
75 éves Héjjas Endre

Héjjas Endrének, aki október 4-én tölti be a 75 évet, a folytonosság a fő jellemzője. 
Munkás élete - a pályakezdés első szerződéses iskoláit leszámítva - megszakítás nél
kül egyazon intézmény, az ötven év alatt már negyedik elnevezést megért szegedi ta
nárképző főiskola keretein belül telt el. Néhány évnyi szakvezető tanárság után az orosz 
tanszék meghívta a módszertani képzés adjunktusának. Itt lett docens, s a világtapaszta
lat ismerete és a személyes tapasztalatgyűjtés (Anglia, Szovjetunió) révén az általános 
iskolai tanárok nemzedékeit készítette feljövendő hivatásuk lelkiismeretes ellátására.

Töretlen ívben haladt a kezdetben maga elé felrajzolt célok megvalósításában is. 
A gyakorlati nyelvoktatás különböző aspektusainak tudományos kiművelése volt ez. 
A kezdőfok, az ún. bevezető tanfolyamok kialakítása, az 5. osztályos kísérletek, a tech
nikai eszközök alkalmazása alkotta azt a hátteret, amelyből kinőttek az életműve meg
határozó elemeit alkotó könyvei.

A 1OO játék ... eddigi kiadásai kifejezték azt az igényt, amelyet a nem sablonos 
eljárások iránt éreztek a tanárok, s tegyük hozzá, a más nyelveket tanítók is. A magyar
országi idegennyelv-oktatás „nagy Pistái”, Bánó és Kosaras, méltán hívták meg társu
kul az általános és középiskolai tanárok számára közzétett orosz nyelvoktatási meto
dika megírásához. Egyik úttörője lett az alsó tagozatban bevezetésre került nyelvokta
tásnak is a 4. osztály számára írt reformtankönyvével és az ahhoz összeállított tanári 
kézikönyvvel. Mintegy kiegészítette ezeket a tárgy- és szókártyák általa tervezett kész
lete. Az ő ötletéből kelt életre a szerkesztésében több kiadást megért Felsőfokú tovább
tanulásra előkészíti) orosz, nyelvi segédkönyv, amelyet negyedszázada forgatnak már 
haszonnal a jelentkezők. Az általános iskolai oroszoktatás eredményességének konk
rét mérését végezte el egy szellemesen megválasztott közegben, a nyelvet már nem 
tanuló szakmunkásipari tanulók között. Ez volt a disszertációja.

Mindeközben sajátos kölcsönhatásban a fentiekkel végezte igényes bíráló tevékeny
ségét a 3.-tól a 7. osztályig terjedő tankönyvek, illetve a jelentős szakkiadványok (ké
pes értelmező szótár, a barátság hídja stb.) értékelése terén.

A tanárképzés egészének előrelendítéséhcz, főként a komplexen értett nevelőmun
ka magasabb szintre emeléséhez sokban hozzájárult az orosz Druzsba-klub megteremté
sével csakúgy, mint a végzett hallgatók társadalmi beilleszkedésének felmérésével is.

Mindezeken túl a leginkább egyénekre haló, emberformáló tevékenységére lehet 
büszke. Egykori tanítványai - az országos nevű író, az ismert kulturális intézmény 
vezetője, a hazai és külföldi egyetemek tanárai - máig rendszeresen megkeresik em
beri problémáikkal.

Endre, Bandi bácsi, a Tanár úr biztos pont ma is, fiatalos külsejével, elegáns, eszté
tikus megjelenésével és feltétlen őszinteségével. Valljuk be, mindez egyre ritkább erény 
pedagóguskörökben is.
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