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hogy saját tanítványaink biztosan bekerüljenek, és a csoportok is úgy alakuljanak, hogy
elfogadható legyen a létszámuk.

- Ezt is elfogadta az 'flnkiJrmanjZiü?

~

- IgeIl~< Sikerülfmég~ idei köl,iségvetésbe belegyörriösiölni .. Egyik átalakításra sem kert ünk
pénzt. Ameglévő költségvetés keretein belül maradtunk. 92~től az önkormányzat már
buzdította ai iskolát, hogy újtiljonmeg.

(Az' interjút Kriza Borbdla}észíte:tte, /99j ószén)
IGAZGATÓ, BUDAPESTI: GIMNÁZIUM

,,,Azt s~eretném,hiJgy életzen,gje. be az.iskoldt"
- Kérern,muttJfsab~aziskóltit.

. .'

< , <y.

- A belvárosiönkofrpáAy,z;at fenAta,rtis~l>:m működik.a.. gimll~illm,·telj~sJővárpsi .beiskoláiással .. Enriekigenegyszerű'pka~'V"élll"a kerül~t lako~sága ,m.~gl~l1~~ős~nöregs:zik,.,.tehát a
gyerekutánpódásinnen' miJ:J.imáJis.Két . típllsú .gimnázium működik ~gy; épületb~fl' ,a hatilletve négyosztályosta,gozat.

- Miértszamít ezaziskola,kü(iiplegesnek,mi a specialitdsa?
- EIsődlegesen a hírneve, a; 149 éves múltja, és 'az, horo:Y~~mikor azország első reáltanodáj a
volt, amely SchulekFrigyestől.Alpádgnácon átLechnerOdönigamagyar ~pítészetnagyjait
adta, de másokat is. ~ A Jelenlegi specialitásapediga négyosztályos gimnázium keretében a
német nernzetiségL nyelv megőrzése, ún>speciális, nérriettartervű, oszt:ály<?kban, illetve az
emeltszintű'angoHés,matematikapárósítású;osztá,Jy indítása; Meglehe tőst\í1jelentkezés van
mindegyik osztályba,. mertez,különleges'pluszt. ada középiskolás korosztálynak.

- Ho/helyezkedik el az iskola azorszdgds rangsorban?
- Budapesten az elsOtíZközött,országósánazelsó·ötvenközöu,.a rendkívül sánta és.rosszul
össieállított~tatiszti~ban;Az~!t' rösszak:'ezek .a statisztikák, mert az.· egyetemi .• felvételek
tükrében rangsorolják,;az iskolákat; A szlovákgim:náziumban Pl. ötenérettségiznek,az Ötből
mind az öt szlovák szakra jelentkezik;iéhát IOO%-asegyetemibeiskolázásavan;Nálunk
általában 200-an érettségiznek egy évben, ebből lIO-en kerülnek egy:etefureés főiskolára az
első .körben. Ha·a felvettek számáfnézem, •akkor a Fazekas után' a második h~lyen állunk az
országban. Tehátígy is lehetnézni egy statisztikát.Rendkívülszéle~ a tovább~anul:ísi skála,
ez aitjelenti,hogytudományegyetemekre, műszaki egyetemekre,· teológiákra, magánegyetemekre, mindenhova~ljutnaka .gyerekeink.

- Kik a· konkurénsei fJziskoltinak?
- Nincskonkurenéia,ilyesrnivelnem foglalkozunk. Mi a saját tanterveink szerint, saját
tematikánk szerint dolgozunk)tanítunk, tankönyveket írunk, és sorolhatnám tovább~ A másik
iskolanemkonkurencian~külik, .nem is szeretném, hakiélesedne egy kerületen belül két
iskola között bármiféle konkurenciaharc.

- Milyen

az iskoltlvezetés' kapi:solatáafenntarttJval?

- Ezt egy kicsit ;hásszabballtu.domcsa.k kifejténi, ugyanis ma Magyarországon a közoktatási
intézmények, amelyek önkormányzati fel1ntartasúak,négyévenként kétszeresföldrengésnek
vannak kitéve. Méghozzá nem is akármilyennek. Az egyika parlameriti választás: az intézmények sorsa. erősen függ attol, hogy milyen pártokkerülnek be apa.rlamentbe,mely pártok
lobbiinaker6sebben, melyeknek vanllagyobb hangjuk a köióktatásérdekében. A másik,
ami még megrnóbb, a helyhatósági választás. Ettől függ, hogy milyen önkormányzat áll fel,
oktatásbarát va.gy kevésbé oktatásbarát. Énv;égigéltem igazgatóként az előzónégyévet,amikor
kifelé okta.tásbatát, de befelé egy rendkívül autokrata es kimondottanokta.tásellenes önkor-
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mányzatvezette ezt a kerületet; Hála Istennek ez egyévveleielótt· megváltozott,és· most
kimondottan oktatási célokat kitűzó, az oktatást pénzügyileg is, szakmailag is, szellemileg is,
és beruházás terén is rendkívül korrektül támogató, abszolŰtoktatásbará~,QnkoJ:rnáIJ.yzat,állt
fel a kerületben. Így<azönkormányzattaLjelenleg ,nin~ .konfliktu,$unk, de kC)xábban volt.
Nem szeretném, haösszekeveredne azdmúlt .négy ,év' a mostanivaL Az. elpz6. négy.• évben
rengetegkonfliktusom volt, sót m,ár:az újságokon keresztül is pokmizáltunkA jelenlegivel
viszontJeljes összhangbandolgbzom.

