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M I TOL VAN HAT{YINGEREM ?

Dr. T. GY. Kolozsvfrott

Dr. T. Gy. - mondta T. Gy. Es a term6szetesn6l kicsit ercisebben szoritotta meg a fel6je nyujtott k6zfejet, ujjakat. Min-
denki6t egrm6sut6n. Sn6milegbizalmaskod6bbvolta szemt<il szembe hunyoritisa ann6l, amin6ggyanakv6sranem in-
gerelheti az ismerked6sben a mdsikat. Ahrinyan voltak, annyiszor ism6telte, s kell6 nyomat6kkal a doktort a n6v el6tt.
M6g nem lehetett tudni, mi6rt, 6m xzmir xzels<i percekben bizonyos volt, a kellet6n6l tdbb figrelmet ig6nyel (ig6nyel?
kdvetel!) mag6nak. Annyit, amennyi m6r parinyka k6telyt is 6breszthet akir. A hirtelen berobbanirival, mert igy 6rke-
zett, a robbandsszeniseg viratlansigdval, olybd tiinhelett, s tiint is, mint aki kin6lja, irulja mag6t. Engem vdlasszatok!
Engem akarjatok - csaholt egyikiinkt6l m6sikunkig. fu teO6tyestedett, j6pofiskodott, nevetg6tt, hehei6szett. LithatG
an megnyer6 akart lenni. S nagyon, mert m6g a maga rovis6ra is iizte felem6s, izetlen tr6f6it. Mer 6 volt a tirsasig kdz-
pontja. Vagr csupin a jelenl6vcik k6zl6kenys6ge szrint meg egrcsap6sra, att6l fogva, hogy 6 bel6pett? A professzor 6r
(mertak6s<ibbiekbenazis 6rz6kelhetdv6vilt,hogynag;ronnemsziveli,hanemprofesszorurazzilk) dr. T.Gy.besz6ltm6r
j6 el6re aholnapi elcind6sinak t6mij6r6l.Acim j6l hangzott. Fdliitt6bb j6l. M6r-mirbiznlmnflna5o6tot 6breszt6en aktu-
6lisan. A kereszt6ny eszrnerendszer a huszadtkszAzadi magrar kdlt6szetben. ,,Nos, pontos id6zeteket ne virjanak t6lem
akedves hallgat6k, szabadel6ad6sban" - tettehozzAragacsosmosollyal.,,Mert,ug/e, m6svolna ahelyzet, hamondjuk
J6zsef AttilaMunk6sok cimiivers6tkellene elememiink, mertazm6r itt jdn ki..." -s mutatott a kiiny6,k6re. Ekkor m6g
nem lehetett tudni, mi ez. Eza hang! Cinizmus-e?Vagycsupin a tehets6gtelens6g, a tehetetlens6g infantilizmusa?

A helyszin Kolozsvir. Az egyiittl6tet az avatja nem mindennapiv6, hogy a nem tfl nagrsaimf hallgat6sigban szlnte
az iisszqagrarsig k6pviseltette magit. Volt itt tanir 6s tan6rjel6lt Kirpirdj6r6l, U;vid6krcil, Magyarorszigr6l, s a leg-
tdbben Erd6ly legkiil6nf6l6bb tij6kair6l €rkeztek- Azekiad6khelykil s - ahory itt mondjik - az anyaorsaigb6l val6k.
A sz6banforg6 elcind6snak a tirgya kiil6n is 6rdekl6d6st keltett az erd6lyiekben. Mondt6k, n agln6szt azzal a v6rat<ozis-
sal jelentkeztek 6s j6ttek a nyiri egyetemi tov6bbk6pz6sre, hogy v6gre Lij6koz6dhatnak egy sokiig tabukdnt kezelt t6ma-
ktirFn.Hogytudoselciadisthallgathatnakazokr6lakd,ltem6nyekr6l,amelyeketotthonmagukbanlegal6bbismindigsd-
vesebben olvastak, memorizfltak, mormolgattak, mint amilyeneket tanitaniuk kellett. Rem6lt6k, azanyaorszigi iroda-
lomt6rt6netir6s tdbbet tud m6r a vallisos irodalomr6l, a XX. szizadimagrar k6lt6Isten6lm6ny6rcil, mint amennyit az
6v6k6, a hivatalos, tudhatott a legut6bbi id6kig.

