
„LYUKASÓRA” AZ ORF MŰSORÁBAN
Március közepe óta az ORF1-es tévécsatornája déle-
lőttönként a diákoké. A Lyukasóra (Freistunde) című  
adás ismeretterjesztő fi lmekkel, fontos információk-
kal, friss hírekkel (ZIB Zack) várja a 10 éven felüli né-
zőket. 
Május 4-8-ig a Felsőőri Kétnyelvű Gimnáziumból köz-
vetítették a műsort, amelyben az intézmény és Bur-
genland tartomány arculatára jellemző sokszínűség 
kapott hangsúlyt. A tévénézők a német és az angol 
nyelv mellett a burgenlandi magyar és horvát nyelv-
vel és a népcsoportokkal is megismerkedhettek. Szó 
esett a térség földrajzáról és a Fertő-tó élővilágáról. 
Bemutatásra került a felsőőri Emlékút, amely a nem-
zeti szocializmus áldozataira emlékeztet. A virtuális 
zeneórán többek között magyar népdalokat, rajzórán 
pedig a portréfestésről tanulhattak a képernyők előtt 
ülők. A diákok előadásában egy régebbi felvételről el-
hangzott az osztrák himnusz háromnyelvű verziója is.

ÚJ ELNÖK A BMKE ÉLÉN
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 2020. július 
2-án tisztújító közgyűlést tartott az őriszigeti község-
teremben. A megjelentek között volt Christian Drobits 
parlamenti képviselő, Liszt Klara, Alsóőr polgármes-
tere, Manfred Wagner, Vasvörösvár polgármestere, 
Szuhai Viktor, Szombathely Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának tanácsnoka, Kádas Richárd felsőőri 
református lelkész, Szabo Ernő, az Alsóőri Otthon 
vezetője és dr. Plank Josef a BMKE egykori elnöke is. 
Zsótér Iris elnök összefoglalta az elmúlt periódus 
eseményeit, majd a pénztáros és a pénzügyi ellenőr 
beszámolóját követően egyhangú szavazással meg-
választották az egyesület új vezetőségét. A követ-
kező három évben Frauer Ludwig látja el az elnöki 
tisztséget, helyettesei Zsótér Iris és Rath Stefan. Az 
egyesület pénztárosa Gaal Helmut, helyettese Gaal 
Michael. Reiter Bernadette tölti be a jegyző tisztsé-
gét, helyettesei Liszt Eveline és Pal Kathrin. 
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VIRTUÁLIS ÉNEK-ZENE  
Május elején a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
ifjú népzenészei, a Szélforgók zenekar tagjai szoba-
koncertet adtak a népzenekedvelőknek és nem utolsó 
sorban saját örömükre. Két hónapig nem találkoztak 
és nem zenélhettek együtt. A videófelvételt a BMKE 
facebook oldalán tették nyilvánossá.

A csapat idén márciusban a 9. Magyar Országos Nép-
zenei Verseny döntőjében mérhette volna össze tudá-
sát a legjobb gyermek népzenészekkel.
Március közepéig a BMKE Énekköre keddenként 
tartotta rendszeres próbáit a kultúregyesület felsőőri 

székházában. A koronavírus-járvány miatt nemcsak a 
próbák, hanem a fellépések is elmaradtak. A közössé-
get, az együtténeklést nagyon hiányolták a tagok és 
Villányi Eszter kórusvezető egyaránt.

Ilyés Márton, a Burgenlandi Népdalműhely elnökhe-
lyettese segítségével – bár egymástól még mindig 
messze, de mégis közösen – videófelvételeket készí-
tettek. A dalokat a tavaly megjelent CD lemezről válo-
gatták. Ezek a felvételek is a BMKE facebook oldalán 
láthatók és hallhatók.



1992. szeptember 9-e, a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 
alapítása és megnyitása óta Udvari tanácsos Mag. Zsivkovits Martin 
vezeti az intézményt. Idén, a nyár folyamán nyugdíjba vonul. Ez alka-
lomból készítettünk vele interjút.

Milyen szerepe 
volt a Burgenlan-
di Magyar Kultúr- 
egyesületnek a 
Felsőőri Kétnyelvű 
Gimnázium létre-
hozásában?
Nagyon fontos 
szerepet játszott 
a BMKE a gimná-

zium alapításában. Tudomásom szerint már 1968-
ban, a BMKE megalakulása idején folytattak törek-
véseket annak érdekében, hogy Dél-Burgenlandban 
létrejöjjön egy magyar és horvát nyelvű gimnázium. 
Végül aztán a BMKE-nek sikerült kiharcolni a horvát 
kultúregyesülettel együtt, hogy az iskola székhelye 
Felsőőrben legyen – ehhez a leendő diákok szülei 
körében felmérést is végeztek. Szeberényi Lajos
és Gieler Aurelia egyesületi elnökök és gimnáziumi 
tanárok sokat küzdöttek az ügyért. Mindenesetre a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület évtizedekig 
szorgalmazta az iskola megalapítását Felsőőrben. 

