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Megerősíti a valahová tartozás 
érzését Borsos Szabolcs marosvá-
sárhelyi pedagógusban a frissen 
kapott Apáczai-díj. A mentál-
higiénés szakképzettséggel 
rendelkező fi lozófusnak Bolyai 
János gondolatvilágának értel-
mezéséért nyújtották át nemrég 
az RMPSZ elismerését.

 » HAJNAL CSILLA

M entálhigiénés megközelítés-
ben is tárgyalja a géniusz 
életművét Alkalmazott logi-

ka és fi lozófi a Bolyai János gondo-
latvilágában című könyvében Borsos 
Szabolcs. A marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Gimnázium tanárának kötete 
nemrég Apáczai-díjat kapott, ame-
lyet a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége (RMPSZ) pályázat 
alapján kétévente ítél oda egy hazai 
magyar pedagógusnak. „Olvasha-
tók az apa-fi ú közötti levélváltások, 
egyéb feljegyzések és levelek alapján 
kirajzolódik előttünk egy olyan tragi-
kus sors, amelyről még nem beszél-
tünk eleget, és eljött az idő, hogy e 
mellett nem mehetünk el szótlanul” 
– vallja Borsos Szabolcs, akiben az 
elismerés megerősíti a valahová tar-
tozás érzését, a díj rendeltetésének 
érzi a túlélő kisközösségek támoga-
tását is a Kárpát-medencében.

Mint kifejtette, nagy kegyelet-
tel gondol most Weszely Tibor Bo-
lyai-kutatóra, aki közvetlenül halála 
előtt két helyszínen is bemutatta a 
kötetet. „Jelenti ez a díj a jövőt, ami 
látszólag bizonytalan, főleg ilyen 
vírusjárvány idején, de olyan lehe-
tőségek rejlenek Bolyai Üdvtanában, 
amire érdemes építeni. Úgy vélem, 
létre kell hozni egy Bolyai János Üdv-
tan-kutatóközpontot, amely a diákok 
pályáztatásától kezdve a települések 
fejlesztéséig a lehető legszélesebb 
megközelítés lenne a tudás tárolá-
sának technológiájában” – magya-
rázta a díjazott, utalva a matema-
tikus Üdvtan című művére, amely 
egy boldogabb társadalomról szóló 

elképzeléseit tartalmazza, és azon 
alapul, hogy az egyén csak boldog 
társadalomban lehet boldog. Mint 
mondta, egy ilyen intézményben 
tovább lehetne gondolni bármilyen 
irodalmi művet, a lényeg, hogy a 
városvezetésnek kell létrehoznia és 
fenntartania egy ilyen intézményt, 
majd ezt követően kell megkeresni és 
megtalálni a stratégiai partnereket.

Újra kell gondolni
minden motivációs eszközt
Az idei év kontextusában Bolyai Üdv-
tana is szélesebb értelmet nyer, hi-
szen minden társadalomra rányomta 
bélyegét a koronavírus-járvány. A 
díjazott fi lozófi atanár átmeneti kény-
szermegoldásnak tartja az online 
oktatást, és reméli, véget ér, hogy 
visszatérhessenek a valóságos iskola 
falai közé. „Újra kell gondolni min-
den motivációs eszközt, vagyis ha 
a diák azt közli az osztálytársán ke-
resztül, hogy őt kidobta a rendszer, 
mert gyenge minőségű a hálózat az 
ő körzetében, akkor ezt a tanárnak 
el kell fogadnia. Ha a háttérben gye-
reksírást hallunk vagy egyéb han-
gokat, akkor el lehet képzelni, hogy 
mennyire ideális az otthoni környe-
zet a tanulásra, a memorizálásra, 
készség- és képességfejlesztésre” – 
részletezte Borsos Szabolcs, aki ta-
pintatra inti magát és kollégáinak is 
ezt ajánlja.

Nyitottabbak az online térben
a diákok
Sikerélményeiről is beszámolt la-
punknak a fi lozófi atanár, például 
a végzős diákok olyan multimédiás 
anyagokat gyártottak a platóni bar-
langhasonlat témakörében, hogy 
már el is döntötték: ha visszamen-
nek az iskolába, szerveznek egy kü-
lön délutánt a kisfi lmek bemutatá-
sára. A marosvásárhelyi pedagógus 
ugyanakkor nagyon fontosnak tart-
ja, hogy mindig beszéljen diákjaival 
a járványról. „Megkérdem őket, hogy 
jól vannak-e? Most már sajnos egyre 
többen mondják, hogy ha ők nem is 
fertőzöttek, de közvetlen családtag-
jaik megbetegedtek. Együtt kell érez-

nünk a családokkal, mert ez a vírus 
végzetes is lehet” – hívta fel a fi gyel-
met a mentálhigiénés szakember.

