt legjobban. Strébli Ke-
néz osztálya valóságos mintaké-
pe volt az ifjúság nevelésének: a 
kapitalista virágokat száműzve a 
legegyszerűbb muskátlival, pa-
rasztzsályával és búzavirággal 
ékesítette a termet. (Mindez per-
sze nem gátolta abban, hogy ott-
hon kaktuszokat termesszen.) 
Komolyan vette a tanulók egyé-
niségének formálását is, mind-
egyik nebulónak külön dossziéja 
volt íróasztalában, s ebbe min-
dennap becsúsztatott egy kis pi-
ros, zöld vagy lila korongot, 
aszerint, hogy az illető milyen 
viselkedést tanúsított Strébli ta-
nár úr szózatai iránt. Akkor is 
becsúsztatott egy fehér korongot, 
ha a tanutó egyáltalán nem vi-
selkedett. Mindezen feljegyzések 
és koronggyűjtések alapján év 
végén terjedelmes beszámolót 
készített, sőt, meg is jelentetett 
három cikket különböző nevelés-
tudományi folyóiratokban a ko-
rongos módszer üdvözítő hatásá-
ról. 

Strébli tanár úr azzal is kitűnt 
a többiek közül, Hogy merészen 
kísérletezett. Már akkor bevezet-
te a televíziós oktatást — lépést 
tartva a kor rohamos fejlődésé-
vel —, amikor az iskolában még 
egyáltalán nem volt televízió. 
Rávette a politechnika vezetőjét, 
hogy egy megszólalásig hű tele-
víziót csináljanak, azaz, csak 
annak l ádá já t Az üveg közönsé-
ges ablaküveg volt, azon át lehe-
tett látni Strébli tanár úr a r c á t 
míg magyarázatát magnetofon-
ról erősítők közvetítették az 
ámuló ifjúságnak. Közben a dia-
dalmas újítónak nem volt más 
teendője, mint hogy száját a szö-
vegnek megfelelően mozgassa. 

Később rá jöt t arra, hogy e 
módszernek vannak hibái is 
(Problémák és nehézségek az if-
júság kerettelevíziós oktatásában 
címmel publikálta ezt az írását), 
és azontúl a diákok legnagyobb 
bánatára a televíziós dobozban 
csak Strébli tanár úr arcképét 
láthatták, ő maga hátulról figyel-
te az osztályt, hogy kinek fül-
rezgései mit árulnak el. "Ébben 
az időben sok pozitív tapasztala-
tot szerzett, mert míg a televízió 
mögött guggolva tátogott, nem 
tudta megfigyelni a fülmozgást. 
Az ú j módszernek volt köszön-
hető az is, hogy a tanulmányi 
eredmények rohamosan javultak. 

Strébli tanár úr volt tehát, aki 
villámgyorsan felnyújtotta kezét, 
s ezt az igazgató elégedett mo-
sollyal vette tudomásul. Nem is 
bízhatnánk lelk ; ismeretesebb em-
berre a felügyeletet és a tanulsá-
gok összegezését szögezte le az 
igazgató hangja. Emellett szól az 
is, hogy az ú j felügyeleti rend-
szer — nem hiszem, hogy titkot 
árulnék el — kettőnk közös öt-
lete volt, s ennek alapján Strébli 
kolléga már fel is készült a 
tanévre. 

A sokat emlegetett, híres-ne-
vezetes — egyébként ' középma-
gas, középkorú férfi, aki középen 

választotta el a haját — tanár 
emelkedett mosolyogva szólásra. 
Az emelkedés annál is inkább 
észlelhető volt, mert Strébli lel-
kes magyarázata közben hol láb-
ujjhegyre állt, hol visszasüllyedt, 
ahogy beszéde is hullámzott. — 
Teljes szí vemből-lelkemből kö-
szönöm kartársak a belém he-
lyezett bizalmat — ágaskodott 
fel —, köszönöm, hogy engem ta-
láltak erre érdemesnek. A bo-
nyolult helyzetre való tekintettel, 
kérem a kollégákat, hogy legye-
nek segítségemre a tanulságok 
levonásában. 

