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Szülő-gyermek, mester-tanítvány

Galánfi EdeGalánfi Ede

A tisztelet
Volt tanítványom egy üdvözlő-

lapra a köszöntésen túl ezeket írta: 

„Hálás szívvel gondolok a Tanár Úr 

fi gyelmeztető szavaira, hogy te-

gyünk meg minden tőlünk telhetőt. 

Lassan egy éve elveszített édes-

anyám ápolásához erőt merítettem 

szavaiból”.

Nem emlékszem már, hogy mi-

lyen alkalommal hangzott el ilyen 

fi gyelmeztetés, de meghatódva ol-

vastam most e sorokat. Eltűnőd-

tem, ilyen hatása van egy elhang-

zott szónak? Ennyi idő után is volt 

ereje az intelemnek?

És nem maradt el az üdvözlő-

lapról a hála és tisztelet kinyilvání-

tása sem.

A  fogékony gyermeki lélek 

mennyi mindent tesz magáévá! És 

rajtunk múlik, mit lát és hall tő-

lünk. Tisztel-e majd minket szülő-

ket, becsüli-e a szorgalmas, alkotó 

embereket, értékeli-e a munkában 

elfáradt időskorúakat?

A  kérdéseket lehetne folytatni. 

A  válaszok nem lesznek minden 

tekintetben az elvárásnak megfe-

lelőek. Sokat kell tennie szülőnek, 

iskolának, a  társadalomnak a meg-

nyugtató eredményekért. És talán 

nyugdíjas éveimben én is segíthe-

tek még ebben az ügyben.

Így született negyven év tapasz-

talatából egy kézirat, majd egy kis 

tanulmánykötet. Avatott tollú és 

értő egyének értékes gondolatok-

kal ajánlották ezt a könyvet az olva-

sóknak, de számomra még ezeknél 

is sokkal többet jelentettek azok a 

vélemények, őszinte megnyilvá-

nulások, amelyek a könyv olvasá-

sa nyomán születtek, és a tisztelet, 

a  megbecsülés hangján – önként 

– íródtak.

Dr. K. Z. (Pápa): „A  Szenczi 

Molnár Társaság (Budapest) gon-

dozásában megjelent Tanítás és ne-

velés – negyven év a katedrán című 

művéhez gratulálok. A  könyvben 

felvetett gondolatok példaértékűek 

mind a pályakezdő, mind a gyakor-

ló pedagógusok számára.”

V. J. (Celldömölk): „A  kollégák, 

valamint a tanulóifj úság nevében 

nagy tisztelettel megköszönöm ezt 

a munkánkat segítő kiadványt.”

J. I. (Nagyrév): „Magas szintű 

szakmai tudás, a  tanítás-nevelés 

folyamat tényezőinek, szereplői-

nek, összefüggéseinek világos átte-

kintése és láttatása. Tetszik az em-

beri hozzáállás. Tiszteletet ébreszt 

hivatástudata.”

A  véleményekben sokszor ol-

vasható a „tisztelet” szó, de ez a 

minősítés kiviláglik a leírt gondolat, 

cselekvés, alkotás és magatartás is-

mertetésekből is.

A  könyv L. K. (Kőszeg) szerint: 

„Komoly munka! Éreztem benne a 

prepaszívet!” (A  tanítóképzős nö-

vendékeket nevezték Kőszegen a 

német elnevezésből alakítottan pre-

páknak.) „Vajon teremnek-e mosta-

nában ilyen lelkes pedagógusok?”

S. M. (Ajka): „Meghatódva vet-

tem kézbe és olvasgattam a taní-

tásról, s főleg a nevelésről írottakat. 

Nagyon sok hasznos, örökérvényű 

gondolatra bukkantam.”

N. J-né (Pápa): „Nem tudom 

leírni, hogy milyen nagy öröm-

mel olvastam ezeket a gyönyörű 

megfogalmazásokat a pedagógus 

pályáról, a  gyermekekről, s  rólunk 

pedagógusokról. Bárcsak hallanák 

ezt ma a főiskolán tanuló pedagó-

gus jelöltek! Számomra nagyon sok 

hasznos, követendő gyakorlat van 

a könyvben. Tanár Úr ezt valóban 

így hitte, így tevékenykedett akár a 

tanítási órán, akár osztálykirándu-

lásainkon.”

Dr. J. Gy-né (Budapest): „Az 

idegenvezetői iskolán egyedül vol-

tam, aki szinte mindenütt járt az 

országban, és amikor megkérdez-

ték, hogy honnan ismerem az adott 

helyet, az első mindig az osztály-

kirándulás volt. Ilyenkor mindig a 

Tanár Úrra gondolok, mert onnan 

van az indíttatás. Milyen ragyogó 

kirándulásokat szervezett, pedig 

akkor nem lehetett valami egysze-

rű, nem volt kínálati piac.”

Az iskolai tanulmányi kirándu-

lás sajátos helye lehet a nevelés-

nek. Az ismeretlen tájjal, a  törté-

nelmi emlékekkel való találkozás, 

üzemekkel való ismerkedés, ma-

radandóvá teszi a tanultakat. Az 

építészeti emlékek, az ipari- és 

mezőgazdasági termelés közvetlen 

megismerése tiszteletet ébreszt az 

alkotók iránt. Értékeljük és megbe-
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csüljük az ember által létrehozott 

műveket, a  mindennapi életünk-

höz szükséges javak anyagát, szer-

kezetét és előállítóit. Megismerve 

megszeretjük azt a földet, amely 

otthont adott, amelyen mi is dol-

gozunk, és azt a népet, amelyhez 

tartozunk.

