
Té l i s s é l

Kere~ztül fúj a téglákon,
keresztül fúj a vert falon,
keresztül fúj a sziklákon
a télnek dühe borzalom.

Keresztül fúj a bőrömön,

keresztül fúj a csontomon,
pedig hogy ne fázzam nagyon,
lelkemet is begombolom.

A dühöngő északi szél
iszonyú erőre kapott
szívemből is kifújta, de
t'isszafújta a ~ánatot.

Sors

Miko?' megszületünk,
gazdagokká válunk,
mert velünk születik
merész ifjúságunk.

De elpazaroljuk;
elcsalja az élet,
s nem szerzünk mást rajta,
csak az öregséget.

NYŐGÉRI J6ZSEF

Jelek

Nekem a nyárfa azt jelenti,
hogy gyerek voltam egy tanyán,
nekem a jácint ezt jelenti,
hogy kertjébe vitt nagyanyám.

Egy ibolyaszál azt jelenti,
hogy volt eg!J~zer egy szerelem,
egy ?)onatfütt-y az éjszakában
távol tájat jelent nekem.

Mint gyorsírással teli irka,
[elekkel. zsúfolt a világ,
s szívünkkel kell megfejteni
a sok-sok hieroglifát.

Yárlak

Várlak, várlak én mindenütt,
utcasarkokon, fák alatt,
várlak én állomásokon,
akkor is, ha nem jön vonat.

Várlak, ha tűzni kezd a nap
és a hold küld rám sugarat,
s ha már a földön nem leszek,
'L'á1'lak majd minden ég alatt.

ÖVEGES PROFESSZOR
igy ismerik, emlegetik, keresztneve nélkül. A professzor megjelölés nála

nem hivatali rangot, beosztást jelent, hanem egy félország őszinte megbecsü
lését, egyéniségének, életművének lényegét. Fél százada is elmúlt, hogy tanít:
élőszóban, írásban, rádióban, televízióban, közben 35 évig a katedrán is. A fi
zika törvényeinek, összefüggéseinek lelkesebb, termékenyebb, ismertebb népsze
rűsítője nem élt még hazánkban. Egy bibliográfiában 39 könyvének eimét ta
lálom, maga közel 250 cikkét tartja számon, 256 előadást tartott a rádióban,
135 alkalommal a televízióban szerepelt, Hogy üzemekben. falvakban, iskolák
ban, művelődési házakban hányszor adott elő, maga sem tudja, megbecsülni is
nehéz.

Kedves, szíves, közvetlen, a vele való találkozás is élményt jelent, szinte
személyes ismerősnek érezzük. Láttam, hogy öreg parasztokkal milyen termé
szetesenbeszélget az Élet és Tudomány cikkeinek érdekességeíről, mintha év
tizedek óta közöttük élő társuk lett volna. Mikor kisiskolás lányomnak mondom,
hogy kinek a könyveit lapozgatom: ez az a varázslóforma, érdekes bácsi, aki
a tévében szerepel - jegyzi meg.

Hozzá igyekezve egy idősebb járókelőtől kérdem, hol. találom a Varsányi
udvart, Szemrehányóan néz rám: "Hát ott lakik az Öveges professzor" - mínt
ha bűn lenne nem tudnom. Mondom, hogy tudom, éppen őt keresem. Erre
megenyhül, szíves szóval, hosszú magyarázattal, főleg pedig Öveges professzor
lelkes dicséretével igazít útba. Háromszor is lelkemre köti, hogy adjam át üd
vözletét,
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Zsúfolt, könyvekkel, képekkel, szobrokkal teli lakásában fogad. Asztalán ér
téktelennek tűnő kacatok, dobozok, üvegek, egy rozzant székjének négy lába
sztaniollal bevonva. Igaz, e limlomok jó része ismerős: könyveiben megírta, a
tévében megmutatta, hogy milyen érdekes kísérleteket lehet végezni egy mű

anyag pohárral, öreg fésűvel, néhány üveglappal.
Önzetlen, megértő, adakozó ember. Anyagiakat is ad a megszorulónak, de

az izraeliták lapjában közölt hálás emlékezésben olvasom, hogy három évtizede,
az embertelenség korszakában, adott életet jelentő menedéket is. Maga nem szólt
erről, a hálás megmentettek elevenítették fel negyedszázaddal később. Ö csak
ennyit fűzött hozzá: "Nem tettem semmit, és ha tettem is, az mind kevés volt".

Puritán egyszerűségben él. Bort legfeljebb azért tart, mert tisztelői megaján
dékozzák vele, ő csak vendégeinek bontja fel, nem dohányzik, este hétkor már
aludni tér, de látogatóját már hajnali hatra invitálja.

