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Emlékeim kiváló tanáraimról 

Az egykori kolozsvári 3-as számú középiskolához, a mostani Apáczai Csere János 
Líceumhoz kötődő legszebb emlékeim a múlt század 60-as éveiből. 
 

Mottó: A jót el kell mondani 
 

 Általános iskolás koromban kissé álmodozó, önfeledt gyermek voltam. Az önbi-
zalmam megszerzését néhány kedves tanáromnak köszönhetem. Az önbizalmamat leg-
korábban Boldis Ilona rajztanárnőm ébresztette fel azzal, hogy jó rajzosként bevont 
egy képzőművészeti önképzőkörbe, ahol Luchianról kellett beszélnem. Ehhez adott a 
festőről szóló kis füzetecskét, abból tarthattam ismertetőt.  
 Hatodikos lehettem, amikor egyik fizikaórán Pávai György tanárunk feltett az 

osztálynak egy kérdést, úgy emlékszem, egy arkhimédészi kérdésre kellett válaszolni, 
amire én adtam meg a helyes választ. Otthon ugyanis állandóan fúrtam-faragtam, így 
volt némi gyakorlati tapasztalatom. (A gyakorlati érzékemet a műhelygyakorlati órákon 
Bán Pál tanárunk is elismerte.) Az ellenőrzőmbe ezért bekerült egy nagy tízes. Talán 
ennek köszönhetem, hogy később a fizika szakra jelentkeztem. A sors különös játéka 
folytán később, a tanár úr szintén fizikussá vált Barni fiát taníthattam a Brassai líceum-
ban, akihez a mai napig meleg barátság fűz. 
 Balázs István végig a matematika tanárunk, és ötödikben osztályfőnökünk, igazi 

nevelőnk volt. Az osztályban a tábla fölött lógott egy bekeretezett versike, amire – ami-
kor rendetlenül dolgoztunk – felmutatott, és mi kórusban szavaltuk is az ismert József 
Attila sorokat, hogy: „Dolgozni csak pontosan, szépen, / Ahogy a csillag megy az 
égen,/ Úgy érdemes.”  

Ötödikben az oszink egyik szünetben a fiúkat bent tartotta az osztályban azzal, hogy 
tegyük ki a zsebünkből a toalett papírjainkat. Senkinél sem volt. Elmondta, hogy más-
nap ismét leellenőrzi. Akkor már nálunk volt a papír, és mai napig nálam is van mindig 
a farzsebemben. El is neveztem ezt a papírt balázspistabácsinak, ami miatt annyiszor ál-
dottam a nevét életem során. 

Az év első matematika óráján az 50 lapos kockás füzetünket kellett margókkal meg-
vonalaznunk. Ma is emlékszem: a lap szélén négykockányira egy vékony és egy vastag 
vonalat kellett húznunk, a lap tetejére ugyanezt, de csak háromkockányira. Minden lapot 
fent, középen két gondolatjel között számozással láttunk el, mert nem volt szabad lapot 
kitépni. Meg kellett jól gondolnunk, mit írunk le, figyelmeseknek kellett lennünk az 
órán, otthon pedig jó volt előre piszkozatban elkészíteni a házi feladatot, és csak utána 
bemásolni a füzetbe. A füzetnek gondosnak kellett lennie. 

A magukkal nem bíró gyermekeket, de mindig csak fiúkat, a katedra alá bújtatta, 
ahol néha többedmagunkkal csodálhattuk meg a foltozott, kényelmesre kitaposott, de 
fényesre tisztított bőrcipőit. Amikor megnyugodtunk, a helyünkre mehettünk. Emlék-
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szem, fiatal tanár koromban magam is megpróbáltam a módszerét alkalmazni, de a do-
log másképpen sült el. Miután az egyik nebulót a katedra alá irányítottam, a többi is kér-
lelt, hogy ők is szeretnének oda menni. Többet nem alkalmaztam. Ma már az ilyesmiért 
a tanárt felfüggeszthetik az állásából. Meg azért is, ha netán kidobnánk valakit az óráról.  

