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  A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége által alapított Tudományos 
Tanács célja a közoktatásban dolgozó magyar pedagógusok tudományos tevékenységének 
felmérése, segítése, serkentése. Ennek érdekében folyamatosan nyilvántartásba veszi 
mindazokat a pedagógusokat, akik valamely területen tudományos értékű munkát végeznek, 
számba veszi az eddig megjelent munkákat, lehetőségei szerint népszerűsíti azokat, hogy az 
azonos vagy határtudományok művelői kapcsolatokat építhessenek ki egymással, esetleg 
közös projekteket valósítsanak meg.  
  A Tudományos Tanács további célja, hogy méltó emléket állítson Apáczai Csere 
János munkásságának azáltal, hogy létrehozza a róla elnevezett díjat, amelyet kétévente 
(váltakozva az Ezüstgyopár kitüntetéssel) ítéli oda a legjobbaknak érdemesült, önálló 
kötetben vagy elismert tudományos szakirányú lapban közzétett munkák szerzőinek. 
  Idén összesen 21 pályamunka érkezett be, melyek elbírálása után a következő 
eredmények születtek: 
 
Honismeret, helytörténeti monográfia: 
 

Apáczai-díj: 
  József Álmos (ny. tanár, Sepsiszentgyögy): Országzászló-állítások Háromszéken 
 

Dicséret: 
  Farkas Aladár (Zimmenthausen Iskolaközpont, Borszék): A borszéki ásványvíz- 
palackozás története 
  Fazekas Lóránd (Gheorghe Dragoş Közgazdasági Líceum, Szatmárnémeti): Hit és 
hagyomány Kökényesd vallási életében. Tanári életutak 
  Király László (Bethlen Gábor Általános Iskola, Székelyudvarhely):  
A romániai magyarság története – munkafüzet 
 
Humántudományok: 
 

Apáczai-díj: 
  Dr. Péter Sándor (Kós Károly Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy): Térszínformanevek 
és vízrajzi köznevek felső háromszéki helynevekben 
 
 
Természettudományok: 
 

Apáczai-díj: 
  Kiss Sándor (Constantin Brâncuşi Iskolaközpont, Szatmárnémeti): Analitikus 
geometriai módszerek komparatív vizsgálata 
 

Dicséret: 
  Bencze Mihály (Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó): A mathematical problem book 
  Bakó Botond Béla (ny. tanár, Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus 
Líceum, Gyulafehérvár): A Fenichel-hagyaték története 
 
Neveléstudomány – módszertan – pszihológia: 
 

Apáczai-díj: 
  Szabó K. Attila (ny. tanár, Székelyudvarhely): Az erdélyi tanító- és óvóképzés története 
 

Dicséret:  
  Fazakas István (Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár): Erdély nagy pedagógusai 
 

 



Óvodai és elemi oktatás: 
 

Dicséret:  
  Szabó Imola (József Attila Általános Iskola, Csíkszereda): Az iskolai  
alkalmasság mérése az I. osztály előkészítő időszakában 
 
 

  A Tudományos Tanács tagjai javaslatára Dr. Gaál Györgyöt (Brassai Sámuel 
Elméleti Líceum, Kolozsvár) – aki korábban már elnyerte az Apáczai-díj kitüntetést – idén az 
Apáczai-díj ezüst fokozatával tüntették ki, Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből 
című kötetben közölt tanulmányáért. 
  Az alábbiakban néhány kitüntetett írását közöljük a díjazott munkák kapcsán. 
 
 
 

