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Életem – Emlékeim

KNOLL JÁNOS

A tanítóképzős tanulmányomat megszakította a
második világháború. 1944. március 15-én a szoká-
soknak megfelelően egész nap viseltük a nemzeti-
színű kokárdát, másnap sem tettük vissza a helyére,
hanem a kabátunk belső zsebében hordtuk. Mintha
megéreztük volna, hogy rövidesen újra elővesszük.
Március 19-én a németek megszállták Magyar-
országot. Pápán is sokfelé tankok álltak, jelezvén a
megszállás tényét. Kitűztük a kokárdánkat, és így
sétáltunk a városban. Egyik társunktól egy német
katona elkérte a kokárdáját, ledobta és megtaposta.

Lett is nagy ribillió! Olyannyira, hogy megjelent a rendőrség. A kollégiumból két
társunkat elvitték a fölösleges retorzió elkerülése végett. Nem tudtunk róluk semmit.
Néhány nap múlva visszajöttek és elmesélték, hogy két civil ruhás rendőrrel Győrbe
mentek. Egy szállodában laktak két külön szobában. Egyik szobában az egyik tár-
sunk a rendőrrel, a másik szobában a másik. Rendes ellátást kaptak, a hajuk szála
sem görbült meg. Miután Pápán a jogos indulatok lecsillapodtak, társaink hazajöhet-
tek. Milyen józanul intézkedett a rendőrség!

A tanév április 30-án befejeződött, mentünk haza. Májusban szabályos katonai
behívót kaptam, a pápai huszárkaszárnyába vonultam be, a reptéren dolgoztunk.
Amikor a városból mentünk kifelé, mellettünk személyautó állt meg. Kiszállt egy
tiszt, a katonaládánkat betette a gépkocsiba. Gyalog jött ő is velünk. Mint megtud-
tuk, ő volt Szügyi alezredes, a reptér parancsnoka. Összesen három század diák
érkezett a reptérre Pápáról, Zalaegerszegről, Nagykanizsáról és a Muraközből. A
parancsnok elmondta, hogy a szüleink visszavárnak bennünket. A reptéren bombá-
zás is várható, amikor a kisriadó jelét meghalljuk, azonnal fussunk a vaszari szőlő-
hegyig, ott kell elbújnunk. Annyi munkát vár el tőlünk, amennyit a szervezetünk
elbír, a fölösleges hősködés mellőzését kérte. Október elejéig voltunk ott. 

Hazaérkezésem után jelentkeztem az iskolában. Meglepődve tapasztaltam a
korábbi lehetőségeink jelentős elszegényedését. Az iskolaépület 1. és 2. emeletén
hadikórház volt, sebesült katonákat ápoltak. Riadókor a sebesült katonákat vittük az
óvóhelyre. Csak a földszint maradt meg a számunkra. Innen a gyakorló iskolai osz-
tályainkat máshová vitték el.
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Öt tanteremben zsúfolódtunk össze. A falitábla felőli rész lett az osztályterem, a
másik felében emeletes vaságyakon töltöttük az éjszakát. Ez lett a kollégiumunk.
1944. október 15-én reggeli után hallgattuk a rádióból Horthy Miklós kormányzó
kapitulációs szózatát. Ezután a városban ismét történt valami. Egy német katona
lelőtt egy magyar katonát. Ennek kísérője viszonzásul lelőtte a németet társával
együtt. Ezért Szügyi alezredes elrendelte a német katonák kivonulását a városból. A
vaszari szőlőhegyig mentek. A városban nyugalom lett. Közben a tanévet befejez-
ték. Minket, diákokat katonai járőr kísért ki a vasútállomásra, hogy biztonságban
hagyhassuk el a várost. 