- MilyeniUon tudbeleszólniaz iskolaazót eriritóönkormdnyzati döntésekbe?
- Az egyes:iskglatípusok11akvanképviseletük .azönkormányzatbimJEz a legtökéletesebben
működik; illetve az iskolasiéken;keresztülvan kapcsolattartás az önkormányzattal. Az oktatási
bizottság minden ülésére meghívja az iskola igazgatóját, érdekképviseleti szerveiben bárki
részt vellet;minden koncepció elkészítésébe, ami az oktat~térinti,;akár rpvid,. akár hosszabl,J
távú, bevonják az iskolákat és. megkerdezika véleményüket;
- Milyen tervei vannak ag; ÖnkOrl1'ltittyzatnak: az iskola fejlesztésével kapcsolatban?
- Nincseriektervei,merta fóvárosbanelsókéntalakultunkát hatévfolya,mosgirnnáziummá,
saját tanterveink, saját tankönyveink;sajátrendszerünk alapján, .. anlÍl1ekmártöbb. tucat
.követójevan az ,országban: ,Pannonhalnlától. Makóig, tehát·· híres$itnnáziumok.· Abszolút
szabad kezet adott az önkormányzati hogyolyaninnovációsprogrammal és olyan tervekkel
induljunk, amelyek aközQktatástszolgálják Úgyhogy, nincssemtnilye,qproblé~ánk. Az
önkormányzat mostanában~is~?laanyagiJejlesztésén,.ponto.sabbap. átépítésénf~ádozik,
ennek tervei. a foly()sónl~thatQk;várhatóan három év alatt elkészül a rekonstrukció. .

- Milyen;hagyomdnyaik.vannak?
- Az Iskola 185S'. január ·1·3-án,nyílt·meg, . éppen 140 évvel.ezelótt•. 1995.. január 13.,.á,n
ünnepeltük az alapítás 140: évfordulóját. Német reáltanoda volt, tehá,tnC!tIl gimJJázi ulll,
kimondottan műszaki· értelmiséget képeztek olyan zseniális tanárokkal, mini Neil Ferenc,
Weisz MóHc, Alpár· Ignácés'sorolhatnám tovább. 1861,.tólNeilFerencv;ezetésével tért. át
fokozatosan a magyar nyelvű oktatási nyelvre~Hatosztályos reáltanodaként indlllt, nyolcosztályos gimnázium lett; 1945 után orosz mintára átalakították 8+4-:re, tehát négyosztályos
gimnázium lett, egyedeneredetihagyoinánytmegőriz:ve,anémettanít~sinyelvet. Ekkor. itt
működött a fóvárosban ésa. fóvároskörnyékén az egyetlen némettannyelvű.os:ztály; A '70es évek elején ezt elvitték, mondván,. hogya belvárósba nem valón~mettanítási nyelvű
gimnázium, vigyük elkülterületre. Így kapta mega Kossuth Lajos gimnázium Erzsébeten a
német tanítási nyelvet. Mi viszont megóriztük speciális német osztály~inkat,ennek a hagyománynaka folytatásakent heti 8 órában tanítottuka németet ezekben az osztályokban, és ll.
vagy III 'mármaj dnem minden tanulónk közép- vagy fels6fokú nyelvvizsgával rendelkezett.
A másik hagyománya az.volt az iskolának, hogy a profiljában reálgimnázium volt. De 1990
körül rájöttünk, hogy areált nem' érdemes nekünk eróltetni, hiszen matematika-fizika, és
egyéb tárgyak terén annyira kiemelkedó gimnáziumok voltak,.vannak, mint a Fazekas, a
Berzsenyi, az Árpád,' a .SzentJstván, amelyek igen erósen ráálltak a speciális maternatilqíra.
Velük felesleges konkurálnúnk. Nem beszélve a.gyakorlógimnáziumokr61. Így aztán megóriztük a speciális néniet profilt, illetve a nyelvvel bóvített matematika pi"ofilt a négyoszralyosban. A hatos egészen tl1ás.
.

- Milyen vdltozdsokat hozott az iskola életében- a rendszervdltds?
- Én vagyok az elsó választott igazgató. 1989-benválasztottak. A rendszerváltás semmilyen
más változást nem hozott.

- Mikor' vezették be a 'hatosztdlyoJ gimndZiuinot?
- 1992-berHndultunk az elsóositállyal, de ehhez semmi köze a rerldszerváltásnak. A magyar
oktatáspolitikában niár 1989 elóttisolyan irányzat volt kialakulóban, hogy iskolaszerkezet-
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változásban lehetett gondolkodni. Tehát rendszerváltástól függetlenül lettünk hatos~tály()s
gimnazium.

- Milyenújszolgáltatdsokatvezettekbe ezenkivül?
- Két újdonság van tulajdonképpen,ami ismétlem, nema~rendszerVáltásnakköszöríhető; AZ
egyikaz,hogy6évfolyamos gimnáziumi oktatásra· tértünk át az általtiríkkidolgozott;modell
alapján. 'Ezt a fenntartó engedélyezte. Ami esetünkben még;a minisztériumtól kellett eng~dély
kérni. Ma már csak az iskola és a fenntartó közötti megállapodáson .múlik, .ha egy ilyen
modeIIt átvesznek. A másik újdonsága számítástechnik.acún.szakr:o.átadó.oktat.ása,d~!ez
nemkimondottan az iskola programja, csakaz ískola szervezésébentörténik.,A gyerek~ink
lOszemeszter alatt, tehát 5 év alatt számítógépes szakképesítéstis kaphatnak, ha igéIlylik.

- Ki finanszírozta ezekerafejlesztésekét?
- Elsősorban a pályázatok. Rel1geteg,pályázatotírtunkafejlesztésekhez,a Közoktatási Fejlesztési
Alaphoz, a Kultúra Hungária Alapítványhoz esmégsorolh<itnám. Csak az akkorÍ önkorIllány:zar, amelyik engedélyezte, az nem támogatta. A mostanÍviszont nagy()nkorrektül tá~()gat.