Hogyan került Ön a Kétnyelvű Gimnázium igazgatói 
székébe? 
Már nagyon régóta részese voltam azoknak a fára-
dozásoknak, hogy a magyar és a horvát népcsoport 
számára Dél-Burgenlandban létrejöjjön egy gimná-
zium. Amikor Rudolf Scholten oktatási miniszter és 
Karl Stix tartományfőnök 1991. október 25-én jóvá-
hagyták a felsőőri székhelyet, megkeresett az akkori 
tartományi iskolatanács elnöke, hogy elvállalnám-e 
az előkészületi munkákat. Elvállaltam. Racz Mihály
polgármester rendelkezésemre bocsátott egy irodát 
a felsőőri városházán az előkészületi munkálatok el-
végzésére, mint pl. a jelentkezések fogadása 1992 
februárjától; tanárok felkutatása, akik vállalnák az 
oktatást; kapcsolatfelvétel a jövendőbeli diákok szü-
leivel stb. Öt évig ideiglenes vezetője voltam az isko-
lának. 1997 decemberében részt vettem egy meg-
hallgatáson, amelyet egy bizottság magyar nyelven 
folytatott a Kétnyelvű Gimnázium igazgatói állásának 
betöltése céljából. Vetélytársamat leköröztem, így 
két évre megkaptam az igazgatói megbízatást. Csak 
2000-ben lettem véglegesen igazgató. Összesen hat-
szor voltam a Debreceni Nyári Egyetem hallgatója.

Ha visszagondol az első évekre – mi változott meg 
leginkább az elmúlt 28 év alatt?
Kezdetben nem volt saját iskolaépületünk, a polgári 
iskolában és a szakmunkásképző iskolában helyez-
tek el bennünket. Tanáraink különböző dél-burgen-
landi oktatási intézményekben is tanítottak. Ezért 
nagyon bonyolult volt összeállítani az órarendet. 1995-
ben saját épületbe költözhettünk. Jelenleg tervben 
van a bővítés, erről  a médiák nemrég beszámoltak. 
A 1992/93-as tanév elején összesen 38 diákunk volt, 
az elmúlt 20 évben évente kb. 250 tanulónk. Az érett-
ségizettek között vannak olyanok, akik az egyetem 
elvégzése után már nálunk tanítanak.
Milyen jelentőséget tulajdonít a Felsőőri Kétnyelvű 
Gimnáziumnak a népcsoportnyelvek megtartása te-
rén? 
Különösen nagy jelentőséget. Mint ismeretes, nálunk 
az érettségizők nagyon magas színvonalú, kötelező 
írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelvből. Így a nyel-
vi kompetencia adott. Végzőseink várhatóan átadják 
majd gyermekeiknek a magyar nyelvet. Az iskolánk-
ban folyó néptánc-, népzenei és a népi kultúrát érin-
tő foglalkozásoknak köszönhetően végzős diákjaink 
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BESZÉLGETÉS ZSIVKOVITS MARTIN IGAZGATÓVAL

SZAKMAI PROFIL
 1955-ben született Pásztorházán (Stinatz) 
     kilencedik gyermekként (tízből) 
 Hatéves koráig horvát nyelven nevelkedett
 Kétnyelvű Népiskola Pásztorháza 
 A gráci ferences kolostor szemináriumának növen-

déke, a Gráci Akadémiai Gimnázium humán tagoza-
tának diákja (1973-ban érettségi)

 Egyetemi tanulmányok szerb-horvát, latin, ógörög 
nyelvből Grácban

 Nyelvi tanulmányutak Debrecenben, Lengyelország-
ban és Macedóniában 

 Egyéves egyetemi tanulmány a Zágrábi Egyetem 
Kroatisztika Tanszékén és a Tudományos Akadémián

 Horvát és latin nyelvtanár a leibnitzi és a birkfeldi 
     gimnáziumban
 Horvát és latin nyelvtanár a Felsőlövői Szövetségi 

Gimnázium és Szövetségi Reálgimnáziumban
 1991/92 Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium 