Otthon a kötelező leventefoglalkozásokon kellett részt vennünk. 1945 januárjá-
ban megkezdődött a leventék Németországba való kimenekítése. Két lehetőség
között választhattunk. Aki önként jelentkezett a Pápán megalakult Szent László had-
osztályba, annak nem kellett kimenni Németországba, de a többieknek igen. Ez a
kötelezettség az 1928-ban vagy a korábban születettekre vonatkozott. Mi január 4-én
indultunk gyalog Nagysitkére, másnap Sárvárra, onnan a határig. Ott német sze-
mélyvonatra szálltunk. Az utunk során többször is bombatámadás ért bennünket.
Kassel volt az első állomáshelyünk. A város és egy falu között lévő repülőtéren épí-
tett kaszárnyában helyeztek el bennünket. Katonaruhát kaptunk, és tüzér kiképzés-
ben részesültünk. Négycsöves légvédelmi ágyúkkal gyakorlatoztunk, meg a repülő-
gépeket tologattuk be az erdőbe. Ezekkel a gépekkel már nem is mertek fölszállni.
Februárban Werlbe kerültünk. A környéken sok magyar leventével találkoztunk.
Diftériát kaptam, orvoshoz mentem, majd kórházba kerültem. A nővérek apácák vol-
tak és nagyon lelkiismeretesen gondoztak bennünket. Itt nem bombáztak, de ágyú-
belövés többször is volt, a kórházat is érte találat. A kórházban azért maradhattam
sokáig, mert tolmácsként foglalkoztattak. Később mégis ki kellett üríteni a kórházat,
engem is kiengedtek, és Iserlonba kerültem. Másnap este onnan indultam egy 10+1
főből álló raj tagjaként a frontra. A rajban volt egy velem egykorú burgenlandi oszt-
rák fiú, akit mellém állított a rajparancsnok. Őt értettem meg a legjobban. Ő segített
megértetni velem, amit a rajparancsnok mondott. Egy falu szélső háza istállójának a
padlására szállásoltunk be. Hajnalban motoros futár hozta a parancsot. Az angolok
páncélos támadását jelentette. Páncélököllel kellett volna kilőni azokat. A parancs-
nok továbbította nekünk a futártól kapott parancsot, de mindjárt hozzátette, hogy
nem fogunk lőni. A páncélosok megérkeztek. Az ablakból figyeltük őket. Hatot szá-
moltunk meg. A parancsnokunk várta, hogy utánuk teherautón érkezik a gyalogság.
De nem jöttek. A páncélosok visszafordultak. Mi a parancs megtagadását követtük
el. Háborúban ezért halálbüntetés jár. A raj menekült a hegyekbe, az erdőbe, mert
úgyis jönnek az angolok. Engem nem vittek magukkal, mert nem értettem olyan jól
a nyelvüket, hátha elárulom őket a viselkedésemmel. Ezért azt javasolták, maradjak
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az úton, és gyalogoljak visszafelé. A tábori csendőröknek hivatkozzak a lábam fáj-
dalmára, amiért lemaradtam a csapattól. Az első csendőr elfogadta a magyarázkodá-
somat, a második nem. Bevitt egy kaszárnyába, este onnan indítottak vissza a front-
ra. Tíz óra körül beszállásoltunk egy falu lakóházához. Itt találkoztam a székesfehér-
vári légvédelmi tüzérek négy ütegét kitevő alakulatával. Magyar katonaruhát és dög-
cédulát kaptam. Elvonultunk egy hegyoldalon fekvő erdőbe, beástuk magunkat,
majd néztünk az elkerülhetetlen jövő felé. Amerikai fogságba estünk. Ez volt a vár-
ható esemény számunkra. Az amerikaiak a németekre bízták a szabadon bocsátást
igazoló papírok kiadását. Ezért hazaengedhették az SS-katonákat, és helyettük más
nemzetiségű foglyokat tartottak ott. Ezt a tábort az amerikaiak átadták a foglyokkal
együtt a franciáknak. Annyi más nemzetiségű foglyot adtak át, amennyi SS-katona
szerepelt a nyilvántartásban. Így a franciák minden foglyot – bennünket is – SS-
katonáknak tekintettek. Ránk 20 évi kényszermunka várt valahol Afrikában, egy
francia gyarmaton. Borzalmas szenvedések közepette éltünk a táborban. Jellemző
egy mozzanat. Sötét felhő közeledett az Atlanti óceán felől. Sorakozót vezényeltek.
Jégeső esett. Sapkát levenni! – szólt a parancs. Egy francia altiszt rohangált a sorok
között, hogy a parancsnak érvényt szerezzen. A gyenge táplálkozás következtében
nagyon legyengült állapotba kerültünk. Kétóránként, éjjel-nappal létszámellenőrzést
tartottak. A táborban levő köveket – a kavicsokat is beleszámítva – össze kellett
gyűjtenünk. Szerszámunk nem volt, a tenyerünkön hordtuk egy kupacba. Először
tetszett, hogy rendet tartanak a táborban. De másnap ugyanezt a kupacot másik hely-
re hordatták velünk. A következő nap meg újabb helyre. Dolgoztattak, de enni alig
kaptunk valamit. 1945. július végén tehervagonokban szállítottak bennünket tovább.
Egy hétig utaztunk, mire Le Havre tengeri kikötőbe érkeztünk. Féltünk, hogy
Afrikába visznek kényszermunkára, de szerencsénkre sztrájk miatt meghiúsult a ter-
vük. Az útra mindössze egy-egy 3 literes konzervdobozban, héjában főtt krumplit
kaptunk. A hosszú koplalás miatt mintegy száz társunkról gondoltuk, hogy meghal-
nak. Rendkívül legyengült fizikai állapotban voltak, leraktuk őket a sínek közé. Mi,
élni akarók bátrabbak lettünk, és ennivalót kerestünk. Feltörtük a raktárakat, és az
amerikai katonák számára érkezett csomagolt élelmiszereket magunkhoz vettük. Az
őrök riasztásként a levegőbe lövöldöztek. A fegyverek zajára megjelentek az ameri-
kai katonai rendőrök. Jelentették a parancsnokaiknak a látottakat. Hoztak élelmet és
visszaindították a vonatokat, újból Párizsba érkeztünk. A mozdonyunkat itt a vonat
másik végére kapcsolták, és egy napi utazás után ismét megláttuk a tengert, Dieppe
kikötőjébe érkeztünk. Bekísértek bennünket a város közepén lévő lebombázott apá-
cazárdába, amit fogolytáborként használtak. A közelben volt egy angol katonai
tábor, az angol katonák nagyon rendesek voltak. Naponta egy teherautónyi magyart
vittek ki munkára, akik a katonákkal azonos étkezést és új angol katonai ruhát kap-
tak. Felöltözve, élelmiszerekkel megrakott zsebekkel érkeztek vissza. Minden nap
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másik csoportot vittek ki. A halottaknak gondolt foglyokat Le Havre-ban kórházba
vitték, ahol felerősítették őket. Előbb hazaértek, mint mi. Dieppéből egy Párizs mel-
letti kis városba kerültünk, Daminyibe. Ekkor már sejtettük, hogy megszabadultunk
a 20 évi kényszermunkától. Ott amerikai táborba kerültünk, ahonnan aztán útnak
indítottak bennünket hazafelé.

