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Bakó Botond 
 

Eszmények és tapasztalatok 
 

Példaképek jelentősége 

  

A múlt és a jelen eszményképei, tapasztalatai velünk maradnak, végigkísér-
nek életútjainkon. Kezdetben családi jellegűek (apa, anya, nagytata, nagymama), 
és az utánzáson alapulnak. Később egyre tudatosabban az óvónő, a tanító, az 
osztályfőnök, a kedvenc szaktanárok is beléphetnek a képbe, és egy idő után a 
kamaszkorú gyermek iskolán kívül is keresgél. A találkozás az eszményképek 
hordozóival megragadó élmény, ami maradandó nyomot hagy, pozitívat vagy 
éppen negatívat. A tapasztalatot sem kapjuk örökségbe, meg kell szereznünk, 
mert ha elsétálunk az adódó lehetőségek mellett, ez hiányokat hagyhat szemé-
lyiségfejlődésükben. 

A Bethlen Gábor Református Kollégium és a Gróf Majláth Gusztáv Károly 
Katolikus Teológiai Líceum különleges helyzetben van az eszményképek és 
tapasztalatok terén. Történelmi intézményekként szinte minden diák falakon 
belül is kaphat példaképeket, bennlakó tanulóként pedig gazdag tapasztalatokat 
szerezhet. A válogatási lehetőségek ott vannak a tanári szobában, a tantermek-
ben, a falon függő tablókon, a könyvtárakban. Egy részük legszívesebben mai 
tanáraikat, nevelőiket választja példamutató személyiségnek, hiszen a legna-
gyobb hatású a közvetlen példa. Később ezekre az iskolafalakon kívül is ráta-
lálhatnak. Van azonban egy másik út, ez pedig a múltba vezet. Visszatekinté-
sekkel régi bevált mintákat is választhatnak, amelyek szintén beépülhetnek 
személyiségükbe, és alkalmasak lélekerősítőnek, önbizalom serkentőnek, buzdí-
tónak. Ez lehet átmeneti jellegű, de szólhat egy életre is. A két Fehér megyei 
líceumból ma is sok diák érzi azt, hogy nem akármilyen iskolának a tanulói, hi-
szen kiváló elődeik tanultak, tanítottak a két iskolában. Példájuk ma is hat. In-
nen is ered a véndiákok csodálatos ragaszkodása iskolájukhoz. 

Ismertebb példáknak kiválasztottam tíz személyiséget a múltból, olyanokat, 
akikkel valamilyen formában foglalkoztunk a kilencven után eltelt csaknem hu-
szonnégy esztendőben. Mondhatnám azt is, hogy hosszú ködös derengés után 
ezek a példaértékű életművek kikerültek napfényre, és ismertebbekké váltak. 
Főleg a média, de a tanórák révén is. Mindegyikről egy-két lényegbevágó in-
formációt fogalmaztam meg, de tartalmas bibliográfia áll mögöttük az érdeklő-
dők számára. 
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1. Apáczai Csere János (1625–1659, XVII. sz.). Elsők között ismeri fel az 
anyanyelvű műveltség és az ezt közvetítő iskola korszerűsítésének a létfontos-
ságát. 

2. Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842, XVIII. sz.). Kollégiumi véndiák, 
felnőttkorában a tudomány hőse, az őshazát keresve elindult egyféleképpen és 
megérkezett másféleképpen, miközben felfedezte a világ számára a távoli Tibet 
titkait, a tibetológiát. 

3. Szász Károly (1798–1853, XVIII–XIX. sz.). A reformkor politikusaként 
és kollégiumi jogtanáraként a változtatások híve volt, aki az iskoláknak ma is 
megszívlelendő megoldásokat követelt, pl. józan tananyagmennyiséget, 
enciklopédizmus helyett szakszerűséget, magoltatás helyett értelmes tanulást, a 
sok elmélet helyett gyakorlatot. 

4. Gáspár János (1816–1892, XIX. sz.) „Egy igazi magyar mindenész”, aki 
egész életét a pedagógiának szentelte. Az enyedi képző alapító igazgatója, taná-
ra, tanfelügyelő és író. 

