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a Lovassy László Girnnázium nragyar-törtérrelcrrr szakos tarrára

olYasonr a ginuriüurrr javaslatá-

nak illdoklását:
"Munk{ának alaplctő ]clle )zőjc a

lrivatiistuüt, a g),ernlek- ós

s7ákmaszcr9lct_ a kö\,ellezctes

i8én},esség, pontosság. a köZössé8ért

érzett ftlelósség és a telrctségcs

tallulókk,jl való foglaikozisban a

kinligasló credméIlJ,cssóg, Mindkét
szlkját negbizlrató igéll]essóggcl

tanitja, isltrcretoinek naprakész

fíissességóről lollilnlatos

óOképzéssel, illch,e s7-en,ezett

továbbképzésekerr \irló rész\,étellcl

golldoskodik AZ éretlsógi \izsgál(

tapaszlaIatai s7erilrl tanít\,án),i]i

negalapozott tudiissal kcrúlnek ki nZ

iskolából, és épp a szilklnnáí
lncglratározó srcrcpe trlialt soLan

\,álasztiiik köailúk a tanári pályát,

illctl,c lla§íokú biáoiságludattal
fch,ótcliZnck fcIsőok1atási

iDté:4lél§ekbe maglarból ós

töfiénolell1bóI."

Ezüliin sor:]tozjnk az eredrnérrl,ek, Es tni\€l tanárról valr s7-ó, ezck az ercdnrénl,ck a
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eny"i, PályáZ2tokoll €lófl lrelyez-ósck. oKTVlI elóí sikcrek. (köztiik eg],
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lrely), rrúúlilis renden,ények szen,ezesc, Egl,tanári pálra.áliomásai, örörrrei,

ÚÍto. ttepet-"gx laká§ba, áltálábal1 a kön}a,cket rrézetn nreg elósdr, Vajda lloln

lakásában l,arr irrit lái: nindenfelé kón}rclq tléghotá a legnag}obb r€rrdben, Le\ilonok,

lroúo*,one"",i munkát, tótlénelnú szakkorryrrk, rréprajá tárg],ú rrrúvet, képzőrrrúvészcti

albunokászepirodalonrnrellett.Esakön}ryekkóZtkélköltőpofuéja:.AdyéésNagy
ia"iat: - "totti 

ar Új Írás cínrú, egyszewolt folyóirat kiilötrszi ri,rrali boritóján, MiYel

Jsoeu"ir;, t og nér"gctám a köryr,eket rrregjegá; lrogy valóbal feszes rend€t tart, Milden

kinrvnct nleö,ar,, a úlye, é§ ezl fcl is tiinteü beruliik és a kalalógusban- - Másképp nehgzen

tuteÍ,rm 
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- mándja. Lassan kiszofitanak a lakásból, de nincs slyem egy nagyobb

scIcjle/isl (sinálni,
Á tnoarnti íróasda]iúl p€dig mottóként a köl,etkező idézct olvasható: "Erdemes a

tar.itv,liy, u tétova karrrasj is núnd",,ko. rangot adó fclelősségee| k;ze{ A tanár ol}tor

Pg* tá."r*egga érzi, lrcgr minden ig/ekezete lúábavaló, lúüjl sűyos. mondatai a
"seirnriUe htúlű de solusem tudhatja biztosan, szavai kikben, nrikor válnak kőbc vé§ett

i8éknél is maJadandóbbá." A szerá Fodor AidJás,
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- Mik1f dó|llólle el, hog,, ld\ár s2erclne lenni?

