
MIT6L VAN HANYTNGEREM?

.-,.*t van p6ldful BerCg, merye! Nagy,obhik::fele
mo6i e Szovjetuni6hoz tartozik, es m€g a telepiil6sne-
vetet is eloroszositott6k Dobroszele @ne), Zmllev-
ke (t-{igy66), C*lnrdlJevc (Szentrniklos) $tb,l Gyiirffy
kdtet€ben meg lehet talilni p4rhuzamosan az 6si ma-
gyar neveket, scit mfg:g sdovfkokat is,.. .::..l. ... :.. ,., .,,. ,

, 1:,:+,,$216"6pot? Alt' mi6t:t?',,,.* v6g,,a szrtaub[ direc-
tor Hayfey 6rtetlenkedve.

Itettesdre, dC mitrdketti! ufilaszt v6rva bimul:,:r6m. Vir
laszolok hft riividen:
:, :r.- Mert majd neryedszizadig (behsdoviki6hoz
tartoztak ,.. ,,,,,,,,,,:.,,,,, , ,,,,, , ,,,,,,,,,,:., ,,,,,,,,, . ::::::::: -

- Hovi? *tt6to1 ""..'... '. '. '.:.:i 'r: ':::::: :: :r.=: :

.,.,.,.,.. : Cse[szloviki6hoi!.....f,s frianon 6ta! .:ii
mOSt mar mgenUten, ,,,, ....,,,., ii, ,,, ::::

_ HeL.-h6 r. .. * tilsfi ;:,:,\eb6gqi,ir, diruCtof r:Hayfey
€n mindig azt hittem, hqgy Kirp6talj6t a trianoni szer
zdd6ssel kapcsoltdk a Szovjefuni6hoz, , ,.,

Nem birtam tbt6bb, kifo$ultar,rr a:, folyos6ra.
gyomromba meg,, y4[36i belecsavarodott. Direc
Hayfey ugyanis nemcsak igazgat6ja iskolinknak, ha
nem eglretlen ttirt6nelem szakoo tandra is,

:: ] :: ::::: :::::::::|:::::.::::::::::..::
szambsszegi:,,Balggh
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sek. J6, ha volt, kev6sb6 j6, ha van. Vagy ki tudja. Az tags{gi kthyvet cser6l, s azt hirdeti, hogy ri egy r6gi
viszont' t6ny, hogy igen sok energi6j6ba keriilt a for- polgir, tovibb6, hory reforrner 6s reformkommunista
dulat 6ve kdriili embernek, mig k6szsegg6 merevitette es ellenz6ki es ehlez hasonlokat, sz6.mithatunk 16,
az addig szokatlant. Az ut6nuk kovetkezcjknek lett hogy tovibbra is meg6l a r6gi elvekb6!, pedagogiai
kiinnycbb. Belesztilettek a beidegz6d6sekbe. m6dszerekbril, a poroaz-szovjet grakoilatb6l,, ha, tdrt6-

Az,,6tvenes 6vek elej6nek a vicce. Kovics reggelen- netesen tanit valamelyik magyar iskoldban. Bemegy,
te, mieldtt elindulna otthonr6l, keresztet vet, s hango- mint eddig is az oszt6lyba. Az osztid.y fel6ll, a hetes
ryn ezt mondja; Tagsfgi kdnyv, p6rtjelv6ny, slicc, rend- jelent, d .eg, hogy tekintElyt mutasson, elrikkantja
ben.,.,.,Indulhatok, mag6t; Hogy 6llsz fiam! Hfzd ki magad, egyenesen ott

Kov6cs ezekkel a k6szs1g6, alakitott elvfr6sokkal, hitul!
s a mtig6 €ptilt 6lewezetC..fft"."tiii "iefn"Gtt "r-J- 

--- 
Uuey ha besz6lget a ryerelc Majd idefigyelsz, ha

mfilt negrven esztendciben, meg vezetd pozfciokban is ,iltni ketl. 6ra r'eg€ig fiiggolegesen maradsz!--
6lhetett, an6lktil, hogy kdzben brirmit is kellett volna A mi pedagogusunk, Kovics vagy m6s mfr bel6p*
m6dwitania, biirqi::-lbnyegeset, cselekedcteiben, gon. hetett mindenl6ie egyesUletbe, szirvezetbe, ,egyhiii:
dolataiban. (A jeMny, azt a hajt6kin beliilre is tiiz- k6pzci<tm6nybe, de nyelv6kil nem kellett kikoptatnia a
hette.) regi beidegzdd6seket, mint tan6ri tekint6ly, j6 maga-
., Yl l,yiccttrli:.:f€rfin.tSrt€nete.s-e1 y{agogus, s a viselet, peld6s fegyelem, sorakoz6, rcnd C lelke;,,dn-.
fentiek helyett vary mellett azt rdgziti magiba, hogy dennek... ,,- ., ,,,,, ' , , i,
Marx, [,enin, Makarenk6, s mindig ezeket emlegeti, - Evnyit6n fi16k. Enektan6rn6 iiv6lt,'a'mmotonta.
hfuatkozni sem sziikseges - mind az eg&z negyven : - A Himnuszt pedig mindenki 6nekli! Meg6rtet-
6Vp,g et bizton$tosan 6l a magrai oktat6s teriiletd,n tiikt Ne liissam, hogy nem mozog a sziltokl 

- 
i

filndeniitL iskoldban, intdzetben, tandcson, megkapja Elk6pzelek egr okt6ber 23-i Gkolai iinnepelyt. Va-
a isoron l6vd fizet6semel6st, jutalmat 6s kitiintetest. lamennti oszt6lf-ofi sorakozik a tornateremU"o. e *i
Hl l.*'cgt ti ferfif semmifdle fogalom 6s semmifEle pedagogusunk, Kovdcs vagy mds, m6ltatja 1956 tiirt6-
nev kiizl6s€t nem automatuAlja magiban, csak fgr ta: nekni jeleotd#g6t, a pesti kamaszo!, haliltmegvet6 b6-
nit, ahogr 6t tanltottrtk a rci naUiru k6zdtt, ortw*- tor$g6t, ahogiszembe szi[tak u ,r*3"t t*ior.f."f, t
nes::.f,pkben 6s k6*6tb, a j6 porosz 6s a j6 komszomol akkor az egyik 6retlen ovtily mocorogni kezd. Nem
m6drver szerint, biaosak lehetiink benne, hogr az6rt birja az icsorgist. Odawiszeg a tan"4t; ki az udvarra!
n6li senti rossz sz6t nem sz6l 6s senki nem-figyel- Oti azt"in; tO'rUen fut6s egy--kettd, fekvrjtimasz egg/-
mezteti, hogy kis# avas a m6dszered Kov6cs eti"6rs. kett6...

beidegzddft k. :,::,,::::::::::::r:

Viri B6la
:: ::::::|::::::: i :::]: i :::::: : .

Tekint6lyelwe 6piilci metodika divik a Tisza, Duna tl- No igen, a
Sq,,,,i6 sot 6vtizde imm6r. Volt idd k6szs6gg6 rtigziil- ,,,,,r,
[6.'..a....katon6s drillie, az alirendelts6gre, az iskolai hi- ]:::r::::!:r::i::::r:r:::rrrrr:::i::riririr:ir. , :
eiarchi{ra 6piilci modszernek nlnd, a pedagogu$ban ...:.;,,.,.,,, .ll,l.'..,...:..''l:,.'.,ll:;..:.'.''........,
mind az 6iket vezet6:kben. ,,, ,, ,,,,,,i:
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