5. Csató János (1833–1913, XIX–XX. sz.). Az erdélyi flóra- és faunakuta-
tás jeles személyisége, elhivatott élete a haza, a közösség és a tudás szolgálatá-
ban telt el. 

6. Gróf Majláth Gusztáv Károly – a diákok püspöke (1864–1940, XIX. 
sz.). Erdély püspöke, akinek célja a nép vallásos nevelése mellett a felekezeti 
iskolák védelme volt. Különös gonddal és szeretettel törődött a gyulafehérvári 
iskola tanulóival. 

7. Fenichel Sámuel (1868–1893, XIX. sz.). Az első magyar Új-Guinea-
kutató, kollégiumi diákként szerzi tudását. Amikor társai elhagyják, a szigeten 
marad „setét borongós viszonyok között”, és kockázatos döntésével és kitartá-
sával a tudomány mártírjává válik. 

8. Elekes Károly (1844–1922, XIX–XX. sz.). A kollégiumi tudós-tanár és 
alkotó muzeológus mintaképe, a Természettudományi Múzeum újjáteremtője, 
aki felismeri a fajismeret jelentőségét a biológia oktatásában. 

9. Áprily Lajos (1887–1967, XIX–XX. sz.). Költészete hozzánőtt Erdély-
hez, a tájhoz, az emberekhez és tizenhét évvel a Bethlen Kollégiumhoz. 

10. Márton Áron (1896–1980, XIX–XX. sz.). Tanulmányait a csíkszent-
domokosi népiskola és a csíksomlyói Katolikus Gimnázium után a Gyulafehér-
vári Kisszemináriumban (1915) végzi, majd ugyanitt a Papneveldében folytatja. 
Egész életében a vallásszabadságért és a magyar nemzetiség jogaiért harcolt. 
Letartóztatják, börtönbe vetik, majd kényszerlakhelyre ítélik. 1967-ben szaba-
dult. A gyulafehérvári diákok ma is ismerik és látogatják a Püspöki Palota mö-
götti kis parkot, ahol kényszerlakhelye idején a szabad levegőn sétálhatott.   
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Tapasztalatok birtokában 
 

Brassai Sámuel gyakorlati oktatási tanácsa így hangzik: „kevesebbet, lassan 
és jól!” Ez ma is időtálló igazsága az oktató-nevelő munkának. Így lehet igazán 
tapasztalatokhoz jutni, amihez manapság is idő, türelem és odafigyelés kell. 
Minden apró gyakorlati észlelettel pedig a pedagógus munkája, de a diáké is 
könnyebbé és hatékonyabbá válik. Csaknem félévszázados katedrai munka 
alapján fogalmaztam meg néhány tanulságot. Nem tanácsokat szeretnék oszto-
gatni. Nyugdíjas tanárként az utóbbi tíz év alatt sem szakadtam el teljesen a ta-
nítástól. Ezért vállalom, hogy megosztom néhány észrevételemet, és ha van 
közöttük megszívlelendő, akkor használják a munkájukban, ha nincs, akkor fe-
lejtsék el. Ezek nem mind újdonságok, de tanári hiterősítőnek talán alkalmasak. 

 

Feladatlapok – tesztek 
 

Elsősorban didaktikatörténet szempontjából érdekes, hogy már a 60-as 
évek vége felé a kalotaszegi iskolában és a 70-es években a Nagyenyedi Kollé-
giumban (l. a képen) már használtuk az ún. feladatlapokat. Kevés katedrai gya-
korlattal is rájöttünk arra, hogy az addig alkalmazott egyoldalú verbális vagy 
leíró írásbeli számonkérés (rögtönzés) már nem felel meg a kor követelményei-
nek. Mindnyájan éreztük, hogy objektívebb, mérhetőbb megoldások kellenek. 
Ezt erősítették meg az anyaországi és nyugati példák is, amelyeket szakfolyó-
iratokból újdonságként olvasgattunk, és aztán próbálkoztunk velük az osztá-
lyokban is. Ma ezt a didaktikai eljárást egyszerűen tesztelésnek nevezik. Akko-
riban nagy újdonságnak számított a programozott oktatás részelemeként. Ma 
használatuk természetes, akár a próbavizsgákon vagy az érettségi tételeknél is. Ré-
sze a napi munkának. Türelmet 
igénylő, hogy a tesztek szellemi-
ségét, a kitöltés technikáját ide-
jében gyakoroltatni kell a tanu-
lókkal. Nem lehet csak rájuk 
bízni, mert itt nemcsak szak-
mai, hanem átfogó, mérhető 
tudásról, szelekciós képességről, 
és a vizsgahelyzetben időbeosz-
tásról is szó van.  
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Pontozás 
 