- Nag]on korán felvetődölt benne , talán már az általános iskolában. Az irodalom nrindig
érdekelt, sokat olvastam. Máí álLdános iskolás koíomban játszottam szülőfalun, Káűrta
slnjátszó kórében; abban aZ idób€n i8en jó és lelkes kis kör működött a faluban a helyi
lanitó vezetésével. Az ó pélűja is vonzó \olt sámomra. Később, ginnaásta koromban nlég
haboáam, n€hczen tudtam §ldönteni, hoB/ az irodalom votrz-e jobban, Yas/ a nratematika -
niYel € 1árg/ból is elé8jól szerepelten, lly€rtelll kö,.epi§kolai ver§cnyeket -. Vógiil a nlas/ai
és a történelem sza} mcllett döntöttem,

Sokíéle tanáreg]éniséget ismert€m meg a KáIlaiba[ amely akkor leányginuráziurr volt,
osztiál},1ónököm, csönde§ Aníal 'melegszívú pedagó8us Yolt, szer€tettel őrzóm emlékét,
Ma8yartanáraim kóZül (mind€n evben más nra8yartanáronr volt) MáLrton Jánosnénak és
Kapor Krirolylenak volt meghatározó szerepe páIyaválasá,ásombzn.

-,4 családjában van tanár?

- Nincs. En paia§ztcsaládban nevelkedt€m. Na8yszüleim és szüeim gazülkodlak, maid a
téesz€sítés után a termelőszóvetkezetben dolgoztak,

- A középiskold utón jött aZ egríen. Mikol választotl az il,odalo 1 ós ]iate útika kózöíl?

- Csak negyriikben_ Kaár János bácsi. a nratenMtikatanáIom - ati később első
nunkahelvenren igazgatGhelyettesként koué8ánr lett - meg is lótt, mivcl az utolsó napig úg_Y

goMolta, lros/ rnát€matika szakía fogokjelentk€Z]ri. Végiil is az se8ített a döntésben, lrog],a
nasr'al mellé tudtam váasztani a történelme! a nratemaüka mellé viszont nem tZláltam
olyan szakot, anrelyet igaán szív€s€n tanull"nr volna.

- Milyen emlékei vahnak a2 eg)eíe, től:)

- Nagyon kellemesek az enrlékeinr. Az ELTE Bölcsészettudományi KaIán végeáenr,
Mindvégig kollégi§ta voltam, s otl igazán jó közössegbell éitenr. Éúolyarntársainrrnal
rendszeresenjártam sánhááa, han8vers€nyek€, kiá.llílásokra. Szinte álandó helyihk lolt a
szechenyi KönFí:irbai. IgaZ, aZ eB/etenlot elég nehéz anya8i köriilnényck között végeá€m.
l959-ben keriiltem a íövárosba, s köáudott, ho8y akkoriban nagyon \álságos volt a
parasztság helyz€l€, ráaűsul édesapánr is sűyo§ beteg volt lrosszú éveken át, igy otthonról
csak szűkös anya8i lámogatiást kaphaltam. Az volt a szerencsém, hogy elnyertem a megr'e
tiirsada.lmi ösáöndíját. Ezz€l válaltanr_ hogy az €s/eten1 elvégáse után öt é\,re oda mes€k
tanílani, ahová helyezncL,Az egyetemen lulajdonképpen az ösáöndijbót éltem,

- Hog/an 4hkalí az eg/elenrcn szaklnai érdeklődése?

- Elég kíilönö§en. Már az első években elnrélyiilt érdeklődésenr a nyelvészet inínt, főként a
nagyaí nyelvészet foglalkoáatot1. Tagia voltanr a ludományos diákkörnek is, ahol
küönbözó munkiákat késátettiink, a "Magial szófejtések g}újteménye" eg]etemi je8yzetként



is mcgielenl R€nds7rrcs, §zinvonalas nrunka folit a diákkörbcn Fábiárr Pál tanár írr
irányitásiával. akiíe nro§t is nagy hálíival enrlékcz-enr Sokat tanullanr Benkő LoIá[d
profcsszor úrtól, ő volt a s,.akdolgoi atonl bíúlója is. Téltlánl Juiász Gyula idegelr szvainak
stilisztikai YizsgálaL1 volt.