- Nem ivolták vitáikazonkormdnyzattal' amikor; be akarták· vezetni ezeket a változtatásokat?
- Külön.ösebb vitáink·nemYoltak,mertőksemmive~nemtöródtek.Semmit alá nem íttak
határidore. A viták odáigfajultak, hogy engem kitiltottak'azönkormányzat épületének az
egyik súntjéről, ahol a polgármester székelt.A·harcomatfl1ásholkellett. megvívnoml

-

Meririjfi;eelége~ettek jelenlega!rdfi~ukkal éSTikaterveik;il kozeljövóben?

- A profilunkkal maxünálisanelégedettekvagyunk,~ert egy absz?l~ternberközpOntúiskblát
hoztunklétre embúl{özpontú felvételi rendszerrel. A 6 évfolyamos 'giinnáziumiosztályainkba
durván 10-12-szeres a túljelentkezés. 64 gyereket veszünk fel és több mint600;.anjele'11tkeznekmirídenévben. A gyerekek kiválasztása úgytörténik, hogy december. h-jétől, ;tehát3
hónap!p~a beiskolázás előttkorreki táj ékoztatást. adunk·a szülőknek.Ez tartalmazza ;a6
évfolyal11os alapkoncepció teljes leírását, azt,! hogy kiket várunk,; miért várj uk, hogyan várjuk,
mit és hogyan tanítunk,; meddig tanítunk, tehát mindent részletesen.;Ez; a4-5 oldalas leírás
tartalmazza az. előző évek írásbeli felvételi anyagát és a jelentkezési lapotis. Ezt bármelyik
szülő~ akinek 12 éves gyereke van, megvásárolhatjaaziskolapórtájáIl. AJelvételilaponmár
lát ja, hó gy kimohdóttana' tehetségek kiválasztásárarendezkedünkb~,vagyisa ,felvételi
rendszerUnkben a' első személytele!l szűrés. Hiszen az óriási túljelentkezésbőVamagot nem
tudom másképpen kiválasztani. Ezekírásbeli feladatokmatematikábólés magyarnyelvtanból.
Itt a 600~650 tanuló ból körülbelül 300..:anma.tadnak. A jelentkezésnélnincs megszabva,
hogy kitűnőnekvágy j elesI1ek kell annak lenni, aki:ideakarjönni. Ha bizónyostantárgyakból
a 4-es átlagot eléri, akkorjelentkezhet. Ugyanis azt tapasztaltuk; hogy>:l bekerült tanulóknak
több mint .az egyharmada 4-es, 4,2-esátlag körül tnorog,tehátnem kitűnők kérülI1ekcsak
be. Vis~ont vanspirituszbennük,van életkedvük,játszanak,gyerekek Nem szeretnékolyan
iskolát, amelyikben· 200 kockáfejűgyerek.ÜLAzt szeretném, hogy életzengje.beaz iskolát,
.
.
Ady után szaba.don;
Az írásbeli szűrő után a következő lépés, hogy klubdélutántszerveziink az összes gyereknek,
akikesélyesekarra,hogybekerüljenek;!ahol játékház van, és a kreativitás, leleményesség. A
lényega.z; hogyan találja fel ;magát az adott helyZetben. Ezt a diákönkormányzat csinálja, a
diákok játszanak a gyerekekkel, és megjegyzik kis cédulákon, hogyZsófi,Sanyi, Isti, nagyon
ügyesek voltak és jó lenne, ha' ide járnának..
A második tudományos jellegű kontrollonmár a gyerek határozza meg,.hogymilyen
tantárgyból felvételizik. Meg kell jelölnie a felvételi lapon két tantárgyat'a1Ilelyikből felvételizni
szeretne. A kettő közül az egyiket kapja a más9dikforclulóba.n~MQPpjuk"haa t(jrténelmet
jelölte meg~ akkor egy általa már hallott, clelleIll, egészen ismert anyag.l.'észből kap. qrát.Arra
ügyelünk, hogy az általános iskola· VI.· osztályának félévéig tartó történeti ré~é~. vegyük,
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ezzel kapGSolatban egy óráthallgatnakyégig, utána amegadott k~rqésekre írásban válaszolnak.
Az ór;ÍIl aktív szereplőklehetnekdelentkezhetn~k és szóban is megnyilvánulha(nak. A közel
300 gyerekből kb. 1OO.,.anma:radnak,6kszób~li beszélgetésre jönnek, ami már nem annyira