Daminyiben a franciák Tölgyes Laci bácsit, a pápai tanáromat hozták tolmács-
nak. Ő is fogoly volt, a tiszti konyhán dolgozott. Szóltam neki. Megismert, nagyon
megörültünk egymásnak. Elvitt a franciákhoz, hogy itt a tanítványom. Az étkezdé-
ben ételt, italt kaptam. Nagyon hálásan gondolok Tölgyes tanár úrra most is. Üzent
az igazgató úrnak, hogy rövidesen ő is hazajön. 

Miután megérkeztem Pápára, bementem Zala István igazgató úrhoz. Rendkívül
barátságosan fogadott. Foglaljon helyet! Meséljen! Elmondtam a Tölgyes Laci bá-
csival való találkozásomat. Kiment a tanári szobába, néhány tanárral együtt jött visz-
sza. Azt mondja: János! Most le fog vizsgázni abból az osztályból, amit a Horthy
proklamáció miatt abbahagyott. Én levente voltam, tankönyveim sem voltak, nem
tudtam vizsgára készülni. Azt mondja az igazgató úr: Nézze, János! A többiek is így
voltak. Nyer az életéből egy évet. A vizsga közben az elnök is kiment. Bizony, volt
olyan tantárgy, amelyet abban a tanévben új tantárgyként kezdtünk tanulni. Volt
olyan, amelyből alig tudtam valamit. Mégis érvényes bizonyítványt kaptam. Ma is
meghatódom ezen a nagyfokú emberségen.

Ez jutott eszembe 1957 februárjában. Az 1956-os események hasonlítottak az
1848/49-es történésekhez. Mind a kettő szabadságharc volt. A Lovassy Gimná-
ziumban egy kis elsős gyerekünk verseket írt. Ezeket kifüggesztette a faliújságra.
Statárium volt akkor érvényben. Valaki behozta a verseket az igazgatói irodába.
Akkor szakszervezeti titkár voltam. Az igazgató hívatott. Mondtam, hogy ezt a gye-
reket nem adhatjuk ki, mert kivégzik. Azt mondta az igazgató, akkor égessem el én
a verseket. Elégettem. Valaki a rendőrség tudtára adta. Mihályi Karcsi bácsi, az igaz-
gatóhelyettes belebetegedett. Nem tudta, ki árulta el a rendőrségnek. Éjszaka a
pufajkások a Lovassy Gimnázium három tanárát vitték be a rendőrségre, én is köz-
tük voltam. Három napig bent tartottak. Az említett eset miatt is, meg városi szak-
szervezeti funkcionáriusként kimondtuk a sztrájkot a Budapesti Munkástanács fel-
oszlatása miatti tiltakozásként. Én körözött lettem. Megvertek, beverték az orromat
a falba. Amikor elmentek, azt mondta valaki: Tanár úr, álljon nyugodtan hátrébb!
Elmentek ezek a hülyék. A rendőrségen is voltak rendes emberek. A cellában arról
beszélgettünk, hogy nem lehet elítélni egyértelműen azt az embert, aki a terror, a
megfélemlítés alatt vallott. Nem mindenki erkölcsileg olyan nagy ember, hogy akár
az élete árán is következetesen ragaszkodjon az elveihez. A harmadik napon azt
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mondja az őrmester: Tanár úr! Magát hamarosan kiengedik. Nagy a fölháborodás a
városban, amiért behozták. Kiengedtek.

A matematika és az idegen nyelv olyan tantárgyak, amelyeket folyamatosan kell
tanulni. Ha egy rész kiesik, nem lehet továbbhaladni. A jó tanár esetében a matema-
tika nem fárasztja a gyereket. Nem tanítani kell, hanem felfedeztetni. Az a szépsé-
ge, mint a sakknak, aki legyőzi a partnert, annak kellemes, jó érzése van. Meg tud-
tam birkózni ezzel a problémával. Hogy idáig eljussak, ahhoz egy folyamaton kel-
lett átesnem, amely felkeltette az érdeklődésemet. Megmutatta, nem úgy kell tanul-
ni, hogy beszajkózom, mint egy verset. Le kell ülni és gondolkodni. A konkrétból
elmenni az általános felé, ez a gondolkodás útja. A számokról áttérni a betűkre. A
betűk, mint azonosság, vagy valamilyen szabály rögzítései a matematika nyelvén.
Adunk egy általános szabályt, amit akár meg is lehet tanítani. Van szabályjáték. Ez
a titok nyitja. Volt egy mezei verseny. Dolgozatok alapján válogattuk ki a legjobba-
kat. Szóbelin döntöttük el az első helyet. A döntőbe egy várpalotai orvos okos fia és
a mi gyerekünk jutott. Mind a ketten bírták a tempót. Egyszer csak a várpalotai fiú
feladta. Nem akarta folytatni. Kérdésemre elmondta, hogy ilyen ellenfele még soha-
sem volt. Ez meglepte, mert otthon 4-5 lépés után mindenki feladta vele szemben a
versenyt. Itt már 2-3 óra óta áll a verseny, kikészült. Ez neki szokatlan volt. Ez a
dolog lényege.

