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  Hat éve lassan, hogy az Apáczai Csere János Líceumban otthonra lelt a 
képzőművészeti szakoktatás. Történt mindez úgy, hogy jószerint mindent a 
nulláról kezdve, a gyermekekkel és szülőkkel, valamint az ügy iránt elkötelezett 
pedagógusokkal karöltve, önerőből teremtettünk elő. Külön műterem hiá-
nyában nem volt könnyű megértetni és elfogadtatni a gyermekekkel azt sem, 
hogy míg társaik a szünetben labdáznak, addig ők mondjuk egy-egy grafikai 
tevékenység nyomainak eltüntetésével kell hogy foglalatoskodjanak, a használt 
eszközök mindegyikét gondosan elraktározva az erre a célra beszerzett szekré-
nyekben. Erre szokták mondani, hogy a szükség nagy úr, és ha a hiányosságok-
ból adódó nehézségeket tapasztal-
ván időnap előtt nem csüggedünk 
el, a hátrányos helyzetből adódó 
erőfeszítés olyan készségeket 
mozgósíthat és olyan erényeket 
szabadíthat fel bennünk, amelyek 
akár másoknak is áldást jelenthet-
nek. Legalábbis ilyenszerű meg-
gondolások és elvek mentén 
igyekeztem magam is lelket önteni 
és megerősíteni alkalomadtán az 
el-elbizonytalanodó gyermekeket. 
Mindezeket elmondhatjuk a 
rendteremtéssel és festékfoltok eltüntetésével kapcsolatos buzgólkodásainkra, 
illetve a pénzbeli támogatás hiányának ellensúlyozására irányuló, olykor akár 
érdekfeszítőnek is nevezhető anyagbeszerzési „ügyleteinkre”. Vidám, felejthe-
tetlen élményt jelentenek mindannyiunk számára, hogy néha a nagyszülők 
padlásán és pincéjében fedeztük fel a linóleummetszet készítésére ma használt 
és kereskedelmileg forgalmazott linóleumnál lényegesen alkalmasabb, olykor 
akár egy egész osztály számára elegendő „vinilint”. Nem feledhetjük azt sem, 
hogy ugyanakkor „az egyszer használatos dolgok” fogyasztáselvűségen alapuló, 
pazarló világában, az újraértékesíthetőségre sarkalló és akár össztársadalmi 
méreteket öltő, szükségességére való figyelmeztetés „terepeiként” is szolgálhat-
nak az ilyen és ehhez hasonló történetek. Akárcsak a használaton kívülre ítélt 
esőernyő fémvázából barkácsolt linóleummetsző-véső, s annak szakszerű 

 



 
 

Ghermán Rozália (VII. osztály): Kodály hallgatása közben 

használata és „karbantartása” már önmagában véve is olyan vonásokkal gazda-
gíthatják a gyermekek „egyszerű” dolgokhoz való, ilyen előzmények után egy 
cseppet sem érzelemmentes viszonyulását, amely segítheti az alkotási folya-
matot is. Különösen, ha ez a folyamat olyan viszonyok mentén szemléli a 
világot, amelyek meglehetősen távol állnak a manapság „trendinek” vélt, felü-
letes és sok szempontból hamis értékrendektől.  

  És akkor még nem 
is beszéltünk mindazokról 
„a szépbe szőtt” nevelési 
elképzelésekről, melyek a 
jegyében megfogant a több 
mint fél évtizede (elkép-
zelésként tulajdonképpen 
már évekkel előtte) a kép-
zőművészeti tehetségápo-
lás anyanyelven történő 
„fölötte szükséges voltá-
nak” gondolata és megva-
lósítása a kolozsvári Apá-
czai Csere János Elméleti 
Líceumban. Az elmúlt, 

meglehetősen küzdelmes évek során megszületett és a különböző tárlatokon 
sokak által megcsodált és esetenként nemcsak itthon, de külföldön is több al-
kalommal díjazott alkotások sora a kétkedők számára is érzékelhetővé tették, 
hogy milyen sokat jelenthet az önkiteljesítés eme formája nemcsak valamely 
tehetséges gyermek részére, de minden, az ügyben érintett szülő, pedagógus 
vagy művészetszerető számára, és nem utolsósorban iskolánk jó hírnevének 
szolgálata szempontjából is. Mindez azonban távolról sem jelenti azt, hogy 
olyan „jól állna a szénánk”, mint ahogy esetleg elvárnánk a különböző elismerő 
visszajelzések okán. Sőt! Nemrég szóba elegyedve az egyik igen tehetséges, a 
rajzolást-festést nagy igyekezettel művelő negyedik osztályos gyermek édes-
apjával, aki kisfiával kapcsolatos tehetségpallérozói ügyködésemet, miszerint 
érdemesnek tartanám a gyermek képzőművészeti tagozatra való jelentkezését, a 
következő szavakkal fojtotta belém: a baj az, tanár úr, hogy manapság a mű-
vészkedésből nem lehet megélni! Sokatmondó szavak… Egy akár általánosnak 
is mondható, tulajdonképpen meghasonlottságot, egyfajta „békaperspektíva-
szerű” életfelfogást tükröznek, mely szerint az anyagiakban, a pénzben, a 
„mammonban” megfogalmazható élettartalmaknak lenne csak érvénye boldo-
gulásunk szempontjából. S mindezen, a szemellenzősen értelmezett, ún. prag-



