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ELŐSZÓ Tisztelt Hitoktatók!
 Tisztelt Pedagógusok!

 Kedves Olvasóink, kedves Kollégák!

Sok mindennel kapcsolatban feltehetjük, és fel is tesszük a 
kérdést: szükség van‐e rá a mai világban?

Az újságunkat lapozva több olyan embert ismerhettek meg, akit a 
maguk közössége követendő példának tekint. 

Példaképek ők, s mi is pédaképp említjük őket. 
De vajon kellenek‐e nekünk még példaképek? Szükség van‐e rájuk manapság?
Mindenki állást foglalhat ebben a kérdésben. Én határozott igennel felelek.

Mondják, hogy gyerekkorban először a szülőkből, később a tanárokból vagy a kortársakból 
válnak példaképek. Arról is hallott már mindenki, hogy hírességeket bálványoznak 

fiataljaink. Lehet, hogy mi is így tettünk egykor.
Annak idején én is választottam valakit magamnak, akire felnézhetek. Sokat voltam a 

nagymamámmal, aki mindig türelmes volt, halk szavú, aki mindig a gyengébbek pártjára állt, és 
mindig Más volt a fontos, sosem ő. A személyisége varázsolt el, az a csendes erő, ami az alázatból 

fakad. A belém vetett hite, elfogadó szeretete a mai napig táplál lélekben.
Iskolába kerülve előbb magyartanárom, majd történelemtanárom vált példaképpé, mindkettejük 

hivatásszeretete, nevelőereje, emberi méltósága, a tanítványaik iránt tanúsított tisztelete, hatalmas 
szaktudása megfogott. Mindketten tudtak mosolyogni, teret adtak a kérdéseknek, és  időt szántak a 

válaszokra. Nemcsak tanárként, emberként is adtak magukból, igényességüket, értékrendjüket 
folyamatosan közvetítették. Hogy pedagógus lettem, nekik köszönhetem. Hogy hivatásomban is 

folyamatosan a jobbra törekszem, tőlük tanultam.
Példaképeket azért választunk, akár tudatosan, akár tudattalanul, hogy kijelöljék számunkra az utat, 

melyen járhatnánk, és megmutassák a célt, amiért küzdenünk és dolgoznunk kell. Középiskolai hitoktatóm 
(azóta is lelki nevelőm) átalakította azt a mércét, amit addig a nagymamám és tanáraim hatására 

állítottam. Nem csak az emberség, a hivatás és szolgálat, hanem az üdvösség elérése lett a feladat. Amiben 
ő, huszonévek távlatából, a mai napig kísérve segíti lelki utamat.

Kellenek‐e példaképek? Igen. De továbbmegyek. Azt mondom, nem létezik ember példakép nélkül. 
Hisz hogy lehetsz Ember, ha senki nem mutatta meg a módját? Hogy lehetsz keresztény, ha nem követed Jézust?

Interjúalanyaink Emberek és Pedagógusok. Krisztus követői. Elköteleződtek. Vállalták, hogy szakmájuk 
szeretetét, a birtokukban lévő hatalmas tudásanyagot megosszák másokkal is – elsősorban a 

tanítványaikkal, de a különféle publikációk révén velünk, kollégáikkal is. Hitelességük, tenni akarásuk, 
szakmai öntudatuk alázattal párosul. Dehogy akartak ők példaképpé válni! Csak tették, amit 

helyesnek éreztek, amire küldetést kaptak.

Lányomnak egyszer általános iskolában fogalmazást kellett írnia a példaképéről. Kolléganőm 
elfogódottan tette le elém a füzetet. A lányom rólam írt. Megrendülve olvastam a sorokat, 
olyan tükröt tartott elém, amiben nem  teljesen magamra ismertem, de felfedeztem benne 
mindenkit, aki az én életemet formálta. Az az anyuka, akire a lányom felnézett akkor, akit 

követni próbált, nem létezett. Még.
Akkor hatalmas elszántságot éreztem, hogy jobb legyek, hogy több legyek.

Mert egy példaképnek azzá kell válnia, amire rendeltetett, ha csak egy ember 
életében, akkor egyében, ha egész közösségek életében, akkor azokéban.
S ahogy egy gyermek "kiszeretgetheti" belőlünk a jóságot, hiszem, hogy a 

Megváltó szeretete által is jobbá lehetünk, ha  nyitottak vagyunk, és 
belenézünk az általa tartott tükörbe, felismerve mindazt, aminek 

a lehetőségét belénk álmodta.
Akkor akár ezáltal is adhatunk. Másoknak. Magunkból. 

Mintegy példaképp.
Mert példaképekre szükség van.

Még a mai világban is.
‐bhm‐
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"A GYERMEKKORÁTÓL MEGKEZDETT ÉLETFORMA; A ZENÉVEL VALÓ SZOLGÁLAT, ILL. KÖZÖS MUZSIKÁLÁS ÖRÖMTELI 

GYAKORLATA VÉGIGKÍSÉRTE EDDIGI PÁLYAFUTÁSÁT. AZ ÉNEKKEL ÉS A ZENÉVEL TANÍTVÁNYOK EGÉSZ SZEMÉLYISÉGÉT 

GAZDAGÍTANI TUDTA. A GYEREKEK KÖZÖTT LELKESEDÉSSEL, SZERETETTEL, ZENÉVEL FOGLALKOZNI CSODÁLATOS 

KALAND SZÁMÁRA. A SZENT MÓR ISKOLAKÖZPONTBA 22 ÉVE KERÜLT ZENETANÁRKÉNT. EKKOR MÁR MÖGÖTTE ÁLLT 

17 ÉV ZENEISKOLAI ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI PEDAGÓGUS MUNKA, 4 ÉV MEGYEI ÉNEKZENEI SZAKTANÁCSADÓI 

GYAKORLAT, SOKSOK KÓRUSBAN VALÓ TAGSÁG ILLETVE CSAKNEM 28 ÉVI KÁNTORKODÁS. AZONNAL ELKEZDTE AZ 

INTÉZMÉNY EGYHÁZZENEI ÉLETÉNEK KIALAKÍTÁSÁT, FŐ SZERVEZŐJE VOLT A SZENT CECÍLIA ÜNNEPÉNEK HAGYOMÁNYÁT 

MEGTEREMTŐ KÖRNEK. AZ INTÉZMÉNY ZENEI NEVELÉSI ALAPELVEINEK KIALAKÍTÁSÁBAN NAGY SZEREPET JÁTSZOTT. 

A MAGYARSÁG ÓRIÁSI NÉPDALKINCSÉNEK ÁPOLÁSÁT, A TÖRTÉNELMI IDENTITÁST ÉS HAZASZERETET AKTÍVAN 

MEGALAPOZTA. NEM UTOLSÓ SORBAN AZ EGYHÁZZENE IRÁNTI ELKÖTELEZETTSÉGÉT SOKSZOR BIZONYÍTOTTA. 

HITVALLÁSA SZERINT MIND A JÁTÉKBAN, MIND BÁRMELY EGYÜTTLÉTBEN, VAGY ÉPPEN A KÖZÖSSÉGI MUZSIKÁLÁSBAN 

EGYARÁNT ÉRVÉNYES ALAPSZABÁLY A TÁRSAK TISZTELETE, A SZOLGÁLATBAN VALÓ ALÁZATOSSÁG ÉS HŰSÉG. 

ÉNEKTANÁRI MUNKÁBAN, KARVEZETŐKÉNT, AZ ISKOLA HONLAPJÁNAK KEZELÉSÉBEN, AZ ISKOLA KULTURÁLIS ÉS 

EGYHÁZZENEI JELLEGŰ ESEMÉNYEINEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN, MEGSZERVEZÉSÉBEN, LEBONYOLÍTÁSÁBAN ÉS EZEK 

DOKUMENTÁLÁSÁBAN, A MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETÉSBEN SZINTÉN FŐSZEREPET JÁTSZIK. 34 ÉVE A LYCEUM TEMPLOM 

KÁNTORA,  A  SZÉKESEGYHÁZ  ZENEI  ÉLETÉBEN  1985  ÓTA  VESZ  RÉSZT  A  BÁRDOS  KÓRUS  TAGJAKÉNT  ÉS 

ORGONISTÁJAKÉNT." 

/LAUDÁCIÓ A DÍJÁTADÓN/

BERTÁNÉ HARGITAI MARGARÉTA

Interjú a 2018-ban kitüntetett Gyöngyösi Istvánnal
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HOSSZÚ PEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT, TERMÉKENY ÉLETPÁLYA UTÁN JÓ RÁLÁTÁSA ADÓDIK A HIVATÁSÁRA. LÁTJA A NEHÉZSÉGEKET 

A GYEREKNEVELÉSBEN, S A BENNE REJLŐ ÖRÖMÖKET. ÖN SZERINT MI A LEGNEHEZEBB A MOSTANI PEDAGÓGUSOKNAK?

A pedagógusmunka sosem könnyű, de mindig szép annak, aki szereti a szakmáját és a tanítványait. Ezen érzelmek 

ellenére valóban egyre nehezebbnek érezzük kollégáimmal együtt azt, hogy a világ egyre nagyobb sebességgel 

rohan, a technika erre túlságosan is rásegít, a gyerekek képessége az igazi értékek keresésére mégis folyamatosan 

gyengül. A szeretet fogalmát sokan úgy tanulják meg, hogy azt szeretik, hogy mindent megkapnak, hogy nekik 

mindig a legjobb legyen, de akitől ezt kapják, az már nem is olyan fontos. Sajnos a másokért való önfeláldozás, a 

hűség és a hála fogalma egyre inkább háttérbe szorul. Nehéz őket minderre rávezetni, pedig még csak ezután 

kezdődik a tényleges tanulási folyamat, aelyi viszont olyan kommunikációt igényel, ahol az előbb említett 

tulajdonságok nélkülözhetetlenek. Az individuális szemlélet erős jelenléte miatt nehéz őket közösségben működtetni, 

nem szívesen vetik alá magukat a vezetőnek, és természetesen mindig az ő szempontjaik a legfontosabbak. Ezt jól 

lehet  mérni  osztályprogramoknál  vagy  éppen  a  kórusok  és  zenekarok  próbáin,  közös  eseményein. 

ÖN MÉGIS NAGY SZERETETTEL BESZÉL MUNKÁJÁRÓL, MUNKAHELYÉRŐL. MILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT DOLGOZIK, MI SEGÍTI 

AZ INNOVATÍV PEDAGÓGUSI MUNKÁJÁT ÉS MI OKOZ AZ ÖN SZÁMÁRA KIHÍVÁST?

A Szent Mór Iskolaközpont nekem lett kitalálva. Énekkel, zenével, és rengeteg kisgyermekkel foglalkozhatok, amit 

mondhatunk hitem folyamatos gyakorlásának is. A zeneművészetben rejlő szépséget és a hitünkben rejlő értékeket 

percről percre megoszthatom velük. Ez már egy kihívás, hiszen ennek állandóan megfelelni nem könnyű, főként ha 

konfliktushelyzet keletkezik, vagy éppen fáradtabb az ember. Nagy kihívás a gyakori szélsőségek kezelése, a csoporton 

belüli igen gyenge, illetve nagyon tehetséges gyerekek sikeres foglalkoztatása. De az énekórákon elsősorban a közösségi 

élményszerzés a cél. Ezért mindig nagy gondot fordítottam a sokszínűségre, az új utak keresésére. Hangszereket 

használok, érdekes zenéket hallgatunk, és most már néhány év óta nagy lehetőség a digitális táblai oktatás. Ott is a 

kész anyagok minél több irányú felhasználása, a gyerekek aktiválása, és a szerintem nagyon fontos személyesség 

bevitele az én állandó innovációs – nem is kevés energiát és időt igénylő – törekvésem. Ezért viszont érdemes fáradni, 

a  gyerekek  fegyelmezésére  alig  van  szükség,  mindenki  egy  irányba  néz;  és  ezért  élményt  és  tudást  kap. 

Nagy feladatok terén – mi kerestük a „bajt” magunknak, hogy a pedagógiai programban is szereplő rendszeres iskolai 

rendezvénnyé tettük az egyéni és osztályközösségi népdaléneklési bemutatókat a hazaszeretet jegyében; és az egyházzenei 

énekversenyt.  Ennek  folyamatos  irányítása,  a  felkészülés,  a  lebonyolítás  igényessége  is  igazi  kihívás.

Vezetem a zenei munkaközösséget és az iskolai honlapot  ez is folyamatos útkereséssel, megújulási igénnyel jár, 

úgyhogy kihívásból nincs hiány az életemben.

EGY INNOVATÍV ELME SOHASEM PIHEN. MILYEN TERVEI VANNAK, RÖVID ÉS HOSSZABB TÁVON?

Kicsit tréfásan szoktam fogalmazni ezzel kapcsolatban. Ha jól mennek a dolgok, akkor örökké ezt szeretném 

csinálni, ha pedig gondok vannak a gyerekekkel – vagy velem,  akkor pedig elkezdem számolgatni, hogy mikor 

is mehetek nyugdíjba?

A viccet félretéve elmondhatom, hogy tele vagyok tervekkel, amelyeket siker esetén talán nem is én kamatoztatok 

majd, hanem a munkaközösség, amelynek vezetője vagyok. Sok zenei és technikai háttéranyagot készítek a 

tanításhoz, a rendezvényeink színvonalas megtartásához, a zene, a zenélés méltó rangját célzó perifériák 

megtervezéséhez és elkészítéséhez – úgymint dalgyűjtemények, kották, meghívók, emléklapok, oklevelek, ajándékok, 

plakátok,  stb.  Ezeket  is  folyamatosan  igyekszem megújítani,  egyre  szebbé,  jobbá  tenni.  Olyan  digitális 

SZEPESYDÍJASUNK: GYÖNGYÖSI ISTVÁN
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munkafüzeteken is dolgozom, amellyel az IKTeszközökkel még csak kezdő kollégáim is el tudnak indulni, azonnal 

sikeresen dolgozni, majd saját ötleteikkel továbbfejleszteni.  

Amíg a Szent Mór Iskolában vagyok, szeretném összegezni az eddigi közös munkásságunk már bevált gyűjteményeit, 

például a csaknem 20 éve – évről évre elkészített saját válogatású népdalcsokrainkat, amelyeket a gyerekek nagy 

örömmel megtanultak és énekeltek. Élvezték, hogy nem tananyag, hanem szép, értékes, kifejező, közösségi élményt 

szerez nekik. Ugyanígy érdemes lenne a tanári karácsonyok dalanyagát összegeznem egy kis házi kiadványban, 

mivel ennek kitalálója és vezetője mindig is én voltam.

A CSALÁDI HAGYOMÁNYOKBÓL MIT TART A LEGFONTOSABBNAK? MIT HOZOTT MAGÁVAL A PÁLYÁRA A SZÜLŐI HÁZBÓL?

Csodálatos emberek voltak a szüleim. 7 testvéremmel együtt nyomukba sem érünk, de mégis cél a nyomukban 

járni. Önfeláldozás, önfegyelem, hit, humor, példamutatás, kitartás, képesség arra, hogy bármikor számítani 

lehessen ránk. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyeket próbálgatva példa lehet a pedagógus a tanítványai előtt. 

A családi életre nevelés, az önátadás örömének kialakítása sokkal fontosabb, mint egyegy tantárgyi ismeretanyag 

elsajátítása. Pedagógusként a rendszerváltás előtt is ilyen nevelésre törekedtem, és meglepő volt az az igény, amit 

a családias együttlét iránt tapasztaltam. Osztályfőnökként olyan együtt lélegző, éneklő, működő közösséget sikerült 

a gyerekekkel kialakítanom, ami minden pedagógus álma. Ez a szép emlék megerősít abban, hogy a családi nevelés 

teheti képessé a gyerekeket majd a felnőttkorban a boldog életre, és az élet továbbadásának örömteli megélésére. 

Sajnos a már említett generációs problémák mostanában ezt a sikert jócskán megnehezítik, még a vallásos nevelés 

keretei között is.

HA MÁR A VALLÁSOS ÉLET SZÓBA KERÜLT, ÖN MIKOR TALÁLKOZOTT A HITTEL? HOGYAN ÉPÜLT BE AZ ÉLETÉBE?

Ellentmondást nem tűrő, kötelező katolikus gyakorlatba születtem – nyolcadik gyermekként  a családba. Ez 

kisgyermekként jó vezető volt, természetesen később változó intenzitású érzelmek fűztek a valláshoz, ahogy a 

fejlődő gyermeket minden máshoz is. Nem volt egyszerű átélni a múlt rendszer nagy pedagógiai dilemmáját; a 

kettős nevelést. Tudtuk, hogy van egy kötelező, de az igazsággal nem egyező szocialista nevelés, és van az otthon 

és a templomban működő vallásos gyakorlat. Sok gyereknek nem kis gondot okozott ez az ellentmondás, hiszen 

az iskolában a család ellen, a családban az iskola ellen neveltek minket. 

