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Iskola a homokon 

Nincs béke Domaszéken 
Deja vu. Ez az érzés van 

bennem, amikor Domaszék-
ról hazafelé tartok. Vagyis, 
mintha mindez m á r egyszer 
megtörtént volna velem. No 
persze, most ennek a „meg-
ismételtségi" érzésnek van is 
némi a l ap ja : csaknem egy 

éve már ír tam egy riportot a 
domaszéki iskoláról. Ha 
egész más okokból látogat-
tam is ú j fen t az intézmény-
be, hogy túl sok minden 
nem változott, számomra 
egyértelmű. 

Osztódik az AMK 
A domaszéki általános is-

kola az Altalános Művelődé-
si Központ része, aminek 
igazgatója az iskola igazga-
tója is. Ahogy a gazdaság-
ban leépítik a mamutcége-
ket, úgy más területen is a 
kisebb egységeké a jövő. így 
tehát a tanács úgy határo-
zo t t az Általános Művelődé-
si Központ tagintézményei, 
az iskola, a kultúrház és a 
könyvtár külön intézmény-
ként dolgozik majd a jövő-
ben. A könyvtár és a kul túr -
ház vezetőjének felmondtak, 
á l lásukra pályázatot írt ki a 
tanács. Az iskola igazgató-
nőjének viszont — tekintet-
tel védett korára — tantes-
tületi szavazás után meg-
hosszabbították a vezetői 
mandátumát . 

Az ellentétek ezen intéz-
kedések nyomán lángoltak 
föl ismét. A könyvtár veze-
tője, Engi Józsefné a par t -
vonalon kívülre helyezés 
szándékaként értékeli a fel-
mondást, mondván; az ösz-
szevont intézmény megszün-
tetésével egyetért, de a fel-
mondást jogszabállyal ellen-
tétesnek lát ja. Ezért felleb-
bezett is a döntés ellen a 
munkaügyi döntőbizottság-
hoz. Állítólag e tekintetben 
a bordányi AMK-hoz tartoz-
nának, á m annak vezetője 
— elfogultnak tar tván m a -
gát — Röszkére, az ottani 

döntőbizottsághoz küldte, 
ők viszont — illetéktelennek 
tar tván magukat — a peda-
gógus szakszervezethez to-
vábbították az iratokat. Nem 
fogják elhinni; a pedagógus 
szakszervezet nem tartot ta 
magát illetékesnek, ezért 
továbbkiildte a papírokat a 
munkaügyi bíróságra, A bí-
róság azonban fellebviteli 
fó rum ilyen tekintetben, s 
csak akkor foglalkozhat az 
üggyel, ha döntőbizottság 
már tárgyalta. Így há t a 
munkaügyi bíróságról a mb-
gyei tanács munkaügyi dön-
tőbizottságához vándoroltak 
a papírok . . . 

Eközben egyre közeledik 
Enginé utolsó, június 10-i 
munkanapja , s hogy ki veszi 
á t tőle a könyvtárat (feltéve, 
hogy addig n em helyezik 
vissza bírói döntéssel az ál -
lásába) — még kérdéses. A 
korábbi indulatok eredmé-
nyeképp ugyanis az iskola 
igazgatója, Kálló Antalné — 
eddig Enginé főnöke — any-
nyira gyűlöli a könyvtárve-
zetőt, hogy ha ra j ta múlik, 
sóval behintik a könyvtár-
nak még a helyét is. Ezt a 
némileg drasztikusnak tűnő 
lépést a valóság úgy enyhí-
tené; a könyvek gyerekek-
nek szóló hányadát az isko-
lába vinnék, a felnőtt rész-
leg pedig a faluközponttól 
távol eső kul túrházban kap -
n a helyet. 

„Nem is az én ügyem ér-
dekel igazán, hanem az szo-
morít el, hogy ilyen megtör-
ténhet. Akik az igazgatónő 
mellett szavaztak, vagy hu-
manitárius meggondolásból 
tették, mondván, hadd dol-
gozza le a nyugdíjig hátra-
lévő két évét, vagy azért, 
mert már saját képére for-
málta őket Kállóné, magával 
ragadta őket a mocsárba, és 
félnének egy új megmérette-
téstől. S talán olyan is volt, 
hogy leváltása esetén a he-

lyettesétől még jobban fél-
tek volna. Szerintem az 
igazgatói posztot nem lehet 
mintegy másodállásként be-
tölteni a földmüvelés mellett: 
egy igazgatónak nimbuszt 
kell teremteni. Am ezt az 
asszonyt sem szakmailag 
tisztelni, sem emberileg sze-
retni nem lehet. Ha egy fa-
luban ilyen iskola létezhet, 
az nem Európához, hanem 
Ázsiához közelit bennün-
ket." — mondja a tanárnő. 