matikus, a gyermeknevelést akár az iskolai oktatás szintjén is gyakorta kísértő 
előítéletes, csak rövid távon gondolkodó, gyakorlatias álláspont egy olyan kor-
ban válik szinte virulens módon elfogadottá, amely kor irányultsága, legalábbis 
„deklaratívan”, állítólag a gyermekközpontúságra épül. Márpedig milyen lehet 
azon társadalomnak, netán szülőnek vagy éppen pedagógusnak az emberi sze-
mélyiségre és közvetve annak boldogulására vonatkozó elképzelése, aki nem 
kíváncsi arra, hogy milyen képességek mentén bontakoztatható ki a belső „nö-
vésterve” a nevelendő gyermeknek? Nem is beszélve arról, hogy milyen törést 
vagy meghasonulást idézhet elő a gyermekekben, ha körültekintő odafigyelé-
sünk, illetve megkérdezésük nélkül, csupán a manapság „menő” oktatási for-
mák felé próbáljuk terelni, így „boldogítva” őket akaratuk ellenére?  Hiszen 
tudhatnánk, hogy ez az emberi szellemet mondhatni üzleti spekulációk tárgyává 
silányító viszonyulási mód még az esetlegesen segítő szándék ellenére is mint-
egy „életidegenségre”, önfeladásra kárhoztatja a személyt, előrevetítve egy fa-
lanszter-szerű társadalom rideg valóságát. Súlyos, lényegbevágó kérdések ezek, 
amelyeket nem lehet és nem is szabad megkerülni. Annál is inkább, mivel 
egyetlen érv sem szól amellett, hogy valamit is veszítene az a gyermek, aki a 
tehetségápolás iskolai formáinak (mint a zenei képzés, képzőművészeti nevelés, 
s bár lennének anyanyelvi oktatásunkban más, hasonló jellegű képzési területek 
is) kihasználása által a fogalmi-intellektuális ismeretek mellett, érzelmi, valamint 
esztétikai, kreatív gondolkodását is fejleszteni képes nevelésben részesül. Ezért 
is elszomorítóak – folytatva a gondolatmenetet – az olyan, sajnos nem is ritka 
esetek, amikor a szombatonként tartott képzőművészeti szakkörön, valamely 
gyermek elpanaszolja, hogy ő ugyan rajztagozatra szeretne járni, de szülei nem 
engedik. Vagy – és erről is érdemes szólni – a tanító ugyan észreveszi a gyer-
mek vizuális ábrázoló, a szokásos szintet meghaladó adottságát, és hajlandó is 
lenne a képzőművészeti tagozat felé irányítani, de úgy véli – nem alaptalanul, ha 
néhány iskola magyar tagozatának létszámgondjaira gondolunk –, hogy  nem 
ildomos veszélyeztetni az iskola, valamely osztály megmaradási esélyeit. De hát 
kinek is állna szándékában ellehetetleníteni valamely magyar tagozatos osztály 
létét? Viszont az is igaz, hogy ha megfelelően összehangolható lenne a 
gyermekek iskolaválasztási mozgásiránya, akkor kellő körültekintéssel kiegyen-
súlyozottabban lehetne egyengetni a gyermekek különféle tájékozódási szán-
dékait. Természetesen mindezen tényezők feltérképezéséhez elengedhetetlenül 
szükséges a különböző nevelési és szervezési együtthatók szemrevételezése a 
közvetlenül érdekelt felek (szülő–gyermek–pedagógus–igazgatóság) bevoná-
sával. Mert ha az ésszerűség határán belül valós szempont valamely magyar 
tagozatos osztály fennmaradása, akkor az is indokolt elvárás, hogy egybehan-
golt odafigyeléssel mindent megtegyünk az olyan, a gyermekek önkiteljesedését 



 
 