A mind a mai napig legnagyobb örömet jelentő szolgálat tette számomra folyamatossá a hit gyakorlását, amely a 

válságosabb időszakokon is átlendített. 6 évesen ministrálni kezdtem, 12 éves koromban pedig már kántorkodni, 

amelyet azóta is nagy örömmel művelek. Kiválóan megfelel személyiségemnek ez a feladat, hiszen ott vagyok, 

fontos vagyok, mégsem csak egy vagyok a sorból. Ez nem önteltségre, hanem a szolgálat szeretetére utal. Nagyon 

jó dolog értékes, szép, hagyományos dalanyagot énekelni illetve vezetni a szentmiséken, az ünnepi eseményeken. 

Közben – szintén már gyermekként – elkezdtem templomi kórusba járni, ahonnan szintén kiemelkedhettem kissé 

azzal, hogy orgonakísérő is voltam. Mindez folyamatos tanulást, fejlődést igényelt, amely örömömre szolgált. Még 

most is tanulok, és remek dolog az egyházzenei megújulásban részt venni, ezúttal a zsoltárok, gregorián dallamok 

egyre szélesebb körű beépülését szolgálni a templomi gyakorlatban, nevezetesen az Éneklő Egyház c. kiadvány 

elterjedésével. A Szent Mór Iskolaközpont idén harmadszor rendezi a „Musica Sacra” Egyházzenei Énekversenyt, 

amelyet az egyházmegye iskoláiban is meghirdetünk, és kimondottan az előbb említett koncepció szerint szervezünk. 

Az eredeti ötlet nem az enyém, viszont mégis ez a rendezvény „édes gyermekem” lett, amelynek megszervezésében 

rengeteg munkára, ötletre, másoknak nyújtható segítségre van szükség. Itt – ha szabad – említeném egy sokszor 

eszembe jutó hálás gondolatomat, amellyel megköszönöm a Teremtőnek, hogy sokat kaptam tőle; pontosabban 
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annyit, hogy szolgálhassak vele, de annyit nem, hogy engem szolgáljanak. Ez alatt azt értem, hogy nem vagyok 

művész, és nem törekszem arra, hogy nekem tapsoljanak. Inkább odaállok egyegy nagy ügy mellé, és nagy erővel 

tolom azt, hogy szépen menjen.  

ÚGY TŰNIK, ÖN FIATAL KORÁTÓL A HELYÉN VAN. A PÁLYAVÁLASZTÁS IS ILYEN "EGYSZERŰ" VOLT? PONTOSAN TUDTA, HOGY 

GIMNÁZIUM UTÁN HOL SZERETNE TOVÁBBTANULNI?

Nem tudom, vane időm elmesélni, hogy régebben nem szerettem túlságosan tanulni. Nem is volt nagy szükség 

rá, mert odafigyeléssel és kevés munkával végig jó tanuló voltam. Így aztán az általános iskola végén szívesen 

elmentem volna szakmát tanulni villanyszerelőnek, miután nagyon szerettem barkácsolni, alkotni, szerelni. „De 

jó fejed van, tanulj csak!” Így kerültem gimnáziumba, ráadásul nem is jelentkeztem fizika szakra, mégis ott 

találtam magam, hogy a legjobb barátommal és egy csodás osztállyal végigéljem a kamaszkor minden csínját

bínját. Gimnázium végén megint kezdtem, hogy nincs túl nagy kedvem továbbtanulni, jó lennék esetleg irodagép

műszerésznek. De mivel az érettségi egyben felvételi is volt, külön munka nélkül – szinte automatikusan – 

bekerültem a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolára. Nem szerettem egyáltalán ott lenni, 

de a szorgalom és igyekezet mégis végigvezetett rajta, és diplomás üzemmérnök lettem. Egy évig bírtam ki a 

szakmában, és a menekülés lehetősége a képesítés nélküli zenetanári állás volt. Emellett elvégeztem a Tanítóképző 

Főiskolát,  majd  Pécsre  költözve  tanítóként  dolgozva  a  Tanárképző  énekzene  szakát  is.

Sok  gyereket  tanítottam  furulyázni,  zongorázni,  szolfézs  tudományokkal  bíbelődni,  de  leginkább  az 

osztályközösségi énekórák megtartása jelentett örömet. Első énekórámon rájöttem, hogy ezt nekem találták ki. 

Ezért is vállaltam annyi tanulást, ami végre „kompatibilis” volt a személyiségemmel. 

GYERMEKKORÁBAN VOLTAKE MEGHATÁROZÓ PEDAGÓGUSAI, AKIK KÖZVETVE VAGY KÖZVETLENÜL SEGÍTETTÉK ERRE A 

HIVATÁSRA?

Ez a riport végre nem portfólió, ahol az anonimitás kötelezettsége miatt nem nevezhettem meg legkedvesebb 

tanáraimat. Most megteszem, mert rendkívüli hálát érzek Lakatos Istvánné – Klári néni iránt, aki a Kalocsai 

ÉnekZenei Általános Iskolában  megtanított kottát olvasni úgy, hogy még a légypiszkot is leszolmizálom a 

papírról. Ezzel kaptam egy igen jó blattolási – lapról olvasási – készséget, amiért minden nap hálás vagyok. 

Emellett sokkal fontosabb, hogy a zene által sugárzott lelkiséget, a közösségi éneklés örömét, az általam mindig 

is igényelt és keresett szépséget ajándékozza nekem azóta is napról napra. Gyermekei is híres zenészek, Lakatos 

György fagottművész, zeneakadémiai tanszékvezető barátságára büszke vagyok, Ági pedig a dzsessz műfajának 

kitűnő előadója és tanára. Meg kell említenem még egy muzsikus barátomat, Tóth József zongoratanárt. Többször 

el akartam sumákolni a zongoratanulást, de ez az ember a legfogékonyabb korban, 15 évesen kapott el, és 

tudásával, szeretetével, türelmével, sokoldalúságával lenyűgözött, és megmentett. Mellékesen megjegyzem, 

hogy ő egy teljesen vak ember volt, aki persze sokkal többet látott, mint mások. A zene lelki mondandóját meg 

tudta értetni, növendékeit oly módon megismerni, hogy pontosan azt tudja nekik nyújtani, amire szükségük 

van. Nem hitette el velem, hogy művész leszek, hanem a zenei tudást és a lelki gazdagságot igyekezett fejleszteni 

bennem. Koncertező művészként is ismerték, és büszke voltam arra, hogy ő az én tanárom. Komolyzenei 

Klubjában gyertyafényben hallgattunk olyan zenéket, amelyek méltán fontossá váltak számomra annyira, hogy 

továbbadásukban ma is örömömet lelem. Irodalom, költészet társult hozzá, szinte egy „schubertiáda” színvonalát 

élvezhettük egyegy este. Itt – és ugyanakkor a templomi kórusban – találtam rá életem párjára, akivel már 45 éve 

egy húron pendülünk.
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Már felnőtt fejjel, sok évi pedagógiai gyakorlattal értettem csak meg, hogy milyen nagy ajándékok voltak azok, 

amelyeket  az  említett  két  nevelőmtől  kaptam.  Így  aztán  –  évtizedekkel  később,  hálaadó  levelet  írtam 

mindkettőjüknek, amelyből megtudhatták, hogy milyen örömöm van a munkámban annak köszönhetően, hogy 

ők indították el bennem a zene és a pedagógia iránti érzékeny folyamatot.

Érdekes játéka a sorsnak, hogy egy időben Klári nénit helyettesíthettem énektanárként, Tóth Józsefnek pedig 

kollégája lehettem a Kalocsai Állami Zeneiskolában.

Egyetemista nagylányom ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy ismét érdekes helyzet alakult ki azzal, hogy apja 

egy  régi  tanítványa  most  az  ő  tanára,  és  lehet,  hogy  nemsokára  ők  is  kollégák  lesznek.

VOLTAKE OLYAN TANÍTVÁNYAI, AKIK JÓ VAGY ROSSZ ÉRTELEMBEN KIHÍVÁS ELÉ ÁLLÍTOTTÁK?

Tulajdonképpen  minden  tanítvány  egyegy  új  kihívás,  hiszen  megismerésük,  különbözőségük, 

megközelíthetőségük kitapogatása mindig nagy feladat. 

Életem első tanítványaival mégis olyan gördülékenyen és könnyedén indult a munka, amelyen még most is 

csodálkozom. Úgy éreztem, hogy szeretnek, szívesen töltik velem az időt és bíznak bennem. Ez már olyan kihívás, 

amelyre meg kell felelnem. Nagy örömöm volt egy régirégi vágyam teljesülése első tanítványaim körében, hogy 

igen rövid idő alatt össze tudtam belőlük hozni egy Reneszánsz Blockflöte Consortot – egy kis furulyás csoportot 

szoprán, alt, tenor és basszus furulyával. Ez annyira jó dolog volt, hogy később akárhová kerültem, előbbutóbb 

létrehoztam ott is ezt a műfajt.

Megmondom őszintén, hogy ha kiemelkedő tehetséget tanítottam kicsiny korában, a személyes ragaszkodást 

félretéve szívesen adtam át más, professzionális tanításra képes kollégának. Később osztálytanítóként, énektanárként 

pedig  ez  már  természetes  kötelezettség  volt  –  aki  kijárta  az  osztályomat,  az  továbblép.

Nagy kihívás sajnos az olyan gyerek, akivel nem sikerül szót érteni. Sokszor kiderült, hogy ez az otthoni viszonyainak 

köszönhető, az ilyenek szüleivel sem volt soha könnyű dűlőre jutni. Hiba, hogy kudarcaimat személyes sértődéssel 

élem át, ami nagyon megvisel. Mégis örülök annak, hogy ilyen vagyok, mert aki nagyon el tud keseredni, az a másik 

oldalon példa nélküli örömöt is tud érezni. Az öröm és a szépség mindennapi keresése továbbra is az életem, amely 

szerintem nem is olyan rossz példa a gyerekek előtt. Ne érjék be, ne elégedjenek meg sivár tárgyi és lelki környezettel, 

teremtsenek élményszerűt maguknak és másoknak azzal, hogy magukba szívják a hit, a művészet és a szeretet értékeit.

A TEHETSÉGGONDOZÁS FONTOS AZ ÖN SZÁMÁRA. VOLTAKE KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES TANÍTVÁNYAI? TUDTAE KÖVETNI 

ŐKET A PÁLYÁJUKON?

Azt mondanám, hogy sohasem dédelgettem magamban olyan elégedettséget, hogy valaki nekem köszönheti az 

élete sikereit. Nagyon sokan veszünk körül egyegy növendéket, és mindegyikünk hat rá valamennyire. Jó érzés 

így is, hogy sok zenész, tanár és értékes foglalkozást űző ember gyermekkorában jelen lehettem, és én is segíthettem 

őt a fejlődésben. De az igazság az, hogy nem a hangzatos foglalkozások és címek a legfontosabbak, hanem az, hogy 

ember lette valakiből, értékes, hasznos tagja a magyar társadalomnak, szorgalmas művelője hivatásának, hűséges 

társa párjának, példamutató szülője gyermekeinek. Mivel ezek nehezen mérhető és adminisztrálható dolgok, sokak 

számára nem is tűnnek annyira fontosnak. Egyébként, hogy őszinte legyek, az új tanítványok és feladatok mindig 

annyira lekötöttek, hogy könnyedén el tudtam engedni még azt is, akit közös munkánk idején nagyon szerettem. 

Nyáron életem első két tanítványával beszélgettem, akiket 40 évvel ezelőtt tanítottam kottát olvasni és énekelni, 

és  büszkén  mesélték,  hogy  most  ők  is  éneket  és  zenét  tanítanak,  amiben  nagy  örömüket  lelik,  és 

köszönettel tartoznak ezért nekem…

SZEPESYDÍJASUNK: GYÖNGYÖSI ISTVÁN



11

FIGYELJ RÁM!

Ember - kép

Az előzőekhez kapcsolódva még elmondanám, hogy a motivációim, munkám, igyekezetem soha egy percig sem 

arról szóltak, hogy ezért valamiféle dicséretet kapjak, hanem inkább azért dolgozom minden nap, hogy akik velem 

kapcsolatba kerülnek, többek és jobbak legyenek attól, hogy együtt voltunk. Így aztán nagy meglepetést és örömet 

okozott az, hogy „sikerorientációs” törekvések nélkül is megkaptam a Szepesy Ignác pedagógus életmű díjat 

Udvardy György püspök úrtól. Megerősít  abban, hogy amíg  szükség van  rám, ki  tudjak  tartani  erőben, 

hitben, elhivatottságban, szeretetben.

SZEPESYDÍJASUNK: GYÖNGYÖSI ISTVÁN
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Már  az  iskolában  (Kalocsai  ÉnekZenei  Általános  Iskola)  szerettem  osztályom  éneklését  zongorán 

kísérni,  és  ha  nem  állt  rendelkezésemre  kotta, magam  is  kitaláltam  a  harmóniákat.  Ez  a módszer 

azóta  is    persze  a  további  tanulmányaim  eredményeképp már  összhangzattanilag,  zeneileg  már 

sokkal magasabb szinten – meghatározza mindennapi munkámat.

Itt olyan feladataimat szeretném reprezentálni, amelyek elsősorban a zeneművészeti tevékenységgel 

kapcsolatosak,  illetve  az  igényes  zenei  háttéranyag    készítés  sokoldalú  folyamatairól  szólnak. 

Mindezek  abból  a  motivációból  indultak,  hogy  a  gyermekkoromban  tanult  hangszeres  tudásomat 

felhasználjam,  folyamatosan  fejlesszem,  az  oktatónevelő munkában  is  alkalmazzam,  velem zenélő 

társaim iránt érzett megbecsülésemet kifejezzem, és hogy az általam dokumentált értékeket mások 

számára  is  hozzáférhetővé  tegyem.  Később  kimondottan  a  pedagógiai  munka  színesítése  és 

tökéletesítése  céljából  is  születtek  munkáim.  Mindezt  a  teljesség  igénye  nélkül  tudom  csak 

bemutatni, mivel az említendő anyagok mennyisége óriási (évtizedek munkái), ráadásul a régebbiek 

dokumentálása  (analóg  anyagok  digitalizálása)  csak  korlátozott  mértékben  áll  rendelkezésemre.

A billentyűs tudásomat és egyházzenei tapasztalataimat kitűnően kamatoztathatom immár 1996 óta 

jelenlegi  munkahelyemen;  a  Szent  Mór  Iskolaközpontban.  Az  a  „Musica  sacra”,  amelyet  eddig 

egyházzenében  elért  az  iskolaközösség  és  a  kórusok,  nagyrészt  az  én  munkásságom  eredménye. 

Szándékosan  nem  azt  a  fajta művészi  igényt  képviselem,  amely mindenáron  versenyek  győztesévé 

teszi  az  iskola  tanulóit,  hanem  az  alázatos,  egyszerű,  éppen  ezért  mindenki  számára  elérhető 

népének  és  kóruskultúra megteremtésén  fáradozom. Nagy  örömömet  lelem  abban,  hogy minden 

kedden  a  kicsiknek  egyházi  énekeket  taníthatok,  a  szentmiséken  kántorkodhatom,  és  a  kórusok 

mellett  is  orgonálhatok,  vezényelhetek.  Csak  abban  a  közös  zenében  hiszek,  amely mindnyájunk 

számára szívből jön.

A kóruséletben való kiteljesedés és  emberi közösségben való muzsikálás  láthatóan  sok élményt,  és 

természetesen  soksok munkát,  tanulást  és  áldozatot  kívánt. De mindig  úgy  éreztem,  hogy  semmi 

sem  fölösleges,  ha  másokkal  együtt  a  zene  nyelvén  valami  értékeset  próbálok  létrehozni.

A  kóruspróbákon  ill.  énekórákon,  kápolnai 

imákon és szentmiséken igény volt arra is, hogy 

bizonyos,  az adott  társaságnak újszerű dalokat 

kottával  együtt  is  láthassák,  gyakorolhassák. 

Így  kezdtem  meg  a  saját  kottatár  kiépítését, 

saját  kottagrafikával  és  formátumban.  Hosszú 

utat  jártam  be,  amíg  kidolgoztam  a  valóban 

praktikus,  takarékos,  mégis  jól  használható 

házi kottaformulákat. 

Egyházzenei gyűjteményeim: 

Taizéi énekek, Gregorián dalkincs, Liturgikus 

dalgyűjtemény, Magyar népdalok.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN
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Szükség vagy hangulat diktálta néhány kisebb zenét magam is komponáltam. Például hiánypótló 

jelleggel az Aradi vértanúk ünnepére, melyet több iskolai ünnepélyen is előadtunk már, vagy éppen 

Anyák napjára versfeldolgozást.
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GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ALKOTÓMUNKA A ZENEI PÁLYÁN
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Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ALKOTÓMUNKA A  ZENEI PÁLYÁN
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Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ALKOTÓMUNKA A ZENEI PÁLYÁN

Folyamatosan készítek hangszerkíséreteket, zeneművek átdolgozását szükség szerint, vagy felkérésre. Ezt a 

Mária éneket a Kicsinyek Kórusa számára dolgoztam fel, és többször előadtuk szentmisén ill. Szent Cecília 

áhítaton.
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Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ALKOTÓMUNKA A  ZENEI PÁLYÁN
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Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ALKOTÓMUNKA A ZENEI PÁLYÁN

Néhány szerény kórusművem egyike – Karácsonyi műsorra készült eredetileg a Mecsek Kórusnak, később az 

iskolai Vegyeskar is énekelte már.
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FIGYELJ RÁM!

Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN

Iskolánk a közelmúltban vált Tehetségponttá, és ezzel kapcsolatban, kicsit az erre való érdemünket 

bizonyítandó kellett vendégek előtt bemutatni iskolánkat és egy tehetséggel kapcsolatos tanórát. Egy 

elsős  koruk  óta  általam  tanított  kedves  osztályt  választottam.  Kicsi  koruktól  megszokták,  hogy  a 

közös éneklés egy igen nagy élmény, és hogy a zene olyan ajándéka lehet életünknek, amelyért hétről 

hétre fáradni is érdemes. Alsós életük utolsó hónapjaiban van mire visszagondolnunk, és az iskolai 

rendezvényeinken  való  közreműködéseiket  összegezni,  megköszönni,  ezek  fontosságát  bennük 

megerősíteni.  Természetesen  összegezni  akartuk mindazt  a  tárgyi  tudást  is,  amelyet  ez  a  négy  év 

nyújtott  számukra.  A  zene  lelket  emelő  hatásait  és  lehetőségeit  is  szerettem  volna  láthatóvá  – 

hallhatóvá  tenni.  A  digitális  tábla  nyújtotta  óriási  lehetőségek  hihetetlen  mennyiségű  információ, 

multimédiás  lehetőség,  látni  és  hallani  való,  feladat  és  jutalom  lehetőségét  hordozza,  ezt  is 

szerettem  volna  megmutatni,  főleg,  hogy  csaknem  minden  képet  és  feladatot  én  készítettem,  és 

terveztem  meg  az  órai  megjelenítését  (Ezek  a  statikus  képek  az  órán  részletenként  kerültek 

beúsztatásra,  egyes  elemek meg  is  szólaltak  ill.  filmként  kerültek  lejátszásra.) Meglehetősen  nagy 

munka egy ilyen órát összeállítani, nem is állítom, hogy ezt sokszor meg lehet egy évben valósítani, 

mégis  úgy  érzem,  hogy  kedves  „tehetségeim”  megérdemelték  a  fáradságot,  és  büszke  is  lehettem 

rájuk.  Mivel  a  szabályokat  nem  kedvelem  túlságosan,  ezért  „rendhagyó”  az  óratervem  is,  nem  a 

kötelező  táblázatos  formában,  hanem  az  egész  órán  állandóan  központi  szerepet  játszó  digitális 

táblaképből  álló  bemutatási  lehetőséggel  élve  prezentálom  a  foglalkozás  menetét. 

Szeretettel köszöntünk mindenkit – Szent Mór Iskolaközpont képeslap – Tehetségpont

Óraterv
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Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV

Tesztlap bemutatása

Jertek Atyám áldottai – Introitus húsvéti időszakban – Antifona + 117. zsoltár (piros segítő jelek)
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FIGYELJ RÁM!

Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV

Musica Sacra Egyházzenei Énekverseny – 2016 – 2017. Képtáblák, szereplők (10 fő)– interaktív: BeaMici

NagyMagyarország térkép: „Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen!” – Wass Albert
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Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV

Magyar himnusz + zászló + címer – Nemzeti jelképeink. Himnusz Jézusról = Jesu dulcis memoria + Tourini 

lepel alapján készült Jézusarc

Térkép – magyarlakta területek a környező országokban. Magyar néprajzi térkép – Erdély – Székelyföld
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Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV

Székelyföldi (2006.) és Erdélyi (2009.) Szent Móros utak + székely zászló, székely kapu

Családi utazások Székelyföldön
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Tudás - műhely

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV

Mihalik Kálmán – Csanády György: Székely himnusz – dinamikai jelekkel

KIRAKÓ TÁBLA 1. feladat
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Tudás - műhely

KIRAKÓ TÁBLA 1. feladat  megoldva

KIRAKÓ TÁBLA 2. feladat

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV
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Tudás - műhely

KIRAKÓ TÁBLA 2. feladat  megoldva

Dalok anyáknapjára: Zöld levél (román), Csilingel a harangvirág (Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán), Nyílik a sok 

virág – német dallam Lassúné Ruskó Renáta szövegével – Metronóm cicás  digitális

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV
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FIGYELJ RÁM!

Tudás - műhely

Madárdal zenekar – kép, Magyar népi köszöntő – interaktív kotta: meghallgatható a dal

A Magyar Népdal Ünnepe – Osztályéneklés – 2016/17es dalcsokor NAGYOKNAK Bartók Béla gyűjtéséből: 

1. Csíp a tetű 2. Jaj, de szépen szól a madár 3. Az ürögi utca sikeres 4. Sej, minek nekem

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV
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Tudás - műhely

A Magyar Népdal Ünnepe – Osztályéneklés – 2016/17es dalcsokor Bartók Béla gyűjtéséből: 5. Nem messze 
van ide Uzora 6. Sarjút eszik az ökröm

A Magyar Népdal Ünnepe – Osztályéneklés – 2013 – 2016. Interaktív: 2015. video, 2016. audio

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV
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Tudás - műhely

A Magyar Népdal Ünnepe – Egyéni bemutatók – 2013. ( 7 tanuló)

A Magyar Népdal Ünnepe – Egyéni bemutatók – 2014. ( 9 tanuló)

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV
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Tudás - műhely

A Magyar Népdal Ünnepe – Egyéni bemutatók – 2015. (10 tanuló)

A Magyar Népdal Ünnepe – Egyéni bemutatók – 2016. ( 6 tanuló)

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV
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FIGYELJ RÁM!

Tudás - műhely

Szintetizátor + kottaíró program = hangközök, hangsorok C, G, F kezdéssel

Body percussion – Ritmusjáték testhangszerre (taps, dobbantás, combcsapás)  metronómmal

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV
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Tudás - műhely

Az óra koncepciója

A Szent Mór Iskolaközpont mindennapi életében és a Pedagógiai Programban előforduló eseményekben való 

folyamatos  részvétel:  egyházi  dalok,  magyar  népdalok  kiemelt  jelentősége,  gyakorlása,  fejlesztése

Az  IKT  eszközök  kihasználásával  sokoldalú  bemutatók,  gyakorlások,  szemléltetés,  gondolkodtatás,  játék, 

jutalom

Új dal (Székely himnusz) tanulása, jelentősége – a határainkon kívüli magyarság kérdése

Anyák napi dalok gyakorlása, népi köszöntő meghallgatása

Zeneelméleti ismeretek gyakorlása – tiszta hangközök, 1#, 1b előjegyzés

Játékos gyorsteszt ismertetése, értékelése

Óra végi jutalom pillanatok

MEGJEGYZÉS: Mindez egy elsős koruk óta tanított, számomra rendkívül kedves osztályban, 4. évf. végén, ahol 

van  mit  összegezni,  van  mire  büszkének  lennünk,  van  mivel  továbbküldenem  őket  a  fölsőbe.

Tesztlap megoldása + MEGLEPETÉS: Metronómtól ijedező cica – video + Köszönjük a figyelmet!

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: ÓRATERV
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Ember-kép

Interjú Csányiné Imre Zsuzsannával, a 2014-es díjazottunkkal

HELSTÁB ÁKOS

GYERMEKKORODAT ÉS TANULÓ ÉVEIDET, HOGYAN SZŐTTE ÁT A ZENE ÉS ZENEPEDAGÓGUSI PÁLYÁRA KÉSZÜLÉSED? 

MIKOR HATÁROZTAD EL, HOGY A ZENEI PÁLYÁT VÁLASZTOD?

Már egész kisgyermekkorom óta körül vagyok véve zenével. Énekzene tagozatos általános iskolába 

jártam, a Kodályszisztéma szerint tanultam, élvezve ennek minden előnyét. Általános iskola 3. osz

tályában  választhattunk  hangszert,  szüleimmel  a  cselló  mellett  döntöttünk.    Első  cselló  tanárom, 

Orosz Sándor, egy országos hírű, kiváló tanár, már hamar felismerte tehetségemet, motiváltságomat, 

így én már negyedikes korom óta csellótanárnak készültem. 14 éves koromban Debrecenbe kerültem 

zeneművészeti szakközépiskolába. Kamaszéveimben a sikerek és kudarcok között a küzdeni tudást, a 

kudarcok  feldolgozását, majd  a  tovább  lépést,  kitartó munkát,  gyakorlást,  céltudatosságot, mások 

megértését  is  elsajátíthattam, mely  személyiségjegyek megléte  sokat  segített pályámon. A  főiskolát 

megelőző évben leendő pályámat gyakorlati oldalról is kipróbálhattam. Egy évig játszhattam a szol

noki  szimfonikus  zenekarban,  valamint  fél  évig  tanítottam  az  abonyi  zeneiskolában még  képesítés 

nélkül. Ez egy  fontos mérföldkő volt, ugyanis a zenetanárok zenekari pályát  is választhatnak, vala

mint  taníthatnak  is.  Itt  a  gyerekekkel  kialakított  jó  kapcsolatom arra  inspirált,  hogy  a  pedagógusi 

pálya  lesz  számomra  az  a  terület,  ahol  képességeimet  igazán  ki  tudom  bontakoztatni.  Ráéreztem, 

hogy hatékonyan tudok  tanítani. A Zeneművészeti Főiskola Miskolci Tagozata nagy élmény volt. A 

hangszeres tudásom rengeteget fejlődött. Az ott megszerzett szakmai, elméleti tudásom alapozta meg 

pedagógiai pályám sikereit. Dr. Iván Klára csellóművész tanárom motiváló, egész embert fejlesztő ta

nítási módszerei mind  a mai  napig megjelennek  óráimon.  Jó  döntésnek  bizonyult  a  cselló  főtárgy 

mellé  felvenni  a  szolfézs  és  énekzene  tanári  képzéseket  is,  így  nemcsak  cselló,  hanem  szolfézs  és 

énekzene tanár is lettem. Miskolci éveim során ismertem meg a férjemet, akivel az óta is boldog csa

ládi életet élünk, és felneveltük két fiunkat. 

HOL KEZDTED A PEDAGÓGUSI MUNKÁDAT?

A főiskola befejezésével Nagykátára kerültem, ahol csellót és szolfézst tanítottam. Amikor visszagon

dolok arra a csellótanárnőre, aki 1985ben elvállalta Nagykátán egy teljes cselló tanszak tanítását, a 

kezdő  tanárok  tapasztalatlanságát  látom. A módszerek nemlétezését,  a  tanítás  eredményességének 

kiszámíthatatlanságát, a gyerekek különbözőségének okaiból következő tanítási módszerek kikristá

lyosodásának hiányát.  Innen kellett, a pici kezdő korosztálytól a gimnazistákig egy olyan hatékony 

tanítási módszert kialakítanom, amely a növendék megismerésén, az ő egyéni zenei képességein, ha

ladási tempóján keresztül szolgálja fejlődését. Nagy segítség volt ezekben az években szolfézst tanító 

kolléganőm segítsége, aki fáradságot nem kímélve, minden hónapban meghallgatta egyegy szolfézs 

órámat, majd kielemezte. A főiskolai tanítási gyakorlatok csak egy szűk keresztmetszetet adnak egy

egy osztály nevelésioktatási feladataiból. Az „igazi” tanítás során viszont egy teljes tanévet kell egy

ben látnunk, terveznünk. Ő pont ezen a területen adott gyakorlati tanácsokat, ezzel fejlesztve nálam 

a  tudatos  tervezést,  a  gyerekek  tudására méretezett  tananyagok  kiválasztását,  a  célok  eléréséhez 

szükséges változatos módszerek kialakítását. 
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HOL VANNAK PÁLYÁDON AZOK A FONTOS ÁLLOMÁSOK, MELYEK MEGHATÁROZÓAK?

Gyermekeim születése miatt pályám egy rövid időre megszakadt, majd mikor újra tanítani kezdtem, azt érez

tem,  hogy  valamit  elölről  kell  kezdenem.  Pejtsik  Árpád  tanár  úr,  egy  híres,  hatalmas  tapasztalattal  tanító 

csellótanár, Budapesten  indított cselló módszertani  továbbképzéseket. Négy  ilyen tanfolyamot végeztem el. A 

tanár úr beavatott minket a csellótanári szakma rejtelmeibe. Nemcsak előadásai voltak nagyon hasznosak, ha

nem  az  éppen  aktuális  tanítási  problémáinkat  is meg  tudtuk  vele  beszélni.  Tulajdonképpen  tanítani  tanított 

minket. A többi csellótanár kollégával nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani. A kurzus után neves tanárok 

óráin hospitáltam, rengeteg kottával bővítettem kottatáramat. Ami nagyon értékes, az a cselló duó, trió és qu

artett  kottagyűjtemény,  mely  lehetővé  teszi  a  gyerekek  együtt  zenélését,  akár  velem,  akár  társaikkal.

Jelenleg egy új továbbképzési formát találtam magamnak. Minden évben Budapesten szerveznek egy egyhetes 

zenei tábort vonós hangszeren játszó zeneiskolás és szakközépiskolás növendékeknek. Itt az ország legjobb mű

vésztanárai tanítják őket. Tehetséges növendékeimmel minden évben elmegyünk erre az egy hétre. Nemcsak az 

ő magas  szinten megtartott  óráikból  tanulok nagyon  sokat,  hanem a  többi  növendék  óráit  is meghallgatom, 

hogy biztos képet kapjak az új interpretációs irányzatokról, a zeneiskolás növendékek tudásszintjéről, a verse

nyek  tudásszintjéről,  valamint  hogy  új  darabokkal  gazdagíthassam  kottatáramat.

HOGYAN KERÜLTÉL A JELENLEGI MUNKAHELYEDRE? 

A  Szent Mór  Iskolaközpont  beindítása  utáni  tanévben Dr  Pécsi  Rita  igazgatónő  felkért,  tanítsak  szolfézst  és 

csellót, valamint vállaljam el az adminisztrációs feladatokat is az újonnan alakuló zeneiskolában. Szívesen vál

laltam mindent, mert  éreztem  ez  az  iskola  az,  ahol  teljes  emberként  tudom munkámat  végezni,  egy  oldott, 

hittel és emberséggel körülvett közösségben.

HITÉLETEDRE MI VOLT A LEGNAGYOBB HATÁSSAL?

A zeneiskola szervesen bekapcsolódott az iskolai egyházi ünnepek, 

misék  zenei  szolgálatába.  Ezeken  a  miséken  teljesedett  ki  hitéle

tem,  majd  elkezdtem  járni  iskolánk  felnőttek  számára  indított 

hittanóráira. Ezek az órák, Molnár Péter tanár úr vezetésével, nagy 

hatással voltak rám. Úgy éreztem hivatalosan  is  részese szeretnék 

lenni  a  katolikus  egyháznak.  Férjemmel megtartottuk  utólagosan 

egyházi  esküvőnket,  majd  elsőáldozó  és  bérmálkozó  lettem.

MIT JELENT SZÁMODRA A SZEPESY IGNÁC ÉLETMŰ DÍJ?

A gyermeknevelés  hosszú távú munka, melynek gyümölcse évtize

dek  múlva  fog  beérni,  de  a  sikerekért  ma  kell  mindent 

megtennünk. Ez a díj pont ezt a küzdelmes munkát ismeri el, ezzel 

segítve, visszajelezve a pedagógus számára, hogy jó úton halad. En

gem váratlanul ért ez az elismerés, mert úgy éreztem, életpályámon 

még  rengeteg  a  tenni  és  tanulnivalóm,  új  ötleteimet  szeretném 

megvalósítani,  sok  lehetőséget  szeretnék még  kipróbálni.  Termé

szetesen  nagyon  örültem  neki.  Úgy  éreztem,  ez  egy  nagyon 

megtiszteltető,  gyönyörű  visszaigazolása  eddigi  tanári  pályámnak.
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VANE ARANYSZABÁLYA A MUNKÁDNAK?

Erre egy idézettel tudnék válaszolni Ivan Galamiantól, amelyet nagyon szeretek:

„A tanár legyen lelkiismeretes, türelmes és kiegyensúlyozott. Mindenekfelett szeretnie kell munkáját és lelke

sednie érte. A jó tanítás mérhetetlen odaadást kíván, amit a tanár csak akkor nyújthat, ha teljes szívvel és 

lélekkel szolgálja hivatását.”

ÚGY HALLOTTAM, PÁR ÉVE ISMÉT EGYETEMISTA LETTÉL.