A nyclvészet melletl tcrmészetesel aZ irodalonrmzll is sivesclr foglalkoáanr mind\,égig,

Járllnl Török Endre rendkívíit éídekes, gaj.d2g tenlaüká.jú szemi!áriu$aira. Sótér lstván
fua8}€t irodalomi és Mésáros Vilrrra világirodalnri clőadiisai is jó alapot adtát< tanári
nunkánrhoz,

- Abból, ahir elnoúdott, szánoDlra van eg1l na5non furcsa dolog. Áz érdcklődésc ezek

szerint a nag|ar irodaloDl és nyeh,és2el irányáha |otlaoíía, virzoní - ]]ti l ez a Bruszn.vai-

díjra tóflénő íelterje$zló§ben srefepel - a filg}obb ta,lári sikerck a törléneleJn íantálgyban
szíilelíek.

- Az cs/etemen még ncm vol1 ránl jellemzö a tödénelem lr:intj tulzott érdeklődós,

Es/éíte|múen a ma8yaí vol1 akkor a fősza](on, PerszÉ eZ Dem aá jclenti, trogy lórténel€mből
n€m voltak nreghatáíozó élményein. sinkovics l§tván professzor úr €lóaúisait peldáu|

na8yon szerctlem. Kedves lanárain kőzött említhe(em László Glula profe§§Zor_uiat. aki
ré8észetet tanított, s üs,,tel€tet ébresáett beDrren Halrn Ist\,án és vác7i Péter nagy 1udása is,

Az újkori tőíténelenr akkor kevésbé érdekelt, úgy érzenr. a 60-as évek egYoldalú nM.rxista

tórténelernfelfogása 1iiYol állt tőlem, EzÉíL a7Án tanárként is szívesebben tanílotlam a

magyarl Az utóbbi idóbe[ - már a Lovas§ybal - billcnt a nérleg nyelYe a történelem
iriin}ába- Ennck nyilvárvaló oka az is, hos/ eg/ idő uLín több órát kaplanr történeleróől.
Dm.jd a törtéD€lem munkakőóss€ \,ezetésével is rnegbiztak, ls/ekszem lépést tartani az új

kutatási eredmélryekkel, rendsz€resen részt \€szek a Történel€mtanárok orsá8os
Konfer€nciájának előaűssoro,?tain és egyéb szakelőa&isokon.

Való igaz, hogy pélűul az oíságos KöZepiskolai Tanulmályi Versenyen taníhányainr
lörténel€mből éftek el jobb hely€zeseket, de induhak diákjainr irodalonrból és nyeh,larrból is
a versenyeken, Nag;,obb szerencsém voll azokkal a gi,er€kekke], akik töIténelembíjl
versen},eáek. KózűlijLt< hatal az ,orsá8os dőntőben i§ szep€n szcrepeltek. Talán
tehetsegesebb€k voll2k, talán csat kitarlóbbak, Nem tudok erre igaán ma8yan{7atot adni,

A lórténelem iránti érdeklődésem kétsé8leleDűl iőveked€tt az évek fol},anrán. de nefi az
irodalom rovására- Az e8yév€s ilrtenzív, poszt8raduális lanfolyamot nmryar nyelv és

irodalomból végeáen el. Továbbra is szerctenr a mali/art, de azt §em hall8atlratonl el. hogy
az ulóbbi idóben ezt a tanliilgyat nehezebb tanítani, mint a történelmet.

- 

^,ti 
lehet ennek az okll?

- !n, hocy értékválságos világban élúnk, Úgy érzenr, hogy nrai, Énzcenírikus, anyagi
beállítottságu világunkban azoknal az érzelmeknek és értékeknek, amelyek€t az irod.jlom is
közvelíl, kisebb a szerepe, hatása. Úgy tapasztalon1 már nem aml,ira "vevők" a gyer€kek aZ

ilyen értékekrg mint korábban. En legalábbi§ igy éízcm,

- Neh aftól lehet szó inluibb, hogy a nai Dag)ar irc.lalo lhan jól éftékelhető stilur"',óltás
jglelhe!ő neg? Á grrekek egl része g)anis llevó a maí úagyar ircdalomru i$-
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- Ebbcn is varr igazság, Ánr nenlcsak rai nragYar iíodallllal L:ll1íttlnk, Úgy látonr, lrogy a

diákoknak cstlpán egy kiscbb hán},ada érdcklódő, Ncm lapas/alok o|Yan fogókonyságot,
mint régebbi osáiilyainban Mikoí l977-bon a l-ova§§y ginuráziunrba kerültct11, ncnr volt
olyan \,árosi kultuláIis rendez\,óny. anrclycn az iskolából 50-60 diák ot1 ne lett volna- Ma
máI összcsen nincsenek enlYien egY kiállíláson, előaűson, iró-olvasó találkozón. Tel}it az
érdcklődés nemcsal{ a fiatalok. hanem az idősebbek körében is csökken. s7ámoinra ez
elkeseritő,