Egy kis odafigyeléssel a hagyományos verbális számonkérést is sokoldalúb-
bá lehet tenni. Az volt a kiindulópont, hogy érdekeltté tegyük a pillanatnyilag 
nem felelő, esetleg unatkozó tanulókat abban, hogy részt vegyenek az ellenőr-
zés folyamatában, érdekeltté váljanak, és közben tanuljanak. Ennek alfája és 
omegája az, hogy mozgósítsuk őket a rövid, frappáns alkotó hozzászólásokra. 
Az ellenőrzött téma kapcsán kiegészítésekkel élhettek, sőt a tanár is feltehet 
olyan lényegbevágó kérdéseket, amelyekre csak röviden kell válaszolni. A jó 
válaszokat egy pontozásos táblázatban összegeztem, majd amikor összegyűlt 
egy maghatározott pontszám, ezt jegyekké alakítottam. Az ellenőrzés folyamán 
ez rendszeresen így történt, és a gyors, alkotó gondolkodású tanulókat aktivi-
zálta. Az óra első része gyökeresen átalakult, szinte mindenki részt vett benne, 
tehát pontot akart szerezni. Azt tapasztaltam, hogy az eljárást a tanulók kedvvel 
gyakorolták, és az osztályok fele, de legalább harmada részese lett ennek a lehe-
tőségnek. Félévenként egy jegyet lehetett szerezni ilyen pontozással, de legalább 
hat sikeres hozzászólással kellett megdolgozni érte.  

 

Fajismeret 
 

Az ún. „kréta-biológia” egyik ellenszereként elég gyakran használtuk órán 
és különösen kirándulásokon azt, hogy növényneveket és állatneveket tanítot-
tunk meg a diákoknak. Főleg a népi és kevésbé a latin elnevezéseket. Egyete-
mista korunkban a Bolyai Tudományegyetemen igen nagy jelentősége volt a 
fajismeretnek. Ezt egyhónapos nyári gyakorlatokon és a laboratóriumokban 
sajátítottuk el, valamint tanárainkkal tett közös sétáinkon. Nem volt gondunk 
azzal, hogy összetévesztjük például a réti boglárkát (Ranunculus acer) a zerge-
boglárral (Trollius europeus). Tanárként továbbra is igényünk maradt fajisme-
retünk gazdagítása. Órákra is bevittünk növényeket, ami kezdetben feltűnést 
keltett a tanulók körében. Persze saját atlaszaink is voltak erre a célra. Gondol-
juk csak el, mivel is maradnak a tanulók négyévi biológiatanulás után, főleg ha 
ezt heti egy órában teszik. Ha mégis megmarad egy kis fajismeret, a természet-
ben tett séták, kirándulások alkalmával is jó tudni, hogy milyen növényekkel, 
állatokkal találkozunk, de ez a tudás ökológiai és természetvédelmi szempont-
ból is jelentős. Erre rakodhat egy praktikus gyógynövényismeret, ami különö-
sen hasznos lehet a családban. A falusi gyermekek eleve több növényt ismer-
nek, mint a városiak. 
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A tanórán 
 

A tanári szabadság keretében egy tanórán sok minden történik. Most csak 
arról szeretnék beszámolni, hogy néha váratlanul felvetődtek az óra tananyagá-
hoz nem kapcsolódó kérdések. Nem hessegettem el a válaszokat, mert a kérde-
ző tanuló bizalmát nem akartam eljátszani. Időhatáron belül, esetleg szüneten, 
de mindig elmondtam a véleményemet, amit igen jó néven vettek. Úgy gondol-
tam, nem elvesztegetett idő kielégíteni olyan kíváncsiságokat, amelyekre úgy 
tűnik, a modern információs világban sincs meg mindig a kellő élő válasz. Sok-
szor magának a tanárnak a véleményére kíváncsiak a diákok. Nem szabad egy 
nemmel kiábrándítani őket, hiszen főleg kamaszkorban tőlünk várják a vissza-
jelzéseket, persze az óra egységét azért meg kell óvni. 

