Tevékenység, tettrekészség – születésnapi
beszélgetés Esztergályos Tanár Úrral
Egyik májusi nap délutánján felhívtam Esztergályos Tanár Urat, és
megkérdeztem, hogy az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója mikor
tudná elintézni nekem, hogy a Tanítás-Tanulás laptulajdonosával
már a múlt hétre megbeszélt, és azóta egyfolytában halasztgatott
interjút végre elkészíthessem. Nevetett egy jóízűt, majd azt mondta: Gyere most, Lacika! Mentem.
– Tanító, tanár, ügyvezető igazgató, szerző, szerkesztő,
laptulajdonos, felelős kiadó, férj, apa, nagyapa. Létezik,
létezhet egyáltalán fontossági sorrend?
– Hát, jól a „fejemre olvastad” mindezt az elmúlt percben. Mindegyik igaz, mindegyik „bűntényt” már valamelyik szinten elkövettem. Legszívesebben a legutolsóként
sorolt szerepet, a nagyapát gyakorolnám legtöbbet. Dani
unokám csupa tevékenység, csupa tettrekészség, csupa
győzelem és sikerorientált gyerek.
– Nem is tudom, ebben kire hasonlít…
– Amikor kicsi volt, már akkor is tevékenykedett, segített. Persze annak, akit szeret. Az anyjának porszívózott,
itthon fűnyírózott, egyszóval szorgalmas, tevékeny, és
reméljük, hogy ez így is marad. A tavalyi nyaraláskor a
versenyfutásban is mindig első akart lenni, nem tud veszíteni.
– Az imént elmondtad – Daniról beszélve – azt, ami a Te
életedben (nem mondjuk meg, hogy eltelt 75 éved alatt) a vezérfonalad volt. Állandó tevékenység, győzni akarás. Jól látom?
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– Teljesen jól látod, s ez érvényes a tegnap itt, Celldömölkön, iskolánkban nevelt és megünnepelt kiváló kézilabdásra, Császár Gáborra és társaira is, akik annak
idején, 1997-ben diákolimpiát nyertek, és a fotón apáczais
pólóban feszítettek. A Kiadó a legjobbakat támogatta, ők
pedig azzal hálálták meg, hogy dicsőséget szereztek nekünk is. Gáborban mégis azt szeretem, hogy nagyobb ember, mint sportoló.
– A tevékenység és siker után harmadik az eredménycentrikusságod. Mi képes téged ennyire motiválni?
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Nem hiszik el … ad hoc daltanítás a születésnapon

– Kettő dologról van szó. Az ember belenevelődött, beleékelődött ebbe a munkába, az egyik feladat hozta a másikat. Belejöttünk, tettük, és akkor inkább jól, mint rosszul
igyekeztünk elvégezni, hisz mindegyik ugyanannyi ideig
tart! Ezt másokba is próbáltam, próbálom átültetni, de ha
nem úgy sikerül, akkor bizony nekem kell a hibákat kijavítani. Ezzel együtt igaz, hogy a motiváció a siker és eredményesség irányába mutat, a feladatokat el kell végezni.
Ha leültetnének, és nem tehetném, belehalnék.
– Egy oktatási konferencián hallottam a következő mondást Noé bárkája kapcsán: „A bárkát amatőrök, a Titanicot
profik építették”. Mi az az öt dolog, amit az Apáczai Kiadó
bárkájába betennél?
– Remélem, nem tűnik dicsekvésnek, de először a
6 Magyar Termék Nagydíjat. Másodszor a Frankfurti
Könyvvásár Legjobb Európai Tankönyv Díj 2011-ben és
2012-ben megszerzett elismerő okleveleit. Beraknám a 18
éves jubileumi, maturandus találkozónkat 3200 fővel, mert
az csodálatos volt. A húszévest, ahol Böjte atya 3200 embernek emelte fel a lelkét, és ott volt Pálinkás József professzor
úr, az MTA elnöke, a szép emlékű Ranschburg professzor
úr, de említhetném Czeizel professzor urat is. Ötödiknek a
kerettantervre elkészített világbajnok tankönyveinket tenném, melyek keménytáblásak és olyan korszerű tartalmat
és XXI. századi esztétikai színvonalat képviselnek, amelyre
méltán lehetnek büszkék szerzőink, szerkesztőink, illusztrátoraink és Munkatársaink. Köszönet nékik…
– Tanár Úr! Boldog születésnapot, és ha kell, hát akkor
induljon az a bárka!