Göcsejben született Pákán, 1895. november 10-én. Falusi értelmiségi család
gyermeke, anyai nagya'pja 23 kis község orvosa, apai ősei több nemzedéken át
tanítók. Dédöregapját épp száz esztendeje ünnepelték 65 éves néptanítói szolgá
latáért. Apai ágán 250 évre minden ősét tanítónak tudja, rokonságából 43 pe
dagógust tart számon, bátyja pár éve még szülőfalujának becsült könyvtárosa
volt, unokaöccse a zalai középiskolák felügyelője.

Apja korán meghalt, a tudásra vágyó fiú, négy gyermeket nevelő anyja hő
siességének, derék emberek segítökészségének, majd tanárainak hála, mégis ta
nulhatott, s a gimnázium hatodik osztályának elvégzése után felvételt nyert a
piarista rendbe.

"Mint őseim, én is a nevelői, tanítói hivatás iránt éreztem hajlamot, külö
nösen a hozzám hasonló szegény, éhező és nagyon-nagyon tanulni vágyó gyere
keknek szerettem volna adni valamit az életemmel." 1919-ben kapta meg ki
tűnő rendű tanári oklevelét, majd Szegeden, Tatán, Vácott, végül Budapesten volt
gimnáziumi tanár, a felszabadulás után a Közgazdasági Egyetemen intézeti ta
nár, 1948-tól a Pedagógiai Főiskola tanszékvezetője. 1955-ben kerte nyugdíjaza
sát, a köztudatban azóta lett igazán Öveges professzor.

Közben is, ma is élénk közéleti szelgálatot végez. Dolgozott a Közoktatási
Tanácsban, tudósi és papi tekintélyével már 1949-ben tevékeny részese volt a
békemozgalomnak. A békekonferencián hangzott el szép vallomása: "... szólok
mint nevelő és szólok mint ember. Szólok mint egy azok közül, akik mezítlábas
szegénységben gyermekeskedtek, és akiknek már gyermekkorukban a könyv, a
tudás lett volna mindenük... szólok.. mint egy azok közül, akik életének ér
telmét mindig a másokért végzett önzetlen munka adta meg."

Pedagógiai, közoktatási tevékenysége nemcsak a természettudományos okta
tást szorgalmazta, hanem a szemléltetést is. Szinte megszállottja annak a gon
dolatnak, hogy a legbonyolultabb fizikai jelenségeket is igen egyszerű eszközök
kel be lehet mutatni. Amikor erről a Közoktatási Tanács egyik kiadványában
1949-ben vallott, talán még sokan megmosolyogták:"Küldjenek ki engem a leg
kisebb faluba, ahol az iskolai szertár helyén ma még csak fű nő. Mondják meg
előző nap, hogy másnap az általános vagy középískolaí , tananyag melyik kísér
letét végezzem el. Én felkutatom a háztartásokat, félhasználom a míndénütt ta
lálható limlomot, és másnap bemutatom azt a kísérletet, még ha a háromféle
rádióaktív sugárzást vagy a rádium emanációgáz keletkezését kell is bemutat
nom vagy felezési idejét megmérnem."

Hogy mindez .lehetséges, azóta igazolta. Igazolta könyveinek sorával. A mint
egy 40 kötetből néhány cím: A legtíjabb kor fizikája; Az éld fizika; Játékos
fizikai kisérletek; .....Elektromosságtan és az élet; Kis fizika: Kísérletezzünk és
gondolkozzunk (500 otthoni eszközzel elvégezhető kisérlet); Érdekes fizika; Szi
nes atomfizika; A fegyverek fizikája; stb.

Az egyik tv-adásában érdekes és szemléletes versenyre is vállalkozott. "Bár
ki megmérheti a hang terjedési sebességát az asztalon" című előadásában. ver
senyre hívta a legmodernebb, sok ezer forintot érő, az időt ezredmásodperc
pontossággal mérő műszerű laboratóriumot. Mi volt az ő felszerelése? Három
üres konzervdoboz. egy mérőléc és egy "a" hangsíp. Ezekkel dolgozva, ponto
sabban kapta meg a hang terjedési sebességét, mint a precíz műszer. Ilyen és
hasonló !jOO kísérletet ír le a Kísérletezzünk és gondolkózzunkeímú könyvében.
A jelenség mélyén lejátszódó fizikai törvények könnyed megértetésével gyÖ~'

nyörködtet és gazdagít. Meggyőz, hogy jelenlegi tudásával rövidesen a- jólét leg-
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magasabb fokára juthat el a békében élő emberiség. De meg is semmisítheti
önmagát. Ezt bizonyítja utóbbi könyve: A fegyverek fizikája.