tudományos jellegű . .t\szapéldidps zt~yékeny§égről van ,szó, a rátermettséget, beszédkultúrát,
kommunikációs készs~get,öltözködést,megjelenést nézzük.fgy v41asztjukki azt a 64 gyereket,
akivel együtt dolgozunk.
Zseni41isak, A 4 éytapa,sztalatamaga a csoda. Nem a gyereke~et"atanárokat kell fegyélmezni.
A gyerek~k korlátlanül,terhell1etők, llgyanakkor rencikívül játék()s~k, vidámak~ kedvesek A
tanáraim~t kell borzaszt,óankordáb:m: tartc:mi, hogy el ne rontsuk, ,őket az agyonterheléssel.
Mi úgy fogalmaztuk,hogymeg kell őrizni a játszva tanulás" # örömmel iskolába járás
hangulatát, érzését.
- Megy a négyosztdlyosgimnáúlfrJJ is t o v á b b ? ,
""
'
- Megy, persze. Mindaddig megy a négy o~tály()§,amíg igéi}yv;:tnrá. ÉnJontosJ:lak tar~()m,
hogy a gyerekek különböző életkorban tudjanak is~olát választani. Nagyon r()sszl1alqartanám,
ha az" eg~~zország á~állna 4T~-:r~,y~w6±.6-: r~.,Bi~t()§í(ani kell, egysz~kebb ,rétegnek, ,azt,
hogy 10 vagy 12 éves korq~, egyP?YfRP/étegnek ped~gazt, hogy 14'éye§ korbaIl, azaldmri
érettségnek megfelelően tudjon iskolát választatni.
- Ön szerint most optimális ,a lé~sz:4rn'vagyZfúfoltságvanaz iskolttb,an?
- Megmondom ősziWé,n, mindaddig, míg a nor1llatfv támogatásn* ily:~W ostoba rendszere
van, aqdig ,az iskolán~. azaz érdeke, 110gy minél, n;}gyopbt;lnulóléts~mIl1al dolgozzon.
Ahhoz viszont, hogy minőségi munkát tudjak végezni, minél ala.csonyabb létszám lenne az
optimális. A 6 évf~lyarnos gimnázi~mi osztályokban 32 tal1ylÓ v~n ,()sztálycmként, a 4
osztályosb~sajnos 44-46 tanulón~van.E~r~~&ete9' Ei nerria~~rtvan, ,rnertéJ:l4létszámot
akaroIll. növelni, de ,egys;efűengyenge. yagy?k,nem tudo~ ellenálll1i .,~fárnasztikus szülői
rohamnak' amikor tehet~ég~s gyerekek lTIászkálnákaz ut~án'lTIert ne j~thatnak be a jó
ITl
nevű gimnáziumbá. Tehát ilyenkor mindig engecl~k ésfelves,zemc.1k~t; f\4.osztályosban 4,446-an is előfordulnak, viszont rengeteg tantárgyat bontunk. Így azért az egy tanuló ra jutó
foglalkozási idő tisztességesen megvaIl . Ezt az önkormányzat anyagilag is támogatja~
- Vctn-e belső átirányítás a felvételinél?
- Igen. Akiket a hatosból helyhiány miatt elutasítunk, azok majdnem mind zöld utat kapnak,
ha két évmúlva a négyosztályo~ba iSIl1inketválasztanak, majdnem rriindet automatikusan
felvesszük, csak egykicsÍt megI1ézzük, hogy nem romlottak-e sokat. A speciális, néIIletbe
viszonylag nagy a túljelentkezés, két.é,s fél,háromszoros~,Ha oda,ne111 ,fér be.,és nagyon jó
képességű, akkor átirát;yítjukaz angol~Il1atematikacsoportba .. Onnannincs hovatovább
irányít~i, onnan már másik iskolába küldjük.
Ami az Óriási vonzerejeenriekaziskolának, az az abszolútnyitottsága,a nagyon szigorú
követelményrendszer m,elletti liberali~musa..ltt atanár-diákviszony szerintem optimális. Az
egyházi iskolákban lehetett ilyen,valamikorréges-:régen, anükoregytanárho~ este 8 órakor
is bekopoghattak a gyerekek, ha gondjuk volt., Nagyon jó a hangulata az iskolának, rendkívül
élénk diákélet van, a klubtól kezdve az iskolaujságon keresztül az évköllyvig" a zenekari g,
kosárlabda csapatokig, a balatonfenyvesi gyönyörű üdülőnkig min.dehv~n.Ami,még 6riási
vonzerő, hogy n~orijó él beiskolázási arányunk egyetemekre;főisk()lákra..
- Ezt a filvételieljárdst a,6osittÍl)'osbaÓ~öktaldltákki?
- Igen, teljes egészében. Tökéletesen bevált, úgy, hogy a követő iskolák is átvették, még azok
is, akiknél csak kétszeres túljelentkezés van. De végigmenne~ ezeken az állomásokon, hogy
a gyereket, a tehetséget minél több oldalról megismerjék. Mi ezt rögtön az elején így kezdtük,
és pillanatnyilag nem is akarunk rajta változtatni. A négyositályosnál soha nem volt olyan
jelentős afelvételi, mindig volt magyar nyelvtanból Írásbeli és szóbeli beszélghés. Semmi
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más nem volt. Mosrmeg n.incs értelme még szigorúbb vagykeményebb felvételinekhlávetni
a gyereket, hiszenvé~re el kéne jutni M~gyarorsiágonoda, hogy holló a hollónak nem vájja
ki a szemét, és a gimnázium elhiszi, hogy tanít az általános iskola, ésazegyetem elhiszi Vhogy
tanít' a. gimnázium ... í)ehát Ugye presztfzskérdést csin.álunk mindenből, és' pénzszerzési céllal,
óriási előkészítődömpirtget szerveznek már 12 éves' gyerekeknek is, teljesen feleslegesen.

- Az igazgatónak mi a szerepe a filvételiben?

.

- Sétál.É,5dönt abeérkezett javaSlatok alapján. A három helyettesem közül a hat évfoly~osért
felelős helyettes és én minden bizottságban hosszabb-rövidebb időt. eltöltünk, nézeg~tjük a
gyerekeket. A bizottságok rangsorolják a pontszámokill. a szóbeli benyomás alápján a
gyerekeket, és úgyalald.ll ki; hogy kiket veszünk fel, amiről aztán én döntök.
.
- Betöltik rögtön mind a 64 helyet?
- Azonnal, és általában osztályonként 10 tartalékost jelölühkmeg.Mert mindig akad:visszalépés, olyan, akit' felvettük mi kés mas iskola is.

- Az önkórmdnYZtltnaktJtJneb,be beleszólása?
- Nincs. Nem tartanak fenn egyetlen helyetséITl saj~tlllagukn<tk.Viszont az önkorrti~yzat
bármilyen kéréssel keres; ha az nem elvtelen, figyelembe veszem.

- l&n

lehetőség protekcjózdsrrt?