Fejezetek a kolozsvári Unitárius Kollégium történetéből* 
 
  A kolozsvári Unitárius Kollégium (ma János Zsigmond Unitárius Kollégium) és 
utódiskolája, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum 2007. szeptember 21–22-én ünnepelte a 
tanintézet alapításának 450. évfordulóját. Az Unitárius Egyház tervbe vette, hogy erre az 
alkalomra kiadja az iskola történetét az államosításig, 1948-ig. Az iskolának már készült két 
régebbi története, az egyiket a millenniumkor kezdte el, és 1901-ben adta közre Benczédi 
Gergely igazgató az Értesítőben 76 lapon. A másikat Gál Kelemen volt igazgató 1935-re írta 
meg két kötetben ezer oldalon. Az előbbi történet meglehetősen vázlatos, az utóbbi viszont 
igen bő adatgyűjtemény, ma nehezen használható, annál is inkább, mert nincs névmutatója. 
Mindkettő 1900-ig halad a feldolgozásban. 2007 elején, mikor az évforduló szervezésére sor 
került, alulírottat kérték fel, hogy a meglévő köteteket is felhasználva állítsa össze a tanintézet 
teljes történetét.  
  Abból indultunk ki, hogy a már meglévő két kötetből a fontosabb fejezeteket 
kiszűrve mutatjuk be 1900-ig az iskola történetét, a latin idézeteket mindenütt magyarra 
fordítjuk. Gál Kelemen kötetéből vettük az „óvári iskolá”-ra vonatkozó 1693-ig terjedő részt, 
Benczéditől a „piaci” és a „Magyar utcai” korszakok bemutatását (1693–1900 közötti 
szakasz). Az utolsó részt, az 1900-tól 1948-ig terjedő szakaszt most írtuk meg első ízben.  
  A munka nehézsége abból adódott, hogy a tárgyalt korszakból 14 tanévre nem jelent 
meg értesítő – amiért többnyire a korabeli igazgatók hibáztathatók. Az 1920-as évektől a 
megjelent füzetek is – kétnyelvűek lévén – nagyon szűkszavúak. Ily módon  a hiányzó 
adatokat csak a levéltárakból tudtuk pótolni. Az iskola levéltári anyagát az Állami Levéltárban 
találtuk meg, itt néhány meg nem jelent értesítő fogalmazványa is előkerült. Az igazgatói 
jelentések, a tanárok mozgására vonatkozó határozatok és az épülettel kapcsolatos  
irományok többnyire az egyházi levéltárban maradtak. Úgyhogy valamennyi évkönyv, 
továbbá a két levéltárban található dokumentumok felhasználásával született meg munkánk, 
mely a jelen kötet harmadik fejezete: 
  Az Unitárius Kollégium a XX. században címet viseli, s 135 oldalt tesz ki. A 
századfordulón a „kollégium” hat nagyobb egység összefoglalója volt: Teológiai Akadémia, 
Főgimnázium, Internátus és konviktus, A kollégium kórháza, Nagykönyvtár, Elemi iskola. 
Ezeket külön-külön alfejezetben tárgyaljuk. A II. fejezetet képező Főgimnázium esetében 
például felvázoljuk az iskola működését szabályozó törvényeket, az igazgatás módját és az 
iskola államhoz fűződő viszonyát, az épület történetét, a tanév beosztását, a tanterveket, a 
romániai viszonyok hozta változásokat, a vizsgák, versenyek rendszerét, a sportéletet, a 
körök és egyletek működését, a jutalmazás kereteit és a tárak- gyűjtemények sorsát. Emellett 
a tanári kar valamennyi tagját bemutatjuk a fontosabb életrajzi adatokkal, a diákok esetében 
főleg statisztikai módszert alkalmazunk. Az utolsó fejezet az iskola két világháborús 
megpróbáltatásait és áldozatait idézi fel, s az államosításra tér ki.  

                                                
*
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alapításának 450. évfordulójára. Kiadja az Erdélyi Unitárius Egyház. Kolozsvár, 2007. 310 l. 



  Ahol a fejezet úgy kívánta, mindig visszatekintettünk a századfordulót megelőző 
történésekre is. A nagyobb események sajtóbeli tükrözését is kikerestük, főleg a két unitárius 
sajtótermékben (Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny).  
  A kötethez névmutatót és fénykép-mellékletet csatoltunk.  
  A kollégiumnak egy minden szempontból kimerítő, a tudományos igényeket 
kielégítő, de nemcsak a történészek, hanem a diákság által is használható történetét hoztuk 
létre. A munka eddig csak elismerést kapott. Kimerítő ismertetése jelent meg a Keresztény 
Magvető 2007/3. számában Kocsis Tündétől (354–359. p.).  
 

Dr. Gaal György 
 
 

