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NOSZF 100
Avagy egy pályakezdő tanár  

november hetedikei ünnepségei a hetvenes évekből

Újságíró-elvtársak
 ne fürkésszétek az örvényt,
hogy volt-e ilyen csata,
 és hogy hol lehetett:
megtörtént és meg-sose-történt
 ütközetek éveit
  zsúfolja össze
    ez az ötpercnyi fejezet.

  
V. Majakovszkij: 150 000 000 

(Szabó Lőrinc fordítása)

A pályakezdő tanár, huszonvalahány éves, sok mindenen túl van már 
ekkorra – így szüleinek elbeszélésein a ’45-ös felszabadulásról, a vö-
rös katonákkal volt (szerencsés) találkozásaikról, a Sztálin halálakor 
megtapasztalt országos (legalábbis fővárosi) „megrendült” csenden, 
’56 novemberén,  Jevtusenko és kortársai moszkvai versfesztiváljain, 
Csuhraj Tiszta égboltján, az űrhajózás diadalain,  Hruscsov buta mű-
vészetpolitikai beszédein, Szimonov új stílusú háborús regényein, de  
John Reed 10 napjának Taganka-színházbeli előadásán is. S értelem-
szerűen még „innen” van más, a forradalmat és jelentőségét, emlékét 
interpretáló művészeti és közéleti élményeken. Bizonyára a pálya-
kezdés életútbeli jelentősége a prizmája alant leírt emlékezéseinek.

Történeteim egy palócföldi faluból származnak. Itt kezdtem tanári 
pályám, s mint legfiatalabbra, így bízták rám többször is az obligát 
november hetediki iskolai/községi ünnepség megszervezését. Miért 
tagadjam? Nem esett nehezemre. Szocializációm nyomán ekkor 
(mindenesetre még) erőteljes volt a meggyőződés, hogy az Auróra 
emlékezetes (igaz, hogy vaktöltényes) ágyúlövése új korszak kezdetét 



6 jelentette az emberiség történetében, a „szegények és megnyomorí-
tottak” történelmi győzelmének esélyét. Az emlékek kormeghatáro-
zása ebből a szempontból sem lényegtelen. Legalábbis számomra. 
A korszak idejére esik az ún „marxizmus-reneszánsz”, valójában az 
újbaloldal teoretikus útkeresése, kritikus – de még nem önfelszá-
moló – önvizsgálata, szűkebb szakmámban is a „kritikai pedagógia” 
jelentkezése, gondolok akár elhunyt barátaim, Loránd Ferenc, Gáspár 
László és mások ekkori megnyilatkozásaira és tevékenységére. Egy-
szóval a feladat vállalható volt.

Ebben a palócföldi falucskában is, ahol ebben az időben tanítvá-
nyaim szüleinek többsége még népviseletben járt, 60 és 80% közt 
ingadozott a hittanbeíratás évente, a sikeres termelőszövetkezetben 
új szelek fújtak, falubéliekből lett értelmiségi vezetők tettek próbát  
korszerű, nagyüzemi gazdálkodás bevezetésére, a férfiak  vándor-
munkások voltak a nagy budapesti építkezéseken, később az NDK-
ban, a háztájiban bőven termett a szamóca, az úttörők még önkéntes 
vállalásban ápolták a szovjet katonasírokat, olykor  a „magyar hősök” 
emlékművét is reklamálva. Nagyobb közösségi tér ez időben csak 
az iskola folyosója volt. Néhány hét eltelt, míg megtanultam, az én 
óráimon azért nehezebb a fegyelmezés idősebb kollégáimhoz képest 
(mert jeles elődeimtől, akár bizonyos Anton Szemjonovicstól is, ta-
nulva, a közösség és a jó szó önfegyelmezés erejében bíztam), mert 
náluk bizony gyakran „suhogott a pálca”.