- Nincs. Meg n~ITl feleltfel~é~eli eredményesetén nincS; Nfegfeleltnél van', Ez minden is~?lában
így van, kárlenn~. tfgad?i. A;- egész mai. rendszer sarkalato.s kérdése az átjárhatóság, ami
kimondottan a tanulólétszá és az igazgatói döntés ~ggvénye. Semmi más. Ha van helyem,
fel tud()m venni, ha nillcs,nem.
- Mi estk nagyobb s~llyal, IfJ.tbtl: ~felvt!teliné4' ~z írdsbeli'ca sfó6elivagy fl beszélgetés?
- Az első két üásbeli..~pont~zimot vi~zik ~ag~al agyereke~,teháta szúrőét, és a vál~~ztott
tantárwdolgozafával d~rt pontszál~lOt. Eza dÖntő. Utána ez@egészülaszóbelivel. 'például
ha ottkiderül,h()gy.n~m .tud .beszélni,. rem érti Illeg a kérdést, .vagy abszolút infantilis
magatartású,.ak.kpr pem biztos, hogy bekerüt

rn

- Az dltaldnos iskoft1;i biZOJiyítvdnytnem nézik?
- A jelentkezés kritériuma, p-ogy a 4-es átlagot el kell érni arnegadotttantárgyakból, tovább
nem nézzük A. négyosztályosban viszont igen,. figyeljük mindig. a hozott eredményt és a
felvételi írásbelin ésaszóbelinszerzett tapasztalat:okac Deitt is az utóbbi kettő a döntő. Ott
az van, hogy az írásbelit ja",ító tanár benne van a szóbeli bizottságban is, és van egyértékelő
lap, amire ráírja, hogy "feltétlenül javaslom", "javaslorn", "nem javaslom". Ez a három csoport
van. Afelrétlenw java$oltak mind bekerwnek függetle l1 w az általános iskolai bizonyítvápytól,
a javaslom az, amelyikből v~ogatunk, figyelembe véve egy biz;onyos kontinuitást. Tehát ha
megfelelt a felvét~lin és csak a "j avaslorp"~ban van, de van helyem, akkor figyelembe veszem
a lakóhelyét. Ha kerületi lakos, akkor automatikusan felveszeJ:l1' Figyelembe veszem azt is,
hogy milyen akontinuit4s, tellát a szülők,nagyszülők, családtagok ide jártak-e, testvére ide
jár vagy nem, é~.ennek alapján plusz elól1yt ~lveznek,akik valamilyen formában kötődnek
az iskolához., Ismétleln~ ajavasolt kategóriából.

-

Tudjdkafilvét~lir,zé4hogy agyerekekrzekkika sz;ülei?

- Nem. Ez semmilyenjapon nem sz~repel,engem viszont nagyon sokan megkeresnek már a
j elentkezés időszakában, és ha a 'szülő azt mondja, hogy ő, vagy á felesége, vagy a nagypapa
ide járt a lll~a idejében, azt kérem mindig, hogy írják rá a lap h~tuljára; hogy az iskolaválasztást
ez motiválta.
'

- Milyen gyakoriak a filvételire vonatkozó szülői panaszok, a fellebpezésék?
- Én még nem találkoztam PanasszaL De gyakori, hogy a szülő bejön és azt mondja,hogy
teljesen mindegy; milyen nyelven fog tal1,ulni:a gyerek,csak v~gyük fel, hogy ide járhasson.
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6 min~éhtmegtesz·az\i~kol:íérv.azalapítványokatmaximálisan kívánja támogatni stb; Ezeket
mártneg;sem hallgatom~eznell1 téma~lfaJd ha a gyereketfelvettük és még mindig fenntartja
ez irá~y~ elképzelését, a.kk0rvisszatérhetün~~~á. Es ahogy felvettük, jó néhány szülő azonnal
övönal.~l;üt,elkezd dik.tálni, és' én ezt n.em túrörn.Eztp; első ·szülői értekezleten,.afelvételt
követóe~,azonnalelmondom,hogy az. iskolának milyen etikai rendszere; milyen: normarendszerev~n, miaz'~l11itlehet, miaz':amitnemlehet,aki ezt nem veszi tudo~ásuhaz éljen
a szaba:d'iskolaválasztás.jogával ,és vigye. olyan helyre a gyerekétrmol! igényeit teljesítik.

az

- Milyen igények'ezek?
- Példá~l ~eírja, hogy e~sőidegenI1yelvkeIltangeltkér,::amásodikra; beírja ai' orbszt, mert
háth~~~ra gyetekeb~kerül.Fely:eSZel11azoroszra, 111Ondjuk;és 'azonnal jön,: hogynémetre.
akarj;b~mertaz .orosz ,tévedés, .féh·e~r.tés vol t;akkorne'~lJbe:azosztályba,jáijon,hanem abba
az osztályba;. akkor ne~z:.· hane.m az .tanitsastb. Eztmindigkikérein magamnak Azt kérem,
hogybízza~rám.
.
..
.

- Voltrtl~rWllarnilJen ~~tl1.P~k!;óotr4n.tafelvételik,körül?, .......'.. ".. ' . ' .'.', ... "

- Hála'.~~ten,~Ilek·mégs?ha;I!)eidi~é~ó~.~öszön,ó·. é~,szi~~m~ól:veleketkap?~.'.i\.·dicsérőt
által~baw~o,któl'al<i~h~~~~üIIlek~ .'~e~so~ Jeve~~tórzö~'?lyanoktóL i~i .~k!~gyszerúenazt
jelzik1 ~?gy saj nálják~~o~a,~~~e~ük n~mkerültbe; de rendkivül korrektnek;tisztességesnek
és obLe~~~inek t~rtot~ákafelvétel~:.. .,., ..••.....• '...'

- Mit 1!d~5a.~'~1 e:tő! a~rvéi~{i~óléJ ,,!itl~~~kel,~l:le?