Az idegen gyanús 
Két perce sincs, hogy Sá-

pi t anár úrral beszélgetek az 
iskola udvarán, amikor fe-
jek jelennek meg a tanári 
szoba ablakában. Néhány 
gyereket arról kérdezek: 
igaz-e, hogy Zsótér t anár úr, 
az igazgatóhelyettes veri 
őket? Láss csodát, abban a 
pillanatban megjelenik Zsó-
tér Mihály. 

Minden idegen gyanús eb-
ben az iskolában. 

Mesélik, a faluban dolgo-
zó gázosok is betévedtek az 
iskola udvarára , valamit 
kérdeztek a gyerekektől és 
pedagógusoktól — egy perc 
múlva már faggat ták is 

őket: kik voltak, mit a k a r -
tak? Valami súlyos takar-
gatnivaló lehet ott, ahol 
ennyire félnek az idegentől. 
„Maga ugye eredetileg pe-
dagógus?" — kérdezi az 
igazgatóhelyettes, olyan 
hangsúllyal, mint aki érke-
zésem előtt már lekádere-
zett. Aztán — min t pedagó-
gus a pedagógusnak — ma-
gyaráz, s megértésemre 
apel lál : ebben az iskolában 
végre nyugalom kellene, 
hogy dolgozni tudjanak. A 
saj tó jelenléte viszont nem 
a nyugalmat szolgálja — 
summázza, miközben az 
igazgatónő irodájához kísér. 

„A tanya néptanítója vagyok" 

Szavazás. Szavazás? 
Az intézmények vezetői-

nek tehát felmondtak, a ko-
rábban legtöbb kri t ikával il-
letett igazgatónő viszont a 
helyén maradt . A tantestü-
leti szavazás adta neki e le-
hetőséget — a szavazás, amit 
többen csak kesernyés mo-
soly kíséretében emlegetnek. 
Még az AMK megszünteté-
sét elhatározó tanácsi ülés 
előtt fondorlatos módon 
szavaztat ták meg az iskola 
pedagógusait. Arról szavaz-
tak ugyanis, hogy megsza-
vaznák-e az igazgatónőt a 
továbbiakra is, ha a művelő-
dési központ megszűnte mi-
a t t e r r e szükség lenne. A 
szavazás nyílt volt, így a 
Kállóné mellett kialakult 
többségen nem is lehet cso-
dálkozni. Ha az t í r j uk ; ezek 

után a tanács végrehaj tó bi-
zottsága nyugodtan megsza-
vazhat ta az AMK megszün-
tetését, azonos véleményt 
mondunk, a domaszéki ál la-
potokat jól ismerőkkel, akik 
szerint : a tanácsvezetés és 
az iskolavezetés közti meg-
bonthatat lan barátság ter-
mészetessé teszi a dolgok 
ilyetén folyását. A tanácsi 
határozat után viszont a 
több pedagógus által köve-
telt t i tkos szavazás is Kálió-
né megerősítését hozta, ha 
nem is elsöprő — U:9-es — 
arányban. Ismerve azonban, 
a nyílt szavazáson ki volt 
Kállóné megerősítése ellen, 
nem volt nehéz megszemé-
lyesíteni a „titkos ellenzé-
ket" sem. 

„Magát nem lehet elfelej-
teni" — válaszolja Káuó 
Antalné igazgatónő a kérdé-
semre: emlékszik-e rá, hogy 
már találkoztunk. „Csodál-
kozik rajta? Ebben (íz isko-
lában másfél éve nincs nyu-
galom és rend az újságcik-
kek miatt." Ezen kicsit vi-
tázunk, vajon a rendetlen-
ség következménye-e az ú j -
ságcikknek, vagy fordítva. 
Vastag paksamétát tesz 
elém, benne megannyi vizs-
gálat eredménye, döntően 
pozitív véleményekkel az is-
kolában folyó bktatásról, a 
pedagógusok munkájáról . 
Ugyanakkor néhány pedagó-
gus — belülről — rettentő 
alacsonynak lá t ja az oktatás 
színvonalát az iskolában, 
ahonnan még szakmunkás-
képzőbe is alig veszik fel a 
gyerekeket. S van, aki szo-
ros összefüggést lá t Kálló-
né újbóli megszavazása, s a 
színvonal között: akitől nem 
követelnek, aki bármikor 
kihagyhat egy-egy órát, te-
hát félvállról veheti az 
egész iskolát — érdekelt a 

régi viszonyok fenntar tásá-
ban. 