Filozófi át tanítva természetesnek 
érzi, hogy bármiről beszélhetnek a 
tanulókkal. Tapasztalatai alapján a 
diákok nyitottabbak az online tér-
ben, bátrabban kérdeznek. „Az én 
mozgóképemet láthatják, hangomat 
hallhatják, de nem kötelezem őket a 
kamera bekapcsolására, elég nekem 
a mikrofon, ha lehetséges. Néha jó 
hallani a baromfi udvar hangzavarát 
és a madárcsicsergéseket a vidéki 
diákok otthonából” – magyarázta 
Borsos Szabolcs. Rámutatott, a fel-
sőbb évfolyamok esetében el tudja 
képzelni a vegyes rendszert, hogy 
legalább 25 százalékban maradjanak 

az online térben, de a többi 75 száza-
lékban együtt kell lenniük az iskola 
falai között. Vannak új készségek 
és képességek, amelyek szerinte az 
online térben hatékonyan begyako-
rolhatók, akár „vírusmentes béke-
időben” is. Sajnos most világjárvány 
van, ezért ez az online helyzet rend-
kívüli, ami remélhetőleg néhány hó-
napon belül véget ér – fejtette ki a 
jelenlegi oktatással kapcsolatos gon-
dolatait a pedagógus.

Borsos Szabolcs Apáczai-díjas kö-
tete még a tavalyi könyvvásár idején 
elfogyott, ezért nem kerülhetett be 
a könyvesboltok hálózatába, de in-
gyen hozzáférhető az Academia.edu 
felületén vagy az alkotó saját hon-
lapján, a www.sicordia.com oldalon.

Az éjjel most
sem ér véget

Amikor az izlandiak elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn Gu-
lácsi Péter a 11. percben a kezébe temette az arcát Sigurds-
son könnyen védhetőnek tűnő, mégis „mesteri” mozdulattal 
bevédett szabadrúgásgólja után, vélhetően sokan gondolták: 
eddig tartott a csoda, visszatért a „magyar átok”, elbúcsúzha-
tunk az újabb Eb-álmoktól, az éjjel véget ért. Hiszen ha a sors-
döntő mérkőzésen még a csapat egyik legrutinosabb, legjob-
ban jegyzett, a német első osztályban többször is a legjobb 
kapusok közé sorolt tagja is ekkora hibát vét, akkor ennyi volt.

Ez a generáció azonban már nem az a generáció. Ez a ma-
gyar válogatott már nem az a magyar válogatott, amely akár 
egy korán bekapott góltól összeomlik, akár a mérkőzés utolsó 
perceire enged ki úgy, hogy végül az utolsó száz méteren sza-
lad bele a vereségbe. Az izlandiakat egyre jobban a kapujuk 
elé szorító, a saját tizenhatosuk előtt pedig önfeláldozóan vé-
dekező magyarok az utolsó pillanatokig keményen küzdve a 
végére nem csupán a hosszabbítást érő egyenlítő gólt hozták 
össze, de Szoboszlai klasszis egyéni akciója nyomán végül 
okafogyottá tették a hosszabbítást is, kiharcolva az Eb-sze-
replést. A mostani siker azt jelzi, hogy az elbukott világbajno-
ki szereplés ellenére a magyar labdarúgás képes legalábbis 
ugyanazon a szinten teljesíteni, mint a legutóbbi Eb-t megelő-
zően, illetve magán a kontinensviadalon. Hiszen ahogy öt év-
vel ezelőtt, most is pótselejtezőn sikerült kiharcolni a kĳ utást, 
még ha megváltozott szabályok mellett is.

Sőt annak is vannak jelei, hogy nem csupán a szintet sike-
rült tartani, hanem azóta erősödött is a magyar labdarúgás. 
Az elmúlt évek egyre több tudatos fejlesztése lassan-lassan 
eredményeket is hoz, az európai élvonalban stabilan jól telje-
sítő Gulácsi és Orbán mellé Szoboszlai Dominik is felsorako-
zott, sőt akár arra is esélye van, hogy túlszárnyalja őket. Nem 
könnyű felidézni, mikor volt a magyar labdarúgásnak olyan 
ígéretes, fi atal tehetsége, aki egymaga képes eldönteni egy 
óriási téttel bíró mérkőzést, és a hírek szerint Európa topcsa-
patai közül jó néhány érdeklődik iránta.