. '. . . . ...

.. .... .

- Azt.várt~k,··hogyr . ö~je~tíven . ~~dj~~gl~~~t~ni..Példá~!nep1is .kerd~z~ü~,h0!W·~eltik
általá~?s.i~kolába . j~.~agyer~~, n~hogyez '. b~folyásdlj o~. Ezn,incs, is Ta) ~a a. jele~tkezési
lapo~",~~~or' fel"e~t~~,' ;ki~~r~lúgyis .•.·.~ .~to/.~n~s .:isk?l:íkban~égtning}~/él~ekattól,
hogta.t•.~~;ztaIy krémj e,.~hlíz6~f()' e1illegy mási~isk()l~ba,: nen~gy agyfrekiiek?t~;~átrát1ya
legyen.'F:~~ft n~m is~árgyá1 uI1ka1-ált~.~os i*81á~~l,cs~k értesítjük arról~ <hQgy a gyereket
felvet,t~ü~. ,.;~s. Illin,dip. csak~prilis végénértesitj4~,tehátamikor márkülönös~bb retorzió

nem;~rJieli'~;gyereket:, .... ;'.. ',' ......•.......•.. , '.';

- Milyen vdltozdsokat tapasztal~ak az ~trfbbifvekbe1ta filvettkl~re1ekttirstufr1t~i öfszetételében?
- Ez a 111i. i~~olánkbanigen érdeKes.Ki~;a~~lte~rétega \9vár?sban,akikriek ez az iskolatípus
szimpatikus" ezek~ Ún,;hát~án~o~ he~yz~túértelmiségiek. :Éftell1ez~p; h~gyr~dagóg~sok a
szülő~,vagy',~unkaI1él~üli. ~t1sz:lki' é~telmis1giek Idet~tozik 'egy bitonyos~özérszintú
orvos,i T1t~q,is~tehát BelllaRa~alábon. forgó. villákkal meg egyebekkel rendelkezők, hanem
a közal~alrnazotti rétegb~t~rt~zók:Ezaztjel~flti,hogy- elenyésző számban; de' bekerülnek
olyanok.Ís, ahol péI4~ulsÚ~yos.m:géI~etési ?ond?kvannak.
Iskólá~ban nagy~I1k?11lolyalapitván!-r~ndszer m~k?dik.Afő alapítvány <lZis~olane~ét
viseli, alll;elynek ahozadékát filindigágyerekek közöttos~tjukszét.Az alapítvány általában
3,5--4;mílliÓ'Ft-ot oszt:si~t:alélnu16kkÖiötte~é"b,eh,.<iIIliaztIelend,~?gy·ta,Hulmányi
ösztöndíjat,szociális.tfll1?~a.tást,: termész~tbeni . t~fi1ogatást, tank~n~csOtniagot,.étkezési
befiz~tést,k41föl~iutákat,.,tapull1\:illyitá~orokat,erd~iisk~1á~dmogat. A.kur~tórium,dönt

az elos~t~,at6pénz~krő1:1)bb a szülőbe~ne, l11~ntatanár~ te~átapénzaszülőkkezébenvan
teljes egészében, függetlenül attól,hogyGSatlakozt~-eazalapítva.eyhozvagynem'Által~b'an
addig ~~~tlak?znak asz~l~k~ ~igb:neTkerül agyerek:.Azal~pítv~~yl{iha1)zl1~ta~19,89199? kÖtötti pénzüwi s~ab~yozatlanságot- a rendszerváltásna:k óriási előnye volt~h~gy két
évig abszolút szabilyozatlan volt minden -, amikormikomolytő~efelhalrrlOzást hajt?ttunk
végre. :Nekemkomoly kilincsel~si, tarhálási, ;begyújtésiiaőszakomvo~t ez, amikorfölKerestem
mindazon 'jelentős szeinélyis~geket, akik valamilyen cégnek vezérigazgató i, bankigazgató i
voltak, ?s az iskolához kötődtek,.m,ert ide jártak valamikor.6kaztán+l~ettekj mint a
katonitiszt,áhogy szokták mondani. Most atőkét őrizzükés csak ahozadékotosztjuk szét.
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- A bekerült gyerekek tanuldsi ambíciója ill magatartdsa szempontjából va1'lvtl.Úlmi. 'lJáltpi#s.?
- Elsőben mindig.hat .az újdonság.efeje.·Fantasztikusan . terhelhetőkag}7erekek,b#l11iIX~n
ors#~osvagyfővárosi szintű. versenyen indítj uk őket". tarolnak,m~tematilRtól~i~eg~n
nyelv~kig mindenhoL Egy picimagatartási vál tozás másodikban és harmadikban lép ?~~,:aIl1i
hagyományosan a nyolcadik-kilencedik osztály. Akkorramegszoknak, minta cserepes,yi~ág,
rájönnek, hogy itt sem.harapják le a fejüket, ha 'véleclenüIIlel11.kés:l.U1n~k val!lInelyikQI"~ra,
vagy egy dolgozatot,háziJeladatnern írnak meg, és akkor egy picidazábbak. Denem:J~Il.e,Il1zó
az, hogy anarchikus állapot alakulna ki, még véletlenül sem.
'

- Mi a véleménye a középfokú iskolák felvételi 'lJizsgdinakelterjt'désétól? . . . / ...•.•