(előkészület)
  1988 óta a Gráci Egyetem bosnyák, horvát és szerb    

nyelvi lektora 
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fontos tisztségek betöltésére képesek a burgenlan-
di magyar népcsoport kultúrmunkájában. Ezenkívül 
hídépítő szerepet töltenek be a magyarországi kap-
csolatoknál. Érezhető, hogy sok szülő szándékozik 
gyermekét egyszer majd gimnáziumunkba küldeni.   
Ezért gondoskodnak arról, hogy gyermekük már az 
óvodában és népiskolában magyar nyelvű képzés-
ben részesüljön, mintegy felkészülve iskolánkra. Ez 
a népcsoport nyelvének fennmaradását szolgálja. 
Mennyire valósultak meg az alapításkor kitűzött cé-
lok? Mely területen adódtak nehézségek? 
A célok megvalósultak. Tehát a színvonalas magyar 
nyelvű képzés garantált. Ez abban is megmutatko-
zik, hogy a magyar nyelvből kötelező írásbeli érett-
ségi vizsgán, amelyet központilag, Bécsben állítanak 
össze, kiváló eredmények születnek. Ami bizonyíték 
arra, hogy az érettségiző diákok nagyon magas szin-
tű magyar nyelvtudással rendelkeznek. Öröm látni, 
milyen remekül működik a kétnyelvű oktatás, ami ter-
mészetesen összefüggésben van a tanári kar kiváló 
nyelvi kompetenciájával. 
Ráadásul gimnáziumunk egyéb téren is örvendetes 
módon magas színvonalon teljesít. 
A kihívásokkal – mint például a tankönyvek beszer-
zése, megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógu-
sok felkutatása stb. – sikeresen megbirkóztunk.  
Melyik volt a legszebb és legemocionálisabb pillanat 
a Kétnyelvű Gimnáziumban töltött évei során? 
Volt belőle néhány. Utoljára a hír, hogy Áder János, 
Magyarország köztársasági elnöke magas kitünte-
tésben részesít a magyar nyelv és kultúra iránti 30 
éves elkötelezettségemért, fókuszálva a Felsőőri 
Kétnyelvű Gimnáziumra. („Magyar Arany Érdemke-
reszt polgári tagozata kitüntetés az ausztriai magyar-
ság anyanyelvű oktatásának irányításában végzett 
közel három évtizedes munkája elismeréseként” – 
szerk.) 
2019. október 5-én, amikor a Felsőőri Vásárcsarnok-
ban megnyitottam az érettségi bálunkat és megem-
lítettem, hogy igazgatóként ez az utolsó bálom, az 
„utolsó” szónál elsírtam magam. Bálvendégek százai 
viharos tapssal díjazták elérzékenyülésemet, jeléül 
az iskolához fűződő szoros kapcsolatomnak. Ezen 
a bálon a mostani érettségizőktől két táblát kaptam, 
amelyen a gimnáziumunkban érettségizett mind a 
427 diák neve szerepel. Micsoda öröm! 
2017. május 17-én gimnáziumunk 25 éves jubileumi 
ünnepségén. Az intézmény alapítása jelentőségtel-
jes lépés volt, amit negyed évszázad elteltével ün-
nepeltünk.  
1995. május 18-án, amikor két államfő, Göncz Árpád 
és Thomas Klestil látogatást tettek iskolánkban. Mi-
csoda megtiszteltetés!

Még az iskola megnyitása előtt, amikor 1991. október 
25-én Rudolf Scholten oktatási miniszter és Karl Stix 
Burgenland tartományfőnöke a televízióban bejelen-
tette, hogy hosszas vita után Felsőőrben létesülhet a 
gimnázium. Megérte harcolni! 

Szomorú, hogy meg kell válnia a gimnáziumtól?
Igen, nagyon. Feleségemmel egy gyermekünk van, ő 
a mi Marijánk. De a Kétnyelvű Gimnázium a második 
gyermekem. Az iskolának élek, a szívem érte dobog.
Mi fog leginkább hiányozni az iskolával kapcsolatban? 
A diákokkal való kapcsolatot. A tanárokkal és az isko-
lai személyzettel való együttműködést. Figyelemmel 
kísérni, ahogy a tanulók népcsoportnyelvi kompeten-
ciája az érettségiig folyamatosan fejlődik. 
Mivel tölti majd nyugdíjas napjait? 
Feleségemmel, Ankával együtt kellemes sétákat te-
szünk majd és utazni fogunk. Ő tanárnő volt, egy éve 

nyugdíjas. Nagy 
örömmel tölt el, 
hogy unokáim-
mal, a tizenegy 
éves Simonnal 
és a kilencéves  
Lorenz-cel töb-
bet foglalkozha-
tok.
Fontos szá-
momra a ma-
gyar nyelv, 
irodalom, törté-
nelem és kul-
túra. Ezidáig 
hatszor vettem 
részt a Debrece-

ni Nyári Egyetemen. 32 éve vagyok a Gráci Egyetem 
horvát nyelvi lektora. Kutatásokat szeretnék végezni 
a Gráci Egyetem Kroatisztika Tanszékén. 
Köszönjük az interjút, Igazgató Úr. Sok örömöt és 
egészséget kívánunk nyugdíjas éveire!