„Harmincöt éve tanítok 
Domaszéken, tizennyolc évig 
községi szintú párttitkár is 
voltam (az MSZMP-ben — 
B. T.), de meggyőződéssel, 
tisztességgel. Itt születtem, a 
tanyának a néptanítója va-
gyok — azt is azért bízták 
rám, mert tudták, hogy 
egyenes gerinccel, tisztesség-
gel, a politikai útvesztőket 
kikerülve tudom csinálni. 
De harmincöt év alatt egy 
faluban biztos akad néhány 
ember, aki sértettnek érzi 
magát, és most törleszteni 
akar. Ok látják csak ilyen 
sötéten, elferdítve az iskola 
ügyeit" — mondja Kálló 
Antalné igazgatónő, m a j d 
arról beszél, a tantestület-
ben levő őszinte, krit ikus 
légkör „lehetővé tette volna, 
hogy a fiatalok feltárják a 
problémákat, de őket valaki 
meggyőzte, bevette a kis fe-
jébe egy blokk, hogy veze,-
tőváltás kellene, holott az 
oktatás folyamatos fejlődést 
mutat". 

Visszaáll az iskolaszék? 

Sápi nem volt jó fiú 
Sápi Attila csupán egy éve 

van a domaszéki iskolában. 
Amikor érkezett, Kállóné 
ugyan csak szerződéses á l -
lást tudott neki biztositani, 
á m hosszú távon számolt a 
fiatalemberrel . Ezt bizonyít-
ja, hogy szolgálati lakást is 
biztosítottak neki, és család-
jának — ami t .Átszállóval" 
érkező embereknek nem 
szoktak adni . A lakás ugyan 
elég lepusztult ál lapotban 
volt, de Sápiék még ennek is 
örültek. Lassan a felúj í tás-
hoz is hozzáláttak, tanácsi 
és iskolai segítséget is re-
mélve — hogy igazából me-
lyik cég a gazda, még a mai 
napig sem sikerül t megtud-
n iuk . A kezelői jog ugyanis 
a tanácsé, Kállóné azonban 
szülte tulajdonosként visel-
k e d e t t Az épület egyik r é -
szét rak tárnak használja, s 
még a lakás egyik szobája is 
ilyen célt szolgált volna, ha 
Sápi Attila agilis felesége 
nem harcol ja ki, hogy az 
egész lakás az övék legyen. 
Felúj í tást célzó törekvései-
ket azonban rendszeresen 

gátolták _ Kállóné viszont 
félreérthetetlenül Sápi tudo-
mására hozta; ha jó fiú lesz, 
mindenben támogatni fog-
ják. Sápi Attila azonban 
semmilyen tekintetben n e m 
fogadta el Kálló Antalné 
a jánla tá t , az pedig, hogy a 
szavazáson, igazgatója ellen 
szavazotL végképp bizonyí-
totta mindezt, A szavazás 
után nem sokkal közölték is 
az i f jú pedagógussal: a nyá-
ron lejáró szerződését az is-
kola vezetésének nem áll 
módjában meghosszabbítani. 

Egy másik fiatal pedagó-
gus, Tóth Judit viszont ki-
nevezett tanára az iskolá-
nak, nemleges szavazata 
mégis nehéz helyzetet te-
remtet t számára is. Magyart 
és éneket tanított. Kállóné 
még a szavazás másnapján 
telefonált a megyei tanácsra, 
magyar-ének szakos peda-
gógust kérve. Tóth Juditot 
pedig a napközibe osztja be 
— ha távozásával meg nem 
könnyíti Kállóné törekvé-
s e i t 

Papíron valószínűleg mind-
ez igazolható. Amikor Dobó 
Szilveszter tanácselnök vé-
leményét kérdeztem, akkor 
is ez volt a benyomásom: a 
kimutatások, a szakfelügye-
lői jelentések szerint min-
den rendben megy, papír 
a lap ján az is igaz, hogy Sá-
pi Attilának le jár t a szer-
ződése, s nem tud ják meg-
új í tani . De ha a papírok 
mögé nézünk, egész más 
dolgok derülnek ki. Például : 
a fa luban olyannyira elége-
detlenek az iskolai légkör-
rel, az oktatással, hogy so-
kan aláírásukkal voksolnak 
ar ra , keresztény szellemű 
nevelés legyen az iskolában. 
Laczkó Ferenc plébános, 
akihez az iskola 300 d iák já -
ból 220 já r hitoktatásra, 
így közvetlen képe van a 
gyerekek tudásáról, azt 
mond ja : ilyen szintű okta-
tás révén csak Európa se-
gédmunkásai lehetnek a 
domaszéki gyerekek. A plé-
bános szerint a régi iskola-
széket kellene visszaállítani, 
s megtölteni ú j tar talommal. 
Ha nem is vallásos, de a 
keresztény eszméket ismerő 
és tiszteletben tar tó pedagó-
gusok kellenek, s az eddig 
nyilatkozó 140 szülő alá í rá-
sa is azt erősíti megújulás-