Országzászló-állítások Háromszéken 
 
  A trianoni békeszerződés felülvizsgálatának, módosítási követeléseinek, az ellene 
indult tiltakozási hullám ébrentartásának egyik hajtása a maroshévízi születésű Urmánczy 
Nándor által 1925-ben meghirdetett Országzászló Mozgalom volt. Ennek égisze alatt a 
megcsonkított ország területén létesített különböző emlékművek a közgondolkozás 
befolyásolásának eszközeként a mindennapok részévé váltak, ünnepek alkalmával pedig 
szakrális funkciót is betöltöttek. 
  A második bécsi döntés után a visszacsatolt területek helységeiben is első 
világháborús emlékművek és országzászló emelését szorgalmazták, most már mint az új 
állami lét, az újbóli együvé tartozás szimbólumát. 
  A Budapesten székelő Ereklyés Országzászló Nagybizottság irányítója a háromszéki 
származású Losonczy Ferenc országbiztos volt, székelyföldi megbízottja pedig dr. Kelemen 
Zoltán papolci ügyvéd. A történelmi Magyarország legkeletibb megyéjében, a területében és 
népességében is kis Háromszéken a mintegy száz település jelentős többsége tett eleget 
1940–43 között a közóhajnak: országzászló emlékművet állított. 
  Az avató ünnepségeket jól meghatározott forgatókönyv alapján bonyolították le. Az 
esetek zömében egy helység zászlóját olyan anyaországi település, intézmény vagy vállalat 
közössége ajánlotta fel, amelynek lakosai vagy alkalmazottai között onnan elszármazott 
személy is volt. (Ezek a települések – mai szóhasználattal élve – amolyan 
testvérhelységekként ajánlották magukat.) 
  Az országzászló-állítások felelevenítését tűztem ki célul egy úttörő kiadványban 
(hasonló munka még nem készült a második bécsi döntés utáni Magyarország területén), 
amikor a korabeli sajtóban e kérdésnek a mai Kovászna megye helységeire vonatkozó 
fennmaradt írásos és képi dokumentumainak felkutatására vállalkoztam, a megőrzött világi és 
egyházi feljegyzésekből tallóztam, az avató ünnepségeken vagy az utána készült, fiókok 
mélyéről előszedett fényképeket rendszereztem, az emlékművek avatásán részt vevő, még élő 
személyek emlékeit rögzítettem. Ily módon a megye hetvenhárom településéből sikerült 
zászlóavatási adatokat gyűjtenem, és mintegy húsz településről igazolnom, hogy ott nem 
állítottak országzászlót. 
  Kutatómunkámmal egyidőben felmértem az emlékművek vagy egykori helyük 
jelenlegi állapotát is, s ezek bemutatásával ösztönözni szeretnék azok helyreállítására, ahol ez 
még nem történt meg. 
 

József Álmos 
 
 

Analitikus geometriai módszerek komparatív vizsgálata 
 
  Ez a könyv az 1999-ben az Erdélyi Tankönyvtanács által megjelentetett A háromszög 
nevezetes körei. Háromszögmértan ferdeszögű koordinátákkal című könyvemnek a folytatásaként is 
tekinthető, amiben a ferdeszögű koordináták alkalmazási lehetőségeit vizsgáltam. 2008-ban 
megjelent könyvemben az analitikus geometriai módszerek összehasonlító (komparatív) 
vizsgálatával foglalkozom, ami síkbeli koordináta-rendszerekre és koordinátákra 