HR Mag. Martin Zsivkovits ist seit 9. September 1992, seit der Eröff nung des Zweisprachigen Bundes-
gymnasiums Oberwart (ZBGO) der Direktor der Schule. Im Sommer wird er in den Ruhestand treten. 
Aus diesem Anlass baten wir ihn um ein kurzes Gespräch.
Wie sehen Sie die Rolle des Burgenländisch-Ungari-
schen Kulturvereins (BUKV) bei der Gründung des 
ZBGO?
Es war eine sehr wichtige Rolle, die der BUKV bei der 
Gründung des ZBGO spielte. Meines Wissens gab 
es bereits ab der Gründung des BUKV im Jahre 1968 
Bestrebungen, sich dafür einzusetzen, dass ein un-
garisches und kroatisches Gymnasium im Süden des 
Burgenlandes errichtet wird. Letztendlich ist es dem 
BUKV gemeinsam mit dem Kroatischen Kulturverein 
gelungen, Oberwart als Standort für diese Schule zu 
erkämpfen, auch nach vielen Befragungen der Eltern 
zukünftiger Schüler. Die Kämpfer dafür waren Prof. 
Ludwig Szeberényi und Prof. Aurelia Gieler. Auf je-
den Fall war es ein jahrzehntelanges Betreiben des 
Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins, diese 
Schule in Oberwart zu ermöglichen. 
Wie hat es sich damals zugetragen, dass Sie den 
Posten des Direktors des ZBGO bekamen?
Meinerseits gab es schon sehr lange eine intensive 
Beteiligung an den Bestrebungen, ein Gymnasium 
für die ungarische Volksgruppe und für die kroati-
sche Volksgruppe im Südburgenland zu errichten. 
Als Oberwart als Standort von Unterrichtsminister 

Rudolf Scholten und Landeshauptmann Karl Stix 
am 25.10.1991 festgelegt wurde, wurde ich in Folge 
vom damaligen Landesschulrat gefragt, ob ich bereit 
wäre, die Vorbereitungsarbeiten zu leisten. Ich habe 
zugesagt. Von Bürgermeister Michael Racz bekam 
ich im Rathaus der Stadt Oberwart einen Raum für 
die Vorbereitungen wie Anmeldungen ab Februar 
1992; Suche von Professoren, die bereit wären zu 
unterrichten; Kontakt zu den Eltern künftiger Schüler 
usw. Fünf Jahre lang war ich provisorischer Leiter.
Im Dezember 1997 war ich beim Hearing, das in 

ungarischer Sprache von einer Kommission abge-
halten wurde. Dabei ging es um die Besetzung der 
Direktorenstelle am ZBGO, wo ich den Mitbewerber 
übertroff en habe und vorläufi g für 2 Jahre als Direk-
tor bestellt wurde. Erst ab dem Jahre 2000 wurde 
ich defi nitiver Direktor. Insgesamt war ich 6-mal bei 
Sprachstudien in Debrecen. 
Wenn Sie an die ersten Jahre zurückdenken – was 
hat sich an der Schule in diesen 28 Jahren am meis-
ten verändert?
Zur Situation am Beginn: Wir hatten kein eigenes    
Schulgebäude, waren in der Hauptschule und Be-
rufsschule untergebracht. Alle unsere Lehrer waren 
zusätzlich an verschiedenen anderen Schulen des 
Südburgenlandes beschäftigt. Damit war die Erstel-
lung des Stundenplanes sehr kompliziert. 
Seit 1995 haben wir ein eigenes Gebäude. Ein Zubau 
ist geplant, darüber wurde unlängst medial berichtet.
Am Beginn, im Schuljahr 1992/93 hatten wir 38 Kin-
der insgesamt, die letzten 20 Jahre haben wir ca. 250 
Schüler pro Jahr. Einige Maturanten unserer Schule 
sind nunmehr nach Absolvierung des Studiums als 
Lehrer an unserer Schule tätig.
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GESPRÄCH MIT HR PROF. MAG. MARTIN ZSIVKOVITS

STECKBRIEF
 Geboren 1955 als neuntes von zehn Kindern in 

Stinatz
 Bis zum 6. Lebensjahr einsprachig, kroatisch er-

zogen
 Zweisprachige Volksschule in Stinatz
 Zögling des Seminars im Franziskanerkloster,    

Schüler des Akademischen Gymnasiums (humanis-
tischer Zweig) in Graz (Matura 1973)

 Studium der Sprachen Serbokroatisch, Latein,       
Altgriechisch in Graz

 Sprachaufenthalte in Debrecen, Polen und            
Makedonien

 Einjähriges Studium an der Kroatistik der Universität 
und an der Akademie der Wissenschaften in Zagreb

 Lehrer für Kroatisch und Latein am Gymnasium in 
Leibnitz und Birkfeld

 Lehrer für Kroatisch und Latein am BG und BRG 
Oberschützen

 Ab 1991/92 am ZBG Oberwart (vorbereitende Arbei-
ten)