ra van szükség. Laczkó Fe-
renc az t mondja , senkit 
nem aka r bántani, de azt a 
papot és pedagógust t a r t j a 
bölcsnek, aki tudja , mikor 
kell félreállni. Az állapotok 
jellemzéseként pedig elme-
séli: még '89 novemberében 
is arról vitatkozott az isko-
la vezetőivel, fenyőünnepet, 
vagy Jézus születését ün-
neplik-e k a r á c s o n y k o r . . . 

Dobó Szilveszter tanácsel-
nök i rodájában ülök. Hig-
gadt udvariassággal fogad-
ja, amikor azt mondom, a 
történések a lap ján nemigen 
lehet tudni, a tanács irá-
nyítja az iskolát, vagy for-
dítva. S hogy az igazgatónő 
védelme, a tanácselnök is-
kolával kapcsolatos elége-
dettsége mögött a „kéz ke-
zet mos" gyakorlatát lehet 
fölfedezni. A feltételezés el-
len ugyan tiltakozik, de el-
ismeri, lehet, hogy „nem tel-
jes az összhang" a pedagó-
gusok között; á m egyéb-
ként, min t gyerekét abba az 
iskolába jára tó szülő is azt 
mond ja : rendben mennek a 
dolgok. 

Deja vu. S innen csak is-
mételni tudom a bevezető-
ben Írtakat. 

fUlogb Tamás 

A hazának nemcsak határai, 
hanem szellemisége is védendő 

A könyv és az éj világ 
Régi és nemesi hagyománynak számit immár az ün-

nepi könyvhé t Az már kevésbé nemes hagyomány, 
hogy kampányokhoz szokott társadalmunk szinte e r r e 
az egyetlen alkalomra tar togat ja érdeklődését az érté-
kes irodalom iránt. Mert az ünnepi könyvhét elsősor-
ban a magyar irodalom, s azon belül is a kortárs sze r . 
zők érdekében szerveződik. 

Nem az elmúlt esztendőben, de sajnos, már a het-
venes évek során megfigyelhettük, hogy nem vál tak be 
azok a jóslatok, amelyek azt hirdették, hogy a fe j lődő 
szocialista társadalomban minden ember egyre inkább 
az értékes kultúrát , a valódi műalkotásokat fogja bir-
tokba venni. Tömegesen éppen egy ellenkező irányú fo-
lyamat gyorsult fel. A könyveknél maradva: nem az 
olvasó emberek száma csökkent — egyelőre legalábbis 
—, hanem az olvasmányok szerkezete alakult á t : egyre 
kevesebb lett a valódi érték, s egyre több a szórakoz-
tató irodalom aránya. Természetesen, i t t n em az a baj , 
ha egy mű szórakoztat, hanem az, ha csupán er re ké-
pes. Az ilyen műveknek megvan az a furcsa sajá tos-
sága, hogy másnapra, harmadnapra gyakorlatilag el is 
felej t jük, s ami megmarad mégis, az sem annyira az ol-
vasmányra vet fényt, mint inkább a sa já t a lkatunkra , 
ízlésünkre. Életünknek rengeteg olyan tevékenysége 
van, aminek közvetlen hatása múlandó. Gondoljuk el 
azonban, milyen tragikus következményekkel járna, ha 
minden, vagy majdnem minden élettevékenységünk: 
ilyen gyorsan elmúló hatással rendelkezne csupán. 
Aligha nevezhetnénk magunkat embernek. 

Az ember létéhez, lényegéhez elengedhetetlenül 
hozzátartozik tehát az értékek — az emberiség ál ta l 
teremtet t értékek — valamilyen mennyiségének tudása, 
ismerete, alkotó birtokba vétele. Erre a fa j t a alkotásra, 
az alkotó szintű befogadásra minden, értelemmel meg-
áldott lény képes. S egy társadalomi állapotát, a legtá-
gabban ér te t t kulturál tságának szint jét az is min&íti , 
hogy mennyire, milyen mértékben és mélységben ké-
pes a befogadásra. Hiszen amelyik társadalom nem 
„befogadó", az nem képes teremteni, alkotni sem. 