És még egy előzmény. Az iskolák közötti kulturális versenyre utaz-
tunk a szomszéd faluba – egy ihletett népballada bábjátékos feldolgo-
zásával. A versenyből a házigazdák bábcsoportja jutott tovább Petőfi 
Pató Pál úr-előadásával. Kissé musicalesítve (minden versszakhoz egy 
dal is járt) haladt a vers a maga rendjében. s amikor odaért az előadás 
(a paravánon a lusta főhős hevert lankadtan), hogy „De ez nem az ő 
hibája, ő magyarnak születék/ S hazájában ősi jelszó…”, nos ekkor 
kitárult a kultúrterem összes  ajtaja, egyenruhás pajtások özönlötték 
el a nézőteret, és fortissimóban felzengett: „Zúgnak a gépek az önö-
dében”… S ezzel ért véget az előadás. (Nem túlzok.)

Néhány évvel később, a Lúdas Matyi c. rajzfilm megjelenése után 
a Pannonia Filmstudió gyermekirodalmi pályázatait zsűrizhettem, 
melynek „Lúdas Matyi ma” volt a témája. Kétféle dolgozat született. 
Az egyik típusban Matyi integrálódik az establishmentbe, s együtt 
nézi párttitkárként a tanácselnök Döbrögivel a díszszemlét, a másik 
típusban éppen fordítva, Matyi megtalálta korának elporolni való 
zsarnokait. Ugyanez a jelenség mutatkozott a hetvenes évek végének 



7országos gyermekszínjátszó fesztiváljain, soha annyi, nagy kedvvel 
urat poroló, saját feszültségeit kikiabáló Lúdas Matyit nem láttam 
egyszerre – Porcsalmától Jászfényszaruig!

Ebben a helyzetben készültünk a műsorral. Az 1970-es ünnep-
ségre már alig emlékszem, Adyt mondott a szavalókórus a „nagy 
földindulásról”, és egy evenk népmesét a tajgában bujdokoló Iljicsről. 
1971 hozott „áttörést”. Majakovszkij Induló balra című verse állt a 
műsor középpontjában. ( Jómagam Mezei Évától, az egykori Győr-
ffy-kollégistától tanultam még gimnazista koromban, amikor is ő 
vezette „társadalmi munkában” az iskola színjátszó csoportját.). Az 
iskolaudvaron fellelt lim-lomból barikádot emeltünk a „pódiumra”, a 
gyerekek matrózruhába öltöztek (hatodik-hetedik osztályosok, még 
játékos kedvű kiskamaszok), s így mondták el együtt e verset, fel-le 
hágva a barikád tetejére (tán irodalomkönyvük illusztrációja nyomán, 
a Nyomorultak felkelő fiúcskája, Gavroche járhatott eszükben, netán 
Delacroix festménye is). Szerették ezt a szerepet. S amikor Göndörre, 
egy roppant tehetséges, de – mai szóval – deviáns kamaszra került a 
sor, akkor felugrott a padok tetejére, jelentősen – feszültséget keltő 
lassúsággal – körbemutatott a nézőtéren, majd fenyegető mutató-
ujja megállt a faluban különösen nem kedvelt igazgató orra előtt, s 
rákiáltott:

– Hé te ott! Miért lépsz ki jobbal? Bal, bal, bal! – mondta a vers 
refrénjét.

Igazgató bácsi tán nem is értette, hogy a forradalom nevében őt 
figyelmeztetik a felkelők. De a szereplő gyerekek pontosan tudták. 
Nem volt – miért is lett volna – a forgatókönyvben, rendezői uta-
sításban ez a gesztus, de érezték: Göndör rátalált a forradalomban 
legyőzendő ellenfélre.

S elérkezett 1973 ősze. Izgatottan hallgattuk a rádiót, néztük a tévét. 
Vajon mi lesz Chilében Salvador Allende „demokratikus szocializ-
musából”? Örömömre szolgált, hogy az alig-politizáló Vas István is 
rokonszenvét nyilvánította az ügyben egy versében. Ez a remény fosz-
lott széjjel szeptember 11-én, a puccsal, a Moneda-palota védelmét 
fegyveresen is vállaló elnök meggyilkolásával. Ötödikes osztályom 
volt. Ilyenkor, az úttörőavatás után nevet választanak a közösségek. 
Nem kellett sokat érvelnem, hogy legyen a raj névadója a tiszteletünk-
re méltó Salvador Allende. (Odáig is elmentem, hogy a rakoncátlan, 
sok túlkorosból és magatartászavaros gyerekből álló fiúőrs a hivata-