A gimnázium összes matematikatanára elismerte a tanításom módszerének
jogosságát. De nem mindenki gondolta az egyetlen lehetséges útnak. Engem, mint a
matematika munkaközösség vezetőjét szerettek a munkaközösség tagjai. Olyan egy-
ség volt közöttünk, hogy értem tűzbe mentek volna. Egy magyar szakos tanár meg-
irigyelte ezt az összetartozást, és szeretett volna közénk jönni. Megalakítottunk egy
nagy matematikai munkaközösséget, amelyben nem mindenki volt matematika sza-
kos. Aztán egy idő után bírálatot kaptam, hogy klikket alakítottam, szüntessem meg.
A tanárok egy része rossz néven vette. Ezért oszlott fel a nagy munkaközösség. Én
tudom, hogy el kellett fogadtatnom azt, hogy a matematikát is meg lehet tanítani.
Sokan vallották, hogy a matematikát csak az tudhatja, aki arra született.  Ez nem
igaz. A matematikához normális ész, egy kis szorgalom szükséges. Aki hajlandó ezt
elfogadni és bizonyos tételeket, fogalmakat megtanulni, annak nincs gondja. E nél-
kül nincs rendszer. Amikor megtanulta, elkezd gondolkodni, akkor tovább tud lépni.
Ezt többen elfogadták. Volt humán szakos kollégám, aki azonosan gondolkodott
velem. Ezt országosan is elismerték. A Bolyai János Matematikai Társulat oktatási
bizottságában axiómaként fogadtattuk el. Ha a gyerek normális, a környezete rend-
ben van, akkor megy a dolog. Az igazi pedagógus azt vallja, hogy az egészséges
ésszel bíró gyerek a tudomány bármely fokára eljuttatható. Csak nem ugyanannyi
idő alatt, és nem ugyanolyan keretek között. Az előzmények eléggé jól behatárolják
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a gyerek lehetőségeit. Sokan azt állítják, hogy a lemaradást pótolni lehet. Nem lehet.
A tanárnak adnak, mondjuk 30 gyereket. Közöttük többen eleget tettek a tanulmányi
kötelezettségüknek. Mások alig, vagy sehogy. Mind ott van az osztályban. Aki nem
tett eleget az általános iskolában, az itt már fél. Fél az órától, izgul, puskázni próbál.
Mindent csinál, csak meg ne bukjon. Ő már sohasem fogja élvezni a matematika
órákat. A lemaradását nem tudja behozni. Van, akinek néha van egy kis sikerélmé-
nye, mások mindig be tudnak kapcsolódni a munkába.

A Lovassy Gimnázium tanáraként a Bolyai János Matematikai Társulat megyei
titkára, hamarosan megyei elnöke lettem. Hamar bekerültem az országos elnökség-
be és az oktatási bizottságba a matematika tanítása terén elért eredményeim alapján.
Hogyan jutottam idáig? Hajós akadémikus mesélte, hogy az 1920-as években,
középiskolás korában a matematikai feladványok rendszeres megfejtőjeként szere-
pelt a szakmai lapokban. Felnőttként is figyelte a feladványok megfejtőit. Feltűnt
neki, hogy Veszprém megyéből 26 diák dolgozik rendszeresen. Legtöbb a Lovassy
Gimnázium diákja, ezen belül Knoll János tanítványai alkotják a többséget. Ezért
figyeltek fel rám. Az elnökségi ülésen a hivatalos listán egyik alelnöknek jelöltek,
így kaptam meg e fontos tisztséget. Előttem egy győri tanárt választott a küldöttér-
tekezlet. Az illetékes pártfórumoktól kaptunk hivatalos felkérést: az oktatásról szóló
1961. évi III. törvény 1965. évi korrekciójával összhangban dolgozzunk ki olyan
rendelettervezetet, amely a tanulókat az érettségi után mentesíti a felvételi vizsga
alól. Ez az oktatási bizottsághoz került. Ilyenkor az volt a szokás, hogy külön bizott-
ságot alakítanak, mert egy testület előtt nem lehet rendelettervezetet fogalmazni.
Háromtagú bizottság jött létre: két egyetemi oktató és én. Azt kérték tőlem, hogy
fogalmazzak meg ötletet, javaslatot, azután megbeszéljük. A tervezetem lényege az
volt, hogy tényleg nem kell felvételi vizsgát tartani. A javaslatom szerint az érettsé-
gi bizottság helyett szakbizottságot alakítunk. Ennek tagjai: az a tanár, aki tanítja a
tárgyat az osztályban, egy másik gimnázium azonos szakos tanára, és az elnök, aki
egyetemi oktató. Ez a vizsga helyettesítette volna a felvételit is. A tervezetet átadtuk
a minisztériumnak, azután az illetékes pártfórumhoz került. Kaptunk egy levelet a
minisztériumból, hogy nem dolgoztuk ki ennek az anyagi vonzatát. Gyakori dolog
volt, hogy a minisztérium képviselője eljött hozzánk. Elmondta, hogy valójában
azért nem tetszik a javaslatunk, mert kizárja annak a lehetőségét, hogy a párt bele-
szólhasson abba, hogy kiket kell felvenni. A tervezetünk szerint a háromtagú bizott-
ság döntötte volna el, hogy ki felelt meg, ki nem. A tervezetnek ezt a részét elvetet-
ték. Volt egy másik része, amely szerint, aki nem érettségizik, az a középiskola
elvégzéséről kap egy záró bizonyítványt. Ez a rendelkezés a rendszerváltozás kör-
nyéki időkig élt. Érdekes módon sem az iskolák, sem a munkahelyek többsége nem
tudott mit kezdeni vele. A saját iskolám sem volt ez alól kivétel. A középiskola befe-
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jezése után ilyen bizonyítvánnyal lehetett szakmunkástanulónak jelentkezni, vagy
középiskolai végzettséghez kötött munkahelyre pályázni.