Mi készteti ezt a nyolcvanéves embert a lobogásra, írásra, előadásra. ha
kell, a filÍnszereplésre? Erről is nyilatkozott, arról szólva, hogy napjainkban az
emberiség életében mérhetetlen szerepet játszanak a természettudományok. A
boldog, gazdag jövő anyagi alapjait rakják le. "Boldog vagyok, hogy hozzájárul-

. hatok ehhez az általános műveltség új, életszerűbb felfogásának kialakításával
is!" - vallja.

Sikerének titkai? - Csillogó, szinte gyermeki ártatlansággal. hittel tud be
szélni. Műszavakhoz, idegen kifejezésekhez, bonyolult körmondatokhoz, tudősi

fennköltséghez szokott honfitársaink felfigyeltek arra, hogy valaki magyarul, egy
szerűen, érthető szavakkal szól a tudományról. A ragyogó műszerek, gombok,
kapcsolók helyett a mindennapi élet használati, sőt használatból kidobott tárgyai
val játszik, szemléltet. Arra épít, hogy a gyermek és a felnőtt egyaránt szeret
tudományosan játszani, kísérletezni - ha van mivel.

Ezt írja egy helyen: "Szavak, szavak a légbe oszlanak, kísérletünk száz szó-
nál többet ad: / Élő tudást! Ez kincs l Marad l" ,

"Mindig azt mondom, amit magam is szeretnék hallani - és úgy mondom,
hogy a közönség ne érezze, hogy oktatják, hanem mintha tudományos varieté
ben szórakozna." - "Ezt a stílust, ezt a módszert tanítani kellene az egyete
men" - írta .egy munkás hallgatója.

A könnyedségéért megdolgozik. Nemcsak immár fél évszázad tapasztalatá
val, hanem mindennapi felkészülésével is: "Minden szereplésemre úgy készülök,
mint egy ünnepre. Hiszen millióknak akarok valami szépet, értékeset adni. Szin
te lázban tervezek, írok. Ez a láz nappal kellemes. De amikor éjjelente még
álmaimban is a témákkal viaskodom - az már fárasztó." Ez a viaskodás az ára
annak, hogy ilyen ajánlásokkal kaphasson névnapjára üdvözlő lapot: "Egy mun
káscsalád nevében annak, akinek előadásait legjobban szeretjük a rádióban és a
televízióban." Ez egyúttal a fizetsége, jutalma is, hogy nem dolgozott, tanított
hiába.

Örül persze a hivatalos elismerésnek is. Örül annak, hogy a Kossuth-díj
első kiosztásakor, 1948-ban már a díjazottak között szerepel. Megkapta az Ok
tatásügy Kiváló Dolgozója cimet, a Szocialista Munkáért Érdemérmet, a Bugát
emlékérmet. 1970-ben a SZOT-díjat is.

1960-ban írta: "Hiszem, hogy a megismerés és az átélt tudás szépsége fel
ér a legmagasabb művészí élménnyel, de nemcsak gyönyörködtet, hanem segít
a természet erőinek megismerésében és felhasználásában, jövőnk építésében."
Életművének legnagyobb elismerése, hogy ezt az élményét sokunkkal sikerült meg
osztania.

MIKES MARGIT VERSE

Tüsek
A RANOLDER INTÉZET ALAPíTÁSÁNAK SZAZADIK ÉVFORDULÓJÁRA

764

o mennyi sírmély, mennyi kétség,
döbbentő, fojtó vaksötétség
sorvasztotta a szívemet!
azt hittem, mindent eltemet
az omló világ, ami szép volt,
oly félelmetes. volt az égbolt,
oly rémteli, fenyegető.'

tüzet dobált az emberekre,
s tüzet fogott a háztető,

utcák, hidak, városok, falvak
túzben égtek, bombák zuhantak,
és a lélek
maga is tűzzé 1,áltozott,
!ölperzselt minden reménységet.

S most kéred, emlékezzem vissza
u tiszta édes gyermekkorra!
de előbb el kell oltani
a tüzet,
a füstjét földbe fojtani,
hogy kitisztuljon az a táj,
hogy kiérjek a napsütésre 
megidéznicsak úgy lehet
azt a csodálatos jelent
mikor a gyermek eszmélni kezd.
Akkor is tűz, de más tűz égett,
a Szépség tüze ragyogott.
maga a túltelített élet
tündökölt és kápráztat.ott,