Misnap dr. T. Gy. sokat ig6rd, hatalmas k6nywakom6*yal l6pett be a terembe. A hazulr6l hozott illusztr6ci6nak
szint anyagot, amint mondta, m6g kieg6szitette a helyben lev<i protestins teologia k6nyvt6r6b6l. Keze iigy6ben volt te-
hitAdyt6l,Dsid6t6lSik$indorig,PilinszJcyigmindenki,akinekcsaknevevanamagyarlira tdrt6net6Uen.Dr.T.Gy.Lzoa-
ban retori gesztussal el6bb egy fjrigcikket hfzott elci vaskos iratktiteg6b6l, s meglobogtawa hallgat6i el6tt bejelentette,
hogymindenekelcitt mag6r6lszeretnen6hiny sz6t ejteni.Felolvasott egJrmagyarorszlgi megyeinapilapb6l.Aizdveg egy
interjf kinyilatkoztat6sszerii mondataib6lillotu hosr a nevezetes interjfalany mekkora szeretettel viseltetik azerd|lyi
magyarsig iri{nt, hog1r elmondhatatlanul sziviigye a magyarsig6, s mily nemes feladatot villal, mekkora ildozatot, mikor
erreaz 6tra, a kiilhonban tartand6 elciad6vn sz6njaelmag6t.Dr. T. Gy. ragrogva,iinnepelyespatosszal id6zte hosszasan
dnms86t. Milyen id6stelen, gondolt6k tdbben is, de figreltek, n6m6n, tiirelemmel, s m6g mindig v6rakozissal. Dr. T. Gy.
a tov,ibbiakban 6ppoly lelkendezve besz6lt a szen6kr6l is, mint 6nmag6r6l. A versekr6l nem felejtette el kiiliin-kiil6n is
mindig megiegyezni, milyen nagyszeriiek, micsoda remekmiivek, s rendre biztositotta k6ziins6g6f afel6l, hogy mind egr-
t6!-eSfig fegtedvesebb olvasmiinyai kdz6 tartoznak Az 6rtelmez6 elemz6sek azonban mindegrre elmaradiik. A ken6t-
teljes, deklarativ kijelent6sekr<jl levilt a fennk<ilts6g mfza. A professzor 6r, akir halandzsa nyetven is elciadhatta volna
tudominyit, kevesebbet akkor se mondhatott volna. S azidlzetek? Aversr6szletek?A teljessegtikben fiilolvasott miivekl
F. T. 9y' :ui"9s el6ad6miivesznek sem bizonyult 6lvezhetcibbnek, mint 6tud6ss{ga. A nalgatOt mocorogni kezdtei.
Osszesrigtak-bfgtak. Csendben, befel6, a szijukel6 tartott tenyeriik m<ig6nevetg6ltet. Or. T. Cy. mir-m6rkibirhatatlan
volt, ahogy katolikus misztikust csinilt elciad6siban a protestins szerzlffil, s kilvinist6t a tdrt6netesen katolikusb6l.
PT6kg' a legfiatalabbak egyike m6r-m6r f@lftengosan ellenvet6sekig mer6szkedett, s ekkor egy pillanatra zavart csend
illotJ F. Am csak egypillanatra, dr. T. Gy. nem kivinta 6rz6kelni, hogyhallgat6s6ga egytitteser6skiildn-ktiliin szem6-
lyenk6nt is j6val t6bbet tud legfijabb kutatisi t6m6j6b6l, mint 6 maga. Tov66b dekl-am6it, gesztikulelt, csillogort 6nma-
ginak Mi tdbb, azest6ket isa kedves t6rsas6ggal szerette t6lteni.Apiofesszorir6nekelnia[art. S6nekeltiink,--is kio"-
fosrtak a hazulr6l hozott boros meg konyakos iivegek. A professzor irr a n6t6j6t akarta hallani. Es mi 6nekeltiikl H mil
pT4 ti zay----------------a1!a1' hogy ,,Darumadiir fenn az6gei,hazafel6.sztrlldog6l..." A professzor rir tincolni akart. A professzor
fuhozzimillt6 helyre akart menni. Ki akart rfgni a h6mb6l.

S a professzor fr m6snap olyan volt, mint egy durois, s6rtriliitt kamasz. Vidaskodott, kiivetel6zdtt. Tombolt!Nen
volt el-6g lilgy a szombati hideg vacsor6hoz kiadott keny6r. A professzor fr friss keny6r6rt veszekedett a csoportmegbi-
zottal. Kolozsvart. I 99 l. nyar6n.