Idős korban az ember szereti 

viszontlátni a korábbi kedves em-

lékű helyeket. Az elmúlt nyáron 

újra megcsodálhattam – családom 

tagjaival és segítségével – a palóc 

népi építészet remekeit Hollókőn, 

majd a korábban nem látott, az 

1996-ban remekül helyreállított 

várromokról gyönyörködhettem 

a Cserhát, a  nógrádi táj szépségé-

ben. Lefelé menet – mint mozgás-

korlátozott, mankóval – óvatosan, 

biztos talajt keresve ereszkedtem. 

A  fölfelé igyekvő turisták egyike 

rám tekintve így szólt: „Gratulálok!” 

Meglepődve, könnyes szemmel 

mondtam ki a „köszönöm” szót, 

mert éreztem, hogy ebben a meg-

nyilatkozásban nem a szánalom, 

hanem a tisztelet dominált.

A  tisztelet kialakulásában nagy 

szerepe van a személyiségi je-

gyeknek.

K. Zs. (Pápa) olvasatában: „A jó 

tanár követel, de nem terrorizál, 

meggyőz, de nem könyörög, hatá-

rozott, de célszerű kompromisszu-

mokra is hajlandó; következetes, de 

nem makacs; megértő, de nem meg-

alkuvó; az egészséges humor sem 

hiányzik pedagógiai kelléktárából.”

Dr. N. J-né (Zalaegerszeg): „50 

év után sem felejtem odafi gyelő, 

nagyon emberi gesztusait. Hogy 

derűs könnyedséggel tudott okos 

és bölcs tanácsokat adni. Miköz-

ben nagyon következetes volt, 

mindig éreztük békés, jó szándékát, 

és valami megmagyarázhatatlan 

biztonságérzetet tudott nyújtani.”

B. É. (Kőszeg): „S,  hogy mitől 

különleges? Elsősorban az igazsá-

gosság következetességében, a  ne-

velés közös alkotómunkában való 

kiteljesedésben.”

V. Zs. (Veszprém): „Kerestem 

a titkát Tanár Úr! Én ugye egy el-

fogult olvasó vagyok ismert okok 

miatt, de a pedagógiai részek na-

gyon megfogtak, elgondolkoztat-

tak. Több olyan dolog is letisztult 

gondolatok formájában érkezett 

így meg hozzám, amik érzésként 

bennem is megvoltak. Számomra a 

lényeg, az a tartás, az „Életre” útra-

való, ami átsegít a mindennapokon. 

Nyitottság. Mondom rá a példát: 

Hangversenyek, szabadegyetemek, 

előadások. Mi diákok azt láttuk, 

hogy Tanár Úr szolid eleganciával 

jön a párjával, és ezekből a dolgok-

ból megmarad ám annyi, hogy így 

is lehet élni. Értelmesen a szabad-

időben is. Csak megköszönni tu-

dom az útravalót.”

Sz. G. (Pápa): „Könyvét szere-

tettel és tisztelettel fogadtuk. Peda-

gógusainknak és a szülőknek közre-

adjuk. További munkájához, életé-

hez erőt és jó egészséget kívánunk!”

A  felsorolt, és a hasonló visz-

szajelzések egy életút megnyugtató 

örömei. Tisztelet, hála, elismerés a 

sok fáradozásért.

„Valamiféle méltánylásra életünk 

miden szakaszában szükségünk 

van.” Ez a Nyíri Tamás teológus, fi -

lozófustól való megállapítás talán 

fokozottabban érvényes az idősebb 

korúakra. Erősítik a hitet, hogy ér-

demes volt így élni, és így dolgozni.

Helyesen (nem csak az utolsó-

nak idézett visszajelzésben) erőt, 

egészséget kívánnak a további 

munkához. Igen, legyenek terveink, 

olyan munkánk, amit a következő 

napokon folytathatunk. A  felada-

tokkal való szellemi és fi zikai fog-

lalkozás adnak értelmet az idős 

ember életének.

Németh László mondja: „nincs 

az munkahely, amit a kísérletező 

ember laboratóriummá ne tudná 

alakítani, nincs az a robot, amit a 

minőség lehelete vívmánnyá nem 

varázsolhat át”.

A  minőség leheletét a sok ta-

pasztalat adja, amit a fi atalabb 

nemzedék – átvéve az idősektől – 

könnyebben és gyorsabban alakít-

hatja vívmánnyá.

Ez is tisztelet: Az időskorúban 

felfedezett értéket alázattal magá-

évá teszi a fi atal, a saját és az előre 

haladottabb korú örömére! Tiszte-

let a hála is, a köszönet, amit I. M. 

(Pápa) így tolmácsolt: „Az a ker-

tész, aki régen / Ily szemeket oltott 

belém, / Mindörökre drága nékem. 

/ Soha nem felejtem én. // Él zenél 

a halk kert, / Győzve súlyos őszö-

kön – / Hadd írom a / Szép köny-

vébe: / Köszönöm!”
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