A hetedik osztály végén ún. abszolváló vizsgát kellett letennünk. Matematikából egy nagy 
tízest sikerült kapnom, amitől szárnyakat kaptam. Ma is emlékszem a vizsgafeladatomra, ott-
hon az anyámnak dicsekedve mutattam be a megoldást a házunk falára firkálva azt. 

Magyarázat közben az egyik osztálytársam kezéből kivette a körzőt, mert állandóan 
nyitotta-csukta azt. Emlékszem, azt mondta neki, hogy azt nem azért csinálták, hogy ál-
landóan azzal játsszon. Már kezdő tanárként Marosvásárhely felé stoppolva Balázs Pista 
bácsi vett fel a kis Fiat 500-asával, amit példás módon tartott karban. Például, otthon 
nem kattintotta be az autó ajtaját csak az első fogig, hogy a gumikédert ne nyomja ösz-
sze, mert menet közben jobban tömít. Útközben a vezetési elveivel ismertetett meg. Ma 
is eszembe jut, hogy amikor messziről látom, hogy a lámpa piros, vagy a sorompó le 
van engedve, már nem nyomom tovább a gázt, csak hagyom gurulni a kocsit. Persze 
csak akkor, ha ezzel mögöttem másokat nem idegesítek. 
 Kedvenc nevelőim sorából nem felejthetem ki Schneider Mihályt, az orosztaná-

runkat sem. Érettségi előtt orvostani bonctanra kérezkedtem el az órájáról, mert erede-
tileg orvosira készültem. Azzal engedett el, hogy inkább az emberi lélek kellene érdekel-
jen, nem a test. Jóval később végeztem el a pszichológiát is, mintha csak a tanácsát kö-
vettem volna. Érdemes egy epizódot felidéznem vele kapcsolatban. Az oroszt mindenki 
csak kényszerből tanulta, de ő szerét ejtette, hogy mással is elnyerje érdeklődésünket. Az 
orosz irodalomról tartott óráit, de akár a Laokoon csoportról szólót is néma csendben 
hallgattuk. Amikor egyszer feleltem, nem tanultam meg egy verset. Azt mondta, nem 
baj, jövő órán felmondom. Mondanom sem kell, hogy az óra előtti napon vért izzad-
tam, csak azt a verset tanultam, mert nem akartam szégyenben maradni kedvenc taná-
runk előtt. Másnap az órán nem jelentkeztem, gondoltam, elfelejtette. De ő azzal kezd-
te, hogy van valakinek itt egy adóssága. Mindjárt tudtam, hogy rám céloz. Felálltam, és 
elmondtam a verset. Később, érettségi előtt, amikor szerenádoztunk nála otthon, szóvá 
tette, hogy itt van közöttünk egy kedvenc tanítványa. És rám mutatott. Nem is gondol-
tam volna, hogy észben tartotta azt a jelentéktelen esetet. 
 Föltétlenül szólni szeretnék még kedvenc igazgatónkról, Székely Ferencről, aki 

az iskolából személy szerint mindenkit ismert, és mindenkinek a sorsát nyomon követte. 
Róla megemlékeztem az iskola egyik emlékkönyvében, és a nevét viselő díjat is alapítot-
tam. Számomra meghatározó egyéniség volt, később, rövid ideig kollégákká váltunk egy 
kolozsvári iskolában, a hirtelen bekövetkezett haláláig. 
 Még sok nevet és esetet említhetnék. Például Máthé Piroska magyartanárnőnkét, 

akinek a felemelő óráin kívül a sok hegyi túrázást köszönhetjük. Vagy a Tamás József 
fizika- és kémiatanárunkét, aki a kémián kívül a fényképezés rejtelmeibe is bevezetett. 
Aki például a szabadesés tárgyú óráját úgy kezdte, hogy a kezéből egymás után három-
szor leejtett egy követ a padlóra. Vajon hányan tudnak felidézni iskolai emlékeikből 
egyetlen egy órát is? De emlékezetesek maradnak a Szabó Matild latin órái is, aki le-
nyűgözően tudott mesélni a görög és a római mitológiáról, és aki számos latin közmon-
dással igazította be irányultságunkat. Kostyák Erzsébetnek köszönhetem, hogy szim-
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fonikus koncertlátogató és zenekedvelő lettem. Dévai Ilona magyartanárnőnk szófajos 
dobozai is élénken élnek az emlékezetemben.  