^ 
- 
]Iyt9!en aggodalom fogott el - mindezt l6tva-hallva. Mit mfivelhet vajon dr. T. Gy. odahaza a tanit6k6pz6 f6iskol6n?

Ott' ahol hallgat6i nem egys'eriienhallgat6i, dekiszolg6ltatottjai is. S mennyit tudnakugyan irodalomr6t,lOtt6szetr1la
leend6tanit6n6k, akikdr.T.Gy.+61tanulnakirodalomtortenetet,miielemz6st,esztddkeiisajniltam6ket. Ssz6gyelltem
P.3 lT :l*\ a hallgat6s6gban egygdiilimagy.arorsz6gi - azeglszors"dg nev6ben. S azolihelyett is, akikdra.Gy.+
kiildt6k Erddlybe a hazai irodalomtudominyt k6pviselni.
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Egyenbhiz, egyening

Tan6v eleji hangulat a taniriban. Melank6lia a lyukas 6r6n. S hogy ne feledjem, 1991-et irunk. Egy h6lgy levelet ir, s kiiz-
ben tiinddik Ttindl6se k6rd6s formit iilt. ,,Hogy kell most cimezri, Ur vagy elvl4rs?" Mire egy m6sik h6lgy, efEsen ,,(Ir,
dr6g6m, rir, de ha a pirtodnakcimzel, akkor elwirs".
Amikor m6g mindenki elwirsvolt, talilta ki a gimndzium igazgat6ja; a tanul6k hordjanak egyeninget, egrenblfizt. R6-
zsaszint. Mindig, ha iskol6ba j6nnek. A tantestiilet b6lintott, s az egrszem6lyes ddnt6s tdrv6nny6 v6lt. n tOrv6ny ellen v6-
t6kpedig biintethettikk6. Hozzikell tenni, hogy a tanul6k tdbbs6geazuniformizil6st elfogadta. Nemrossz az,haazem-
ber beler6zsaszinesedik a ny6jba. Ahogy viszont el kezdett reformosodni a vil6g, fedezt6k fel tanul6k tdbben 6s egyre tiib-
ben szem6lyis6giiket. Rebelliskedtek. A tiskiban hordtik az inget, bl6zt, s csak az oszt6lyban 6lt6tt6k magukri, frik6nt
annak a tan6rnak az 6riija el6tt, aki szimonk6rte az egyenviseletet vagy akir6l ismeretes volt, hogy jelenti a rendbont6st
az igazgat6nak.
Ahajdani igazgat6i d6nt6sre,- azrgaqat6t a t6rt6nelem vihara m6r elsodorta p6rtfunkciondrius f6rj6vel egyetemben,
- a tantesttilet akkortijt igencsak nagyot Mlintott. Esmi6rt is ne? Uniformia{linevel6s; krivetkezettezazeiwdrtrend-
szerii 6llam nevel6si elveibcjl.K<izben azonban t6rt6nt egy6sm6sa t6rsadalomban is meg a pedagogiiban is. fin a tantes-
tiilet ma sem kivinvilltoztatni a r6gi gyakorlaton. R6zsaszin ing, r6zsaszin blfiz. J6 volt eddig, j6lesz ezut6n is. Hovato-
vr4bbhagrom6ny.
Am a tanul6k ldzadnak. Egyikiik-m6sikuk - 6r6n egyenl6re -tgyfogalmaz, hogyez szem6lyi#gtik elsziirkit6se, az is-
kolai hatalom antidemokratikus torekv6se. S m6r vannak nem kevesen, akik nem iiltik fel a bl6zt 6s inget, s arra v6rnak,
hogy ebkil iigyvdljon. Uniformis-botrinyt szeretn6nek. Azt rcm6lik ugyanis, hog;r ennek fiiggv6ny6ben t6bb mindenr6l
sz6 eshet, p6ld6ul arr6l, hogy cjk mit szeretn6nek 6s mik6nt.
Felvet6d6tt a tan6riban. Szavaztass6kmegagyerekeket.Ar6zsaszin ing6sblfizm6giscsakaz 6bririikre tapad.Kell-ene-
kik?Atantestiileterr6l,mirmintaszavaz{sr6l,hallanisemakar.,,Legyenekbiiszk6k16,hogyhordhatj6k!" -ezav6le-
m6ny.
Akkor, hogy kell most cimezni? (Ir vagy elvt6rs?