. . ..•

- Ez bonyolultkérdés,~ertmagán~mberként .is van .véleményem, deénvagy<>k :l+~el~Q~e;a
Gimnáziumok Qrszágos'Szövetségének is. Hogy megnézik, Iciketvesznek fel·.és fel:y~telit
tartanak, azzal egyetértek Azza1.viszont nem, hogy jdőközbenlnegszünteti azi$kol~típtlst,
és homlokegyenest más felvételit csinál, mint amit meghirdetett. Ezt abszolútetikcídCl~Jlak
tartom, pedig erre is van példa. Mon4jukrneghirdeti, ,h()gylllClgyar ny~lyt:WlJól,~~;m~!e
matikából vanfe.lvételiéskö:zl>eI1kérniábQlmegfizikábéli~ felyételiztet .. F:gyél?ként jqQ.~h~D:Y
olyan,giWllázium; van,aP.()l sZ4JG~gtelennekérzern 'a Je!vételit, .• m~{ta jeleJltk,e~gkr;s~~~a
nemériel a felvehetőkét, ott m.inek felvé~eH:ztetrlJ? ~Néz:z~kme~.~#taláppsiskpl~ból1W~ott
eredményt, és ha a gyerek megfelel, akkor bekerülhet. Ne111: értek egyet .azzaLselll,~()gy:a
gimnáziumok között egyfajta sematizálástp,-:óbálIlak elé~ni,tehát.~ e1iti*c:>I~l~S7,Qrí~<Ísát.
Az isk()la attólelit~ hogy alapos és Il<lgyon, j Órn.llnka ,vaJl~eflne,~il,1e~z.árja ki,hggy:a
másik\>~n: is az 'fan. A jelent~ez9k .száma autornati~lls.an j~lzi,~ogy.~. i*ola P.épsz~~fí;;y~w
sem, ~ iránt igény vap,~irán~nin<:s. pc=ne tart~metikusn~ ap~~é!tt~t()tFe,lő,k~~f~Q~et.
Ez egyfajta bérkiegészít~s,~ia. szüI9~,~e~9tttfheIi:"lJWap#()~tlisIJ;l~F~m, lI()gy:~;íJt~~Qos
iskolá~ ~zínx()naICléközt jgenis 'yankiilönb~Fg, 4~.a;giJllIl~~llm els~ .éy~beIl hgl~l<:,~ip.t,re
azt, alciketJelvette~,~s. ne, elolcészítőtánfglyamokoll' úg}',. R<>?y ~eJll~i~9.~eIe:l.ett~~g~t~tm
vállalnak. Mi nem tartunk előkészítő t, nyílt napot sem, semmi olyat, amii~~etl9:g,a2:tje~<rIlf~llé,
hogye~t az is~olatípust~z;~re~nénk, pépsz~ní~íteni;Aszál11()~.~t igazolják, hogy feIesl<rg~s.

rn

- Men1Jyiremegfi'le/óa.felvételivizsgfÍftatds jelenlegisZlfbtilyoZtfIl?

".

ii '.

. ....•••

- NemafeIvételivizsgázt~rás szabály;un kell y#toztatIli, hall em a, mihi~ztérillm. által ~a4?tt
tanév,fendjéneka~zabályozása az" amit valahol be.kéne ,h,at;ÍrolnLErtem e:z;en ~kövef~~z;?t:
mosd~galiz#t<il< az eI~f~lxételiket~Ielj~s(!Il fölö~ltgeseIl ()ly~n tortúréÍpak ~C!g~Jriagyer~~~lp~t,
hogy 4ecember25-ig eIőfeJyételit csinálhatna,k, aziskolá}{. ]~yilván14}{csiIlálnak?~?~~i&cik
mindenáron agyerekért harc()lnak,hogy, fönri t4dják tartani .filaStlkat,h,ogy.legyel1werek
az iskol~~an. Agyer~k m,ár fégel1e149ntötte,hogy llefil.bizfos-,l1ogye.bpe akarjárI1i~ teh,át. el
fog menni felvételizni rnásikisk8lábais,-mert .a,rrane1IlI~h,et kö~elezni,>l1()gyh:l egy:~,er
felvettiik,ne~ljen a .szabaq i*olavál:lSz~jogával: Tehát fölösleges. az, előfelv~telireIlcl~z.er.
Legyen felvételinagyjábóIazoIlq~i4()pontban,rnondjukfebm<VJ5.ésIpéÍrciusl5. köz,öJt;
addig ~zt le lelletboJ.'lyolítani.A .~p~cj;il!s osz,t,ályokkal.ren4dkező i*()~ákl>aIl' mintJ?,élqál,d
nálunk~ $peciális, németné!' .l.~he,tne dő(elyételit <:sinálIli,. 4eugy-<ll1eb.b~I) ..az j4R~~1)<ll1'
Tehát nemIlovemher},.~nvagydecemberb~n, Jgy talán ellehetne. ~rni azt'l1Qgymeggondolta,bban yál:lSszaIlaka,gyerek,ek is~olá(. .' .
. ...
.' .
Az.egész ren4~~Il~~óri~~:hi~4j~az, hogyaszü16k~gyerek~ketIl1.~~anYarítj~,tön~e~eszik
a foly:aInatQs felvételiztetéss~I. • Vall. gy~rek, "aki 6-7, helyre felvételizik. 11in~k? Teljesen
fölösl~ges, .Ezt lcéne .valaholszabályoznL
.• ,'.. . '
..
'.'
I

- Mekkora.szerepetkelleneadnia felvételikértPsébenaz iskoidknak, a fenntartónak,
és a központi kormányzatnak?
.

as~iil!knek

- Az ut6bbinak semlllit. J:a iskola autonómiájára k,ell bízni azt, hogykiket'\'~ fe,l: ~.ki~el
dolgozik. Az iskola dönthet egyedül abban, hogy kit vegyen fel. És ez kialakult, tudják, hogy
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az EÖt\'?S':~i,~1;l~iuIIlbari német,' angol'ésa.mat~~ati~<l?s:~~r()k\i~~!1~'.i~qr a kémiabiológll§;IJ~WJogi4,ejé1ep.tkezni példáull' Jn~rt,§k~lp1fBn~~,~a.1Tf~fqir,rpa:va.gy~1l11ennek a,
Szent I~U'á~~.a'·111ert,ott.az:a~rofiL ~kt~dják"~?~'~'Túyé~etitárgyakittáltalános
intellige~~~a.::~:l~llt~n/ufl1a.k,.dem()ndj~K<lv,~osIlJ.tjBf~ gi.l11~~iutp}j~n,i,~zfilagasabb. szintű,
akkor az.<i:gy,erek jelen'tlsezika vár,~sl11(ljp~~pa'al<illeKily:enr~~efségeVan: fgy.kellene profil
szerinta1:t~k?lákat kialakítani.iNIost.mi?denki·111ind~?takaricsinálni.