 Seit 1988 Lektor an der Universität Graz für         
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
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Welche Bedeutung messen Sie dem ZBGO zur Er-
haltung der Volksgruppensprachen bei?
Eine sehr hohe. Wie bekannt, sind die Maturanten 
bei uns gefordert, auf sehr hohem Niveau schriftlich 
verpflichtend in Ungarisch zu maturieren. Die sprach-
liche Kompetenz ist somit gegeben. Es ist damit 
zu rechnen, dass unsere Abgänger die ungarische 
Sprache an ihre Kinder weitergeben werden. Die 
Beschäftigung mit Volkstanz, Volksmusik und Volks-
kultur an unserer Schule befähigt die Absolventen, in 
der kulturellen Tätigkeit der burgenländisch-ungari-
schen Volksgruppe wichtige Funktionen zu überneh-
men. Weiters fungieren sie durch ihre Tätigkeit als 
Brückenbauer zum Staate Ungarn. 
Man spürt, dass viele Eltern die Absicht haben, ihr 
Kind einmal in unser Gymnasium zu schicken. Da-
durch sind sie auch bemüht, den Kindern bereits im 
Kindergarten und in der Volksschule eine Ausbildung 
in ungarischer Sprache als Vorbereitung für unsere 
Schule angedeihen zu lassen. So dient dies der Er-
haltung der Volksgruppensprache. 
Konnten die bei der Gründung angepeilten Ziele ver-
wirklicht werden? Gab es in einzelnen Bereichen be-
sondere Herausforderungen?
Die Ziele konnten verwirklicht werden. Das heißt, 
eine sehr gute Ausbildung in der ungarischen Spra-
che ist gewährleistet. Das zeigt sich darin, dass bei 
der verpflichtenden schriftlichen Reifeprüfung aus 
Ungarisch, die ja zentral in Wien erstellt wird, sehr 
gute Leistungen erbracht werden. Das ist der Beweis 
dafür, dass die ungarische Sprache von den Matu-
rantinnen und Maturanten auf sehr hohem Niveau 
beherrscht wird. Es ist eine Freude zu sehen, wie gut 
die Zweisprachigkeit funktioniert. Das hängt natür-
lich mit der ausgezeichneten Sprachkompetenz der 
Lehrpersonen zusammen.
Zudem ist das Niveau unseres Gymnasiums in den 
sonstigen Leistungen erfreulich hoch.
Herausforderungen wie Beschaffung von ungari-
schen Lehrbüchern, Suche nach Lehrpersonen mit 
geeigneter Qualifikation etc. konnten zur Zufrieden-
heit bewältigt werden.
Was war Ihr schönster und emotionalster Moment 
am ZBGO?
Es gab derer einige. Zuletzt die Ankündigung, dass 
der Staatspräsident Ungarns, Áder János, mir einen 
sehr hohen ungarischen Orden für mein 30-jähriges 
Engagement für die ungarische Sprache und Kultur, 
fokussiert auf das Zweisprachige Bundesgymnasium 
Oberwart, verleiht. („Ungarisches Verdienstkreuz in 
der Ordensklasse Zivil für das Management des mut-
tersprachlichen Unterrichts der ungarischen Volks-
gruppe in Österreich” – Red.)

Am 5. Oktober 2019, als ich im Messezentrum Ober-
wart unseren Maturaball eröffne und erwähne, dass 
es mein letzter Ball als Direktor ist, beginne ich beim 
Wort „letzter“ zu weinen. Hunderte von Ballbesuchern 
quittieren diese meine Emotion ob der Verbundenheit 
mit meiner Schule mit tosendem Applaus. Bei die-
sem Ball bekomme ich von den jetzigen Maturantin-
nen und Maturanten zwei Tafeln mit den Namen aller 
427 Maturantinnen und Maturanten, die an unserem 
Gymnasium maturiert haben. Welche Freude!
Am 17. Mai 2017 bei der 25-Jahr-Feier unseres 
Gymnasiums. Die sinnstiftende Gründung dieser In-
stitution wird nach einem Vierteljahrhundert gefeiert.
Am 18. Mai 1995, als zwei Staatspräsidenten, Göncz 
Árpád und Thomas Klestil unsere Schule besuchten. 
Welche Wertschätzung!
Noch vor der Eröffnung der Schule, am 25.10.1991 
verkünden der damalige Unterrichtsminister Rudolf 
Scholten und der damalige Landeshauptmann des 
Burgenlandes Karl Stix über das Fernsehen, dass 
nach vielen Diskussionen über den Standort das zu 
errichtende Gymnasium in Oberwart seinen Platz fin-
det. Der Kampf hat sich gelohnt! 

Sind Sie traurig, die Schule zu verlassen?
Ja, sehr. Ich habe mit meiner Frau ein Kind, das ist 
unsere Marija. Aber unser Zweisprachiges Gymna-
sium ist mein zweites Kind. Mein Herzblut rinnt für 
diese unsere Schule, mein Herz schlägt für diese 
Schule.
Was werden Sie am meisten an der Schule vermis-
sen?
Den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern. 
Die Arbeit mit dem Lehrer- und Nichtlehrerpersonal. 
Vor Ort zu sehen, wie die Sprachkompetenz in den 
Volksgruppensprachen bei den Schülern bis zur Ma-
tura kontinuierlich wächst.