Azzal kapcsolatban, hogy egész életünkben a számunkra hiteles személyektől tanu-
lunk el viselkedésmintákat, tanársegéd koromból idéznék fel egy esetet az egyetemi hall-
gatók tanítási gyakorlatáról. A feleségem akkoriban a nagyváradi iskolában, a mai Ady 
Endre Líceumban tanított, és onnan ismertem László Mária fizikatanárnő előadói stí-
lusát. Alkalmam volt meghallgatni a tanárnő egy óráját, amin nagyon szuggesztíven ma-
gyarázott, a jellegzetes kézmozdulataival. Évekkel később, amikor az egyik egyetemi 
hallgatóm, György Ildikó óráját asszisztáltam, feltűnt, hogy azokat a kézmozdulatokat 
már valahol láttam. Meg is kérdeztem az óra végén, hogy véletlenül nem nagyváradi, és 
nem László Mária tanítványa? Beismerte, hogy valóban az.  

Nekünk akkoriban példamutató tanáraink voltak. Visszagondolva iskolai éveimre,  
fizika módszertan tanáraként, pszichológiai és pedagógiai tanulmányokkal felvértezve 
megállapíthatom, hogy tanáraink már akkor nagyon hatékony oktató és nevelő módsze-
reket alkalmaztak. A modern pszichológia szerint az iskolai lemaradás alapvető okául a 
tanulás során kimaradt és bepótolatlan maradt fogalmak. Ilyesmi akkoriban ritkán for-
dulhatott elő. Ha nem tanultunk meg valamit, azt következetesen bepótoltatták velünk. 
Egyszer én is ott kellett maradjak órák után, hogy megtanuljam a leckémet, amit aztán a 
délután újra bejövő tanár le is ellenőrzött. Alaposan meggondoltam, hogy valaha is ké-
születlenül menjek iskolába. A fegyelemről nem is beszélve. Hisz e nélkül nem garantált 
a kívánt teljesítmény elérése. 

Azzal zárom rövid iskolai visszaemlékezéseimet, hogy köszönök mindent iskolám-
nak, tanáraimnak, akikre hálával és szeretettel gondolok vissza. 

Kovács Zoltán 
 

Természetkutató Diáktábor 

– beszámoló – 
 
2018. július 2. Ez a dátum bekarikázva szerepel a naptárban, hiszen ezen a napon 

kezdődött a Brassó melletti Négyfaluban szervezett Természetkutató Tábor. Türelmet-
lenül számoltam visszafele a napokat, mert tudtam, hogy élményekben gazdag és felejt-
hetetlen hét kezdete lesz az a hétfői nap. Ezen a héten régi barátokkal találkozhattam, 
ugyanakkor új embereket is megismerhettem. 

A korábbi évekhez hasonlóan, hétfő délután vette kezdetét a tábor, amikor a tábor-
vezetők, Pap Tünde és Horváth Erika, ismertették a tábor szabályzatát, és a tevékenysé-
gek sorrendjét. Az ízletes vacsorát követően az ebédlő tökéletes helyszínül szolgált a 
lugaróhoz, a tábor már-már legendás játékához. A játék során nem csak egymás nevét 
tanultuk meg, hanem megtudtuk, hogyan reagálunk különböző helyzetekben, így jobban 
megismerhettük egymást. 

Kedden a fizikáé volt a főszerep. A tevékenységet Pető Mária, a Székely Mikó Kol-
légium fizika szakos tanárnője tartotta. A nap folyamán megmértük a Nap forgási se-
bességét, és átmérőjét, illetve különböző fizikai jelenségeket próbáltunk megmagyarázni.  

 