1968-ban szervezték a gimnáziumi speciális matematikai osztályokat. A minisz-
térium külön engedélye kellett ehhez. A feltétele: a pályázó település egyetemi város
legyen, és akadjon alkalmas tanár. Veszprém egyetemi város, engem alkalmas tanár-
nak ítéltek. Az országban mindössze 7 osztály indulhatott: Budapesten 3 (I. István,
Fazekas, Berzsenyi), 1-1 osztály Szegeden, Debrecenben, Miskolcon és Veszprém-
ben. A minisztériumban a megyei művelődésügyi osztályok tudomására hozták,
hogy a felvételi vizsga alapján egyedül az a tanár dönthet a felvételről, akit a taní-
tásra alkalmasnak tartott a minisztérium. Protekciós kísérletek voltak, de a felvételi
vizsgák után eredménytelenekké váltak. A tehetséges gyerekeket vettük fel. Itt nem
volt szabad kockáztatni. Aki nem tanult rendesen, áttettük a másik osztályba. Az én
gyerekeim nem voltak olyan felkészültek, mint a fővárosiak. Ott a speciális osztá-
lyokban tanuló diákok között olyanok is akadtak, akik amerikai professzorokkal
vitatták meg a problémáikat. A családjukban a matematika természetes közeg volt.
A mi gyerekeink nem ilyen helyről jöttek. Heti 10 óra volt matematikából. Surányi
professzor, a speciális matematikai osztályok szakfelügyelője mondta egyszer, hogy
a mi gyerekeink nagyon jól szerepelnek az egyetemen. Majdnem mindegyik
demonstrátor. Azt mondják az adjunktusok, hogy a Veszprémből jött gyerekek tud-
ják a társaiknak a legjobban megmagyarázni a problémákat. Én felmértem a helyze-
tet. A magasabb matematikai új fogalmakat szemléletre alapozva alkottuk meg. Ezt
aránylag jól alkalmazták a gyakorlatban a tanulók, bár tudományosan nem a legjobb
megközelítés. Helyes fogalmat alakítottunk ki, és néhány szabályt. Ennek az lett a
vége, hogy ők ezt megértették, és tudták alkalmazni. Ezzel a módszerrel tovább tud-
ták adni a társaiknak. Megnyugtattak, hogy jól végzem a dolgomat. Hasonlóan dol-
goztak Debrecenben is. A matematikában vagy igaz valami, vagy nem. Általában ez
a logika. A logikai érték: igaz vagy hamis, ezek szerepe dominál. A magyartanárok
pedig – azt vettem észre – nem szeretik, ha az érzelmeket a diákok nagyon puritán
módon fejezik ki. Azt mondták, hogy a gyerekek túlságosan is reálisan gondolkod-
nak. Egyszerűen fogalmaznak. A magyar nyelvi írásbeli érettségi átlaga 4,5 körül
volt, a szóbeli ennél valamivel magasabb. Azt szoktam kérdezni: akkor mi baj van
ezekkel a gyerekekkel? Nagy baj nem lehetett, mert szinte minden tanár ebben az
osztályban szeretett volna tanítani.

A felügyelő Surányi professzorral történt beszélgetés után döntöttünk úgy, hogy
a 2. vagy 3. osztály után a gyerekeket két csoportra bontjuk. A lassabban haladókat
külön csoportba tettük. Ők is okos gyerekek voltak, csak kissé lassúbb gondolkodá-
súak. Ezt is mondtuk nekik. A lassúbb csoport volt a matematika 1, a gyorsabb a
matematika 2. Az elsőben a törzsanyagot írtuk elő kötelezően, a többiből annyit,
amennyit elbírtak. 
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Egyszer egy gyermekorvos, aki beosztásánál fogva valamilyen kapcsolatban
volt az oktatással, jött hozzánk látogatni az egyik elsős speciális matematikai osz-
tályba. Október végén történt ez. Különféle vizsgálatot végzett, vérnyomást mért.
A gyerekeknek gyógyszert is írt fel. Otthon az iskolaorvos fia elmondta ezt. Ezután
dr. Imreh Zoltán, az iskola orvosa eljött hozzánk beszélni a gyerekekkel. Elmondta
nekik, hogy erős versenyhelyzetben vannak. Sokan akarnak elsők lenni. Többet
dolgoznak a másik osztályba járó társaiknál. Ez az állapot kissé zavarja őket. Azt
kérte, hogy egyelőre ne szedjenek gyógyszert. Majd később újra eljön, megvizsgál-
ja őket. Ha szükségét látja, akkor majd ír fel. Tényleg eljött, de senki sem kapott
gyógyszert.

A bukást úgy értelmezem, ahogy a tanárnak is sikertelenség. Indokolt esetben
azonban nélkülözhetetlen. Nagy hiba, hogy ma az alsóbb évfolyamokon osztályozás
sincs.

A végzett tanulóink elbeszélése után döbbentem rá, hogy a szellemi munkához
szükséges szorgalom, kitartás megalapozása már gyermekkorban megkezdődik.
Ugyanúgy, ahogy a paraszti családokban volt régen. Itt már 10-12 éves korban a
gyerek kezébe adta az apja a kaszát, a kapát és egyéb szerszámot. A gyerek elkezd-
te a különféle munkát. Csinálta, csinálta és hozzáedződött. Ezért lettek ők olyan
munkabírók. A gimnáziumban a mi gyerekeink is többet dolgoztak az átlagnál.
Hozzá is szoktak ehhez. Az egyik erdőmérnök tanítványunk elmesélte, hogy a napi
munkáját egy óra alatt elvégezte. Elment a főnökéhez munkát kérni. Látta, hogy egy
másik vállalat embere tervez náluk. Neki ehhez is volt képesítése. Felajánlotta a
munkáját ingyen. Megkapta a választ: ne üsse bele az orrát más dolgába! Sétáljon
inkább az erdőben! Egy másik tanítvány hasonló okokból Németországban telepe-
dett le. Többen ezért mentek külföldre.