— Valamennyien tudjuk, hogy 
komputervásárlásra nincsen pén-
zünk — viccelődött —, éppen 
ezért, hehehe, megteszi ez a kis 
fadoboz is, amelyet politechnikai 
műhelyünkkel készíttettem az el-
múlt tanévben. (Felmutatta a 
zöld, piros és lila csíkokkal tar-
kálló skatulyát.) Kérem Önöket, 
szíveskedjenek minden szünet 
végén bedobni egy kis papírcetlit 
ebbe arról, hogy mit észleltek a 
szünetben az ifjúság viselkedésé-
ben. Három gépelt oldalnál, ha 
lehet, ne legyen több a feljegy-
zés, mert akkor nem tudom ösz-
szesíteni. Arra természetesen ké-
rem a kollégákat, hogy abban 
az esetben is jegyezzék fel ész-
revételeiket, ha nincsenek észre-
vételeik, azaz indokolják meg, 
hogy miért nem lehetett negatív 
vagy pozitív vonásokat észlelni 
tanulóifjúságunk szünetbeni ma-
gatartásában. 

A tantesület tagjai észre se 
vették, hogy közben beesteledett, 
majd megvirradt. Csak akkor fi-
gyeltek fel, mikor Strébli ma-
gyarázata végére ért, s az igaz-
gató megköszönve a tüzetes tá-
jékoztatást, hirtelen homlokára 
csapott: — Majdnem elfeledtem 
drága kartársak, hogy egy egész 
éjszakai töprengés után rájöt tem: 
mi legyen a megfelelő cím eh-
hez a fontos feladathoz, amit 
Strébli kolléga vállalt magára. 
Felügyeletvezetőfőfelügyelő...! 

Talán be is fejeződött volna az 
értekezlet, lévén, hogy az ifjúság 
nevelésének legfontosabb kérdé-
sében dűlőre jutottak, amikor a 
minden lében kanál, fiatal és 
természetesen zöldfülű Lázonghi 
Balázs félénken fölvetette, hogy 
nem akar senkit sem megsérteni, 
de szerinte — aki marxista tör-
ténésznek tar t ja magát — a fő-
felügyelői elnevezés bizonyos ka-
pitalista csökevényhangulatok-
tól nem mentes, helyesebb volna 
az ügyeletfőfelelős kifejezés. Vad 
vita kezdődött, amelyben termé-
szetesen a magyar irodalom és 
nyelv tanárai vitték a hangot, de 
végül mind a harminc tanár tíz-
szer hozzászólt. A vitát — csingi-
lingi — erőteljes csengőhang sza-
kította félbe. 

— Mi ez? — kiáltott fel az 
igazgató — ki meri zavarni a 
tanév-előkészítő értekezletet? 
Azonnal üzenjenek a pedellus-
nak! Strébli felkapta a telefont, 
és belekiabált: — Schulhoffer 
bácsi azonnal jöjjön a tanáriba. 
Aztán csönd ülepedett a teremre, 
míg a csoszogó lábak zaja oda-
ért az ajtóig. Schulhoffer bácsi 
hetvenkét évének minden szo-
morúságával kukucskált be az 
a j tón: Elnézést kérek, igazgató 
úr, de csöngetni kellett, mert 
szeptember elseje van, oszt kez-
dődik a tanév. 

— Hm — komorodott el az 
igazgató —, ez is egy érv, de 
nem elég ahhoz, hogy ilyen ko-
molytalanságokkal zavarják ér-
tekezletünket. Schulhoffer bácsi, 
tessék kikapcsolni a csengőket, 
komoly döntésre készülünk az if-
júság nevelésének kérdésében. 

Ertem én kérem rod szomo-
rodott el 

még jobban Schulhoffer bácsi — 
de mi legyen a diákokkal? Itt 
állnak reggel óta az udvaron. 
Fiúk, lányok vegyesen. Mi lesz 
ebből kérem! 

— Egyelőre küldje haza őket 
— hangzott a szigorú utasítás —. 
Mi pedig kollégák, állapodjunk 
meg abban, hogy az ú j titulus 

ügyeletfelelősvezetőfőfelügyelő 
lesz. És most térjünk át a második 
napirendre. Tárgya: a tanuló if-
júság nevelésének főbb problé-
mái a pedagógiai forradalom tük-
reben . . . 