Wie werden Sie Ihren Ruhestand verbringen?
Ich werde mit meiner Frau Anka eine gemeinsame 
schöne Zeit mit Spaziergängen und Reisen verbrin-
gen. Sie war Lehrerin und ist seit einem Jahr in Pen-
sion. Auf die intensive Beschäftigung mit unseren 
Enkelsöhnen Simon (11 Jahre) und Lorenz (9 Jahre) 
freue ich mich sehr. 
Die ungarische Sprache, Literatur, Geschichte und 
Kultur sind mir ein Anliegen. Sechsmal habe ich bis 
jetzt am Sommerkurs der Universität Debrecen teil-
genommen. Seit 32 Jahren bin ich an der Uni Graz 
Lektor für Kroatisch. Ich möchte Studien auf der 
Kroatistik an der Universität Graz betreiben.
Herr Direktor, vielen Dank für das Gespräch. Für den 
Ruhestand wünschen wir Ihnen viel Freude und Ge-
sundheit!



A távoktatás fogalma nem ismeretlen számunkra, hi-
szen az egyetemi és főiskolai képzésben jelen volt 
ez a forma már az internet és a digitalizáció előtt is, 
természetesen az akkori kommunikációs eszközök 
igénybevételével. Ezt az oktatási módot a modern 
kor elektronikai eszközei és a világháló lényegesen 
egyszerűbbé tették. Mit jelent azonban az elektroni-
kus távoktatás iskolai környezetben, a többségében 
kiskorú diákok képzésében, amikor egyeduralkodó-
vá válik a távmunka? Hiszen eddig senkinek eszé-
be sem jutott volna, hogy egy iskolai oktatás úgy is 
lehetséges hosszabb ideig, hogy sem a tanár, sem 
a diák nem jár be, nem a tanteremben találkozik egy-
mással, hanem csupán elektronikus levelezés vagy 
videókonferencia formájában. 
Az elmúlt évek, sőt évtizedek során egyre inkább te-
ret nyert a digitalizáció az iskolákban. Ennek hasznát 
és aktualitását nem kérdőjelezi meg senki. Azonban 
azt, hogy ez szinte egyik napról a másikra nélkülöz-
hetetlenné válik, senki nem feltételezte a 2020-as év 
márciusáig.
Hogyan zajlott a távoktatás a népcsoportnyelvek, így 
a magyar nyelv tanításában? Burgenlandban hagyo-
mánya van már a digitális oktatásnak, hiszen több, 
mint 10 éve létezik egy platform, amelyet diákok és 
tanárok egyaránt, bár tantárgytól és személytől füg-
gően különböző intenzitással használtak már eddig 
is. A népcsoportnyelveket tanítók, ill. tanulók számá-
ra a Burgenlandi Pedagógiai Főiskola szervezésében 
létrejött egy Nyelvi Műhely, amelynek keretében pe-
dagógusok állítanak össze és bocsátanak rendelke-
zésre feladatokat. Emellett szintén hosszú évek óta 
lehetőség van az iskolai osztályok, csoportok számá-
ra egy platformon, melynek neve LMS (Lernen mit 
System), ún. kurzusokat létrehozni, amelyeknek ke-
retében a tanár a saját tanulóival alkot egy csoportot, 
ezen belül feladatokat ad, javít, küld vissza, a tanuló 
itt fogadja a tanár által javított munkáját, és nyomon 
tudja követni teljesítményének értékelését is. Ez a 
rendszer a távoktatás keretében szinte egyeduralko-
dóvá vált, kiegészülve a videókonferenciák rendsze-
rével. 
Bármennyire is ismert volt már bizonyos mértékben 
a digitális oktatás, 2020 márciusa mégis lényeges 
változást hozott diák és tanár számára. Az otthoni 
tanulás több tekintetben kihívás volt a tanulók szá-
mára: Azok, akik még nem részesültek számítás-
technika-oktatásban, nehezebben boldogultak a 
technikával. Ha a családban több személy (testvé-
rek, esetleg szülő és gyerek) osztozott a számítógé-