Régen is jó iskola volt a Lovassy Gimnázium. Sok híres tanár fordult meg itt. Az
igazgatói éveim után körülbelül 15%-kal emelkedett az egyetemre felvett tanulóink
aránya. Az igazgatóságom végén az érettségi évében és az utána következő évben
együttesen 72% volt. Korábban 50% körül voltunk. Ez is jóval meghaladta az orszá-
gos átlagot.

Szívfájdalmam volt, hogy igazgatói beosztásomban nem taníthattam az általam
kívánt mértékben a speciális matematika osztályokban. Heti 2 óra volt a kötelező
órám, nem tartottam helyesnek 10 órában tanítani. Csupán 4 órám volt a speciális
osztályokban. Ezekben az osztályokban a felvételi vizsgát és a szervezési feladato-
kat továbbra is én intéztem.

Szívesen emlékszem a kulturális tevékenységünkre. Sohasem felejtem el a keszt-
helyi kulturális seregszemlét, a Helikont. A Lovassy Gimnázium egymagában több
érmet szerzett, mint a többi résztvevő középiskola összesen. Sok tanítványunk a
zeneiskola kiváló növendéke volt. Káté István a támogatásunkkal kitűnő zenekart
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szervezett belőlük. A Helikonon sikert sikerre halmoztak. Belgiumban nemzetközi
diák zenei fesztiválon vettek részt. Helyezés nem volt, de kiemelt elismerést kaptak.
Nagyon népszerű lett a zenekarunk. A hangulatot nagymértékben fokozta az a tény,
hogy egy kis bányászvárosban, Neerpelben sok 1956-os menekült magyar élt.
Lobogtatták a nemzetiszínű zászlókat, bőségesen elláttak bennünket étellel és ital-
lal, szeretettel. Még két ilyen nemzetközi sikerünk volt, Frankfurtban és Bécsben.
Kováts Péter tanulónk, mint a zenekar vezetője meghódította a bécsieket. A feszti-
vál zárása után kérték, hogy játsszanak még az utcán is. Annyian jöttek a zenekarun-
kat hallgatni, hogy majdnem forgalmi akadály keletkezett. Híres volt az énekkarunk
is. Sokan kérdezték tőlem, hogy mi a titka az iskolánkban virágzó zenei életnek. A
sok tehetséges gyerek és a pedagógusok támogatása.

Igazgatóhelyettesként is azt vallottam, hogy a pedagógusnak a háttérből kell irá-
nyítani az osztályközösséget. Az osztály által megválasztott diákvezetők munkáját
úgy segítse, hogy a gyerek azt higgye, ő döntött. A pedagógusnak pedig előre tudnia
kell a végső döntést. Nekünk a mindennapi életet kell játszanunk, hogy a diákjaink
felnőtt korukban tudják az életüket irányítani. A KISZ-összekötő tanáraink ezt ügye-
sen csinálták. Egy évben volt csupán gond. Az illetékes tanár másik iskolába került.
Már nem figyelt oda kellően a feladatára. Gyengébben tanuló, hanyag gyerek lett az
iskolai KISZ-titkár. Eleve szemben állt az iskolával. Úgy hitte, hogy igazságtalan
vele szemben a tanári ítélet. Ez meg is látszott a munkáján. A rendezvényeik után
rendszeres volt a takarítók panasza: a fiatalok által használt helyiségek tele voltak
italos üvegekkel, dobozokkal, a WC-tartályok tele szeméttel. A városi KISZ-bizott-
ság azt akarta elfogadtatni az iskolai KISZ-bizottsággal, hogy a rendezvényekre
engedjék be a városban élő összes részt venni kívánó KISZ-tagot. Végül a mi tanu-
lóink maradtak otthon, mert olyanokká váltak a körülmények. Ezért kellett intéz-
kednem.

Tagja lettem a MTESZ (Műszaki és Természettudományos Egyesületek
Szövetsége) elnökségének. A végzett munkámért MTESZ-díjat is kaptam tőlük, ami
nagy elismerés volt.

Tanítottam a TIT keretében működő Kis Matematikusok Baráti Körében. Az
általános iskolás gyerekekkel is szívesen dolgoztam. Nagyon jó kapcsolatom lett az
általános iskola szakfelügyelőivel és tanáraival. A minisztériumban az én időmben
nagyszerű emberek, kitűnő szakemberek dolgoztak. Velük a különböző helyekről
érkezett nyomást többször sikerült kivédenünk. Most egészen más irányban történik
minden. 