Igen,  50  éves  koromban  ismét  beültem az  iskolapadba,  családom  legnagyobb  csodálkozására. A Pécsi Tudo

mány  Egyetem  Zeneművészeti  Intézetében  lehetőségem  nyílt  a  zenetanári  mester  szak  elvégzésére.  Újra 

felvételire készültem, órákat gyakoroltam a csellón, kotta nélkül tanultam meg darabokat. Felvettek és pályám 

egyik legjobb 2 éve kezdődött. Új és korszerű pedagógiai elméletek mellett a generációkutatások legújabb ered

ményeivel  is  megismerkedhettünk.  A  hangszeres  zene  transzferhatásaival  különösen  sokat  foglalkoztam 

szakdolgozatomban is. Hangszeres és kamara órákon a  legmodernebb interpretációs  irányzatok szerint  taní

tottak minket tanáraink. Egész szakmai tudásom megújult, kitágult, megtelt  friss  ismeretekkel. A legnagyobb 

gyakorlati hasznot a  saját  tudatos gyakorlásom hozta. A csellóórákra készülésem során, magamat  tanítottam 

csellózni. Ez alatt rengeteg új ötlet, módszer, gyakorlat jutott eszembe, melyeket a gyerekekkel kipróbálva rá

jöttem, sokkal hamarabb sajátítják el így a zenedarabokat ők is.

EMLÉKSZEM  TEHETSÉGES  NÖVENDÉKEIDRE.  ŐK  MOST  HOL  TANULNAK,  MI  LETT  VELÜK  AZ  ELTELT  ÉVEK  SORÁN?

Igen, talán Te még az első zenei pályára lépő növendékemre is emlékszel, Kamillára. Ő most csellóművészként 

dolgozik Miskolcon, és mellette zeneiskolában is tanít. Virág Münsterben most kapta meg csellóművészi diplo

máját, Kati az országos és nemzetközi versenyek 1.2. díjaival sajnos kézfájdalmai miatt szünetelteti hangszeres 

játékát, Verocska pedig most kezdi meg egyetemi tanulmányait a bécsi zeneakadémián. Bogit  tavaly  felvették 

Budapestre a Bartók Szakközépiskolába,  tavasszal egy nemzetközi versenyen 3. helyezést ért el 4 év csellózás 

után. Nagyon  büszke  vagyok  rájuk.  A  zeneileg  tehetséges,  e  pályára  készülő  növendékekkel  való  foglalkozás 

nagy kihívás és felelősség számomra. A tehetséges gyerek motivált, felfokozott érdeklődése miatt a tananyagot 

gyorsabban végzi, egyéni elképzelései vannak a tanulandó darabokról. Sokszor nem is tanárnak, hanem men

tornak érzem magam. A helyes interpretációs irány megtalálása elengedhetetlen, az egymásra épülő tananyag 

megtanítása, a növendék személyiségéhez legjobban illő darabok kiválasztása, a zenei karakterek megszólalta

tásához szükséges technika elsajátíttatása a legalapvetőbb feladat. Zenei pályán érvényesülni nagyon összetett 

feladat. A zenedarabok megtanulása után az élményt nyújtó interpretálás, valamint a szereplések stresszkezelé

se  is  hozzátartozik.  A  növendék  személyiségének  reális  ismerete,  önbizalmának  helyes  növelése,  a 

meghallgatások,  belső,  iskolai  tét  nélküli  szereplések megfigyelései,  elemzései  adják  azt  a módszert, mely  a 

színpadon töltött percek sikerét hozzák számukra.

ÉS A JÖVŐ? MILYEN ÚJ TERVEID VANNAK?

Tavaly 2. félévtől bekapcsolódtam a vonószenekar betanító munkájába. Egy együttműködő tanári csapatot hoz

tunk  létre  a  zenekar  karmesterével,  hegedűtanár  kollégáimmal,  hogy  átsegíthessük  az  alig  23  éve  vonós 

hangszeren játszó növendékeinket az együttjátszás nehézségein. A tavalyi Művészetek Napján már szép sikerrel 

szerepelt együttesünk. Ez egy új feladat számomra, a pesti kurzus vonószenekari próbáin sok gyakorlati tapasz

talatot  szereztem  ezen  a  területen  is.  A  másik  cél  csellótanári  tudásom  átadása  az  új  tanárgenerációnak. 
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Iskolánk szerződést kötött a Pécsi Tudomány Egyetem Zeneművészeti Intézetével, így tavaly már 2 növendékü

ket készítettem fel a gyakorlati államvizsgatanításra. Ez a munka idén is tovább folytatódik. 3 éve elkezdtem 

angolul tanulni, ugyanis német nyelvtudásomat egyre ritkábban tudom használni a külföldi honlapok olvasá

sa, vagy külföldi utazásaink során. Szeretnék még egy angol nyelvvizsgát letenni.

VAN EMLÉKEZETES PILLANATA PÁLYÁDNAK, AMIRE NAGYON SZÍVESEN EMLÉKSZEL VISSZA?

Sok ilyen volt. Ezek azok a pillanatok, amikor növendékeim a legjobb tudásuk szerint játszanak a színpadon. A 

helyszín mindegy, ez lehet egy szülőknek szervezett tanszaki hangverseny, vagy a Kodály Központ és a növen

dék  is  lehet  egy  SNIs,  vagy  egy Mester  és Tanítványa  rendezvény  győztese. Nekem az  számít,  hogy  sikerült 

nekik  nagyot  alkotniuk,  kihozták  magukból  a  legtöbbet,  szüleik,  a  közönség,  vagyis  mások  örömére. 

Könnyekig meg tudok hatódni, amikor sikerük van.

VAN TANÁRI PÉLDAKÉPED?

Igen,  több  is. Van, aki azért, mert nagyon célravezetően  tanítja a hangszeres  játék  technikáját, van aki azért, 

mert a növendék lelki világát, egyéni személyiség jegyeit is fejleszti tanítása közben, van aki nagyon kreatív, de 

fő példaképem Dr Iván Klára, főiskolai tanárom, aki még nyugdíj közeli tanári éveiben is ugyanazzal a lendület

tel,  lelkiismeretességgel,  elhivatottsággal  tudott  tanítani,  ami  nekem  is  célom.  és  most  tőle  idéznék: 

„ A TANÍTÁST NEM LEHET MEGUNNI, MINDIG FELTÖLTŐDÖM TŐLE.”
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 „UTÓVÉGRE LEHET ÉLNI ZENE NÉLKÜL IS. A SIVATAGON ÁT IS VEZET ÚT. DE MI, AKIK AZON FÁRADOZUNK, HOGY 

MINDEN GYERMEK KEZÉBE KAPJA A JÓ ZENE KULCSÁT, (…) AZT AKARJUK, NE ÚGY JÁRJA VÉGIG ÚTJÁT, MINTHA 

SIVATAGON MENNE ÁT, HANEM VIRÁGOS KERTEKEN.” /KODÁLY ZOLTÁN/

1.Előzmények áttekintése:

15  éves  növendékem  édesanyja  3  évvel  ezelőtt,  egy  elkezdődött  tanév novemberében  keresett meg 

egy  különleges  kéréssel.  Kiemelkedő  zenei  tehetségű,  általános  iskola  hatodik  osztályába  járó, 

zongorista  gyermeke  csellózni  szeretne.  Nem  tudtam  nemet  mondani  erre  a  felkérésre,  habár 

tudtam, hogy két hangszeren gyakorolni, közben 2 tannyelvű iskolában jól teljesíteni szinte időbeli 

lehetetlenség, valamint a 12 éves életkor is magas kezdőként.

2.Családi háttér:

Növendékem  szülei  zongoristák,  édesapja  zongoraművész,  édesanyja  zongoratanárnő  iskolánkban, 

bátyja  szintén  kiemelkedően  zongorázik,  zenei  pályára  készül.  Ez  a  zenei  háttér  meghatározta 

növendékem  gyermekkorát,  már  otthon  magába  szívott  egy  nagyon  magas  szintű  zenei 

kifejezésmódot, látta, mennyi gyakorlás, aprólékos napi munka szükséges akár egy rövid produkció 

színvonalas megszólaltatásához.  Kimagasló zenei képességei már óvodás korában megnyilvánultak. 

Az  otthoni  példát  látva  hamar  ő  is  a  zongorához  ült,  első  zongoraverseny  eredményeit  kisiskolás 

korában érte el. Bátyjával  szívesen kamarázott együtt, négykezes versenyt  is nyertek. Növendékem 

egy  barátnői  meghívás  alkalmával  kipróbálhatta  barátnője  húgának  csellóját.  Ekkor  elhatározta, 

megtanul  ezen  a  hangszeren  játszani. Az  elhatározást  tett  követte,  elkezdődött  gordonka  oktatása. 

Szülei a kezdetektől szakemberként segítették munkánkat, a növendékre háruló terhek megosztását 

mindig megbeszéltük, a problémákat kompromisszumokkal megoldottuk.

3.Iskolai teljesítmény:

Növendékem 2  tannyelvű  általános  iskolába  járt,  több  tárgyat  angol  nyelven  tanult,  kitűnő  tanuló 

volt.  Kiemelkedő  teljesítményt  nyújtott  matematikából,  többször  indították  a  Zrínyi  Ilona 

matematika versenyen, ahol előkelő helyezéseket ért el. Kiválóan a sakkozik. Növendékem motivált, 

szeret az elvárásoknak mind a közismereti órákon, mind a zeneiskolában maximálisan megfelelni. Ez 

mentálisan és fizikailag is nagy teher egy fejlődésben lévő szervezet számára, nem beszélve a kezek 

leterheltségéről,  mely  a  két  hangszer  megszólaltatásához  szükséges  fizikai  mozgásokat  jelenti. 

Növendékem mindig megbeszéli  szüleivel  terveit,  együtt  osztják  be  tevékenységeire  fordított  időt, 

vigyáznak  kézfájdalmai megelőzésére,  kezelésére.  Ez  a megértő  szülői  háttér  optimális működését 

mutatja.

A növendék zenei képességei, személyiség jegyei gordonka oktatásának kezdetekor:

 zenei képességei kimagaslóak

 tökéletesen olvas kottát

 ritmusérzéke kifejlett

Séta a zene virágos útján
esettanulmány
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 szolfézszeneelmélet tudása kimagasló

 zenei hallása tökéletes, a hangszíneket megkülönbözteti, a felhangokat hallja

 zenei mozgása koordinált

 mozdulatainak korrigálása a hangszer fogólapján, mely a tiszta intonációhoz elengedhetetlen kimagasló

 zenei formaérzéke, kifejezőkészsége nagyon fejlett

 nagyon muzikális, már blattoláskor zeneileg megformálja a darabot. 

 szorgalmas, kialakult, tudatos gyakorlás technikával rendelkezik.

 jól tanítható, befogad és visszajelez

 pontos és megbízható

 véleményét megosztja, kérdez, tanácsot kér. 

 intelligens, kedves

4.Tanításának speciális lépései:

A növendék oktatásának megkezdésekor azonnal egy jó minőségű ¾es hangszert tudott az  iskola biztosítani 

számára.  Ez  nagy  előnyt  jelentett,  mivel  a  zongora  révén  ő  már  hozzászokott  egy  szép,  kifejező  zenei 

hangzáshoz. A gordonka oktatás legnehezebb periódusa a kezdet. A jobb és bal kéz technika megalapozásának 

nehézsége, hogy a két kéz mozdulatai  teljesen eltérnek. A mozdulatok milyensége sem mindegy. Ha egy torz, 

merev mozdulatsor  alakul  ki,  a  későbbi  technikai  elemek  /  pl.  fekvésváltás,  vibrato,  gyors  detashe,  spiccato, 

sotille/ meg sem tud szólalni a hangszeren. Az alapozás rendkívül fontos, főleg a kimagasló tanulók esetében. 

Növendékem ezt a kezdeti alapozást 2 hét alatt sajátította el. Ez a rövidebb  idő alatti mozdulatsor elsajátítás 

jellemző  az  idősebb  növendékeknél,  de  a  2  hét  így  is  kimagaslóan  rövid.  Növendékem  hamar  megtanult 

játszani  mind  a  4  húron.  Ebben  segítette  a  kitűnő  kottaolvasása,  a  kiváló  hallása,  mely  a  tiszta  játékot 

biztosította,  a  nagyon  fejlett  zenei  memória,  mely  a  többszólamú,  hosszú  zongoradarabokon  edződött.  Egy 

beszélgetés alkalmával kiderült, növendékem utol akarja érni kortársait. Ebben segítette átlagon  felüli, gyors 

felfogóképessége, valamint az, hogy már kimagaslóan játszott egy másik hangszeren. Az én feladatom az  lett, 

hogy  a  cselló  tananyagot úgy  állítsam össze, mely megfelel  ennek  a  szuper  gyors haladási  tempónak  és nem 

marad  el  semmi  olyan  hangszertechnikai  elem,  mely  elengedhetetlen  a  kimagasló  csellózáshoz.

5.Elért eredmények:

Növendékem  az  első  iskolai  növendékhangversenyeken  is  kimagaslóan  szerepelt.  Másfél  év  után  iskolánk 

ifjúsági vonószenekara egyesült az ANK hegedűseivel egy közös hangverseny alkalmával. Így zenekari kísérettel 

játszhatta  Vivaldi:  Cdúr  Gordonkaversenyének  I.  tételét,  valamint  egy  3  tételes  Haydn  zongoraversenyt.  A 

hangverseny nagy sikert aratott. Ez év júniusában Budapesten, a vonószongora kurzuson mindkét hangszerre 

jelentkezett. A kiemelt esti hangversenyeken eljátszhatta cselló darabját is, ami sikernek könyvelhető el a sok 

jelentkező  között.  Következő  évben  két  jelentős  verseny  is  adódott,  egy  országos  zongoraverseny  és  egy 

regionális vonós verseny. Növendékem mindkettőn indulni akart. A vonós versenyen 3. helyezést ért 2 és fél év 

csellózás  után,  a  III.  korcsoportban.  A  zsűri  eredményhirdetés  után  szakmai  kérdésekre  válaszolt.  Játékát 

hallva  azt  hitték,  már  legalább  7  éve  csellózik.  Tanítványom  a  csellókvartett  tagjaként  szerette  meg  a 

kamarazenélést,  részt  vett  a  kvartett  sikeres  fellépésein.  Nyáron  2  cselló  kurzuson  is  részt  vett, 

hangszertechnikája  rengeteget  fejlődött,  kifejező  zenei  megformálásai,  gyönyörű,  érzelmekkel  teli 

interpretációja a záró koncerten nagy sikert aratott.
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6.Tapasztalatok:

A mai világ tele van lehetőségekkel, zenei versenyekkel, melyeken kipróbálhatja magát tanár, diák egyaránt. A 

zeneileg tehetséges gyerekek pályára irányítása nagy felelősség. Növendékem és szülei érzékelték, milyen sokan 

választják hangszerként a zongorát, milyen sok zongorista próbál hírnevet szerezni versenyeken, érvényesülni a 

zenei pályán. Talán ez indokolta a második hangszer választását, mely először csak egy próbálkozásnak indult 

és  tanítványom  most  zongorából  és  csellóból  is  felvételizik  egy  neves  budapesti  szakközépiskolába.   

7. A történet folytatódik

Maximális  pontszámmal  vették  fel  szakközépiskolába  cselló  szakra.  Tavasszal  a  szombathelyi  Sistrum  cselló 

versenyen  nívódíjat  kapott  és  a  legjobbak  gála  hangversenyén  ő  képviselte  a  csellistákat.  A  Pannon 

Filharmonikusok Mester és Tanítvány rendezvényén a zenekar kíséretében játszotta C. Bach: cmoll Gordonka 

versenyének II. tételét nagy sikerrel.

Szakközépiskolai  cselló  művésztanára  tökéletes  pedagógiai  érzékkel,  remek  módszerekkel  folytatta  a 

megkezdett  munkát.  Az  első  szakközépiskolai  tanév  tavaszán,  nemzetközi  gordonkaversenyen  ért  el  3. 

helyezést. 

Iskolánkban  nagy  örömmel  szervezünk  hangversenyt  régi  növendékeinknek.  Figyelemmel  kísérhetjük 

fejlődésüket,  hatalmas  vastapssal  növeljük  önbizalmukat.  Nagyon  örülünk  sikereiknek.

„AKIBEN  VAN  TEHETSÉG,  KÖTELES  AZT  KIMŰVELNI  A  LEGFELSŐBB  FOKIG,  HOGY  EMBERTÁRSAINAK  MENNÉL  NAGYOBB 

HASZNÁRA LEHESSEN. MERT MINDEN EMBER ANNYIT ÉR, AMENNYIT EMBERTÁRSAINAK HASZNÁLNI, HAZÁJÁNAK SZOLGÁLNI 

TUD.  AZ  IGAZI  MŰVÉSZET  AZ  EMBERISÉG  EMELKEDÉSÉNEK  EGYIK  LEGHATALMASABB  ESZKÖZE,  S  AKI  AZT  MINÉL  TÖBB 

EMBERNEK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TESZI, AZ EMBERISÉG JÓTEVŐJE." /KODÁLY ZOLTÁN/

CSÁNYINÉ IMRE ZSUZSANNA: SÉTA A ZENE VIRÁGOS ÚTJÁN
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A Szent Gellért díjat a 

Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia alapította 

azzal a céllal, hogy 

lehetőséget teremtsen a 

katolikus közoktatásban 

végzett kiemelkedő munka 

elismerésére. A díj 

elkötelezett hitvalló élet, 

következetes, kitartó, 

színvonalas nevelőoktató 

(egyéb) munkáért adható 

olyan személynek, aki 

szilárd erkölcsi alapokon 

álló munkájával kivívta a 

tanulók, szülők, 

munkatársak egyöntetű 

elismerését. A 

kitüntetésnek méltó rangja 

van, a dolgozó erkölcsi 

elismerését és 

megbecsülését jelenti. A 

kitüntetettek emberi 

tulajdonságaikkal, 

szakmai tudásukkal a 

testület előtt követendő 

példát jelenítenek meg. 