- 'l'éúünk vissza az e?alen beíejez^ének időszakahoz! Nem ázelí csalódásl, nikor a
vég?és 1líá a DÓK-ha, a Dotgozók Ónálló Középiskolájába keüll?

- Nem. Nem ondhatonl. hogy csalódotl \,oltám, bár Lllálr sivesebbcl tanitottam volna
nappali Lllgo].aton, Akkor.két lehctősé8 á1l1 előttem: vagy a dolgozók kölpiskolájába
nle8]ek lnnilani. \€8y ZiIcre. a gilnnázill]llba. Aárt 1álasztottam Vesi?Iénet, tl,leít
Kádártán élt a c$ládonl s otthoníól a bejárá§ egyszeóbli volt ide, Egyébként a]<kor a
dol8ozók kö,aepiskolá.ja nem kis iskolá \,olt, l,tanenl a nregye legrrag],obb iskolája, lriszrn
ezerezelkétsÁz lanjJJóia is volt. Amikor o1t lánítani kezdtem, mé8 nem az volt jellenző -
ami később általánossá vált - . hogy azok e[tek a dolgozók kózépiskotájába, akikct nappali
ta8ozatra nem vcttck fcl- Az első idősZkban az ott tanrrlók életkora átlagosan harnnnc ér,

fólött volt, sok2D volí2k kóáiik olyanok, akik azért enr járlMttak id€jében kö7-épiskolába,
nrert vas/ anya8i kóólnlén]cik nenr 1etlék ezt lehetővé, vagy politikai okok nialt trenl
tanulhattak annak idején, Az akkori (a hal\,anas évek nrásodik, a lretvelres évek első felében
végző) tanitvályok kőzúl azóta sokan szelezlek már főiskolai \€g}, cB/eteirri diplonlát. EZ
persze l1elrt azt jelenti, lrog,v'' nrindenki ki\,áló volt; de van olyarr "dolgozós" osztályon,
arnelynek 15 éYes érettségi tatálkozóára a löbbségnek már volt valaiDilYen lelsőfokú
\égz€ttsége,

Abban az iskolában is oz8alnras volt az élet, szerv€,.túnk a hallgatóknak
színlxidátogatiásokat, kiráDdulásokat, egész súnházaI kiber€ltiiik sánrukra egy-egy

"lka]omnlal 
F.. I]eln voll alnliinos a felnöll la8oziitokon akkoriban senr Úgv érletn. az ir a

magyananár feladatai kózé tartorctt, lrogy azokat az embereket. akik csak ké§,e Llnulhattak
köápiskolában, közel€bb hozza aZ iroülotilroz, a mú\,észeteklr€Z. Ebb€n \,olt s7-eIep€ a
nlúvészeú ismeretek ne\ó tantárg),nak. anelynek tarrtonkísérleti mun&ájában is részt
\€ttenl, Ennek alapjfu készült eI a kisérleti jeg/zet, majd a tantönF is Hitt€l és teues
odnaűssal dolgoztarn a feliőttokalásban, Ugy ereáenr, és ú8y goDdo]onr nM is, ott kell
lrel},tillni, ahol éppen dolgozik az ember.

- Tizenháfon élet töltött a Dolgozók Ónálló Köápiskolálában, ebből yolcat igtzgató-
helyelte§ként. Ne óf4ett e€!.J kis s2orcngásí, nikor a Lovassyba kerülí?