Az 1972-es párthatározat alapján 1978-ban új tanterv lépett életbe. Az előző tan-
tervhez képest több tantárgyban jelentős változás történt ekkor. Ezekre a pedagógu-
sokat fel kellett készíteni. Az előkészületek nem voltak problémamentesek, és ez
alól a matematika sem volt kivétel. A tanítók városi és megyei felkészítésének szer-
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vezésében a matematikusok megyei elnökeként próbáltam segíteni. Szerencsére
éveken át az Országos Pedagógiai Intézet munkatársaival nyaranta együtt dolgoztam
a továbbképzéseken. Ezért a szakmai tájékozottságomon kívül kitűnő személyes
kapcsolataim is voltak a legjobb szakemberekkel. Ráadásul több külföldi tapaszta-
latcserén vettem részt. Az ott szerzett ismereteimet itthon jól tudtam hasznosítani.
Eljutottam Franciaországba, és ott a televízió mozi termében egy egész napot töltöt-
tem. Levetítették, hogyan szervezték meg a szülők iskoláját. Az első menetben azt
kérték a szülőktől, hogy semmit se csináljanak, az iskola minden feladatot elvégez.
Nem is tudnának segíteni. A második menetben megmutatták, hogy mit és hogyan
tanítanak. A szülőknek azt sugalmazták, hogy csak azok segítsenek a gyerekeiknek,
akik megfelelő szinten tudják a matematikát. A franciák még azt is mondták, hogy
ne fogadjunk el olyan felkészítést, amely szerint két tanító dolgozik az alsó tagozat
egy-egy osztályában: egyik az anyanyelvi tárgyakat, a másik a matematikát és még
néhány tantárgyat tanít. A kisiskolások – az életkori sajátosságukból adódóan - nem
tudnak két felnőtt személyhez érzelmileg is egyformán kötődni.  Jártam Dániában
egy magángimnáziumban, ott az osztályok létszáma 12-14 tanuló volt. Körbeültek
egy asztalt. Egyszerűen családi beszélgetésnek tűnt az óra. Nagyon rossznak tartot-
ták, hogy osztályozás csupán az utolsó évben volt. Az érettségi vizsga ennek ellené-
re szigorú követelményeket állított a gyerekek elé. Ma ilyen törekvések vannak
nálunk. Pedig ott figyelmeztettek, hogy ne kövessük az ő példájukat. Nagyon gyen-
gült a tanulók felkészültségének a színvonala. A szülők és tanárok véleménye is
megerősítette ezt. Nem merték az érettségi követelményeit érvényesíteni, mert a diá-
kok többsége megbukott volna. Ehelyett a követelményeket csökkentették. Ráadásul
itthon is akadt rossz példa. Nyíregyházán azt vallották, hogy a felkészítésben nem a
módszertani újdonság a fontos, hanem a tömény matematika a domináns. Erre a fia-
talabb tanítókat lehet felkészíteni, az idősebbek humán tárgyakat tanítsanak. Ez a
felkészítési mód megbukott. Jól ismertem ezeket a problémákat. Voltak már az or-
szágban, Veszprémben is kísérletező tanítók, tanárok. Jártam a Magyar Tudományos
Akadémia Matematikai Intézetében, a módszertani munkacsoport vezetője hívott
meg. Itt találkoztam Varga Tamással, az új matematikatanítás szellemi atyjával. Vele
sokat beszélgettem módszertani kérdésekről. Amikor meghirdettük a veszprémi tan-
folyamot, Vajna József, a művelődésügyi osztály vezetője támogatott. Később a
megyei tanfolyamot is megszerveztük. Az OPI-tól sok segítséget kaptam, a legjobb
szakemberek jöttek előadni. A Megyei Pedagógiai Intézet vezető munkatársai –
Gárdonyi Lajos és Fónay Tibor – csodálkoztak is ezen. De elmondtam nekik, hogy
tulajdonképpen a munkatársuk vagyok, hiszen a felkészítő tanfolyamokra velük
együtt jártam. A korábban elmondott buktatókat elkerültük, és a tanfolyamaink sike-
resek voltak.

A pedagógusok felkészítése sem tekinthető minden esetben problémamentesnek.
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Minden tantárgy képviselője nagyon kedvelte a módszertani változásokat komplex-
nek nevezni. Pedig ezt a jelzőt már korábban használta az új matematikaanyag bővü-
lését és annak tanítási módszerét is kidolgozó kutatócsoport, élén a gondolat szülő-
atyjával, Varga Tamással és a munkatársaival, az OPI matematika tanszékének vala-
mennyi dolgozója. Ez a tény sok pedagógust megzavart. Amikor a tanterv ismertté
vált, akkor döbbent meg több kollégánk, hogy idős fejjel vagy sok éves tapasztalat
után most matematikát kell tanulnia. Itt említem meg, hogy francia tanítók is így jár-
tak. A matematika új, bővített tantervi anyagának kísérleti tanításában részt vettem.
Tapasztalatszerzés végett francia ösztöndíjat kaptam. Az ottani tanítók tanfolyamán
az első találkozáskor azt kérdezték a tanítók, hogyan fogadták a magyar tanítók ezt
a tantervet. Ott is kísérleteztek a két tanítós módszerrel az anyanyelvi tárgyak és a
matematika különválasztásával. Egyik tanító anyanyelvet tanít a saját osztályában és
egy másikban is. Párhuzamosan egy másik ugyanezt teszi matematikával. A kísérlet
alapján kimondták, hogy ez nevelési szempontból nem helyes. A kisebb gyerekek
szülei azon panaszkodtak, hogy a két tanító közül a gyerekek legtöbbje csak egyik
tanító nénit szerette. 