Vfrl B6la

Director Hayfey mdhdszkedik

Sokoldalf ember 6m director Hayfey!Nem csup6n directorkodik, nem csupin 6rit l,6togat es t<irt6nelmet okit, hanem
m6h6szkedik is. Szereti a bogarakat fiilben, fejben 6s kaptirban.

_ _Persze a ,,r6gi j6" paternalista vil6gban kcinnyen 6s sz6pen ment minden. 0Sy nijus-junius fordul6j6n kiadta az
ukitzt:

- Te, te meg te, - mondta a f6rfi tan6roknak - jdttdk pergetni!A kartirsncik majd helyettesitenek benneteket. Ha
nem megy, egy-k6t oszt6lynak majd d6lut6n lesz a tanit6s.

t!6!lgy9: ,,Herceg, hol va"-pg 1 tavalyi h6!" - mondhatn6m Villonnal. Bizony, bizmyviltoztak az id6k, iryvil-
toznia kellett director Hayfey m6h6szked6si gyakorlat6nak is.

Az id6n l6ld6ul a m6h6szked6si f &szezonra azt talfulta ki, hogy beteg lesz. El is ment k6t h6tre tipgrtnzesm6h6szke-
d6sre. Ez igazin 6des betegs6g lehetett!

- Y_l"upueg ugye, merl r6,nk t6rt ez a nagy demokrdcia, nem sziiks6ges a helyi kiirzeti orvoshoz menni teppenzes iigJr-
ben.Hiszkitudja,sz6tlehet-e6rtenivele!MindenkimehethAtahhozazorvoshoz,akir6lrig;rv6li,tippenzesiigyben.glt
s6gre tud jutni.

Pz.j -a lehet6s6get haszn6lta ki director Hayfey is. Bement a megyesz6khelyre, s ott megkereste 6s megtal6lta azt a dok-
tor X Y. urat, aki csod6latos diagrrosztikdval arra az eredm6nyre jutott, hogy director H;yfey s ztrrminaltan6v utols6 k6t

".F$o"qt]"g.k6ros, ha azt tdrtdnelem okit6ssal tdlti az iskol6ban. Menjen ink6bb ai er-Odte mozogni, friss levegcit
Li! Igy val6sult hit meg az 6des, t6pp6nzes m6h6szked6s.

Nincsebbensemmikiiliinds!Hogyanebul6knak az6vv6g6nnemvoltlehetcisegiikfelel6sre, javitisra,azbizonytz6
guk! Mi6rt nem igyekeztek kor6bban? Nem kell mindent az utols6 hetekre hagpi!
Kiildnben is, directorllayfey j6l tudja, h6ny penztlrnekezeka kdlyk6k. Egylt6t drAemjegyet ,,exhas" belehet irni

abba a napl6ba, azt6n mehet is az oszt6lyoais.
Esigrkin!

szamosszegl Balogh Lfszl6
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tapasztalatkell majd ahhoz,hogr gesztusban, sz6bEn,
viselked6sben meg tudja fogalmazni azt, amit mutatni
akar. Eza kedvn6gy 6veskork6riilmutatkozikmeghang-
srilyozottan, s tart nagyj6b6l az 6vod6skor v6g6ig. Igazi
verepldsi, magamutogatisi v6ry is vez6rli ebben a kor-
ban a grerekek magatart"is6t. A fesziilts6g 6rzelmi szin-
k6pe v6ltozatos: benne van az xzrg€ny is, hogy a feln6ttek
el6gedetts6g6t, dics6ret6t provokilja: amama, apapa, az
6v6n6ni l6ssa, hogy 6 milyen iirye", milyen sz6p: benne
van tovibM ebben az indit6kban a grors 6s kiinnyed be-
le6l6k6szs6g, az a varizslat, ahory 6 6t tud v6ltozni, s en-
nek a piratlan lehetds6ge, hiszen kirilyn6 lehet, tiind6r
lehet, ese tleg csavarg6 vag;r kutya, s ha kedve va nhon6,
m6g 6ri6skigy6is. Az 6w6ltoz6snakez a sz6diilete, a m6s-
siv6l6sv6gra fontos hajtoereje ennek a szerepl6sik6sz-
€gnek. S ehhez j6rul m6g a gyermeki fantiziinak 6sgon-
dolkod6snak a jellegzetes, m6gikus mindenhatosigi 6r-
z6se. Nemcsak ilwiitozik, ami dnmagiban is nagy ry6-
nyiini#g, de 6 az, aki iwiltoztat, teh6t varizslatos er6-
vel isrendelkezik.