Mi abRa.ne9I1dol~?~~11~, hdgyI?k?!a.~z,?v,~tség,:K7m~~}je~;·a<keI:lilfFi.~.t~láIlósiskolákba
járó gy~reg~l{ ~~erépep~ol<at,akikjóltdj~sí~~l1ek,;Y<lgYXXw~il;>§l~§w:~l*eClc5en tehetségesek,
és akiket}'~~ntestüleh ilL.az' osztályfőnök:~avasolris~?lav~t~shé~r;tségalfPlána hatosba~
esetleg a~~()l11~tikllsaIl y~nnénkátaz~t~fÍ11()siskOh\ea.~,o~i~oszt~y~~t~Il'R~ (:Sak akerületen
belüli isl{.()J*R91: EZ~I1gol1d()lkqdl,ll1l{~,lal~n.Jgy.egy~~~r,lÍ,~QdR-e,ia:f~lx~~.eli:
Magy~~f?~~pO?' ol!~n?ktatásire?dsz~rt,kelleIlf~~~t~lli,.c~91'.:.sz,~lő és.agr,ere~6 éves
koráball.~~~tt1dj~~#og}' • 18.é,v~sfo~ái.~~?y~5ut.f~;.t0"~~,ni~fS.;{,~~?fitsiká,?~.van. Óriási
káosz vél.p~.éI.~e.IIlzetif\lapt<ll1teivy~l'.flm~ly;J.~.év~~kotigs~éI.}jaIy-oz~a"a~()l\.tafást.,Köztudoq,
hogy 11a~:r~r~z~~oh, a kö~éRf~ktÍis~?1'Bt~tásl:8éves,"~~r~~3'tart.l'ehft·~el11.fe~etle~árn~
valamit·..t~,.:~Y;f1):~orBél.l1·)~ep!.leh~t ·lezáfn,i?tlY~Th~,~l1.tfÍf~~~~,amitli,9-eá~i~~r~pít~~te~ . és
folyama~.~~<HJtanítaPél.~.~z •. óri~sihiQ<i.• Itts<rnki~em)~ttis~!4Ín~;hogx1pita1{~rna1{,ezz~l.vagy
hogy h?w:l~sz.ez; .Megkdl.~atározniaI1li~imum~ö;:.te1l11él1y~ket min4eI?- iskdlarészére;
De ne ~~~!?j.á.~meg(lZt, hógy ()~t.16é.ves l(orig~öt~l~1;9teljeS#tl1i.-il ~·.·éveskorig oktató
intézményben.
..,., . . . . .
,
'. •.. .
. " ...i.
A mási~s.Wrosgönd. ajden~egiér~ttsé9ir~ohCeR.ció';~l11~lr;I)fejezi,teljesegészében halálra
ítéli a néRJ;iQ,~zt~~yosgiIIlná,~illIll9kat..• ~ftéy~latI.wiJ.1.~e.l1txneg~.~lltél.l1~Hl1i •. ~~.két.é~i&lTIaj~
böngész.atéUlllló, agb~l1, . . amiből.le.is .• ~váp-ereq1)~gi~Riif$a.}jpél.n.lllajq •. ~1;ll1~lyül;.· Igy . . nem
lehet o~tél.~~,.;t?~ves~?:~~~;!.gyerf~~~rnf~fo~~l11a.sin~,~ról;hoRY<~ii~~l!?fSérettség~ni.
A többséKl1fIIl tg4J<I' .1logy.l11Í .. $~ere.tp~l~hpi, . Wert.~t· WP.J.14ja"n~.gy. IIlésval1két.fvelIl.
Most előrek~llJl()i~i . 16. éye$ korm~ yég$(tdöntést,~ztán nl~rqicik, ~inimális vál tozt~tási
lehetőségv~n<ELkeld?nteIli,hogy elkorcs~s~lt, el~~~~.rT~t. ~~m?-e,dtKe,~~arurk~e .ki~ocsá~
tani az. iskol:í}{bólyagy al~p9:~an~~pz,et.t~ket. Ama.grar;~pz9.~Htá~.m~sz.pe jönnek haia.
külföldr61Agyerekeink.ésminqegyikazt•. :nondjr tanár~~r,~n . . illká? ~'" visszamegyek egy
osztállyal.alacsony~bb . évfolyamr~,de.tae~l~k .m~9i?Pr.éyg~}p.~r~,aJIl~tkin~ tanultam, '. a
nyelven kívül semmit nem ér. Rap acél, hogyi~zaz::111g?I~~á.szlazaságdomináljon
Magyarországon, akkor csinálják. BíZOl11 be~ne'hoQgy(lZiskolák ezt nem vállalják el; hanem
a saját útjukatjárják Mert m~~intmi~an?A1:ra kellbere~de~Ke,dn.i,hogy atörvényth?wal1
tudom kijá!$z<.tni,holval1pak akiskapuk, holtlldok v<.tlamitcsin~lni.HogyJehet így
becsüleú~sewélni? Sehogy;

(Az' interjút: GyorgJ'eviosZsuzsakészltette~ L995 ószén)