Kitüntetettnek lenni 

felelősség, mert ehhez 

méltóan kell élni és 

dolgozni a jövőben is. 

MIT JELENT EZ A DÍJ A PÁLYAFUTÁSODBAN? HOGYAN ILLESZKEDIK A 

PEDAGÓGUSI TEVÉKENYSÉGED SORÁBA?

Tulajdonképpen  pedagógus  pályafutásom  végére  érkeztem,  hiszen 

2018  novemberében  nyugállományba  vonultam.  Amikor  a 

portfóliómat  írtam  és  rendeztem  össze,  ez  5  évvel  ezelőtt  volt, 

igyekeztem  összegezni  az  addig  végzett  szakmai  munkámat.  Jóleső 

érzés  volt,  hogy  felidéztem  azokat  az  eseményeket,  amelyek 

szervezésében,  rendezésében,  szakmai  munkájában  részt  vettem. 

Öröm  volt  számomra mindig,  ha  a  kollégák  pozitív  visszajelzései  ezt 

tartalmasnak,  értékesnek  ítélték.  Így  éltem  meg  a  díj  átvételét  is, 

pedagógusi munkám összegzéseként, lezárásaként.

   

MILYEN TANÁCSOKAT ADNÁL AZOKNAK A KOLLÉGÁKNAK, AKIK MOST KÉSZÜLNEK 

A PÁLYÁRA?

Egyre nehezebb a pályára  irányítani a  fiatalokat, még nehezebb ott  is 

tartani őket. Csak az vállalkozzon erre a hivatásra, akiben megvan az 

emberek  és  különösen  a  gyerekek  iránti  érdeklődés,  az  elfogadás,  és 

ugyanakkor  a  késztetés  a  tudás  átadására.  Csak  a  szeretettel, 

lelkesedéssel  és  magas  színvonalon  végzett  munka  hozza  meg  a 

gyümölcsét.  Aki  befogadó,  és  nem  tekinti  „kész”  nevelőnek  magát 

azzal,  hogy  diplomát  szerzett,  hanem  folyamatosan  bővíti  ismereteit, 

másoktól  is  tanul,  az  tovább  gazdagodik  tudásában,  emberségében, 

mesterségében.  Nem  utolsó  szempont  az  sem,  hogy  pozitív 

életszemlélettel  és  cseppnyi humorral  sokkal  jobban halad a munka. 

MENNYIRE RÉSZE A MUNKATÁRSI KÖZÖSSÉGNEK EZ A FELFOGÁS, MILYEN AZ 

ISKOLA SZEMLÉLETE?

Egy  nevelőtestület  sok  külön  egyéniségből  tevődik  össze,  közösséggé 

akkor  válik, ha  az  elfogadás mellett  az  együtt  gondolkodás,  az  együtt 

cselekvés,  a  közös  cél  és  a  közös  felelősség  is  meghatározó.  Azt 

gondolom,  hogy  a  mi  iskolai  közösségünk  olyan  szeretetközösség, 

amelyben  helye  van  a  különböző  mentalitásnak,  a  fiatalok 

kreativitásának,  a  korosabb  nevelők  élettapasztalatából  eredő 

bölcsességnek,  a  lendületes  munkának,  vagy  a  szemlélődő,  lelkileg 

nyugalmasabb időszakoknak is. Fontos a mindent összekötő elfogadás 

és az egymásra figyelés, különösen akkor, amikor nehezebb, válságos 

időszakot él meg egyegy közösség.  

Interjú Böhmné Kroh Katalinnal, 
Szent Gellért-díjasunkkal 

BERTÁNÉ HARGITAI MARGARÉTA
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SOK ÁLDOZATTAL ÉS ALÁZATTAL JÁR EGY ILYEN KÖZÖSSÉG ALAKÍTÁSA. MINT AHOGY HIVATÁSUNK GYAKORLÁSA IS. TE MIKOR 

ÉS MIÉRT DÖNTÖTTÉL A PÁLYA MELLETT?

A  középiskola második  évéig  orvosnak  készültem.  Ekkor  képességeimet  és  tudásomat  újból  felmérve  arra  a 

következtetésre  jutottam, hogy a  fizika  felvételit nem fogom tudni  teljesíteni. Az orvosi és a pedagógus pálya 

valamilyen  ötvözetének  a  gyógypedagógusi  munkát  gondoltam,  ezért  jelentkeztem  a  Bárczi  Gusztáv 

Gyógypedagógiai  Főiskolára.  Oligofrénpedagógialogopédia  szakon  végeztem.  Tanulmányaim  alatt  világossá 

vált  számomra,  hogy  amire  vállalkoztam,  az  teljességgel  pedagógia,  amit  nagy  toleranciával  és 

elkötelezettséggel lehet és kell végezni.

Mi volt az első motiváció, kik voltak a legfontosabb példaképek?

Az általános iskola utolsó éveiben Szirom Károly volt az osztályfőnököm, aki magyar és német nyelvet tanított 

nekünk. Soha nem volt üresjárat az óráin. Úgy magyarázott, hogy lehetetlen volt nem figyelni rá. Megkövetelte 

a  pontos  és  szorgalmas  munkát.  Mindig  volt  valamilyen  jó  poénja,  amivel  nemcsak  minket,  hanem 

pedagógustársait  is  jókedvre  derítette.  Középiskolásként  nyaranta  visszajártam  hozzá  latint  tanulni.  Mindig 

csodáltam  nagy  tudását.  Csak  jóval  később  ismertem  fel,  hogy  a  nyelvek  iránti  érdeklődésem mögött  az  ő 

példája is ott van.

Azt  gondolom,  hogy  a  napi  munkánk  során  mindig  találkozunk  olyan  emberi  tulajdonságokkal,  szakmai 

fogásokkal, ötletekkel, amelyeket érdemes észrevenni, átvenni. Ez motiválhat bennünket és olyan példát adhat, 

amit érdemes követni. Jó szemmel, nyitott szívvel meg lehet látni a kis dolgokban is az értéket. Hálás vagyok 

azért,  hogy  sok  olyan  kollégám  volt,  akinek  a  munkája,  gondolkodása  mások,  így  a  magam  számára  is

 példaértékű volt. 

 

A PORTFÓLIÓ ÍRÁST IS EMLÍTETTED. ILYENKOR AZ EMBER VÉGIGTEKINT SZAKMAI ÉLETÚTJÁN. MERRE SODORT AZ ÉLET A 

FŐISKOLÁRÓL, HOVÁ VEZETETT A GONDVISELÉS?

Szülőfalumban,  Geresdlakon  kezdtem  alsós  tanítóként  dolgozni  a  már  említett  gyógypedagógus 

végzettségemmel.  11  évet  töltöttem  itt,  közben  elvégezve  a  német  nemzetiségi  szakot  a  Janus  Pannonius 

Tudományegyetemen. Magam  is  német  nemzetiségűnek  vallom magam,  ezért  érdeklődéssel  és  lelkesedéssel 

kezdtem  el  a  nyelv  tanítását.  A  következő  hét  évben  a  himesházi  általános  iskola  nevelője  voltam,  ahol  a 

kétnyelvű  oktatás  bevezetésének  és  fejlődésének  tevékeny  részese  lehettem. Hosszú  időn  keresztül  voltam  a 

Baranya  Megyei  Pedagógiai  Intézet  német  nyelvi  szaktanácsadója,  majd  a  Tankerületi  Oktatási  Központ 

tanfelügyelője.1997ben  kerültem  a  Gondviselőnek  köszönhetően  az  akkor  egy  éve  működő  Boldog  Gizella 

Katolikus  Általános  Iskolába.  Részese  lehettem  az  iskolaépítés  nehéz,  de  szép  feladatának,  kezdve  a 

kapcsolatépítéstől és az iskola profiljának kialakításától, az alapdokumentumok összeállításától a napi szakmai 

munka elvégzéséig. Örömmel éltem meg az  intézmény  fejlődését, bővülését. A keresztény  tagozatként  indult, 

majd  1996ban  önállóvá  vált  iskola  64  diákkal  kezdett, ma  közel  200  tanulója  van,  óvodával  is  rendelkezik. 

Hosszú  időn  keresztül  láttam  el  az  igazgatóhelyettesi,  majd  néhány  évig  az  igazgatói  munkakört.  Közben 

szakértőként segítettem a KPSZTI munkáját. A komplex intézményellenőrzés és értékelés során sok katolikus 

intézményt  ismertem meg,  a  jó  tapasztalatokat  igyekeztem  átadni  saját  iskolámnak  is.  Szakmai  munkámat 

segítette,  fejlesztette,  hogy  lehetőségem nyílt  arra,  hogy  a helyi  gimnáziumban  is  tanítsak óraadóként német 

nyelvet.  Így  átfogó  tapasztalatom  volt  az  iskolakezdés  első  évétől  a  10  évfolyamig  bezárólag  a  német  nyelv 

tanításáról. Pályafutásom utolsó éveiben mestervizsgát tettem, és szakértőként, tanfelügyelőként vettem részt a 
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pedagógusok  előmeneteli  rendszeréhez  kapcsolódó 

minősítő  vizsgákon,  a  tanfelügyeleti  munkában.

21 évvel ezelőtt kerültem a katolikus iskolába. Úgy érzem, 

itt teljesedett ki az életem. Köszönöm a Gondviselőnek azt 

a sok lehetőséget, ajándékot, amit általa kaptam. Ide illik 

egy ima néhány sora: 

„Ahová tettél, ott szolgállak,

Ahol megsejtlek, megcsodállak.

Ahol tudlak, ott követlek,

Ha megmegbotlok nem csüggedek.

Amim van, azért magasztallak,

Amim nincs azért nem zaklatlak.

Ami a munkám azt megcsinálom,

A jó szót érte sose várom.

Ha nem sikerül nem kesergek,

és holnap mindent újra kezdek!"

 

A KÖZELMÚLTBAN ÉRT VÉGET A PANAMAI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ. 

FERENC PÁPA  A FIATALOKNAK AZT MONDTA: "TI VAGYTOK A 

JELEN". MI JUT NEKED A FIATALOKRÓL AZ ESZEDBE? HOGY 

ÉRINTI A HOZZÁJUK VALÓ VISZONYULÁS A HIVATÁSODAT?

A jövő nemzedék,  ifjúság,  fiatalság, ezek a szavak mindig 

mosolyt csalnak az arcomra. Szeretem azt a kíváncsiságot, 

érdeklődést,  lelkesedést,  nyitottságot,  amely  ebben  az  életkorban  jellemzi  őket.  Abban  kellene  segítenünk, 

nekünk nevelőknek, hogy ezeket a tulajdonságokat sokáig megtartsák. 

VANE KEDVENC IFJÚSÁGI ÉNEKED? IDÉZETED? MELYIK?

Lakóhelyemen, Geresdlak kisebb templomában férjem látja el a kántori szolgálatot, akivel együtt vezetjük kis 

kórusunkat. Szívesen éneklünk az egyházi népénekek mellett ifjúsági, Taizéi énekeket. Sok, számomra kedves 

ének közül talán a „Szeretlek, Uram” áll nagyon közel a szívemhez. Havonta egyszer van iskolai szentmisénk, 

ekkor,  illetve  a  reggeli  áhítaton  is  éneklünk  ifjúsági  dalokat  a  gyerekekkel.

Sok kedves versem van, amit egyegy élethelyzetben előveszek, felidézek magamban. Erőt ad, vagy éppen 

megnyugvást hoz, segíti a döntéseimet. Ilyen például Assisi Szent Ferenc imája, vagy Prohászka Ottokár Kő az 

úton című verse.

Gondolod, kerül életed útjába

Egyetlen gátló kő is hiába?

Lehet otromba, lehet kicsike,

Hidd el, ahol van, ott kell lennie.

De nem azért, hogy visszatartson téged,

S lohassza kedved, merészséged.

Jóságos kéz utadba azért tette,

Hogy te megállj mellette.

Nézd meg a követ, aztán kezdj el

Beszélgetni róla Isteneddel.

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet

Küld azzal az akadállyal neked.

S ha lelked Istennel találkozott,

Utadban minden kő áldást hozott.

Prohászka Ottokár: Kő az úton
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AZ ÉVEK SORÁN RENGETEG IDŐT SZENTELTÉL A 

GYEREKEKNEK. VÉLEMÉNYED SZERINT MIT KELL A 

SZÜLŐKNEK LEGINKÁBB SZEM ELŐTT TARTANIUK, 

AMIKOR GYERMEKET NEVELNEK?

Ha  a  családra  gondolok,  előttem  mindig  a 

teljes  család képe  jelenik meg,  ahol mindkét 

szülő ott áll a gyermekek mellett. A genetika 

mellett  oly  sok  mindent  kap,  vagy  visz 

magával  akarva,  akaratlanul  a  gyermek  a 

családból.  A  szülői  minta  tehát  nagyon 

fontos,  nem  várhatunk  el  olyat  a 

gyermekünktől,  amit  szülőként  máshogy 

teszünk.  A  legfontosabb  dolog  az  elfogadó, 

biztonságot  nyújtó  szeretet,  és  a  napi  élő 

kapcsolat,  beszélgetés,  érdeklődés  és 

meghallgatás.  Időt  kell  szánni  minden 

kapcsolat  ápolására,  hol  többet,  hol 

kevesebbet,  és  sajnos  ebből  jut  korunkban 

egyre  kevesebb  a  család  és  a  gyermekek 

számára.  Tudatosulnia  kellene  minden 

szülőben  annak,  hogy  a  családban nem  csak 

a létszükségletek biztosítása a fontos, hanem 

a  lélek,  a  jellem  nevelése,  rámutatás  az 

értékekre, a lényegesre és lényegtelenre, és különösen fontos a következetesség, amely a gyermeknek egyfajta 

állandóságot,  kiszámíthatóságot  jelent.  Ha  nehézség  van  a  gyermekek  neveléséve,l  és  kimerültek  a  család 

tartalékai,  merjen  a  szülő  tanácsot,  segítséget  kérni,  együttműködni  a  segítő  szándékkal.  Két  gyermeket 

neveltünk  fel  a  férjemmel,  akivel  igyekeztünk  azonos  értékrendszer  mentén  alakítani  a  család  életét,  a 

gyermekek nevelését. 

NAGYON SOK CIKK FOGLALKOZIK A SZÜLŐI SZEREPEK MEGVÁLTOZÁSÁVAL, A PEDAGÓGUSOKHOZ VALÓ HOZZÁÁLLÁSUK, 

ELVÁRÁSAIK MÓDOSULÁSÁVAL. EZEK, ÉS A "RÉGI SZÉP IDŐK" EMLEGETÉSE, SZOROS ÖSSZEVETÉSE NÉHA A SZÜLŐK, NÉHA A 

PEDAGÓGUSOK OLDALÁRA BILLENTI A MÉRLEGET. LEGTÖBBSZÖR KESERŰ SZÁJÍZZEL EMLEGETI FEL AZ EGYIK, VAGY A MÁSIK 

FÉL A MÚLTAT, S A JELEN TEHETETLENSÉGÉT. MÁSHOGY KELL A PEDAGÓGUSNAK VISELKEDNI MA, MINT A PÁLYÁD KEZDETÉN?

Mindig  kerültem  a”bezzeg  a  mi  időnkben”  kezdetű  mondatokat  és  anekdotákat.  Természetesen  sokat  és 

sokszor változott pedagógus éveim alatt az oktatás  tartalma, az  iskolarendszer, a  törvények és szabályozók, a 

bennünket  körülvevő  társadalom,  a  gazdaság,  a  szokások  és  sorolhatnám.  A  szükségesekben  nekünk  is 

változnunk  kellett,  kell ma  is,  de  nem mindenben. Az  alapvető  gondolkodásomban,  ami  a  viselkedésemet  is 

irányítja, az vagyok ma is, aki régen. Nem lehet szélkakas módjára egyszer helyeselni, máskor elítélni ugyanazt 

a  dolgot.  A  hiteles  pedagógus  viselkedését  meghatározza  a  következetesség,  az  ember  iránti  tisztelet.

Assisi Szent Ferenc imája

Uram, adj türelmet,

Hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni,

Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,

Amit lehet, és adj bölcsességet,

Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé, 

hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, 

hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, 

hogy összekössek, ahol széthúzás van, 

hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, 

hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, 

hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. 

Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, 

nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, 

nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, 

nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. 

Mert aki így ad, az kapni fog, 

aki elveszíti magát, az talál, 

aki megbocsát, annak megbocsátanak, 

aki meghal, az fölébred az örök életre.