Sók okát hangsúlyoztuk m á r annak a válságnak, 
amelybe a nyolcvanas évek során zuhant a magyar tár-
sadalom. Azt is; hogy leértékelődött a tudás, hogy pe-
rifériára szorították az. értelmiséget. Azt is, hogy Euró-
pába visszatérni csak kiművelt emberfőkkel lehetsé-
ges. Am a legkevesebbet mindmáig éppen ennek érde-
kében tet tünk. Ma már kemény tapasztalataink van-
nak arról, hogy a társadalom állapotát nem lehet t a r -
tósan szólamokkal sem minősíteni, sem megváltoztatni, 
A politikai intézményrendszer radikál is megváltoztatása 
következetes munkát igényelt, és követel még továbbra 
is. Hasonló a helyzet az ország gazdaságával. Itt még 
alig történt valami, s ennek negatív következményeit 
mindannyian érzékelhetjük. Am szólamoknál tovább 
alig jutottunk az ország tudásszintjének kérdésében. A 
nemzet kulturáltságának állapotát ugyanúgy csak követ-
kezetes munkával lehet emelni, mint) a gazdaságét, a 
ket tő csak együttesen hathat jótékonyan egymásra. 
Milliószor hallhattuk a szöveget, hagy az átlagember a 
fárasztó napi munka után kikapcsolódni óhajt, s nem 
képes a szellemi erőfeszítésre. Lassan már az is elhitte 
ezt, akinek pedig többre lett volna igénye. Be kellene 
végre mindenkinek látnia, hogy amíg a szellem terüle-
tén csak kikapcsolódásra képes, addig nem fog ötről 
hat ra jutni, sőt a napi munka egyre fárasztóbb és f á -
rasztóbb lesz az egyén számára, egyre jobban fog csu-
pán a „kikapcsolódásra" vágyakozni, s- ez a folyamat 
negatív spirálként tovább csökkenti az egyénnek a t á r -
sadalomban elfoglalt helyét. Míg ellenkezőleg: az ér té-
kek „fárasztó" birtokba vétele előbb-utóbb pezsdítően 
hat munká já ra — bármi is legyen az —, s egyszercsak 
azon veszi észre magát az egyén, hogy már nem is kí-
ván csupán csak szórakozni, mer t azt kevésnek érzi. 

Mindehhez természetesen hozzá kell segíteni a kö-
zösségeket is, meg az egyéneket is. Már maga az is se-
gítség, ha a szórakozás szajkózása helyett a művelődést 
hal l ja állandóan reklámozni már az aprócska gyermek 
is. Az is segítség, ha olyanná válik társadalmunk, hogy 
a könyv, mint az emberiség által felhalmozott legtöbb 
érték hordozója, visszanyeri rangját, és ismét nélkü-
lözhetetlenné válik mindennapi életünkben. A tankönyv 
is, a szakkönyv is, meg az irodalmi mű isi. 

A könyvpiac ma, sajnos, nem ezt a tendenciát ér-
vényesíti. A hon védelmére azonban nemcsak hadsere-
get kell fenntar tani a köz költségén. A hazának nem-
csak a határait kell védeni, hanem szellemiségét is. fgy 
a műveltség és annak terjesztése olyan állami feladat, 
amely elől semmilyen pártállású kormány nem zárkóz-
ha t el. S nemcsak a könyvhét kínálatának kell ezt a 
szemléletet tükröznie, hanem az egész esztendőének. 

Vasy Géza 

A s z e g e d i m e g n y i t ó 
Délelőtt 11 órakor Cseres 

Tibor Kossuth-díjas író 
nyit ja meg a könyvhét sze-
gedi rendezvénysorozatát a 
Dugonics téren. „Mátyás 
udvara" cimmel a Balázs 
Béla Űttörőház kerámia-
szakkörének kiállítását te-
kinthetik meg délelőtt fél 
11-től az Idegen nyelvű 
könyvesboltban. Tizenkét 
órakor Könyvudvar nyílik 
a Szakszervezetek Csong-
rád Megyei Könyvtárának 
udvarán. Délután két óra-

kor kezdődik Cseres Tibor-
ral az író-olvasó találkozó 
a Deák ) gimnáziumban, 
ma jd „Őseink kertje, Er-
dély" címmel az ő könyvé-
nek premiere kezdődik dél-
után 5 órakor a Somogyi 
Könyvtárban. Este 7 óra-
kor Huszár Tibor akadé-
mikus, szociológus vendé-
geskedik az űjszegedi Bá-
lint Sándor Művelődési 
Házban; előadásának címe: 
„Mit ér a szellem, ha ..." 