korlátozódik. A könyvet szerkezetileg az analógiára építettem fel, melyet hol az egyes fejezetek 
alfejezetei között, hol bizonyos alfejezeteken belül érvényesítek. Ennek következtében a 
könyvnek vannak vagy teljesen azonos, vagy nagyon hasonló szerkezetű részei. Ezek között 
a különbségeket csupán az eltérő fogalmi meghatározások jelentik. Ez a felépítés bizonyos 
szövegrészek szükségszerű ismétlésével jár. Az ebből adódó egyhangúságot (monotóniát) 
tudatosan vállalva mindenekelőtt azt tartottam szem előtt, hogy a különböző koordináta-
rendszerek használatához kötődő analitikus geometriai tárgyalási lehetőségek, módszerek 
összehasonlítása minél könnyebb legyen.  
 Az 1. fejezetben bevezetem a Descartes-féle koordináta-rendszereket és 
koordinátákat, valamint a valódi és általános trilineáris illetve a baricentrikus és normált 
baricentrikus koordinátákat. Egyúttal megadom a háromszög bizonyos pontjainak utóbbi 
négytípusú koordinátáit. Minden esetben ugyanazokat a pontokat szerepeltetem, hogy a 
különböző koordinátatípusok összehasonlítása és változásainak követése lehetséges legyen. 
 A 2. fejezetben egymáshoz viszonyítva sajátos helyzetű koordináta-rendszerek 
leírásával foglalkozom, megadva ugyanazon pont különböző koordinátatípusai közötti 
összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az alakzatok koordináta-geometriai jellemzőit 
át tudjuk írni egyik koordináta-rendszerből a másikba. Az áttérési képletek birtokában az 
egyik vonatkoztatási rendszer használatához kötődő ismeretek és jártasságok átvihetők 
(„transzformálhatók”) az összes többi, az 1. fejezetben felsorolt, vonatkoztatási rendszerre. 
Ez problémamegoldási lehetőségeinket kiszélesíti, változatosabbá teszi, mivel többé nem 
vagyunk kötve a legrégebbi és talán a leggyakrabban használt derékszögű koordináta-
rendszerhez. 
 A 3. fejezetben a geometriai tulajdonságokat különböző fajtájú koordinátákban 
tárgyalom. A geometriai alakzatok algebrai jellemzőit először derékszögű koordinátákban 
adom meg, majd áttérek más, az 1. fejezetben felsorolt, koordinátafajtákra. Itt a legelemibb 
és legismertebb geometriai fogalmakra szorítkoztam, mintegy ízelítőt nyújtva a komparatív 
tárgyalás mibenlétéből, a kreatív olvasó számára meghagyva a további vizsgálódások izgalmas 
lehetőségét. 
 Bővebb teret szenteltem viszont az alkalmazásoknak, amelyek középpontjába nem a 
feladatmegoldásokat helyeztem. Az első három fejezet ismereteit felhasználva az olvasó már 
képes lesz a geometriai feladatok változatos, több módszerrel történő analitikus megoldására. 
A 4.1., 4.2. és 4.5. alkalmazásokban a kúpszeletekkel foglalkozom. E részek sok ismert, de 
néhány új, meglepő eredményt is tartalmaznak, főleg a 4.2. rész a ferdeszögű koordináta-
rendszernek köszönhetően. Például kiderül, hogy a kúpszeletek kanonikus egyenletei 
formailag változatlanok maradnak a konjugált irányok koordináta-rendszerében. A 4.3. 
alkalmazásban az általánosított Fermat-pontok metrikus jellemzése baricentrikus koordináták 
alkalmazásával történik, ami elemi geometriai úton is megvalósítható, csak hosszadalmasabb, 
bonyolultabb számításokat igényel. Azt gondolom, hogy a 4.4. alkalmazás sok tanulságot foglal 
magába. Ebben egy cikk változatairól van szó, és arról, ahogyan egy (elektronikus) folyóirat 
főszerkesztője és egyik főmunkatársa viszonyul egy általam hozzájuk küldött, publikálásra szánt 
dolgozathoz.  
  A fogalmi meghatározásoknál forrásként és irányadónak az erdélyi és a magyarországi 
Matematikai kislexikont tekintettem. A lehető legkevesebb fogalmat vezettem be, csupán 
annyit, amennyire feltétlenül szükségem volt. Amennyire lehetett, kerültem a magasabb 
szintű fogalmak használatát, valamint a klasszikusnak számító, ismert és már megjelent 
eredmények újraközlését. Ezek közül viszont többet felhasználok. Éppen ezért feltételezem, 
hogy az olvasó jártas például a vektorok világában, vagy ismeri a kúpszeletek elemi 
tulajdonságait.  
 A nemzetközi szakfolyóiratokban számos olyan geometriai cikk, dolgozat, tanulmány 
jelenik meg, amelyekben az ebben a könyvben tárgyalt koordinátafajták valamelyikét 
alkalmazzák, egyre gyakrabban a trilineáris és a baricentrikus koordinátákat. A könyv végén 
az irodalomban feltüntetett címek némelyike sokatmondó ebben az értelemben. Háromszög-
geometriai kutatások szinte elképzelhetetlenek ma már e koordináták ismerete és alkalmazása 
nélkül. Ezek a meggondolások indokolják e könyv létjogosultságát és késztettek ennek 
megírására.  



 A könyv felépítése eltér egy matematikai könyv megszokott szerkezetétől, amely 
általában állítások, tételek és bizonyításaik (hosszú) sorozataként jelenik meg. Remélem, hogy 
ennek a könyvnek az analógiás szerkezete segíti a megértést, de arra is felhívnám a tisztelt 
bírálók figyelmét, hogy nem lesz könnyű olvasmány. 
 Könyvem az utóbbi néhány évben ebben a témában végzett vizsgálódásaim 
összegezése, eredeti kutatási eredményekkel. 
 