 

Tankönyveink 
 

Ahogy nőtt a tapasztalat, egyre kevésbé ragaszkodtam a tankönyv szövegé-
hez. A fordított tankönyvek nem igazán sikeresek. Annál inkább kell a tanári 
tudás, olvasottság. Tulajdonképpen csak a tanterv kötelező. Jó, ha a témával 
kapcsolatosan van a tanárnak egy elképzelése, amire építhet. A tankönyvek – 
legalábbis biológiából és földrajzból – sok felesleges információt tartalmaznak, 
és néha igen rossz tálalásban. Márpedig az étvágy is csökken, ha nem megfelelő 
a tálalás. Itt adódik a tanárnak egy lehetséges és fontos szerepe. Meglátni, sze-
lektálni és átadni a lényeget, az életképes tudást. Persze, ha vizsgázni kell az 
anyagból, jobban oda kell figyelni a részletek kimunkálására is.   

 

Heti egy óra 
 

1990 után alkalmam volt – anyaországi iskolák mellett – francia és osztrák 
iskolákat is meglátogatni. Részt vettem tanórákon is, és beszélgettem a taná-
rokkal. Sehol nem tapasztaltam annyi heti egy órás tantárgyat, mint nálunk. Ta-
lán jobban kellene figyelni a jelenségre, mert egy hetes időtávlatban elég nehéz 
teljesítményképes, hosszú távú tudást kialakítani. A következő megoldásokat 
láttam. Olyan órarendeket alakítanak ki, hogy egy kis óraszámú tantárgyat rövi-
debb ideig (egy félévig), de nagyobb óraszámban (heti két-három órában) ok-
tatnak. Úgy tapasztaltam, hogy sokkal jobb eredménnyel, és ez csak órarendi 
kérdés.  
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Érettségi  
 

Itt csak a szóbeliről lesz szó. Salzburgban részt vettem egy ilyen vizsgán. 
Oldalt ült a bizottság, amelyben igazgató, tanárok és talán más tanügyi vezetők, 
szülők vettek részt. A tanuló kihúzott egy tételt ugyanúgy, mint nálunk, aztán 
kb. egy félóra alatt elkészült a lehetséges válaszokkal. A bizottság előtti kis asz-
tal mentén ülve helyezkedett el a vizsgázó diák, és szemben vele a szaktanára. A 
vizsgázó csak röviden fejtette ki a véleményét a tételről, sokkal inkább egy dia-
lógus folyt a szaktanár és közte, amit a bizottság éber figyelemmel követett. A 
körülbelül félórás párbeszéd folyamán – habár nem értettem mindent – sok 
kérdést megbeszélt a diák és tanára. A szaktanár tudta azt, miben jó és miben 
gyenge a vizsgázó, hogyan kell hozzá közeledni egy nem könnyű, szokatlan 
helyzetben. A jegyet a bizottság a szaktanár közreműködésével, közös véle-
mény alapján állapította meg.  

 

Órákon kívül  
 

Nagyon sok lehetőség van arra, hogy a tanórán kívül is foglalkoztassuk a 
tanulókat. Ezért ők nagyon hálásak, és a közös élményeket véndiák-
találkozókon is emlegetik. Kirándulások, túrák, diáktudományos tevékenységek, 
amelyben gazdag múltja és jelene van mindkét említett iskolának, mind olyan 
lehetőségek, amelyek közelebb viszik a tudást a mindennapi élethez, és segíte-
nek a főiskolai tanulásban is. Nagyszerű élmények születnek együtt, de termé-
szetesen alapos előkészítés kell, mert kockázat is létezik. Sok tanulónak válhat 
sorsdöntővé egy-egy sikeres diáktudományos dolgozata, vagy más órán kívüli 
együttlétek gyümölcsöző eredményei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gróf Majláth Gusztáv Gimná-

zium – Gyulafehérvár 