Amen.

SZENT GELLÉRTDÍJASUNK: BÖHMNÉ KROH KATALIN
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VANE OLYAN SZABÁLY, AMIT KEZDETEKTŐL FOGVA KÖVETSZ, S AMI MÉG MINDIG BEVÁLIK?

Nem  szabály,  hanem  inkább  elvárás  magamtól.  Szeretem  időben,  pontosan,  a  lehető  legjobban  elvégezni  a 

munkám. Sok mindenben maximalista vagyok. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tanítványaim megértsék azt, 

amit  tanítok,  tudjanak  velem  gondolkodni.  Ezért  mindent  bevetek  és  örülök,  ha  látom,  hogy  a  tanultakat 

alkalmazni tudják. 

MIT TANULTÁL A GYEREKEKTŐL?

Éppen  az  előző  kérdéshez  kapcsolódva  azt,  hogy  nem  szabad  mindig,  mindent  halálosan  komolyan  venni, 

szabad  és  kell  nevetni,  olykor  lazítani  és  elengedni  azt,  amit  nem  tudunk  egyedül  megoldani.

MI VOLT A LEGSZEBB MONDAT, AMIT GYEREKTŐL HALLOTTÁL?

Sok  kedves  mondatot  sorolhatnék,  nincs  legkedvesebb.  Mindig  jólesik,  ha  a  bizalmukkal  tisztelnek  meg. 

Tudják,  hogy  megőrzöm  az  elmondottakat.  Örülök,  ha  mosolyogva  köszönnek,  ha  régvolt  tanítványok 

mesélnek magukról,  elért  sikereikről. Természetesen a munkám gyümölcsét  is  látom akkor, ha valaki német 

nyelvtanár  lett közülük, vagy a nyelv segítségével boldogul  jól az életben, de  feltétlen öröm számomra az, ha 

emberi  tartása  van.  Hiszem,  hogy  abban  nekünk,  a  katolikus  iskola  nevelőinek  is  részünk  van.       

Katalin korábbi, lapunkban megjelent cikkei a következő linken olvashatók:

https://pecsiegyhazmegye.hu/figyeljram/1806megjelentapecsiegyhazmegyepedagogiaifolyoiratanak

hatodikszama

SZENT GELLÉRTDÍJASUNK: BÖHMNÉ KROH KATALIN

https://pecsiegyhazmegye.hu/figyelj-ram/1806-megjelent-a-pecsi-egyhazmegye-pedagogiai-folyoiratanak-hatodik-szama
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Keveset  gondolunk  erre  a  fejlesztési  területre,  pedig  ha  egészséges  felnőtteket  szeretnénk  nevelni 

gyermekeinkből, akkor erre a feladatra tudatosabban kell odafigyelni. Énképünk ugyanis nagymér

tékben befolyásolja a viselkedésünket az egyes élethelyzetekben, stresszhelyzetben kifejezetten fon

tos  lehet.  A  döntési  folyamatokban  egyáltalán  nem  elhanyagolható,  hogy  valaki  mennyire 

magabiztos, hogyan  tud  szembenézni  a  kudarccal,  a  kihívásokkal,  képese  arra, hogy  sikertelenség 

esetén ismételten próbálkozzon. Elég magabiztose ahhoz, hogy nehéz helyzetekben súlyos döntése

ket  hozzon?  Mindez  persze  már  a  felnőtt  lét  felé  mutat  előre,  ám  éppen  erre 

szeretnénk felkészíteni őket, miközben a tantárgyi tudásukat is növeljük.

Az énkép sok viselkedési megnyilvánulással kapcsolatban van. Ezeknek egy  részét már a  szöveges 

értékeléseinkben is használjuk, esetleg próbáljuk mérni, megítélni:

 döntési képesség

 felelősségvállalás

 önállóság

 kitartás

 szorgalom

 önfegyelem

 önértékelés

 önbizalom

 a bírálat elfogadása

 alázat

 érzelmek kifejezése

 szociális kapcsolatok

 alkalmazkodó képesség

 rugalmasság

 tiszteletadás

 stb.

Egy  ismerősöm mesélte nemrég, hogy fiának, aki az előző évben végzett az orvosi egyetemen, rezi

densként kellett éjszaka ügyelnie. Négy sebészeti esetet is kapott, amelyik közül az egyik igazán ké

nyes volt, hiszen egy fiatal lánynak az arca sérült meg, amit egyáltalán nem mindegy, hogyan varrna 

össze. Konzultált ugyan a kollégájával, de az ügyeletes sebészt nem kellett behívni, és mind a négy 

esetet (az egyik egy levágott fül visszavarrása volt), egyedül végezte el. Úgy gondolom, hogy ez az az 

énkép, amit szeretnénk a gyermekeinknek adni. Volt benne alázat, hogy segítséget kérjen, de éppen 

csak  annyit,  amennyi  kellett  és  a  felelősséget  maga  vállalta.

„EDISON ÉLETRAJZÍRÓI MEGÖRÖKÍTIK, HOGY A VILLANYKÖRTE FELTALÁLÓJA TÖBB MINT KILENCSZÁZ OLYAN VIL 

LANYKÖRTÉT KÉSZÍTETT, AMI NEM MŰKÖDÖTT, MIELŐTT ELKÉSZÜLT VOLNA EGY MŰKÖDŐKÉPES. KILENCSZÁZ AL 

KALOMMAL VETTE A FÁRADSÁGOT, HOGY ELKÉSZÍTSE A VILLANYKÖRTÉT, BEDUGJA, BEKAPCSOLJA A KAPCSOLÓT, ÉS 

NÉZZE, HOGY NEM TÖRTÉNIK SEMMI. AZ EMBEREK BIZONYÁRA AZT HITTÉK, HOGY BOLOND, DE Ő TOVÁBB KÍSÉR 

LETEZETT.  SAJÁT  BEVALLÁSA  SZERINT  EDISON  MINDEN  ALKALOMMAL,  AMIKOR  OLYAN  VILLANYKÖRTÉT  KÉSZÍ 

Énképfejlesztés az iskolában

HELSTÁB ÁKOS
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TETT, AMI NEM MŰKÖDÖTT, EGYSZERŰEN CSAK EGY ÚJABB MÓDJÁT FEDEZTE FEL ANNAK, HOGYAN NEM SZABAD VILLANYKÖR 

TÉT KÉSZÍTENI. ÉS EZZEL A KIZÁRÁSOS MÓDSZERREL ELJUTOTT ODÁIG, HOGY VÉGÜL SIKERÜLT ELŐÁLLÍTANIA EGY OLYAN VIL 

LANYKÖRTÉT,  AMELY  VILÁGÍTOTT.  EZZEL  MINDEN  IDŐK  EGYIK  LEGNAGYOBBFELTALÁLÓJA  LETT.”  1

A roncsolt énképpel rendelkező emberek nem tudnak sokszor próbálkozni, nem tudják vállalni a felelősséget. 

Nem tudnak szembenézni tetteik következményével, nem bírják elviselni a bukást. Hiszen ebben az esetben ép

pen az énképük sérül újra meg újra. Miért van az, hogy az egyik ember jól viseli a kudarcot, míg a másik nem?

Erre a választ agyunk gyrus cinguli nevezetű agyterületén találjuk. Ez a limbikus rendszerhez (érzelmi közpon

tunk) kapcsolható agyterület valójában az agy belső részén, közvetlenül a limbikus rendszer fölött található. Az 

epigenetikai (külső hatások megnyilvánulása a gének kifejeződésében) kutatások azt igazolták, hogy ez az agy

terület is folyamatosan változik. Az itt levő idegsejtekre is hatnak az agyi növekedési faktorok, azaz képes vál

tozni,  alakulni,  új  kapcsolatokat  létrehozni.  Énképünk  tehát  folyamatosan  változik,  tudatosan  is  formálható. 

Ha a neurobiológia azt állítja, hogy ez a terület változik, akkor senki sem mondhatja, hogy én ilyen vagyok, nem 

vagyok képes megváltozni, fejlődni. Igenis képesek vagyunk változni. Ha visszagondolunk régebbi énünkre, ak

kor  sok  meglepő  felfedezést  tehetünk.  Valóban  változunk.  Még  az  emlékeink  is  változnak.

Arra tehát, hogy mi az oka egyes emberek kudarctűrő képességének, választ adnak az agyi növekedési faktorok. 

Ha valaki nem bír felállni, nem hisz önmagában, reménytelennek látja a jövőjét, az túlérzékennyé vált a kudar

cokkal szemben. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ebben az állapotban kellene maradni. Ha sikerül elérhető cé

lokat  kitűzni,  ha  megértik  saját  magukat,  korlátaikat  és  erősségeiket,  az  énképet  újra  fel  lehet  építeni.

Ha a múltbeli önmagamra gondolok, akkor a legerősebb változtató erőnek magát a családot gondolom. Eleinte, 

amikor a párunkat egészen közel engedjük magunkhoz, és szeretnénk úgy változni, hogy kedvét lelje bennünk, 

az is nagy húzóerő. Később, mikor a gyermekeinket neveljük, vagy egymás hibáit csiszoljuk a házasságban, ak

kor ez  is rengeteget formál rajtunk. Valóban nagyon meghatározó az, hogy mások mit gondolnak rólunk, ho

gyan  látnak  minket,  és  ezt  milyen  formában  közlik.  A  szocializáció  minden  területe,  minden  közösség 

énképformáló hatással  rendelkezik. Mi magunk  választhatunk  sokszor,  hogy  egy  kapcsolatba belemegyünke 

akkor is, ha tudjuk, hogy az énképünk ezt megsínyli. Hosszú távon az ilyen kapcsolatokat nem tudjuk fenntar

tani,  vagy  ha  mégis,  akkor  a  nyomás  olyan  nagy  lesz,  hogy  súlyos  lelki  károkat  szenvedhetünk.

Az énkép sérülései elsősorban agresszív vagy szorongó magatartásokban jelennek meg. Ezekkel számtalanszor 

találkozunk  az  iskolában, mégsem  tulajdonítunk  nekik  nagy  jelentőséget.  Az  iskolapszichológusok  többnyire 

már csak akkor találkoznak a jelenséggel, ha nagy a baj. Akkor, amikor az agresszió súlyosabb tettlegességbe 

fajul, vagy a szorongás depresszióban nyilvánul meg. 

Ha megvizsgáljuk, hogy az oktatási rendszerünk hogyan formálja a gyermekek énképét, akkor döbbenünk rá, 

hogy  sokat  kell  még  fejlődnünk.  A  legfontosabb  fejlesztendő  területek  az  értékelés  és  a  fegyelmezés.

Az egyik probléma tehát az értékelési rendszerrel van. Van egy megállapított szint, amit, ha nem ugrik meg va

laki, akkor „nem elég jó”. Ez egy rögzített érték, amin később nem lehet változtatni. Ha tehát valaki ötöst kap 

biológiából, akkor nem sérül az énképe, hiszen kiválónak minősítettük. Ha négyes, akkor már nem elég jó, ha 

pedig egyes, akkor egyáltalán nem jó. Agyunk arra törekedne, hogy a sérült énképet kijavítsa, ám erre a legtöbb 

esetben nincs lehetőség. Az újra felelés, vagy a dolgozatok újra és újra megírása olyan terhelést jelentene, ami 

hosszú  távon nem  lenne  elviselhető  a  pedagógusok  számára. A bélyeg  tehát  ott maradt még  a négyesnek  is: 

nem vagy elég jó és ezen nem változtathatsz! Agyunk elkeseredett módon harcolna ez ellen, de nem tud. A je

1.   http://velunkazisten.hu/content/small_story/Thomas_Edison_a_csodtomeg
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gyet, a bélyeget már nem lehet kijavítani. A kudarc tehát kezd elviselhetetlenné válni idegrendszerünk számára, 

hiszen nem próbálkozhat újra. Három lehetősége van a túlélésre: ha a felelősséget áthárítja a környezetére, ag

resszióban vezeti  le, vagy szorongani kezd. Ezzel párhuzamosan azonban leépül a jövőkép, megszűnik a belső 

motiváció.

Szülői értekezleteken gyakran találkozom azzal a jelenséggel, hogy a szülők arról panaszkodnak, hogy gyerme

kük  az  alsó  tagozaton még  kitűnő  volt,  a  felső  tagozaton  azonban  egyre  rosszabb  jegyeket  szerzett, mígnem 

egyes tantárgyakból már bukásra állt. Most azokról az esetekről beszélek, ahol nem a családi problémák okoz

zák a törést. A megtört diákok nehezen motiválhatók, viszont gyakran számítógépfüggők, és a felelősséget so

sem vállalják  fel. Nem  is  csoda,  hiszen  ez  elviselhetetlen  teher  lenne  számukra,  éppen  ezért  ez  egy  ösztönös 

védekező magatartásforma a  részükről. Önpusztító  tevékenységként  gyakran  jelenik meg az  alkohol  és  a do

hányzás, vagy akár a drogfogyasztás is. Az agresszió megnyilvánulhat szóbeli vagy fizikai tettlegességben, ron

gálásban is. A törés tehát sokszor nem a családi háttér összeomlásával következik be, hanem a teljesíthetetlen 

követelmények nyomása alatt. Különösen jellemző ez azokra, akik meg szerettek volna felelni környezetüknek. 

Sok diáktól hallom, hogy gyakran éjfél után mennek csak aludni, mert tanulniuk kell. Itt nem azokról beszélek, 

akik  feladták  a  tanulást,  hanem azokról,  akik  kétségbeesetten  szeretnék megugrani  a  felállított  lécet. Ez  leg

többször, erőfeszítéseiknek hála, sikerül is nekik. Ezek a diákok azonban gyakran szorongók, rágják a körmü

ket,  később  hajlamosabbak  lesznek  arra,  hogy  függővé  váljanak  valamilyen  feszültségoldó  tevékenységtől.

Egyre inkább tapasztalom azt, különösen a gimnáziumi osztályokban, hogy a felelősség vállalása is nehéz hely

zeteket teremthet. Gyakran még akkor is, amikor baráti közösségben vannak. Egyik lányom mesélte, hogy mi

kor a barátaikkal voltak biciklitúrán, egyik éjszaka egyikük nyaralójában szálltak meg. Valaki azonban eltörte a 

zuhanyt, de a baráti társaságból ezt senki sem vállalta fel, pedig apróságról volt szó. A felelősségvállalás azon

ban még így sem történt meg. A külső motivációs rendszerek – mint például az osztályzás –  az előzőek miatt 

gyengítik a felelősségtudatot. A legerősebb szorongást keltő tényezők mindig a kapcsolatokban rejlenek. Ennek 

helyszíne elsősorban a család, majd a későbbiekben ezt egészítik ki az oktatási intézmények, mint a szocializá

ció helyszínei. A stabil család háttérrel rendelkező gyermekek ritkábban válnak szorongóvá, vagy agresszívvé, 

de az iskolai közeg, a tanárok, az osztálytársak is meghatározóak ebben.

Diákkoromban én is meg akartam felelni mindenkinek, ám amikor az egyik osztálytársam rendszeresen kigú

nyolt,  az osztályfőnök  jelenlétében kezdtem el püfölni. Annyira mérges voltam, hogy még a következmények 

sem  érdekeltek.  Persze miután megnyugodtam,  azonnal megértettem,  hogy  ez  a megoldás  nem  célravezető.

Agresszív viselkedésformákra már óvodától sok példát találunk. Ennek mintájául sokszor a szülők stresszkeze

lési  mintái  szolgálnak.  Hadd  idézzek  egy  részt  Vekerdy  Tamástól,  ami  jó  példa  erre:

„KÉTSÉGBEESETT ÓVÓNŐ ÍRJA NEKEM, HOGY AMIKOR AZ ÚJ CSOPORTJÁBAN KEDVESEN MEGKÉRTE AZ EGYIK GYEREKET, HOGY 

CSATLAKOZZON  A  KÖZÖS  JÁTÉKHOZ,  A  KISFIÚ  EZT  VÁLASZOLTA NEKI:  „TE NE MONDD MEG NEKEM, HOGY MIT  CSINÁLJAK, 

MAJD ÉN MONDOM MEG, HOGY TE MIT CSINÁLSZ!” – EZUTÁN PEDIG BELERÚGOTT (!) AZ ÓVÓNŐBE ÉS LE  IS KÖPTE (!) ŐT. 

AMIKOR AZ ÓVÓNŐ SZEMBESÍTETTE A SZÜLŐT A TÖRTÉNTEKKEL, AZT A VÁLASZT KAPTA, HOGY EZ ÉRTHETETLEN, A GYEREK 

NEM SZOKOTT ÍGY VISELKEDNI.” 2

Az agresszió a frusztráltság, a tehetetlen stressz levezetésének ösztönös módja. Nem csak tettben, hanem vul

gáris beszéd formájában is megjelenhet, szinte észrevétlen szokássá válhat. Iskolákban is számtalan ilyen eset 

fordult elő. A letört mosdóktól az eltömött WCkig, falra dobált szendvicsekig, folyosón felrobbantott petárdáig 

2. Vekerdy Tamás: Belső szabadság, Kulcslyuk Kiadó, 2017, p. 11.



48

FIGYELJ RÁM!

