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Gondolatok az ünneplésről
egy nyírbátori évforduló kapcsán

Két  esztendővel  ezelőtt,  induló  együttműködésünk  első  eseményeként,  a
főiskola  vezetése  és  a  kapcsolat  létrejöttén  munkálkodó  oktatók  meghívást
kaptak a toulouse-i Saint-Simon speciális iskola és diákotthon 50 éves évfordu-
lójának ünnepségsorozatára. Nem szeretném az olvasók rokonszenvét egy,  a
pedagógiai szakmaiságot és a gasztronómiai élményeket egybemosó dichotóm
elemzés során elveszíteni, de a záróünnepség kizárólag háziasszonyi megítélé-
semet veszélyeztető interpretálását kevésnek érzem.

Rosszhiszemű előítélettel olvastam a programban, hogy az addig a bőség jegyében
zajló ünnepség egy „grand omlett”-tel zárul.  Persze, a „libamáj libamájjal” után,
amikor az intézményben élő gyerekek és fiatalok is részt vesznek a bulin, már csak
egy tojásrántottára telik.

A nagy omlett  800 tojásból,  sok-sok liter  olajból és  két  láda snidlingből
készült egy hatalmas serpenyőben, amit targonca helyezett a szabad tűz fölé.
Szakács irányításával, ünnepi egyenruhába öltözött pedagógusok és dolgozók
közreműködtek  az  alkotásban.  A bámészkodókat  — köztük  az  odasereglett
gyerekeket is — csak biztonsági távolságra hessegették. A rántottát nagy tálcá-
kon vitték az ünnepi sátorba,  ahol a svédasztalok elegánsan feltálalt  sültjei,
salátái, a tenger és a szárazföldek gyümölcsei és rafinált édességkompozíciók
társaságában kínálták az ünneplőknek. Mindenki sorbaállt. A soralkotás szem-
pontja — feltehetően — az éhség és bizonyos képességek fejlettsége — nevez-
zük elegánsan például érdekérvényesítő képességnek — voltak. Előttem egy
értelmileg akadályozott udvari munkás állt, mögöttem Toulouse város polgár-
mestere. Az egyik asztalnál sikerült felfedeznem azt a kisfiút — arab vendég-
munkások elhagyott és most éppen bőszen táplálkozó gyermekét —, akivel már
korábban ismeretséget kötöttem. Hozzánk telepedett még — akkor tudtam meg
— a quebecki egyetem egyik tanára, a már említett udvari munkás és három
főiskolai hallgató. Bemutatkoztunk egymásnak, beszélgettünk.

Azóta sokszor és sokhelyütt nem ízlett a trakta, nem azért, mert elszoktam a perkelttől
és a rántott  hústól.  Zavarnak,  bántanak az ebédlők térelválasztói,  melyek sem a
látványt, sem a szagot nem tudják elszigetelni, viszont kijelölik az első és másodren-
dű állampolgárok helyét.
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Mivel nem csak a fogalmak, a személyiség is (lassan) érlelődik, már nem a
térelválasztó zavar, hanem a mögötte felsejlő tekintélyelvű működés. Nálunk,
Kelet-Közép-Európában nem a demokratizálódó vircsaft hozott létre egy de-
mokratikus intézményrendszert,  hanem a rendies szervezetekre parancsolunk
egy „demokratikus” működést. A térelválasztó tehát csak egy (építészeti) nehe-
zék. A nehezékek sorát kell leküzdeni.

Személyiségem lassú érlelődésének (gyógyulásomnak) egy jelentős állomá-
sa Nyírbátor. Az  Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szak-
iskolával egy esztendeje kerültem munkakapcsolatba. A Felzárkózás az Európai
Felsőoktatáshoz (FEFA)-project  támogatásával  az oligofrénpedagógiai  tanszék
egy munkacsoportja lehetőséget kapott arra, hogy diákotthonban élő, tanulás-
ban akadályozott gyerekek és fiatalok lakóközösségeinek kialakulásánál bábás-
kodjon. Nyírbátorba későn érkeztünk, már csak a keresztszülői szerepre vállal-
kozhattunk.

Befogadásunk megtisztelő jeleként az intézmény névadójának,  Éltes Mátyás
születésének  121.  évfordulója  alkalmával  rendezett  szakmai  és  kulturális
napokon, munkatársként vehettünk részt.

