
E M L É K I R A T 

1986. december 31. A mai nappal nyugdíjba vonulok, 
s pedagógusi pályám végére teszek pontot ezen emlékirattal. 
Harminckilenc évi munkaviszonyomból pontosan negyed 
századot tanítottam Vácszentlászló nagyközségben, s huszon
egy évet egy iskolában. 

Bács megyéből "jött-ment"-ként kerültünk ide felesé
gemmel, és oktató-nevelő munkánk végérvényesen ide kötött 
bennünket. Meghonosodtunk, vácszcntlászlóiak lettünk. Azt 
hiszem nyugodt lelkiismerettel állíthatom, sikerült beillesz
kednünk a település közösségébe, mely - minden bizonnyal 
munkánk elismeréseként - el-, illetve befogadott, s talán meg 
is szereteti bennünket. Úgy érzem, hogy több száz volt tanít
ványunkon keresztül hosszú időre nyomot hagytunk pedagó
giai tevékenységünkkel a községen. E tények - véleményem 
szerint - feljogosítanak , sőt megkövetelik tőlem, hogy isko
lánk elmúlt húsz évi pedagógiai munkájával kapcsolatban 
szerzett tapasztalataimról számol adjak, s elmondjam elképze
léseimet, javaslatomat az iskola megújulásának lehetőségétől, 
feltételeiről. Nem külső szemlélőként teszem ezt - kibicként, 
akinek semmi sem drága - , hanem mint e munka részese, 
belülről vizsgálva a tényeket. 

Iskolánk oktató-nevelő munkájában - különös tekin
tettel a felső tagozatra, bár az alsóban is láthatók már erre 
utaló jelek - az elmúlt 10-12 év alatt jelentős visszaesés ta
pasztalható. 

...Gondoljuk csak végig..., hogy megtettünk-e mindent 
az eredmény érdekében, s nem történt-e mulasztás mun
kánkban. 

A. Osztályzatainkat, osztályzásunkat álhumanizmus 
vagy szubjektivizmus befolyásolta-e? 

B. Megfelelő módon, folyamatosan és következetesen 
ellcnőriztük-e tanítványaink munkáját? 

C. Feleltcttünk-e az előírások arányában, avagy a fél
évi és évvégi zárás előtt gyors egymásután íratott felmérések
kel biztosítottuk a megfelelő számú jegyet? 

D. Jegyhiány esetében, számonkérés nélkül kerültek-e 
bc osztályzatok a naplóba "órai munkáért" indokkal - ahol 
és amikor a szükség megkívánta? 

E. Minden órát, szakkört korrepetálási megtartóitunk-
e mindig, pontosan: 

F. Dolgozatoknál, írásbeli számonkérésnél megköve
teltük-e szigorúan az önálló munkát, vagy az eredmény, il
letve a saját munkánk igazolása érdekében elnézőek voltunk, 
s nem akartuk észrevenni a nem tiszta munkát? 

G. Volt-e rá eset, hogy igazgatói vagy felügyelői láto
gatáskor előkészítettük az órát, s a siker érdekében megbe
széltük, hogy ki, miből felel? 

H. Előfordult-e, hogy valaki felkészületlenül, ótavázlat 
nélkül ment be helyettesíteni, de a naplóba ilyenkor is szak
szerűként került beírásra a kimutatásba? 

I. Elvégeztük-e mindig a szükséges és előírt kísérlete
ket, szemléltetéseket a tantervi követelményeknek megfele
lően? 

J. Történt-e olyasmi, hogy a rosszul sikerült felmérés, 
illetve dolgozat jegyei nem kerültek be a naplóba, vgay újra 

megiratásra került a dolgozat, hogy ne rontsa a tantárgyi átla
got? 

K. Vállaltuk-e mindig és mindenkivel szemben a fe
gyelem megszilárdítása érdekében az ütközést, a gyerekekkel 
és a szülőkkel egyaránt? 

...Tudom, hogy akár a nagyfokú fegyelmezetlenség, 
akár az oktatás alacsony színvonala, eredménytelensége nem 
csak vácszentlászlói jelenség, hiszen az utóbbi hónapokban 
igen sokat foglalkozik a sajtó az általános iskola igen alacsony 
teljesítő képességével. Ezen nincs mit csodálkozni, hisz épp 
ma olvasom a "Magyarország"-ban: "...a magyar iskola évtize
dek óta nem képes betölteni hivatását." Ezt bizonyítja végső 
soron igen éles kritikával Magyar József: A mi iskolánk c. 
filmje is. 

Ez azonban minket nem vigasztalhat. Az semmikép
pen sem iörvényszerű, hogy nálunk ennek így kell lennie. A 
magyar gazdaságban is igen komoly bajok vannak. De azért 
akad Győri Vagongyár, van Bábolnai Állami Gazdaság. Igaz, 
ott van olyan vezető is, mint Horváth Ede és Burgert Róbert. 
E kivételek ékesen bizonyítják, hogy az eredményességnek 
legfőbb biztosítéka a jó vezető. 

T Ó T H I M R E 
nyugalmazott tanár 

(Folytatjuk következő számunkban.) 
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