Az 6vodis korf gyerek, aki pr6hilgat j a a z 6letet, ezen
beliil a lelki 6letet is, ugyanfgy, ahogr ugr6ndozis k6zben
pr6Mlgatja erejet, iigresseS6t, r6ppen 6gy j6tszik a meg-
ismer6s, a bele6l6s lehet6s6g6vel. Amikor jritszik a t6r-
gyakkal, ismerkedik isveliik j6tszik sajit mozdulataival,
mozg6s6val, lgy pr6bilja ki, hogy mire 6s mennyire k6-
pes.

Ebben a korban a g/erekek lelki 6let6nek egyik, ki-
emelkedd von6sa az azonosit6s. Olyan ut6nz6 beleel6s a
m6sikba, amelynek r6v6n egy kicsit olyan leszek, mint 6,
azonosulok vele. A szerepj6tszis ilyen jit6kos pr6Mlko'
zds az azonosril6ssal egy kicsit utr{nozza az rijs.ig6rust, s
iry pillanatnyi bele6l6ssel szinte belek6stol az 6let6be:
egy kicsit f6tyolk6nt bontja sz6t a kendcijEt,igy azt iitt-
sza, hogy olyan, mint a ttind6r a mesekiinlv6ben, s ezzel
eg;r j6t6knyi id6re megtudvalamit a tiind6rs6gr6l.Ilyen
korf gyerekek egy jelmezes jit6k utin megk6rdezik,

hogy,,j6 volt-e tiind6rnsl lsnni", ,,j6 volt-e kirilyki-
sasszonynak lenni" stb., s ez mutatja, hogy az ilyen 6tdl-
tiiz6s val6ban 6w6ltoz6s: aki feliilt6tte a fdty'at, az tiin-
d6r volt, amikor leveti, megint vissza - v6ltozik, s 1g;r
szimukra hiteles iizenetet hoz a tiind6rs6gb6:1.

Az 6vod6skorban, az azonosul6, bele6l6 6w6lltoziL-
soknakebben a nagykorszakiban a kosztiim<is6vodai el-
6adisok nag;ron megfelelnek a gyerek ig6ny6nek, kedv6-
nek A szerep fontosabb a tdrt6n6sn6l, s a kosztiim a sze-
rep eg;rik realizil6sa, amely hozzisegit ehhez a bele6l6s-
hez, iwdltoaishoz.

Az 6vodiskorban a magrmutogatfs, a szerepjitsais-
nak a kedve 6letkori jelens6g.

Megint talilkozunk a szerepben val6 magamutoga-
tisnak a tendencidjival a kilencedik 6let6v k6rtil. Ilyen-
kor is fell6p a grerekekben a szin6szked6s kedve, de ezen
a szinten mir a szerepn6l l6nyegesebb a tdrt6n6s. Ilyen-
kor is a bele6l6s vez6rli a gyerekeket, de most mir nem
egy szerepet, hanem egy sorsot szeretn6nekmeg6lni. Sor-
sot, amelyben kifejez6sre juttatj6k azokat a tulajdonsii-
gokat, amelyekkel rendelkezni szeretn6nek, azt a sorsot,
amely idailk6pk6nt sz6vi 6t k6pzeletiiket. Az indi6n-j6-
t6k, amit parkokban, j6tsz6tereken folytat6lagosan szer-
vemek a gyerekek, olyan tiirt6netek lejitszisit kinilja.
amelyben a b6torsig, a szolidarilis, az iigyess6g tulaj-
dons6gait, s ide6ltulajdonsigaikat realiz6lhn136L.

Ebben az 6letkorban a szerepl6s ig6nye mir nem 6let-
kori jelens6g, inkibb szem6lyis6gvon6s. Sok el6m6ny
kell hozz6. Olyan mint6k 6s hat6sok, amelyek ezt a disz-
pozici6t kibontj6k, 6s olyan pszich6s be6llitotteig, amely
a szerepszerii lej6tsz{st 6s kifejez6st megval6silisk6nt,
az d,nkifejezds 6r6mek6nt 6li meg. Erre a szerepszerii, va-
l6jiban m6r szin6szi j 6t6ba a gyerekekt 16 kell vezetni,
segiteni kell az ilyenir6nyu fejlcit6siiket, eglrsz6val erre
kell szocializilni riket.
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