1994.  február  24-én  délelőtt  a  Kelet-Magyarországi  Tankerületi  Oktatási
Központ vezetői és szakterületi munkatársai fórumon tájékoztatták az egybe-
gyűlteket  munkájukról.  A pedagógusok egy része számára a mai napig sem
igazán tisztázott és  elfogadott  funkciójú szervezet tevékenységének szakmai
szempontú megítélését akadályozta, illetve befolyásolta az életre hívása mentén
kialakult megválaszolatlan kérdések sora és a máig sem csillapodó — feltéte-
lezhetően politikai ihletettségű — ellenszenv.

Délután megkezdődött az ünneplés. A Tinódi Sebestyén Állami Zeneiskola
hangversenytermében az Éltes Mátyás Általános Iskola növendékei és dolgozói,
valamint  a  zeneiskola  hallgatói  és  oktatói  ünnepi  hangversenyt  adtak.  Sum
Ferenc igazgató  úr  rövid  köszöntőjében  Éltes  Mátyásra emlékezett.  Kozma
Lászlóné zeneiskolai igazgató-helyettes asszony az intézmények kapcsolatáról
beszélt,  az  Éltes  Mátyás  Általános  Iskolában folyó  hangszeres  és  vokális
foglalkozásokról, a zeneterápiás munkáról.  Nagy sikert aratott — különösen
büszke növendékei körében — az Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon
dolgozóiból rekrutálódott „Cantiléna” Kamarakórus.

Másnap — szép ruhába öltözött gyerekek és felnőttek — közösen ünnepel-
tünk. „A játék az gyönyörű” címmel gyermekműsort láthattunk. A műsor rövid
volt és kellemes. Még a lakóközösségek óvodásai is bírták figyelemmel, türe-
lemmel, őket vigyázó igazi és „fogadott” testvéreiknek nem adódott feladatuk.
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Ezután a gyerekeket kívánság-videokazetták és játékok várták, ebéd után pedig
— diszkó.

A felnőttek  szakmai  programját  Kovács  Jánosné gyógypedagógus  „Éltes
Mátyás  műveiről  — műveiből” című  előadása  vezette  be.  A ma  pedagógusa
számára is időszerű, bölcs üzenetek után az intézmény belső pedagógiai pályá-
zatának értékelése következett. A pályamunkák elbírálásának megtisztelő fel-
adatát Gaál Éva kolléganőmmel láttuk el.

A pedagógiai végzettségű pályázók az iskolai és a diákotthoni élet szinte
minden területét megjelenítették dolgozataikban.  Bajnok László pszichopeda-
gógus: „Viselkedésvizsgálat az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál kötött és
szabadidős tevékenységben” című „győztes” pályamunkájának fontos tanulsá-
ga, hogy a gyerekek előéletének, adottságainak, személyközi kapcsolatainak és
a nevelés számos egyéb feltételének alapos megismerése és elemzése árnyal-
tabbá, tudatosabbá és egyben kreatívabbá is teheti a pedagógiai beavatkozás,
segítés  rendszerét.  Szilágyi  Lajosné kollégánk  a  diákotthonban  élő  fiatalok
példaképválasztásáról  írt.  A  serdülőkor  problematikájának  többszempontú
elemzésében  hangsúlyozza  a  nevelői  minta  és  hitelesség  fontosságát.  Igen
korszerű, időszerű problémát elemez  dr. Bárd Tiborné: „Tapasztalataim a kör-
nyezet- és természetvédelmi nevelőmunkában” című dolgozata. Nagyon hasz-
nosak a konkrét példák, illetve azon lehetőségek leírásai, hogyan vehetnek részt
közvetlenül a tanulók a környezetvédelmi munkákban.  Petrás György a törté-
nelemtanítás helyzetét elemző pályamunkájában egy emberközpontú, önállóan
kialakított,  és  egy „gyógypedagógia”-központú,  tanult  pedagógiai  gondolko-
dásmód  — igen  tanulságos  — küzdelme  érezhető.  A dolgozat  bemutatását
elsősorban az önelemzésre  és  a  konkrét  tanulói  tevékenységek szervezésére
koncentráltan  javasoltuk.  Papp Miklósné:  „A körjátéktól  a  versenysportig”
című  dolgozatában  (test)nevelés-pszichológiai  szempontokról,  a  pedagógus-
kollektíva — a testi nevelés érdekében történő — egységes feladatairól és valós
szerepvállalásairól, a testnevelés személyiségfejlesztő hatásairól és lehetőségei-
ről, a játék fontosságáról, pedagógiai élményeiről ír. Igen jó dolgozatok szület-
tek  még  a  tanulás  tanításáról,  az  egyéni  korrekcióról,  a  fogalmazástanítás
fortélyairól, a speciális szakiskolai munkáról, a művészeti nevelés lehetőségeiről
és szükségességéről, az iskolaotthonban oktató-nevelő pedagógusok szerepéről,
a fiatalok utógondozásának tapasztalatairól és a matematikatanításról.