Kerekes Lajos (IX. osztály): A halál árnyékában 

szolgáló nevelési formák fennmaradásáért is, mint például a már említett zenei 
tehetségápolás vagy esetünkben a képzőművészeti hajlamú gyermekek szakok-
tatása. Először is azért, mivel az erősödni látszó visszahúzó tendenciák ellenére 
is jól kitapintható potenciális igény mutatkozik irántuk a gyermekek körében. 
Bizonyítja mindezt az is, hogy tehetségkutatás céljából körüljárva az iskolákat, 
lényegesen több gyermek jelzi ilyen irányú továbbtanulási szándékát, mint 
ahányan végül ténylegesen is jelentkeznek a képzőművészeti tagozatra. Annak 
ellenére, hogy zömük következetes rendszerességgel részt is vesz a negyedik 
osztályosoknak tartott előkészítőkön, mégis – nagy valószínűséggel a fentiek-
ben jelzett akadályozó tényezők által befolyásolva – csak töredékes arányban 
tartanak ki kezdeti elhatározásuk mellett. Tudom, hogy sokrétű, számtalan ösz-
szetevős kérdéskört érint a valódi okok felkutatása, de mindenképpen érdemes 
tevőlegesen is elgondolkozni rajtuk. Annál is inkább sürgető, elsőrendű feladat, 
mivel kellő odafigyelés hiányában előfordulhat, hogy a nem kis erőfeszítéssel 
elindított magyar tannyelvű tehetségápolás még intézményesen létező két for-
májának megszűnéséhez asszisztálunk közönyösségünkkel. És így akarva-
akaratlanul, de hozzájárulunk nemzetiségi oktatásunk „palettájának” menthe-
tetlen elszegényedéséhez, gátolva az arra érdemesült növendékek anyanyelven 
történő ilyen irányú képzését. 
Másodsorban pedig elveszítjük 
anyanyelvi oktatásunk számára 
mindazon tehetségeinket, akik 
adottságaikat iskolai keretek 
között szeretnék mindenképpen 
továbbfejleszteni. 
  Kérdés lehet – mint aho-
gyan a tavaly végzett és az idén 
végző képzőművészetis nyolcadik 
osztályosokkal kapcsolatosan már 
megfogalmazódott – a hogyan 
tovább lehetőségének a firtatása. 
Akárcsak egy évvel ezelőtt, az is 
idén felmerült a művészeti vonal 
középiskolai szintű elfogadtatá-
sának az igénye, talán az idén még 
hangsúlyosabban, ugyanis minden 
illetékes szülő aláírásával támogat-
ta a középiskolai művészeti ok-
tatás létrehozását. Egy valós igény, 



amelynek teljesítése úgy tűnik, hogy jelen pillanatban meghaladja az Apáczai 
Líceum lehetőségeit minden jó szándékú viszonyulástól függetlenül. 
Pontosabban fogalmazva: a kérdés az, hogy az V–VIII. osztályos ciklus mű-
ködtetéséhez hasonló, „belterjes”, mindenekelőtt a gyermek–szülő–pedagógus 
háromszög ügyszeretetére alapozva egy líceumi tagozat működtethető-e, és 
akkor még nem is szóltunk az eddigiekben is meglévő tanteremhiányról, amely 
a már meglévő három oktatási vonal mellé felsorakozó képzőművészeti vonal 
leendő osztályait is beleszámítva, még súlyosabb gondot okozna. Elvileg, ha a 
jelenlegi tanügyi szabályzat – amely köztudottan, a fentiekben már említett 
pragmatikus szemléletből adódóan meglehetősen szűkkeblűen viszonyul a kér-
déshez – ezt lehetővé tenné, a humán oktatási profil filológiai és képzőművé-
szeti vonal közötti megfelezése lehetne a járható, reálisnak látszó megoldás.  
A különféle hazai tanügyi reformok inkább elméleti szinten hirdetik az alkotó, 
kreatív képességek kibontakoztatásának fontosságát, tevőlegesen viszont – kü-
lönösen, ha az anyagi áldozattal is jár – inkább eltekintenek tőle, ezért egyelőre 
marad a jelenlegi, a IX. és X. humán osztályokban az utóbbi két tanévben már 
alkalmazott fakultatív  rendszerű megoldás azoknak a diákoknak, akik sze-
retnének emelt óraszámban képzőművészeti nevelésben részesülni. Öröm az 
ürömben, hogy mintegy fele a szóban forgó osztályoknak élt is a lehetőséggel, 
ezáltal lehetővé vált, hogy a tanév végi – immár negyedik alkalommal a  
Gy. Szabó Béla Galériában megrendezett – kiállításon bemutathassuk a meg-
született alkotásokat. 
 