Chiovini Ferenc Lovak a viharban 

P. Sző«<e 
Mária 

K O T T Á B Ó L ? 

Ha valaki baromfifarmot akar 
berendezni a háztájiban, vagy 
ültet 15—20 barackfacsemetét, 
biztosan szakkönyvet vesz. Hogy 
pénze, fáradsága kárba ne vesz-
szék. S ha bármily kevéske is az 
ide je, ha máskor nem. hát a lám-
pa fénykörében esténként for-
gatja. 

Ha valakinek gyereke születik, 
hazaviszi a klinikáról, a kórház-
ból. eteti, pelenkázza, s ahogy 
cseperedik, megmagyarázza, hogy 
ezt szabad, azt nem. és időnként 
a nyaka köré csördít. Aztán nő. 
nődögél a gyerek, s jóformán a 
pedagógus formálja csak tervsze-
rűen-szakszerűen. Már amennyire 
a nagy létszámú osztályokkal 
küszködő tanítóknak, tanároknak 
ideje, energiáia ezt engedi. 

Csak hát: a fáról azonnal lát-
hat juk hogy szakszerűen nyes-
ték-e? A kis emberke hibáit vi-
szont hogyan nyesegetjük? Le-
gyünk őszinték, ahogy eszünkbe 
jut. Gondolomra. És ugyan hány-
szor nem figyelünk rá. hogy mi-
kor nyesünk le „termő ágat" egy-
egy meggondolatlan büntetéssel, 
következetlenségünkkel, vagv ép-
pen rossz példával. Rendszerint 
akkor tűnődünk el nevelésünk 
milyenségén, ha „ég a ház", ha 
valami bai van a gyerekkel. 
Olyankor eszünkbe jut. hogy jó 
lenne előkapni valami könyvet, 
afféle nevelési receptkönvvet. 
hogy- „elsózott" művünket javít-
suk. 

Receptkönyv nincs. Nem is az 
a baj. hogy receptet nem kapunk 
— ugyan, hogy is kaphatnánk 
minden alkalomra receptet, hi-
szen a gyerekeknek korosztályon 
belül is legfeljebb ha a cioőmé-
rete hasonlít. De szakirodalmat, 
eligazító tanácsokat, azt ió lenne 
előkapni a könyvespolcról. 

Nincs. Ez a való igazság: nem 
jutunk hozzá. 

Hogy. hogvsem. ez mostoha te-
rülete a könyvkiadásnak. Ne 
szóljunk most arról, hogy nagyon 
sok- témában csak külföldi szer-
zők műveit, adjuk közre — nem 
hibaként mondjuk, hiszen kitűnő 
könyveket ismertünk ígv meg. De 
hogyan vélekedjünk arról, hogy 
minden ismeretséget kihasználva 
sikerül csak megszerezni egv-egy 
újonnan megjelenő szakkönyvet? 
Mint az idén megjelent kitűnő 
könyvet: Mérei Ferenc—V. Binét 
Ágnes Gyermeklélektan című ki-
tűnő munkáját. Legendák kerin-
genek róla. Igaz. maga a könyv 
is „kering", mert tőlem is köl-
csönkérték már többen. Ezúton 
is elnézést kérek — nem adom 
senkinek! A Gondolat Kiadónál 
megjelent könyv ugyanis mind-
össze 6 ezer példányban forog 
közkézen. Ki érti. miért csak 
ilyen kevés? Ennek a nagyszerű, 
közérthető és tudományos meg-
alapozottsággal bárhol a világon 
helytálló könyvnek minden szülő 
könyvespolcán ott kellene lennie. 
És nagyon sokan meg is vennék 
szívesen. 