Csernyi  Józsefné gyermekfelügyelő:  „Ünnepek a  csoport  életében”  című
dolgozatából megtudjuk, hogy lehet leküzdeni ünneplési módjaink differenciá -
latlanságát, az ünnepek személytelenségét, azonos koreográfiáját, melyek miatt
gyakran a résztvevőkön kívül zajlik az ünneplés, bennük nincs ünnep.  Kéziné
Karácsony Katalin: „Egy nyári nap az erdőben” című írásában a gyermekfelü-
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gyelői munka céljait,  szerepét, tartalmát elemzi. Kiváló érzékkel ragadja meg
azokat a nevelési-fejlesztési lehetőségeket, amelyek a funkcionális — vagyis a
gyereket és környezetét kapcsolatában vizsgáló és értelmező — gondolkodású
pedagógia  eszköztárát  jelentik.  Tanulságos,  jó  olvasmány az  állami  nevelt
gyerekek családban történő nyaralásáról szóló pályamunka és a lakóotthoni
életet bemutató dolgozat.

Nyírbátorban — mint a legtöbb intézményben — különböző szakmai kva-
lifikáltságú  és  szakképzetlen,  különböző  életutakat  bejárt,  a  (pedagógiai)
jó(k)ról  és  az  oda  vezető  utakról  eltérő  módon  érző-gondolkodó  emberek
dolgoznak. A tanulásban akadályozott  gyermekek általános iskoláiban és diá-
kotthonaiban  gyakran  tapasztalunk  erőteljes  — a  társadalom értékrendjéből
táplálkozó és azt megerősítő — hierarcikus működést, és igen gyenge horizon-
tális kommunikációt, együttműködést. A délelőttös, osztályban tanító, és dél-
utános, nevelőtanári feladatokat ellátó szakemberek, illetve a gyermekfelügye-
lők közti  — a gyerekek számára is  sokszor nyilvánvaló — ellentét  gátolja  a
gyermekek és fiatalok fejlődését szolgáló hétköznapok és ünnepek kialakítását.
Hiszen a gyerekek „szocializálásában” egyforma lehetőséget és értéket képvisel
a reggeli ébresztő forgatókönyve, a tanítási óra, a délutáni szabadidős foglalko-
zás, a reggeli,  az ebéd és a vacsora, a zuhanyozás és a csevelygés a takarító
nénivel és a fűtőkkel, ünnepeink.

Nyírbátorban nincs hierarchia. Mindenki ugyanazért a célért dolgozik, úgy, hogy
pontosan tudja, mi a feladata, és azt is tudja, hogy munkája láncszem, nélkülözhetet-
len láncszem a folyamatban. Mindenki feltárja gondjait, tájékoztat, együttműködik,
visszajelez. Élményeit leírja. Azt, amit csinál és ahogyan csinálja. Hitelesen. Meg-
tűzdelve vágyaival, reményeivel.

A pályamunkák „értékelése” után a „legjobbnak minősített” dolgozatokat
bemutatták szerzőik. Majd  Gordosné dr. Szabó Anna, nyugalmazott főiskolai
főigazgató-asszony,  a  rendezvény  fővédnöke,  Éltes  Mátyás munkásságáról
mesélt,  új tudásokkal és érzelmekkel gazdagítva a vendéglátók nem csekély
alapkészletét.  Ajándék-meglepetést  is  kapott  az  intézmény:  régóta  vágyott
fénymásolatokat Éltes-munkákból a gyűjteménybe. Az ünnepi ülés zárómozza-
nataként a professzorasszony egy „új” Éltes-karcolatot olvasott fel a „Cigány-
gyermekekről” címmel a Néptanítók Lapja egyik 1986. évi számából.

Nyírbátorba  menet  már  a  vonaton  éhes  vagyok.  Örülök,  ha  disznótorba
hívnak. Nem Sum Feri vendége vagyok, hanem az intézeté. Nem a vendégnek
szól az ünnep. Ők ünnepelnek, a gyerekekkel.

Szabó Ákosné
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