Todd Strasser: A Hullám
Todd Strasser regénye megtörtént eseményeken, eredetileg Ron Jones elbeszélésén
alapul, aki a valóságban is elvégezte a könyv alapjául szolgáló kísérletet.
A történet szerint az amerikai Gordon gimnázium tanulói olyan kérdéseket vetnek fel
a nácizmusról, amire még történelemtanáruk sem tud kielégítően válaszolni.
A rendhagyó tanítási módszereiről ismert tanerő ezért úgy dönt, egy kísérlet
segítségével keres és ad választ arra, hogyan lehetséges, hogy a II. világháborúban
egy csapat náci a német és más nemzetek tétlensége mellett, kvázi beleegyezésével
követte el azt a sok szörnyűséget.
A terv nem csak beválik, hanem óriási sikert arat a diákok körében, sőt, a megfelelő módszerrel
hihetetlen gyorsan, mindössze egy hét alatt sikerül elérnie, hogy osztálya, majd az egész iskola egy
életre szóló leckét kapjon a kérdéses témában. Mindezt egy olyan mozgalom beindításával, ami
külsőleg a megszólalásig hasonlít a fasiszta mozgalomra. A kezdetek során pozitívnak tűnő változások
után csaknem elszabadul a pokol, s ijesztő, milyen könnyedén válnak elvakulttá a diákok. A diákokkal
együtt még magát az értelmi szerzőt, a kísérlet vezetőjét is beszippantja a mozgalom, ami korábban
nem létező lehetőségeket rejt, míg veszélyeit csak nehezen ismerik fel. A könyv mindenki számára
érdekes morális kérdést boncolgat, emellett azonban még izgalmas is
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Részlet a könyvből
„- Megmondom, mi van! Mit szólnátok ahhoz, ha bebizonyítanám, hogy fegyelemmel a
hatalom birtokába lehet jutni? És ha azt mondanám, hogy akár itt, az osztályban is
kipróbálhatjuk? Mit szólnátok ehhez?
Ross biztos volt benne, hogy még páran beszólnak, de meglepetésére nem ez történt.
Ellenkezőleg, mintha a srácok felébredtek volna, érdekelni kezdte őket a dolog. Ben kivette a
székét a tanári asztal mögül, hogy mindenki jól láthassa, és leült.
- Nézzük hát! A fegyelem a helyes testtartással kezdődik. Amy, kérlek, gyere ki egy
kicsit!
Ahogy Amy felállt a helyéről, Brian félhangosan utánaszólt:
- Tanító bácsi kiskedvence!
Máskor ez bőven elég lett volna ahhoz, hogy az egész osztály guruljon a nevetéstől. Most
azonban alig néhányan kuncogtak. Mindnyájan kíváncsian várták, mire készül a tanár. Amy
leült a székbe és Ben elkezdett magyarázni:
- Tedd a hátad mögé a kezedet és tartsd egyenesen a gerincedet! Ez az! Ugye sokkal
könnyebben veszed most a levegőt?
Az osztályban többen önkéntelenül elkezdték Amyt utánozni. De voltak olyanok is, akik
nagyon viccesnek találták az egészet. David, bár közben ő is hátrarakta a kezét, azt firtatta:
- Lehet, hogy töri helyett tornaórára tévedtünk be? – néhányan nevettek, de közben ők
is próbáltak helyes testtartással ülni.
- David! – szólt rá Ben – Mára bőven elég volt az okos beszólásokból. Legalább próbáld
ki!
David kelletlenül kiegyenesedett.
Közben Ross a padsorok között végigsétálva minden egyes gyerek testtartását ellenőrizte, és
ha kellett javította. Sikerült megfognom őket, nyugtázta magában elégedett örömmel, még
Robertet is…
- Nézzétek meg, milyen szépen ül Robert! – hívta fel a srácok figyelmét Ben. –
Párhuzamosan tartja a lábait, bokái összezárva, térde pontosan derékszögbe
behajlítva. Gerince egyenes, állát lefeszíti, egyenesen előre néz. Remekül csinálod
Robert!
És az osztály lúzerje büszkén rámosolygott tanárára, a többiek pedig elkezdték utánozni.”