pen vagy laptopon, meg kellett szervezni, ki mikor 
dolgozik. Aki nem tudja a saját idejét beosztani, a 
feladatait önállóan elvégezni, az nehéz helyzetbe 
került. Vannak olyan tanulók, akik csak a folyamatos 
tanári segítség és kontroll mellett képesek teljesíteni. 
Az ő számukra ez a nyolc hét, illetve a 14 év felettiek 
esetében tíz hét távoktatás óriási kiesést jelentett. 
A tanár szemszögéből nézve szintén sok tekintet-
ben másfajta munkát kívánt ez az időszak. A diákok-
kal való kommunikáció legnagyobbrészt írásban, a 
platformon keresztül történt, ahová a tanár feltette a 
feladatokat, majd kijavítva visszaküldte a diák meg-
oldásait. Egy másik kapcsolattartási lehetőséget a 
videókonferenciák nyújtottak. Az iskolai tanító-neve-
lő munkában olyan fontos személyes kapcsolat, a 
közvetlen kommunikáció, az azonnali visszajelzés, 
(akár csak testbeszéd formájában), a közösségben 
végzett munka fejlesztő hatása stb. ebben a hosszú 
időszakban hiányzott. 
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szülőkre hárult fel-
adatokat sem. Hogy csak néhány példát említsünk: a 
gyermek támogatása a napi rendszeresség kialakí-
tásában, a technika kezelésének megtanítása (külö-
nösen a kisebbek esetében), a feladatok megoldásá-
ban szükséges segítségnyújtás – mindez a szülőre 
maradt. 
Az újrakezdés után kapott tanulói visszajelzések 
igazolják azt a tanári benyomást, hogy szükségmeg-
oldásnak megfelelt a kizárólagos távoktatás, mivel 
volt már bizonyos mértékben tapasztalat a digitális 
feladatmegoldással kapcsolatban, nem kellett az 
első lépésekkel kezdeni, de hosszútávon semmi 
esetre sem helyettesítheti a távoktatás az iskolai 
jelenlétet, a közvetlen tanár–diák kapcsolatot és a 
közösség személyiségfejlesztő szerepét. Nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni, hogy iskolai oktatásról 
beszélünk, elsősorban kiskorú tanulókról, akiknek 
többsége még nem rendelkezik akkora önállósággal, 
felelősségtudattal és kötelességérzettel, hogy a sa-
ját érdeklődése, motivációja és általános műveltsé-
ge elegendő legyen az egyéni tanuláshoz. A családi 
helyzet és háttér sem minden esetben olyan, hogy 
több tanár szakmai és pedagógiai segítségét tudná 
pótolni a szülő. Így a tanulók esélyegyenlősége to-
vább csökken. 
Az elektronikus távoktatás pozitív elemeit érdemes 
ötvözni a személyes jelenléti oktatással, hogy tanár 
és diák egyaránt eredményes munkát végezhessen. 
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VÁLASZ A VÁLSÁG KIHÍVÁSAIRA AZ ISKOLA VILÁGÁBAN: 
ELEKTRONIKUS TÁVOKTATÁS

FIin OStRin Mag.ª Pathy Lívia,
a gimnáziumok és szakképző intézmények

magyartanításának szakfelügyelője



Ez év márciusában nem várt kihívás elé került az 
oktatás. A COVID-19 vírus gyors terjedése miatt az 
iskolákat egyik napról a másikra kellett bezárni, a 
tanítóknak, a tanároknak és a tanulóknak át kellett 
állniuk a távoktatásra. Természetesen ezt tettük a 
magyarnyelv-oktatásban is.
A burgenlandi népiskolákban és középiskolákban kö-
telező tantárgyként, illetve szakköri formában folyik 
magyartanítás.
A kétnyelvű népiskolák, illetve népiskolai osztályok 
és a német nyelvű osztályok a magyar mint kötelező 
tantárggyal kicsit könnyebb helyzetben voltak, hiszen 
ezek a gyerekek heti több órában tanulják a nyelvet, 
mindennapjaik része a magyaróra, a magyar nyelv. 
A szakkörök (heti 1 óra) formájában magyart oktató 
kollégák nehezebb helyzetbe kerültek.
Az iskolák feladata volt a tanulók elérésének meg-
szervezése, a tananyagközvetítés módjának kidol-
gozása. Többféle megoldás született, a tanulók ér-
dekeit messzemenően figyelembe vevő rugalmas 
szervezéssel. A legfontosabb szempont az volt, hogy 
egyetlen tanuló se kerüljön hátrányba, ne essen ki 
az iskola látóköréből. Nagy segítség volt ebben az 
időszakban, hogy Burgenlandban két nagy online 
platform is rendelkezésre áll, melyek már régóta is-
mertek és használatosak a magyartanárok körében 
is: a skooly és az lms. Mindkettő alkalmas a tanár, 
diák, szülő közötti kommunikációra. Feladatokat, a 
feladatok javításait kapták ezeken keresztül a tanu-
lók, s állandó kapcsolatban állhattak tanáraikkal.
Példás az a hozzáállás, ahogy a magyartanárok 
egymást támogatták, segítették a távoktatás idősza-
kában. A tanárok által a skooly-ra feltöltött és köz-
kinccsé (szabaddá) tett feladatok száma megsokszo-