8 losságban meglehetősen gyanús „tupamaro gerillákról” választotta 
nevét Tupamaro őrsre. (A pedagógia külön csodája és titka, hogy 
ezzel a névvel, s a hozzá tartozó szimbólumokkal szembeszökően 
fegyelmezett, öntudatos társasággá váltak.) 1973 novemberére – kü-
lönböző „népi kezdeményezések” nyomán – Klubkönyvtárat avattak 
a faluban. Az ünnepi eseményre tekintettel (hiszen sok megyei elvtárs 
is jön az avatásra) a járástól komoly delegáció érkezett a főpróbára, 
megtekinteni a műsort, elég jó lesz-e.

Hogyne lenne jó! A chilei puccs történetét feldolgozó pantomim-
mal készültünk – amatőr rendezés, de átélt, őszinte előadásmód.

– Hát ezt, T. elvtárs, nem engedjük bemutatni november 7-én, 
ennek semmi köze az Októberi Forradalomhoz…
– De hát – hebegtem zavartan, de vitathatatlanul őszintén – a vi-
lágforradalom állásról szólni a művészet nyelvén az igazán méltó 
a Nagy Októberhez.
– Szó sem lehet róla…
– De….
– Hagyjad, kolléga, – kottyant bele szolgálatkészen az énektanár 
a kórusnak van egy orosz népdalcsokra, majd azt előadjuk.
– No, az jó lesz.

Nem jutottam szóhoz. De valamit megértettem. Mit is gondol a 
hatalom a pétervári felkelés tanulságairól…

Az egy másik, bár a korrajzhoz tartozó történet, hogy az életve-
szélyessé nyilvánított régi „kultúrházat” azért nem lehetett felújíta-
ni, mert annak ekkorra helyreállt „magántulajdon-jellege”, mert a 
korábban internált, bár haza nem tért „kulák” a tulajdoni lap szerint 
visszakapta. S ebben az időben – fejtette ki az illetékes elvtárs – ma-
gántulajdonba állami pénzt nem lehet fektetni. Újat építeni sem lehet, 
mert beruházási stop van. De a megye országgyűlési képviselője, 
aki egyben a megyei párttitkár volt, a gyerekek petíciójára mégis 
kegyeskedett eljönni a faluba, s miután hősünket megrótta, hogy 
ilyen feladatot (ő utána érdeklődött) az Úttörő Központ nem adott 
ki, vagyis önkényeskedés volt az akció, ő hozzájárul ahhoz, hogy a régi 
(az alsó tagozat járt ide) iskolaépület lebontása után, ha egyetlen régi 
tégla beépül az új falak közé, akkor ő ezt már engedélyezhető felújí-
tásnak fogja tekinteni. Így épült meg a Klubkönyvtár. Az avatásra az 
agronómus adta kölcsön a Petőfi-képet, a téesz egyetlen pálinkáspo-
hár-készletéből itatták az „elvtársakat” a tanácsi irodán, majd fürgén 



9átszaladtak az úton a „menyecskék”, hogy a Klubkönyvtár bejáratá-
nál is kínálhassanak – hiszen csak egy készlet volt. S más, Mikszáth 
Gavallérokjából kölcsönvett megoldás is volt ezen a napon. De mint 
írtam, ez egy másik történet.

Epilógusnak már csak egy történet maradt. Néhány évre rá hoz-
zájutottam egy központi, úttörővezetői tanfolyamon készült vizs-
gamunkához. November hetedikei ünnepély forgatókönyve. Csak a 
formailag is szabályos munka fejlécét idézem:

„Cél: A NOSZF évfordulójának megünneplése.
Nevelési cél: A csendes, fegyelmezett személyiség nevelése.”

Hát, igazán ekkor értettem meg a Nagy Októberi Szocialista For-
radalom jelentőségét.

Trencsényi László