Kiss Sándor 
 
 

Térszínformanevek és vízrajzi köznevek  
felső háromszéki helynevekben 

 
  Jelen dolgozatomban tizenkét felső háromszéki település történeti és jelenkori 
helynévanyaga alapján próbálok néhány olyan kérdést érinteni, amelyek a névtudomány mai 
elvárásaihoz kötődnek. A földrajzi köznevek legszámottevőbb és talán legérdekesebb 
csoportját, a tulajdonnevekben szerepelő térszín formaneveket vizsgálom meg, azok 
megterheltségét igyekszem megvilágítani az említett terület helynévkincsében. Ugyanakkor 
kitérek arra, hogy milyen arányban vannak jelen a névutós szerkezetek, s hogyan 
érvényesülnek  
a térviszonyok érzékeltetésében a helyviszonyító szavak, melyek a köznevek 
legszembetűnőbb morfológiai vonatkozásai, hogyan töltik be helynévalkotói szerepüket, s 
milyen nyelvi elemekből épülnek fel. Az elnevezés során megpróbálok rámutatni a nevek 
természetére, a közvetlen és indirekt névadás jellemzőire. 
  A feldolgozás során láthattam, hogy a pillanatnyi benyomások hatására keletkezett 
nevek milyen meggyőzően tapintanak rá nem csupán a terep egy-egy jellemző, mással össze 
nem téveszthető vonására, de a névadó lelki mikéntjére és nyelvi leleményességére is. Mivel 
az élő névanyag gyűjtése, feldolgozása a sürgősebb feladat, ezért elsősorban ennek a 
részfeladatnak elvégzésére vállalkozom. Természetesen, a rendelkezésemre álló történeti 
adatokat is próbálom hasznosítani, ám azok nem minden esetben képeznek kellő támpontot 
bizonyos következtetések megfogalmazására, főleg a történeti és ma is élő helynévanyag 
gazdagságának összehasonlításában nem. Az írásbeli nevek viszont segítséget nyújtanak egy-
egy ma is használatos név jelentésének megvilágításában, folytonosságának kitapintásában. 
Remélhetjük, hogy az élő névanyag feldolgozása után sor kerül a mélyebb történeti jellegű 
adattár kutatására is.  
  Az élő helynévanyag és a földrajzi köznevek adattárának összeállításában nyilván az 
utóbbi években Magyarországon kibontakozott regionális gyűjtések közreadott köteteit 
tekintem példának, hisz ez feltétele a majdani összmagyar helynév-adattár és köznévszótár 
elkészítésének. 
  Az is nyilvánvaló, hogy e dolgozatban nem vállalkozhatom a hatalmas névanyag több 
szempontú megvilágítására, ezért csupán a térszín formanevek és vízrajzi köznevek helyét és 
szerepét vizsgálom az adott névkincs létrejöttében. Ennek a vizsgálásnak az ad 
sokszínűséget, hogy a vizsgált terület rendkívül változatos felszíne mellett az itt élők lelki 
gazdagsága, gyakorlati értéke a megnevezés lényegére törő jellege is tükröződik a névadásban. 
Témaválasztásomat az is indokolja, hogy már évtizedekkel ezelőtt kezdett foglalkoztatni ez a 
kérdéskör, neves nyelvészprofesszorok, dr. Szabó T. Attila, dr. Márton Gyula és dr. Gálffy 
Mózes tanítványaként dolgoztam fel három kis völgy térszínformanév kincsét, a Torjai 
szójegyzék szerkesztése közben pedig az akkor még élő idős tanítónő Nemes Zoltánné 
közreműködésével sikerült Torja község határrészeinek számos meglepően egyedi 
megnevezését megvilágítani. Úgyszintén a gelencei Sántha Tibor helynévgyűjteményének 
összeállításakor számos megnevezés homályosnak tűnő jelentését sikerült megfejtenünk. 
  A dolgozatnak egymástól elkülönülő, két nagy fejezete van: 

A. Térszínformanevek a helynevekben 
B. Vízrajzi köznevek a helynevekben 



  A két fejezet hasonló felépítésű: a vizsgálatra kijelölt 12 település természeti-földrajzi 
vonatkozásait az első fejezet elején mutatom be, ezt követően tárgyalom a helynévalkotói 
szerepkört betöltő térszínformaneveket. 
  A dolgozat kitér a térszínformanév-kutatás eddigi eredményeire, a fogalom további 
tisztázásának lehetőségeire is. 
  A térszínformanév eddigi meghatározásait megpróbálom bővíteni, besorolva ide nem 
csupán a direkt szemlélet alapján született neveket, hanem azokat is amelyek pillanatnyi 
benyomások, lelki viszonyulások, hatások eredményei. Ez magyarázza, hogy a 
térszínformanevek elég jelentős része csak egyetlen vagy kevés településen használatos, s a 
terep részleteinek megjelölésére gyakran önmagukban tulajdonnévi funkciót is betöltő 
köznevek szolgálnak.  
 

Péter Sándor 