- Nem Yolt berurem semruiféle szorongás. Nekem volt kapcsolalom addig is a nappali
tagoztokkal, Elég g],akran felkértek nappali tagozto§ok szimára rendezetl ve.senyek€n
zsűriásrc, de felkérésre helye(tesitettem, tanítottam is. Szakmailag is is/ekeáem a
tudományokkal lépést tartani,

- Az ifodalorn tórténetéből melvik korszak érdekli legin6bb'1
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- A Xtx sáZad vé8e -)C( sziiád clcic,

- igy a szakdolgozat ténája, ,Iuhász Gyuta saját választas eretlnénye?

- Résáen saját vála§Z|-lis. A nylgatosokat n,indig §zercttenl az pedig egyértelnrú volt, hos/
sz2kdol8ozatom nyelvé§Zetből ironi. A nwgatosok lííi]jának han8irlata köz€l áll hoi.zánr, és a
nyelviik, kiíejeásmódjuk is, A túl tnodemet kevésbé szerct€u1, a mai líra rrenr fog nreg
annyira. olva§gaíom, d€ nenl á11 hozzám igazián közel, A mai próát jobban értékelenr,

- Soha nen gondolt arru, hoq!) a tanári pályát elhagja?

- Nem.

- 

^/íi 

az, at i iíl íaftolla? íIiszen az elntúlí hosszabb idószak alalí *en tlehéz periódu§ok i§
voltak a tanáfok szát}!ára-

o§ááykilándulás F€rtőiákoson l994-ben

- Nagyon szeísttem mindig a gy€Iekeket. Úgy éreasm, hog. tudok hatd rájuk, és akaítanr
is. Nehéz eá megfogallnazni, talán pedágógus alka1 vag/ok. saját s/€ínlekelrl nincs, de a
gyermekneYelést mindig szivúg/eínnek tekintettem.
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- lvíil érez e pálván a tcgnagyobb öróDt,I"k?

- AZ a le8nagyobb öróm. hogy lllcgmarad a kapcsola(om tanítvállyaifll nl,_ Még él,ck tnúlva

is, NaplóiatÍ,cz-clet a loYa§s osxi\ainuól. azokba jcgyzenr be a \,áltoásokat Rendkívül

i-Oi"*'J.e"a tcilt el. hosi volt tanitványairn évek műva is leqryIesn*, 
bcszánlolnak

'.itei"itrot, 
<i.omeitrőt, élJipályájuk alakulásáIól- Ha valamelyikúk há2"sodik, Yasi valahol

gj"rrr"t ,rtuot r.upo,rr a ,negúorat, e.tesitós€ket, Eppen nost - pár napja -_kaptam újabb

3i *i'ei' 
"gy 

kisgvermek sáetéséről. S húszz§iyal jönnek az üdvö'ő _lapok 
például

karácsonyra' vagy 
-a 

névnaponra is. E,zek aA j€leDtik, ho8y valamilycn módon kölődiek

norám Ünitvaiyaim, Taljn ez-ek a kapcsolatok a l€g'ontosabbak €gy pedagógus sámára,

Óiy"rpú 
"r, "*ayen 

naryon nelréz iemérni - fóleg azoruul lemémi -, hogy az enber nrit

Úr_i"rliitt"^t 
"aott 

, tadn,inyoknatr. A pedagógus nem csak az áladott tanalyaggal, hanem

viielkedésnirrrával. eübeti péld.ival is lmt, Remélem, poitívan,

En is bol€néáetek az ea"ik osztály '*o';"" Amint foígatom a lapokat,_b€lclátok egy

osáály to\,ábbi sorsába: slnes fényképek sorakoznak e$tniis után, Láton aZ erett§égió, l8

éves Úry1 majd az csküvői képe1 ai első, a násodik kisgy€nneket, E!ry volt ginnáziunri

osar y ét-touább ezcken a lapokon, rnarad meg kózösséglek, v.ajon kinek.Yan na8yobb

csaláá.la, mirrt a tanárnak? Mint annak a tanárnőnek, aki idén Brusznyai-dijat kapott, s

akihez azóta is j<innek az üd\,özló lapok € díj alkalmából az egykoíi tanít\,ányoktól,

B.l.Z.