Persze nem lehet kihagyni Marco Rossi szövetségi kapi-
tányt sem – az olasz szakember a Dárdai Pál és Bernd Storck 
által kidolgozott alapokra olyan csapatot épített fel, amely 
egyre pontosabban működő gépezetként funkcionál. Ennek a 
jele a Nemzetek Ligájában a szerbek ellen vasárnap este elért 
1-1-es döntetlen is – csupán néhány nappal az izlandiak elleni 
győzelem után a jóval erősebbnek számító délszlávok ellen is 
sikerült egyenlíteni, életben tartva a feljutási esélyeket.

És hogy mi haszna mindennek? Vannak ugyanis, akik egyes 
politikusok hobbĳ ának, fölöslegesen kidobott pénznek ne-
vezik a labdarúgásra költött pénzt. Pedig amellett, hogy az 
infrastruktúra fejlesztésével és az akadémiák támogatásával 
egyre több fi atalt irányítanak a sport felé, a magyar sport, 
azon belül pedig kiemelten a magyar foci sikerei – fanyalgók 
ide, politikai-ideológiai alapokon álló ellendrukkerek oda – a 
nemzeti önérzetet és összetartozást is erősítik. Ahogy Szalai 
Ádám mondta az izlandiak elleni győztes meccs után: a vá-
logatott sikere hozzájárulhat ahhoz, hogy legalább elviselhe-
tőbb legyen a járvány miatti bezártság.

Ráadásul a válogatott vagy a magyar klubcsapatok nemzet-
közi porondon elért jó eredményei amolyan országbrandépí-
tő tényezőnek is számítanak. Ahogy mondani szokás, hoz-
zájárulhatnak a magyar „soft power”, azaz a puha hatalom 
építéséhez, az ország és a nemzet ismertté tételéhez, abban, 
hogy pozitív kép alakuljon ki a magyarokról a világban.

Négy évvel ezelőtt szinte leírhatatlan élmény volt például 
a nagyváradi Szent László téren felállított óriáskivetítő előtt 
több ezer helyi, a magyar válogatott mezét viselő, piros-fe-
hér-zöldre festett arcú szurkolóval a Himnuszt énekelni, szur-
kolni Geráéknak, és együtt ünnepelni a gólokat, a tovább-
jutást. A magyarok szurkolását a románok jó része is némi 
irigységgel vegyes érdeklődéssel fi gyelte – hiszen a román 
nemzeti tizenegy nem szerepelt túl jól az Eb-n –, és sokan 
szóltak elismerősen a magyarok teljesítményéről.

Életre szóló élmény marad, amikor a portugálok utáni 3-3-
as, csoportelsőséget érő döntetlen után a váradi Fekete Sas 
Palota előtt álló kivetítő mellett Magyarország feliratú szur-
kolói pólómban álltam, majd egyszer csak odalépett hozzám 
egy román férfi , és gratulált a teljesítményhez – mintha bi-
zony én is a pályán játszva járultam volna hozzá a sikerhez, 
nem csupán azzal, hogy Kárpát-medence-szerte több millió 
magyarral együtt szurkolva 12. játékosként, közösen „fújtuk 
be” a csapatot a nyolcaddöntőbe.

Remélhetőleg az újabb Eb-szerepléssel, és egy esetleges 
tisztes helytállással a világ- és Európa-bajnoki címvédőt, illet-
ve a németeket is felvonultató „halálcsoportban” minél több 
hasonló gesztust kell még „elszenvednünk”.
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VEZÉRCIKK BORSOS SZABOLCS SZERINT NEM BESZÉLTÜNK ELEGET A BOLYAI-SORSRÓL

A jövőt jelenti az Apáczai-díj
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Borsos Szabolcs fi lozófi atanár Apáczai-díjas kötete ingyenesen elérhető többek között saját honlapján

 » „Olvashatók az apa-fi ú 
közötti levélváltások, egyéb 
feljegyzések, és levelek 
alapján kirajzolódik előttünk 
egy olyan tragikus sors, 
amelyről még nem beszél-
tünk eleget, és eljött az idő, 
hogy e mellett nem mehe-
tünk el szótlanul” – vallja 
Borsos Szabolcs, aki a díj 
rendeltetésének érzi a túlélő 
kisközösségek támogatását 
is a Kárpát-medencében.