Csak hát számoljunk: a szegedi 
klinikán az idén eddig több mint 
1900. a II. sz. kórházban pedig 
több mint 700 újszülött látta meg 
a napvilágot — tessék kiszámí-
tani. jut-e az ő nevelésükhöz pél-
dául ebből a fontos segédeszköz-
ből? Azt sem sokan tudják, hogy 
az országos nőtanács gondozásá-
ban évek óta a Kossuth Könyv-
kiadónál megjelenik a Szülők 
Könyvtára sorozat. 2—3 forin-
tért olyan közérdeklődésre szá-
mot tartó témákról írnak ezek a 
kis füzetek, mint: „A gyerek élete 

a családban", vaev: „Mit kell 
tudni a gyermekről?", és: „Üt az 
iskola felé". Ezek csak a 3—6 
éves korú gyermekről szóló köny-
vek címei, de ugyanígy említhet-
tük volna a nagyobbacska, vagy a 
kamaszgyereket nevelő szülők 
számára fontos témákat, is. Ne 
keressék a könyvesboltokban, 
ezeket a könyveket a nőtanács 
terjesztette, hamar elfogyott, no-
ha viszonylag magas. 20—20 ezer 
példányszámot adtak ki belőle. 
De emlegethetnénk régi példá-
kat. is. egy-egv kiadó könyvsoro-
zataiban szerényen megbúvó. 2—3 
ezer példányban létező nevelési 
könyveket vagy a neves gyer-
mekorvosoktól megjelent fontos 
irodalmat. Az ember azt hinné, 
azért adnak ki ilyen könyveket 
is. hogy a feladataik közül kipi-
pálhassák ezt a gondot. 

Lehet, túlzottnak tart ják sokan 
azt a véleményt hogy égetően 
szükség van a gyermekek nevelé-
sét segítő könyvekre, „Mi se ne-
veltünk kottából, mégis itt vagy-
tok!" — mondja az előző gene-
ráció. Igaz. hát itt vagyunk. Mi 
vagyunk a vert hadak, mert hisz 
kérdezzenek meg bárkit, verés-
sel nevelték és fenyegetéssel. De 
legalább ne mondják, hogy az. és 
csakis az használt. & ne kérdez-
zük. hogy mire akartak nevelni 
minket, amikor „jóságra" kénv-
szerítettek bennünket ütlegekkel. 

Mire akarjuk nevelni mi a gye-
rekeinket? Nagyon szépen fel 
tudjuk sorolni: munkaszerető, 
társait becsülő, nyílt szavú, igaz 
emberré. Csupa szép és jó tulaj-
donságot akarunk kialakítani, 
szeretnénk minden készségét ki-
fejleszteni. tehetségét kibontakoz-
tatni. harmonikus, boldog felnőtt-
kort akarunk neki előkészíteni. 
Tele vagyunk ió szándékkal, ami-
kor az úi társadalom ú j emberét 
akarjuk belőle kifaragni. Hiszen 
minden szülő vágva, hoev saját 
magánál különb emberré nevelje 
gyerekeit. És tegyük hozzá: nem 
könnyű körülményét- között tesz-
szük mindezt. Hiszen a dolgozó 
házaspár keveset van gyerekei-
vel. s azt a kevés időt jobban, 
célszerűbben kellene felhasználni. 
Ne szóljunk most azokról (és so-
kan vannak), ak i t jószerint nem 
is tudják. hogy gyermekeiket ho-
svan nevelik az óvodában isko-
lában. Azokról a nyugtalan és 
aggódó szülőkről beszéljünk, akik 
a környezet hatásait is szeretnék 
nevelésükkel egyensúlyozni, a ió 
hatást erősíteni, a rosszat ellen-
súlyozni. De a ió szándék nem 
elég: tudni kellene, hogy hogyan. 

Lehet, hogy szélsőséges példa 
ez is. de senkinek sem jutna eszé-
be odaállni egy esztergapad 
mellé, nekifogni egy munkada-
rabnak. anélkül, hogy szakvizs-
gája lenne. Hiszen önmaga is el-
ismerheti: nem ért hozzá. De is-
merjük el végre, hogy több. sok-
kal több szakismeret kellene az 
..élő munkadarabok" gyermeke-
ink formálásához. És hogy teljes-
sé tegyük a képet: nemcsak a 
magunk érdeke, de a társadalomé 
is azt kívánja, követeli, hogy ne 
legyen hibásan, vagy hiányosan 
nevelt a következő generáció. De 
éppen ezért biztos, hogy több és 
sok ió könvv. a szülők számára 
útmutató, segítő írás kellene eh-
hez. 

Mert nem megy ez kotta nélkül! 