Tudás - műhely

HELSTÁB ÁKOS: ÉNKÉPFEJLESZTÉS AZ ISKOLÁBAN

vagy  éppen  verekedésekig minden  formája megjelenik  egy  ilyen  közegben.  Jobb  esetben  sikerül  a  tetteseket 

szembesíteni a tettükkel, annak következményeivel. Néha sikerül  jóvá is tenniük. Vannak azonban olyan dol

gok, amelyek nem tehetők jóvá. A hírekben olvasható iskolai lövöldözések áldozatai éppen az ilyen elfojtott ag

resszió miatt kerültek a helyzetükbe.

Az  internetes  kommuni

kációs  formák  további  je

lentős  énképromboló 

lehetőségeket  rejtenek 

magukban.  A  kirakatpro

filok  romboló  hatásúak 

azok  számára,  akiknek  az 

énképe  egyébként  is  sé

rült. Sőt, legtöbbször a sé

rült  énképű  emberek 

készítik a „legütősebb” ki

rakatprofilokat  sikereik

ről, tökéletes családjukról, 

utazásaikról.  Egyre  gyak

rabban  figyelhető  meg  az 

ennek  következtében  fel

lépő szorongás. A kirakatok mögött gyakran nem tudhatjuk, hogy mi van valójában.

Ezek hátterében  tehát valószínűleg sérült énképek állnak, amelyet  részben az  iskola generál. A sok  tanóra és 

adminisztrációs teher mind a diákoktól vonja el az időt, holott az agresszió, a szorongás időben észrevehető és 

kezelhető. Kötetlen együttlétekre viszonylag ritkán van lehetőség, vagy, ha mégis vannak, akkor ezek csak to

vábbi plusz terheket jelentenek a tanárok számára, annál kevesebb odafigyeléssel.

Tanárként mit tehetünk tehát az énkép javítása érdekében?

Agyunk az epigenetikai hatások  figyelembe vételével  jól  formálható. Énképünk újra egészségessé  tehető, ala

kítható, gyógyítható, erősíthető.

1. Élmények: az agyi növekedési faktorok pozitív élmények hatására újabb kapcsolatokat hoznak létre. Tudato

san figyelnünk kell arra, hogy gyermekeink életébe pozitív élményeket hozzunk be. Ezek hátterében bonyolult 

hormonális folyamatok vannak, melyek az egyensúly felé mozdítják el az embert.

2. Teljesíthető kihívások: a stressz nem csak káros, de hasznos is lehet számunkra. Éppen ezért ma már a 

stressznek két formáját különböztethetjük meg. Valahogy úgy, ahogy a jó és a rossz koleszterin működik. Az 

előbbi hasznos számunkra, sőt nélkülözhetetlen. A megfelelően magas kihívások inspirálóak, fejlesztőek, kife

jezetten építőek az énkép számára. Ezek biztosítják azt, amit sikerélménynek nevezünk.
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3. Új lehetőségek: ha lehetőségünk van javító dolgozatot íratni, tegyük meg! A javítás lehetősége akkor is erősíti 

az énképet, ha csak kicsit sikerül javítani.

4. Kapcsolatok: az énkép egyik legjobban erősítő formái a baráti kapcsolatok. Amikor van mellettünk valaki, 

aki a szavaival gyógyít, aki mellénk áll, aki figyel ránk, meghallgat, az erősíti az önképet. A sebzett lelkű ember 

gyakran sajnálja, sajnáltatja önmagát újra és újra visszatérően, míg ki nem mozdul ebből az állapotból. A bará

tok sokat segíthetnek ebben. Minden olyan tanítási forma, mely az interperszonalitásra épül, azaz páros vagy 

csoportos tevékenység, jó hatással van az énképre.

5. Mozgás: a sportolás olyan hormonok képződését segíti a szervezetünkben, mely az egyensúly irányába visz. 

Ezek közül a legfontosabb a szerotonin, mely a lelki egyensúlyra is hat. A fizikálisan edzett emberek énképe 

gyakran egészségesebb. A mozgás közben termelődő tesztoszteron is növeli az önbizalmat.3

6. Kooperatív játékok: az egészséges lélek jele, ha valaki emelt fővel képes veszíteni. A sérült emberek nehezen 

viselik el a kudarcot, sokszor nehéz velük játszani, mert vereség esetén összeomlanak, sírnak, hisztiznek, eset

leg dühöngenek. A kooperatív játékok a közös siker felé viszik az ilyen embereket, lassan kimozdítva őket ebből 

az állapotból. Elsősorban magukat akarják majd legyőzni és nem másokat. Felmerül azonban annak a veszélye, 

hogy kudarc esetén a társaikat hibáztatják, hiszen a vereség felelősségét nehezen hordozzák el.

3.   Nem szabad összekeverni az énképet a magas tesztoszteron szint következtében kialakuló túlzott 

önbizalommal.
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MAYVARGA RÉKA

Mátyás-nap Mohácson 
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága az igazságos király trónra lépésének 560. és 

születésének 575. évfordulója alkalmából Mátyás király Emlékévet hirdetett. Ehhez kapcsolódóan 

2019.február 15én Mátyás projektnapot tartottunk a mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános 

Iskolában.  A tavalyi Mátyás emlékévhez kapcsolódva a projekt ötletadó gazdái és lebonyolításáért 

felelős tanárnők Pozsgai Márta és MayVarga Réka, több hónapos előkészítő munkával szervezték 

meg a napot. A projekt célja, hogy Hunyadi Mátyásról és családjáról, valamint a reneszánsz kultú

ráról minél többet tudhassanak meg a tanulók. A napot felkészítő órák előzték meg, valamint cso

portonként önálló kutatómunkát is kaptak a diákok. A reggeli megnyitón a kikiáltók ismertették a 

nevezetes nap programját. Az osztályok feladatai közé tartozott a pajzskészítés, címerfestés és pe

csétkészítés  is, egyénileg pedig díszes  iniciálékat készítettek az  írnokok. Mátyás asztalánál  is  jár

hattak  az  érdeklődők,  ahol  fűszereket  kellett  felismerniük,  valamint  összeállíthattak  egy  királyi 

lakomát a leírások alapján. A csapatok testi erejüket a lovagi tornán, a Mátyás király környezetéről 

szóló ismereteiket pedig műveltségi vetélkedőn mérhették össze, ami – természetesen – a királyi 

pár jelenlétében zajlott. A jól sikerült napot reneszánsz tánccal zárták a korabeli ruhába bújt részt

vevők. A projekt megvalósulásának anyagi  feltételeit az  iskola  fenntartója, a Pécsi Egyházmegye 

biztosította.   

A Mátyás életrajz volt az egyik előre kiadott segédanyag, ez alapján állítottuk össze a műveltségi 

vetélkedőt.

1. feladat:  A KI VAGYOK ÉN? volt. 5 információ állt rendelkezésre, ha egy alapján találták ki 5 pont 

járt érte, ha mind az 5öt fel kellett olvasnunk, akkor márcsak 1. Négy valóságos, és négy Mátyás 

mondához kapcsolódó személy szerepelt a feladatban. A Mátyás mondákat (8 db) korábban iroda

lom és olvasásórákon dolgoztuk fel. (Minden csapatba 4 alsós és 4 felsős tanulót  osztottunk be.)

2. feladat: PLETYKA. A következő szabályok szerint bonyolítottuk le: 4 gyerek kiment, 1 tanuló kap

ta az egyik szöveget, hangosan felolvasta és memorizálta kb,.  fél percig, majd egy tanulót behív

tunk kintről. Elmondta, hogy mit jegyzett meg az olvasottakból, majd ő adta elő a következőnek. A 

4. embernél pontozta a zsüri, hogy mi maradt meg az eredeti szövegből (a vastagított szöveget fi

gyelve).  Minden  csapat  másik  szöveget  kapott.  Időigényes,  de  nagyon  mulatságos  feladat  volt.

3.  feladat: ACTIVITY. Minden csapat 1 körülírást, 1 rajzot és egy mutogatást kapott a segédanyag 

alapján. (reneszánsz, füstadó, fekete sereg stb.)

4. feladat: TÁRGYVÁLOGATÁS: MÁTYÁS ASZTALA. Két asztalon helyeztük el a korabeli és nem korabeli 

tárgyakat és gyümölcsöket. A csapatoknak egy perc alat kellettt kiválogatni egy–egy kosárba, hogy

 melyik tárgy a kakukktojás.
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5. feladat: HAZUG MESE. Megkapták a történetet a tanulók, mondák voltak összekeverve benne, ki kellett találni

uk, hogy melyik elem nem igaz benne. Ez van a szövegben kiemelve.

6. feladat: PPT KÉP FELISMERÉSE, kérdés megválaszolása, szintén a segédanyag alapján.

KI VAGYOK ÉN?

1. Edelpack Borbála

 túléltem Mátyást

 nagyon közel álltam hozzá

 Bécsben ismerkedtünk meg

 Budára is vele mentem

 egyetlen fiát én hoztam a világra

2. V. László

 Magyarországon születtem

 nem ismertem apámat

 kormányzó segítette munkámat

 lefejeztettem Hunyadi Lászlót

 magammal vittem a kiskorú Mátyást Bécsbe

3. Szilágyi Erzsébet

 közel álltam Mátyáshoz

 vaskezűnek tartottak, még a király is félt tőlem

 esküt csikartam ki V. Lászlóból

 két kormányzóval is rokonságba álltam

 két fiam közül Hunyadi László volt az idősebb

4. Janus Pannonius

 Mátyás korában éltem

 Horvátországban születtem

 latin nyelven írtam

 Vitéz János a nagybátyám volt

 pécsi püspök voltam

5. Igazmondó juhász, burkus király lánya

 apámmal együtt néztük meg Mátyás birtokait

 cselt eszeltünk ki

 bort és aranyat vittem magammal

 enyém lett a bőr

 én vagyok a történet fekete báránya

6. Egyszer volt Budán… gazdag ember

 találkoztam Mátyással

 sosem voltak anyagi gondjaim

 szép teheneim és lovaim voltak

 irigyeltem a szomszédomat, aki szerencsével járt Budán

 én nem tudtam egyetlen kutyát sem eladni

7. A kolozsvári bíró – a hajdú

 szolga voltam

 észrevettem a mészárszéken ülő Mátyást

 ott éltem, ahol felséges urunk született

 fahasábokat cipeltettem a szegényekkel

 teljesítettem a bíró minden parancsát

8. Névnapi jóslat a kamarás

 álruhában nem ismertem meg a királyt

 fogadást rendeztem a tiszteletére

 tervet eszeltem ki ellene

 nem tudtam, hogy a nyitott ablakon át kihallgat

 ellopta az aranykanalamat

A FELADATOK RÉSZLETESEBBEN:
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PLETYKA SZÖVEGEK
1.
Mátyás  király, gyermekkorában,  ha  regés  énekeket  hallott,  vagy  valamely  hősről  beszéltek  előtte,  annyira 
érdekelte  a  dolog,  hogy  egész  nap  rá  sem  gondolt  az  evésreivásra,  elfojtotta  éhségét  s  valahányszor  azok 
hatalmas  csapásairól  és  szörnyű  csatáiról  volt  szó,  bizonyos  bámulattal,  másra  ügyet  sem  vetve,  a  győztes 
dicsőségén felfellelkesűlve kézzellábbal iparkodott a küzdő felek mozdulatait utánozni, s szinte úgy képzelte, 
hogy maga is jelen van s a viaskodók előtte állanak. Okos szülei pedig, mikor kis gyermekük ezen hajlamait 
észrevették,  nagy  reményeket  kezdtek  fűzni  hozzája;  és  tudás,  műveltség  és  művészi  képzettség  dolgában 
királyhoz  méltó  gondos  és  figyelmes  neveléssel  készítették  elő  arra,  hogy  majdan  a  királyi  méltóságot 
elnyerje.  Bár  legkisebb  volt  a  családban,  szülei,  nagy  és  biztos  reményekkel  eltelve,  mindent  a  gyermek 
Mátyás  tanácsa  szerint  intéztek;  és  egy  igen  tapasztalt  és  bölcs  férfiú,  nyíltan  megmondotta,  hogy  a  kis 
Mátyásban már rég királyi tulajdonságokat vett észre.
2.
Mátyás király pedig középtermetű és közepes erejű ember volt. Hanem Mátyás királyt mindenki csodálta és 
magam  is  csalódtam benne, pedig  régi  jó  ismerőse voltam. Mikor ugyanis  lovagol a király,  egy  tenyérnyivel 
magasabbnak  látszik,  mint  ha  gyalog  jár,    ha  valaki  gyalogosan  is,  lóháton  is  jól  megfigyeli  a  nagyságát. 
Továbbá, valahányszor úton voltunk, még a legnagyobb seregben is, a király födött fővel és eltakart arczczal 
lovagolt,  mert  ez  ennek  a  nemzetnek  a  szokása,  akár  azért,  hogy  a  hideg  keménységétől  s  a  nap  hevétől 
szabaduljanak, akár hogy még a nagy forróságban is ily ruhákban növekedve, s szükség esetén a sisak súlyától 
és  melegségétől  se  idegenkedjenek,    fejüket  tehát  körűltekergetett  kendőkkel  úgy  elkötik,  hogy  a  szemük 
bogara  is alig hogy kilátszik. A királlyal, mikor  így el volt burkolva, egy alkalommal sokáig beszéltem, s még 
sem  tudtam,  hogy  kivel  van  dolgom,  mert  a  hangja  ugyan  a  királyé  volt,  hanem  szokottnál  magasabb 
termetétől  azt  gyanítottam,  hogy más  valaki.  Sokkal  nyulánkabb  volt, mint  a  király,  és  ígyúgy  beszéltem 
vele, mint egy közvitézzel. 
3.
Mátyás  királynak  csodálatos  volt  a  természete.  Mert  ugyan  nem  csodálatose,  hogy  zaj  közepette, 
ágyudörgés mellett, a táborban el tudott szenderedni, otthon pedig, a legnagyobb kényelemben sem tudott 
álomba  merűlni,  ha  kamarásai  susogtak  vagy  halkan  beszéltek.  Szerbiában  ugyanis,  mikor  Szabács  várát 
ostromolta és bevette  (1476), mikor a hajitó gépekből szórt kövek döngették a  falakat, a  föld rengett és a 
tábor  zajlott,  álom nyomta  el  és  ledőlt,  de  bármily  fáradtan  aludt  is,  a  legcsekélyebb  susogás  felverte.  Így 
tehát a susogás és halk beszéd felriasztotta azt, a kit a harczosok zaja és az ágyudörgés is el tudott altatni. Ez 
mindenesetre igen bámulatos valami. Ne is tulajdonítsa ezt senki gyanakodás vagy óvatosság eredményének, 
mert hisz ez mindenütt így volt vele, a mint magam is igen sokszor tapasztaltam.
4.
Egy olmützi tanácskozáson a hol Cseh, Német és Magyarország és más nép  fejedelmei  tartottak gyülést, a 
fejedelmi  konyhák  szagára  igen  sok  bohócz  és  udvari  bolond  is  összesereglett.  Volt  ezek  között  egy  elég 
elmés  ember,  a  ki  német  nyelven  szerzett  éneket  adott  elő  Mátyás  király  előtt,  elég  ügyes  taglejtések 
kiséretében.  Névszerint  felsorolta  benne  Európa  fejedelmeit,  a  kikről  az  a  híresztelés  járta,  hogy  a  török 
támadással szemben nagyobb hadat fognak járni,  felemlítette hadi erejüket, vitézeik számát, és azzal végezte, 
hogy  valamennyinek Mátyás  király  lesz  a  fővezére,  részben, mert  legközelebbi  szomszéd,  részben, mert a 
törökkel vívott hosszas hadakozása s a háborúkban szerzett nagy tapasztalatai révén általános meggyőződés 
szerint valamennyi fölött áll.

MAYVARGA RÉKA: MÁTYÁSNAP MOHÁCSON
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HAZUG MESE

Nevem Csezmicei  János,  az  utókor  csak Galeotto Marzio  néven  emleget. Mikor 1457ben  fenséges  urunk, 

Mátyás  szolgálatába  álltam,  udvari  költőként  jeleskedtem  nála.  A  királynak  műveim  olyannyira  elnyerték 

tetszését, és jámbor természetemet is igen megkedvelte, hogy gyakran vitt magával különböző utazásaira. Egy 

alkalommal,  mikor  mindketten  álruhában  jártuk  az  országot,  hogy  megismerhessük  a  szegény  nép  életét, 

Kolozsvárra tévedtünk. Látjuk ám, hogy a határban egy gazdag ember szánt két rossz lóval. Fenséges urunk 

annyira elkeseredett ennek láttán, hogy azt tanácsolta a jó embernek adja el mindenét és vegyen rajta fát, azt 

hozza fel Budára, mert pont aznap kirakodóvásárt tartanak. A gazdag ember nem fogadta meg a tanácsot, de a 

szomszédja igen, aki nemcsak rengeteg fát , hanem kutyákat is vett a vagyonán. Sőt, még a szépséges és okos 

leánykáját is magával vitte Budára.