Nálunk is felvetődött ez a gondolat. Sajnos itthon be is vezették. Ezzel azt gon-
dolták, hogy az idősebb tanítók megkímélhetők a matematika tanulásától. Ez igaz is,
de nem tudom, hogy csak átmeneti jelleggel vagy véglegesen vált elfogadottá a
rendszer. Az OPI felkérésére a nyári továbbképző tanfolyamon több éven keresztül
részt vettem, mint konzultációs csoportvezető. Több éven keresztül meghívottként
tartottam a szlovák tanítóknak előadást a nyári tanfolyamokon Varga Tamás elkép-
zelése szerinti tantervi anyag valamely részéből és annak tanítási módszeréről. Álta-
lában tényleg a fiatalabbakra gondoltak a matematikát tanítóknál már az előkészítés
során, de voltak itt is kivételek. Például Veszprémben a város tanítói számára rende-
zett tanfolyamokon az idősebb tanítók lelkesedéssel és eredményesen dolgozták fel
az új tananyagot. Ezt a tanfolyamot én vezettem. Egy éven keresztül általában heten-
te két alkalommal tartottuk délutánonként. A gimnáziumban ingyen kaptunk tanter-
met, és én is ingyen csináltam. Gondolom, azért nem kaptam rá anyagi támogatást,
mert talán azt hitték, hogy a matematika társulat fizeti. Valószínűleg nem tudták,
hogy a társulati tagok csak akkor számolhattak előadói díjat, ha az előadást a lakhe-
lyétől legalább 50 km-es távolságban tartották. De ez nem volt érdekes számomra,
sokkal fontosabb volt az élmény, amelyben a tanítók részesítettek lelkesedésükkel és
szeretetükkel. Később a megye tanítói, általános iskolában dolgozó tanárai számára
is rendeztem tanfolyamot. Elég nagy számban vettek részt ezeken is a megye peda-
gógusai. Ekkor már kértem a MTVB Művelődésügyi Osztály anyagi támogatását.
Megkaptam. Így az OPI-s munkatársaim és a résztvevő pedagógusok útiköltségét és
étkezését kifizethettem. Köszönettel tartozom a közülünk már eltávozott két kollé-
gának segítségükért: Varga Tamás OPI matematikai tanszék vezetőjének és Vajna
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József városi művelődésügyi osztály vezetőjének, kiknek támogatása nélkül nem
sikerülhetett volna az előadókat ilyen magas szinten, illetve a hallgatóságot kellően
nagy számban biztosítani. Ugyanezért mondok köszönetet dr. Kapor Károlynak, az
MTVB Művelődésügyi Osztály akkori vezetőjének, aki remélem, még sok-sok évig
köztünk él.

Most folyik a 20. tanév, amit nyugdíjasként eltöltöttem. Néha elnézegetem a gye-
rekeim fényképét. Gyerekeim azok, akiknek osztályfőnöke voltam. Testvéreim gye-
rekei, akiket tanítottam, de nem én voltam az osztályfőnökük. Átlag 30-as osztály-
létszámmal számolva 240 saját gyerekemet és 1140 testvérem gyerekét érettségiz-
tettem. Összesen 1380 gyereket. Ha gondolkodom róluk – emberi értékeikről –,
tehát nem a bizonyítványuk alapján, akkor elégedetten állapíthatom meg, emberi
értékeik szerint legtöbbjük jelest érdemel. Amilyen a Jancsi, olyan lesz a János –
közmondás alapján vizsgálva a benyomásaimat, van értelme a közmondást többször
elmondani. A legidősebbek legalább 68 évesek, a legfiatalabbak legalább 52 évesek.
Sajnos az osztálytalálkozókra már csak a saját osztályaiméra megyek el, de legin-
kább csak az osztályfőnöki óráinkra, amelyen beszámolnak gyerekeim életükről,
családjukról. Három súlyos műtéten estem át már nyugdíjasként szív- és vastagbél-
műtéten.

Szívesen emlékszem vissza a matematika oktatására és a tanítványaim szereteté-
re. Ha járok Veszprémben, majdnem mindig találkozok tanítványaimmal. Ahol osz-
tályfőnök voltam, ott a tanítványaim Jani bácsinak hívnak. Örülök neki. A többiek-
nek tanár úr voltam. Az első tanítványaim – már 68 évesek – is jönnek hozzám láto-
gatóba. A műtétem óta nem járok társaságba. A szívműtétemnél a tanítványaim
egyengették az utamat. Nemcsak a jó tanulóim segítenek. A tanítóképzőben tapasz-
taltam, hogy ott nem volt megkülönböztetés a jó tanuló és az elégséges tanuló
között. Ma az iskolában a kitűnőt ajnározzák, aztán lehet, hogy emberileg gyatrább
az elégségesnél. A diákok az igazságos tanárt szeretik, aki sokat ad. Volt olyan mate-
matikatanárom, aki, ha nem készült fel az órára, nem tudta megoldani a példát.
Kínos dolog volt. Mit mondtak a diákok? Pedig neki nem az volt a feladata, hogy a
saját megoldását tanítsa meg, hanem hogy a gyerekek oldják meg. Összegezni kel-
lett volna a különböző megoldásokat, és értékelni azokat. Az a jó, ha a matematika-
órán sokszor van csönd, a gyerekek dolgoznak. A tanár meg sétál közöttük. Mindig
azt mondtam, hogy az általános iskolában legalább két osztályt össze kellene vonni,
mondjuk a 2. és a 3. osztályt. Ebben az esetben elkerülhetetlen lenne a csöndes,
önálló foglalkozás. Ekkor önálló munkát kapnának a gyerekek. Ezt kellene ellen-
őrizni és értékelni. A tanárnak akkor kell beszélni, amikor valamit fölfedeztetünk,
amikor rá kell vezetni valamire a gyerekeket. Amikor minden készen van, általános
iskolában, de középiskolában is, átmehetnek paraméteres formákba, akkor minek
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fölöslegesen beszélni. Akkor a gyerek csinálja a feladatát. Utána kiderül, hogy ki
emlékszik a tanultakra.

Néhány éve itt élünk a szülőfalumban, Marcaltőn a feleségemmel. Éljük és
élvezzük a falusi emberek életét. Rendszeres munkát és örömet nyújt a kert és a
háziállatok gondozása, a helyben élő emberekkel való találkozás. Gyakran felkeres-
nek volt kollégáim és a tanítványaim. Megtartottuk a veszprémi lakásunkat.
Meghatározott időszakonként oda is járunk. Elégedett, boldog emberek vagyunk.

Marcaltő, 2005. november 
Lejegyezte: Molnár János