rozódott. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a 
kollégáknak ezért az együttműködésért!
A feladatok nagyszerűsége abban áll, hogy nem 
csak képekkel, hanem hanganyaggal és videókkal is 
lehet készíteni e-könyveket, játékokkal, dalokkal is ki 
lehet egészíteni azokat. Így a tanulók érdekes és iz-
galmas tananyagot kaphatnak. Feladatlapok, hallás 
utáni értési feladatok, e-könyvek, olvasási gyakorla-
tok sokasága található itt. Ezeket gyakran használ-
ják tanáraink és tanulóink az iskolai munkában, de 
a távoktatás idején is nagyon jó szolgálatot tettek. A 
tanulók önállóan, tehát otthon és egyedül is dolgoz-
hatnak, és azonnali visszajelzést kapnak arról, hogy 
helyesen oldották-e meg a feladatot. Fontos, hogy a 
kiejtés gyakorlásához audio anyagok is rendelkezés-
re állnak.
Természetesen mindezek nem helyettesítik az élő 
kapcsolatot tanár és diák között, különösen a nyelv-
tanulás esetében, ahol a kommunikációnak, a be-
szédnek, a testbeszédnek, gesztusoknak, mimiká-
nak meghatározó szerepe van. 
A tanulók egyöntetű véleménye, hogy az elszigetelt-
ség, az iskolai és osztályközösség hiánya volt a leg-
nehezebben elviselhető a távoktatás időszakában. 
Többen számolnak be arról, hogy nehéz volt az időt 
jól beosztani, olyan napirend szerint élni, ahol a ta-
nulásnak meghatározott ideje, helye volt. Akiknek ez 
sikerült, könnyebben teljesítették a feladatokat. 
Reményeink szerint szeptembertől visszaáll az is-
kolába járás szokásos rendje, és a távoktatásban 
szerzett tapasztalatok beépítésével folytathatjuk a 
munkát.
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TÁVOKTATÁS A COVID-19 IDEJÉN 

Az Ausztriában élő magyarok is megemlékeztek jú-
nius 4-én a Trianoni Békeszerződés 100. évforduló-
járól, és több egyesület is megünnepelte a magyar 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
által meghirdetett Nemzeti Összetartozás Napját. 
Salzburgtól Bécsig a magyarok a megemlékezés 
legkülönbözőbb módjait választották.
Magyarország Bécsi Nagykövetségének munka-
társai a Bank Gasse-i épület elé felsorakozva, egy 
nemzetiszínű szalaggal élőláncot alkotva ünnepelték 
meg a Nemzeti Összetartozás Napját. 
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület is csatlakozott 
a Nemzeti Összetartozás Napjára szervezett #ösz-
szetartozás100folk magyarországi mozgalomhoz. 

Táncoljuk körbe a Kárpát-medencét! mottóval a 
szombathelyi Szökős Néptáncegyüttes és a Gencs-
apáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes felhívásban 
kérte a Kárpát-medence hagyományőrző közössé-
geit, hogy videófelvételen mutassák be a tájegysé-
gükre jellemző táncokat. Az elkészült felvételekből 
közel félórányi videómontázst készített június 4-re, a 
Nemzeti Összetartozás Napjára Sztanó Hédi és Pál 
István „Szalonna”.
Őrisziget központjában rögzítették azt a felvételt, 
amelyen az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes tag-
jai, Zsótér Iris és Zsótér Zoltán vasi seprűst, csárdást 
és friss táncokat mutatnak be. A zenét a Csörge Nép-
zenei Együttes szolgáltatta.  

TRIANON 100 ÉVE

FI Hütler Andrea,
a kötelező iskolák magyartanításának szakfelügyelője
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kezdőknek és haladóknak

kétnapos műhelyfoglalkozás

2020. JÚLIUS 11-12.
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UNGARISCHE
FERIENSPRACHKURSE
NYÁRI MAGYAR
NYELVTANFOLYAMOK
27. – 31. Juli 2020 | Oberwart
2020. július 27 – 31.
für Schüler von 7–10 Jahren
7–10 éves diákoknak

27. – 31. Juli 2020 | Siget in der Wart
2020. július 27 – 31. | Őrisziget
für Schüler von 9–15 Jahren
9–15 éves diákoknak

31. August – 4. September 2020 | Oberwart
2020. augusztus 31 – szeptember 4.
für Schüler von 11–15 Jahren
11–15 éves diákoknak

Orte: 
• Vereinslokal BUKV, Oberwart 
• Evang. Gemeindesaal Siget/Wart

Helyszínek:
• BMKE székház, Felsőőr
• Evang. Gyülekezeti Terem, Őrisziget

ANMELDUNG|JELENTKEZÉS
03352 38489 | offi ce@bukv.at

ANMELDEFORMULAR|JELENTKEZÉSI LAP 
www.bukv.at  

BEITRAG | RÉSZVÉTELI DÍJ
€ 35,- 
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