A király, ahogy az ablakból meglátta az embert és a lányát, azonnal lesietett hozzá. Rögtön vásárt rendeztek, és 

dicsőséges  urunk  első  vevőként  nemcsak  az  összes  fát,  kutyát  vette meg,  hanem még  a  szépséges  leány 

kezét is megkérte. Így lett Mátyás királyunknak Beatrix királyné a felesége. Azóta is gyakran mondják, 

ha  valaki  okos  asszonyt  vesz  feleségül,  hogy:  Nemcsak  egyszer  volt  Budán  kutyavásár.

PPTDIASOR MÁTYÁS ÉLETÉRŐL. SZELLEMI VETÉLKEDŐ.

MAYVARGA RÉKA: MÁTYÁSNAP MOHÁCSON
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A  hosszú  előkészületet  igénylő,  tíznapos  tanulmányi  utunkat  már  ősszel  elkezdtük  szervezni,  így 

2018.  június  elején  24  diákkal  és  4  tanárral  vághattunk  bele  a  skót  vadvidék  meghódításába. 

A folyamatos, huszonnégy órás buszozást egy kis brüsszeli városnézéssel szakítottuk meg, aztán vég

re vízszintesen aludtunk egy dunkerquei  tranzitszálláson. Sajnos a történelmi  jelentőségű partsza

kaszt nem volt lehetőségünk megnézni, és a doveri kompról se láttuk a köd miatt a fehér sziklákat, de 

a napsütéses Cambridgebe csodálatos volt megérkezni. Még sosem láttam ezt a kis egyetemvárost, 

de emberi léptékével, rengeteg előkelő kollégiumával, komoly tanulás és könyvszagával kétségtele

nül lenyűgöző hangulatot árasztott. Érdekes epizód volt, ahogy lelkesen lefotóztuk azokat az egyen

ruhás ázsiai diákokat, akikről kiderült, hogy nem is az egyetemváros tanulói, hanem identitásnövelő 

tanulmányúton lévő, nepáli tizenévesek, akik azért jöttek, hogy a brit hadsereghez csatlakozva gurk

hák legyenek. Folytatva utunkat, Yorkba értünk, ahol igen nagy bosszúságunkra épp bezárt a kated

rális,  amit  vagy  három  évtizede  szerettem  volna  megnézni    de  azért  kívülről  is  pazar  látványt 

nyújtott. Kipróbáltuk a híres yorkshire puddingot, ami igazából egy lepény mindenféle darált húsos

sonkásszalonnás töltelékkel, áfonyás vagy almaszószos öntettel nyakon öntve. Különös kulináris él

mény volt. 

Idegenvezetőnk folyamatosan ontotta a történeteket Anglia és Skócia történelméről, amit a diákok

nál csak a tanárok élveztek jobban. Jó ötlete volt, hogy a rettenthetetlen skót szabadságharcosról, a 

Mel Gibson által alakított William Wallaceről  szóló  filmmel hangolódtunk a  történelemre, amely

nek jeleit, maradványait aztán első kézből megtapasztaltunk. 

A  szállásunk mobile  homeokban  volt Edinboroughtól  egyórányira,  az Északitenger  hullámverte, 

szakadékos partján, ahova általában este 10–11 körül érkeztünk mindennapi túráinkról, de ott még 

akkor  is  teljesen  világos  volt.  Furcsán  kizökkent  az  idő  napi  beosztásunkban  is,  nemcsak  a 

keresztülkasul járt történelmi évszázadokban. 

Az időjárás is meglepetést tartogatott. Esős időre számítottunk, erre 

hétágra sütött az égető nap, a szeles szállásunkon viszont négy réteg 

ruha is kevés volt egy tengerparti sétához.     

Dunfermline Abbeyben meglátogattuk  Skóciai  Szent Margit  sírját. 

Zarándoklatunk  tulajdonképpen  ez  által  nyert  értelmet.  Az  ősztől 

tartó  felkészülés során alkalmunk volt alaposabban megismerkedni 

ennek a szentnek az életével, és bátran állíthatjuk, hogy mindenkire 

hatással volt. A Mecseknádasdon született szent kultusza meghatóan 

élő egyébként a vidéken. Egy asszonycsoport mindennap friss virág

csokorral utazik fel az edinboroughi várba, a Szent Margitkápolná

ba. Kifejezetten várták a csoportunkat az apátságnál, és ismertetőt is 

tartottak nekünk Szent Margit ereklyéi fölött, ezek után nem megle

pő,  hogy  az  utunk  viszontagságai  során  végig  az  volt  az  érzésünk, 

hogy Szent Margit vigyáz ránk.

DR. LOMB ÉVA

 Szentek és hősök nyomában Szent Mór tanulmányi kirándulás Skóciában
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DR. LOMB ÉVA: SZENTEK ÉS HŐSÖK NYOMÁBAN

Csodálatos várakat, kastélyokat láttunk: a stirlingi erőd lenyűgöző volt a régi tornyaival, falaival, interaktív ki

állításával, majd ezt másnap a Dounekastély követte, ahol  mint megtudtuk  a Trónok harcából és a Gyalog 

galoppból is forgattak részleteket, előbbi a mai tinédzserek számára ikonikus jelentőségű, utunkra is ez a hely

szín vonzotta a legtöbb fiút. Ezután a Kilchurnkastély romjai következtek, ahol áztathattuk a lábunkat a meg

lepően  langyos  skót 

tavacskába  is.  A  legeufori

kusabb  pillanat  azonban 

egy  lélegzetelállító  termé

szeti  tájon  tört  ránk,  Saint 

Andrews városától északra, 

ahol  belehempergőzhet

tünk  a  puha  fűbe  és  meg

csodálhattuk  a  fák  és 

bokrok nélküli, mégis a he

gyek  oldalába  is  felkúszó, 

zöld  tájat.  Az  egész  csapat 

vigyorogva,  felszabadultan, 

gyerekesen  ugrándozott  és 

gurult  a  hegyoldalban.  Az

tán jártunk még skót kísér

tetkastélyban  is,  ahol  a 

máglyahalált lelt, pincébe falazott, vagy a sátánnal kártyázgató régi lakók állítólag visszavisszajárnak, hogy a 

gyenge idegzetű utódaikat riogassák.

Dundeeben  felszálltunk Scott kapitány hajójára és  szembesülhettünk azzal, hogy egy  ilyen expedíciónak mi

lyen nehézségei támadhattak a Délisark meghódítása során.

Utolsó skóciai napunkon a túlzsúfolt Edinboroughi várat jártuk körbe, megnézve a Szent Margitkápolnát és a 

koronaékszereket  is.  Némi  tanári  whiskykóstoló  és  cukrászdázás  után  tovább  utaztunk  Newcastle  felé,  ahol 

majdnem sikerült lekésnünk a tengerjáró hajót, egy útlezárás miatt. A hajón már hatalmas buli volt, a kilenc

ven  százalékban  férfi utasok nyilván Amszterdamba ugrottak át  egy hétvégére. Volt hát  egy kis  izgulnivaló a 

társaság, a  folyamatos, enyhe dülöngélés és a hajó gyomrában, a buszok alatt elhelyezett két négyzetméteres, 

szűk kabinok miatt, de elég hamar eltelt a 16 órányi út. A klausztrofóbia sokakon úrrá lett, de senkin sem kínzó 

mértékben.

Kiszállva a hajóból, Amszterdam Velencére emlékeztető, csatornákkal szabdalt, zsúfolt utcácskáin próbáltunk 

utat törni magunknak, hogy a száguldozó biciklistákon, a marihuánafüstön és a kirakatból integető lányokon is 

túl végre egy szentmisén is részt vehessünk egy barátságos és díszes templomban, szó szerint megélve a szent 

és a profán találkozását.

Hosszú  utunkat  ismét  huszonhat  órás  buszozással  zártuk,  ahol  már  majdnem  kezdtük  megszokni  az  ülve, 

összekuporodva, zsibbadva alvást. Sok élménnyel, tapasztalattal, némi skót akcentussal, de mindenképpen gaz

dagabban, szívünkben hálával tértünk haza. 
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Úgy  nyolc  éves  lehettem,  amikor  karácsonyra  megkaptam  az  „Élve  fogd  el!”  társasjátékot.  A 

dobozban  nyolcvan  állatkártya  volt  a  világ minden  tájáról.  Egészen  lenyűgözött  ez  a  sokféle  állat, 

valamint  az  is,  hogy  az  apró  vadász  figurákkal mindet megszerezzem. Húsz  évvel  később  az  egyik 

szomszédom mutatott nekem egy kártyajátékot, amiben mindenféle szörnyekkel kellett egymás ellen 

harcolni.  Biológiatanárként  arra  gondoltam,  hogy  ezt  el  lehetne  készíteni  állatosban  is, miközben 

nemcsak  játszanánk a  lapokkal, hanem megismerhetnénk, hogy mivel  táplálkoznak, hogyan és hol 

élnek,  melyik  állatcsoportba  tartoznak.  Újra  felelevenedtek  gyermekkorom  állatkártyái,  melyeket 

most én készíthettem el, hiszen már volt számítógépem és volt egy egyszerű tintasugaras nyomtatóm 

is.  A  200grmos  kartont  éppen  át  lehetett  préselni  rajta.  Igen  ám,  de  kit  érdekelhetnek  ezek  a 

kártyák?  Saját  gyermekeim  még  túl  kicsik  voltak,  hogy  játsszanak  ilyesmivel.  Akkoriban 

működtettem a Szent Mór Iskolaközpont állatházát. Ez azt jelentette, hogy a gyerekek tarthattak az 

iskola egyik melléképületében házi kedvenceket. Voltak ott patkányok, tengerimalacok, ugróegerek, 

fehér egerek és még sok más állat is, de kevés volt a terrárium és a felszerelés. Az akkori időben ez 

még  nem  volt  annyira  leszabályozva,  mint  most.  Az  állatház  kialakításához  a  POTE  állatházából 

kaptam segítséget,  sőt még állatokat  is az akkori  igazgatótól. Gondoltam, ötvözöm a két projektet. 

Elkezdtem  gyártani  a  kezdetleges  kártyáimat  és  az  állatház  kis  gazdái  árulták  azokat.  A  bevételen 

terráriumokat,  felszereléseket  vettünk.  A  játéknak  azonban  nagyobb 

volt  a  sikere,  mint  gondoltam.  Főleg  a  fiúk  körében  voltak  kitartó 

játékosok,  így  2000ben megtartottuk  az  első Vadak Ura Bajnokságot 

is. Az állatház közben már rég megszűnt, hiszen az iskolákban már nem 

lehet olyan feltételekkel állatot tartani, mint régebben, de a kártyajáték 

maradt.  Időközben  tovább  fejlődött,  szebb  lett,  újabb  kártyákat 

készítettem  hozzá,  és  már  nyomdában  készül  300grmos  papírra. 

Elkészült  az  első,  majd  a  második  és  a  harmadik  társasjáték  is, 

miközben  minden  játékos  soksok  új,  érdekes  és  különleges  állattal 

ismerkedhetett meg. A versenyeken hol kétszáznál is többen, hol pedig 

csak összesen öten vettek részt. Mindez attól függött, hogy mennyi időt, 

energiát sikerült a szervezésbe fektetni, és mennyi pályázatot nyertem. Éveken át működött a Vadak 

Ura  szakkör,  melyen  hol  annyian  voltunk,  hogy  alig  fértünk  be  a  terembe,  hol  pedig  ketten 

játszottunk,  hogy  megszerezzük  egymás  területét,  és  végre  elérjünk  egy  újabb  szintet  a  játékban. 

Rájöttem, hogy a kártyák nagyon jól használhatók tanórán is, hiszen lehet velük vetélkedőt vagy más 

játékos tanulási formát szervezni. Sokféle rendezvényen kipróbáltam, óvodás kortól a felnőttekig. A 

versenyekre volt diákjaink is visszavisszatértek, hogy újra átélhessék a játék örömét. Készült belőle 

óriás  társasjáték,  amivel  akár  egy  egész  osztály  tud  játszani,  vannak  hozzá  szintlapok  a  kalandra 

vágyóknak, és mesterkártyák azoknak, akik szeretik az újabb kihívásokat. Magam pedig, most, hogy 

a  játéknak már a hatodik verziója kerül sokadik kiadásra, és  több mint nyolcszázféle állat, növény, 

gomba, vírus és baktérium sorakozik a  lapok között, azon csodálkozom, hogy én magam is hogyan 

nem untam meg. A játék ma már elmúlt tizennyolc éves. Mondhatnám, hogy már nagykorú. Talán 

Játék, tanulás és verseny  
A Vadak Ura kártyajáték története 

HELSTÁB ÁKOS
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nyolc éves koromban történt valami, ami nagyon is meghatározta a felnőtt létemet. Kaptam egy társasjátékot. 

Néha a  felnőtteknek csak ennyit kell  tenni. Adni,  lehetővé tenni egy aprónak,  jelentéktelennek tűnő élményt. 

Az elvetett mag pedig  sokáig megbújik, majd egyszer  csak a kedvező körülmények hatására  csírába  szökken, 

gyökeret hajt,  és  fává nő. Már arra sem emlékszem, hogy melyik  rokonomtól kaptam azt a  társasjátékot, de 

akárhogy is, sokan hálásak lehetnek neki.

HELSTÁB ÁKOS: JÁTÉK, TANULÁS ÉS VERSENY
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jótevője  lett  a  Pécsi  Püspöki  Joglyceum megalapításával,  amely  célra  100  000  váltóforinton  díszes  épületet  emeltetett. 
1831ben  megalapította  a  Pécsi  Püspöki  Tanítóképző  Intézetet,  tanárainak  fizetését  pedig  saját  jövedelméből  állta. 
Bölcseleti és teológiai vitákat rendezett nagy hallgatóság előtt, és a vitatkozó feleket mindig megjutalmazta 5–5 arannyal. 
Legfőbb  feladatának  tekintette  továbbá,  hogy  az  egyházi  kormányzás  érdekében  tanult  és  erényes  papok  kerüljenek  ki 
papképző  intézetekből. Hazafiságát  ékesszólóan  bizonyítja  az  18321836os  országgyűlésen  egy  a magyar  nyelv  erőszak 
nélküli  tanítása által  terjesztendő, egy külön  intézet  felállítását szorgalmazta. A Magyar Tudományos Akadémia  tanácsa 
1831ben, az első ülésén tiszteletbeli tagjává választotta. Az akadémia jövedelmét 1832től évi 600 forinttal növelte. 1835
ben elnyerte a Szent István rend középkeresztjét. A líceum tőszomszédságában 50 000 forinton nyomdát rendezett be. A 
felügyelete alatt adták ki a Szentírás átdolgozását, amelyhez erkölcsi és anyagi támogatásával   is hozzájárult, majd az új 
kiadás példányait legnagyobb részt ingyen osztogatta ki egyházmegyéjében és Erdélyben. 
Szepesy  Ignác    lelkiismeretesen  végezte  egyházi  munkáit.  Remek  szónokként  ismerték  kortársai,  hívei.  Miséin  a 
templomban nem volt sem ülő, sem állóhely. Bámulatos memóriájának bizonyítéka, hogy szónoklatait akár három órán 
keresztül,  papír  nélkül  képes  volt megtartani.  Egyházi  beszédei,  prédikációi,  egyházi  énekek,  imádságok magyar,  latin, 
német  és  horvát  nyelven  is  megjelentek  nyomtatásban.  Magánéletében  maga  volt  a  puritánság  és  az  egyszerűség 
mintaképe.  Végtelen  béketűréséről  volt  híres,  hangos  szót  még  a  püspöki  palota  személyzete  sem  hallott  tőle. 
1838. július 16án halt meg Pécsett. „E halhatatlan emlékű férfiút, tetteit és munkáit ismeri Eger, Erdély, Pécs, ismeri az 
egész  haza.  A  hazának  hű  őre  és  oszlopa,  a  nevelés  nagylelkű  pártfogója,  a  tudományok  művelője,  édes  hazánk 
nyelvének  egyik  leglángolóbb  lelkű  terjesztője  és  barátja,  a magyar  tudományos  akadémia munkás  tagja  és  bőkezű 
gyámolítója.”    e  szavakkal  indította  Rézbányay  József  megemlékezését  1893ban  a  Pécsi  Napló  hasábjain. 

Az emlékére alapított díjat az a pedagógus kaphatja meg, aki:
 köztiszteletben áll és hitelesen képviseli és szolgálja az oktatás ügyét
 hűségesen szolgálja intézményét és környezte által elismert személyiség
 kiváló szakmai felkészültségű
 példaadó emberi magatartás jellemzi
 eredményes a tanításban, nevelésben
 a katolikus iskola ügyét saját intézménye keretein túlmutatóan szolgálja.

 forrás: Egyetemi Könyvtár, Pécsi Egyházmegyei Levéltár hírarchívuma 


