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int e lapszámunk más írása is utal rá, hogy volt idô,
amikor hazánkban a tehetségkutatást nemzeti ügynek

tekintették és állami intézkedésekkel is szorgalmazták. Kese-
rûen jegyezzük meg ismételten, hogy errôl mindig Adynk föl-
jajdulása jut eszünkbe: „Nekünk Mohács kell”…

Az is igaz, hogy a 8. osztályos általános iskola tényleges
megvalósulásával és a gyerekkultúra intézményesítésével
(szakkörök, versenyek, szemlék, táborok) nagyjából minden
tehetséges gyermek számára megnyílt a lehetôség, hogy a
startvonalra álljon (a szelekciós szûrôk a magasabb képzési
szinteken, elsôsorban a felsôoktatásban jelentkeztek és vezet-
tek sokszor éppen kontraszelekcióhoz). Minden éremnek
(legalább) két oldala van, de most már ezen a korszakon is túl
vagyunk. Mára a tehetséggondozás elsôsorban egyéni,
elsôsorban családi üggyé vált. Ma már a szelekció (és a kontra-
szelekció) nem politikai szándékok, hanem elsôsorban anyagi
források kérdése. Ezért hárul e téren is hatalmas feladat a civil
társadalomra. E téren – addig is, míg valamilyen nagyobb tár-
sadalmi sokk nem “tematizálja” újra a tehetségvédelmet – hi-
ánypótló szerepet játszanak a tehetséggondozó alapítványok.

Örülhetünk, hogy vannak.
2005. április 19-én az Országos Széchényi Könyvtár dísz-

termében tartották az Ács Kató Irodalmi Alapítvány kiállítás-
sal egybekötött eredményhirdetô ünnepségét. A tehetségku-
tató pályázat(ok) anyagát rangos szakmai zsûrik értékelték.
Az irodalmi zsûri elnöke dr. Nagy Attila, a Magyar Olvasástár-
saság elnöke, a képzômûvészetié dr. Marosi Ernô, a Magyar
Tudományos Akadémia alelnöke volt. A képzômûvészeti
anyagot idôszaki kiállításként a könyvtár VI. emeleti folyosó-
ján lehetett látni; ebbôl, valamint az irodalmi anyagból a szer-
vezôk kiadványt terveznek, miként az alapítvány pályázatai-
nak termését a múlt évben is bemutatták Szárnyalók. Az Ács
Kató Alapítvány egy évtizede (1994–2004) címû visszate-
kintô könyvecskéjükben.

Az ízléses kis antológia bevezetô részébôl megtudhatjuk,
hogy Ács Kató (1917–1989) irodalmi pályája is pályázattal in-
dult, melyet a magyar Gyermekbarát Egyesület egy osztrák és
egy német egyesülettel közösen hirdetett, majd szociálde-
mokrata szellemû lapoknál s a Kassák Lajos szerkesztette
Munka körében bontakozott ki. A háború után pedig az
írónô a Magyar Rádió „Miska bácsi levelesládája” címû “inte-
raktív” mûsorában levelezett a gyerekekkel.

Az alapító Kertész László (1915–2004) 1945 és 1948 kö-
zött a Munkás Kultúrszövetség rádiós mûsorát szerkesztette,
1947-ben a Színház- és filmmûvészeti Fôiskolán rendezôi dip-
lomát szerzett, ez évben megbízták a Szociáldemokrata Párt
kulturális osztályának vezetésével, majd a SZOT kulturális
osztályára került és a Mûvelt Népnél újságíróskodott. 1951-
ben az Állami Bábszínházhoz szerzôdött, majd 1956-ban a Fa-
luszínház (késôbbi nevén Déryné, majd Népszínház) fôren-
dezôje lett, ahol a mindenkori széljárásnak kitett mûsorpoli-
tika gályapadján több mint három évtizeden át következete-
sen azt vallotta, hogy „a falusi közönség elé is csak igényes
mûsorral szabad lépni”, s ezt az elvet prózai darabok megvá-
lasztásával és íratásával is, de elsôsorban vígoperai társulatá-
nak építgetésével igyekezett érvényre juttatni.

Az alapítvány legutóbbi (irodalmi és képzômûvészeti) pá-
lyázatának címe ez volt: „Amikor boldog vagyok”. Számtalan
budapesti, vidéki és határon túli iskolából érkeztek a pálya-
mûvek – melyek nem csak alkotóik tehetségét mutatják fel,

hanem arra is alkalmasak, hogy rajtuk keresztül betekinthes-
sünk a mai iskoláskorosztály érzelem- gondolat- és élmény-,
világába. A képek egyik része pozitív élményeket ábrázol, e
téren kiemelkedô szerephez jutnak az állatokkal való kapcso-
latok. „Boldog vagyok a tehénkémmel” – vallja egy 8 éves fiú
Berettyóújfaluból, egy másik, szintén 8 éves fiú Soroksárról
szeretett lovával ábrázolja magát. Egy ugyanilyen korú siklósi
fiú meg akkor boldog, „amikor a tanító néni megsimogatja”.
Ez már lehet akár vágykép is, mint ahogy az sem lehet min-
dennapos esemény a 9 éves jászberényi fiú életében, hogy
akkor boldog, „ha apa mesél az ágyban”.

Az irodalmi alkotások a társadalom polarizálódására mutat-
nak. Itt is szerepel a lovaglás, mint jómódú család gyereké-
nek kedvenc idôtöltése, de megjelenik a kevésbé jómódú ka-
maszlány frusztrációja is „trendi” osztálytársai között. Szem-
beötlô néhány beteg vagy így-úgy sérült gyerek vallomása is.
Nekik az jelenti a boldogságot, ha kijjebb kapaszkodhatnak a
„gödörbôl”. Nem szociális, nem is fizikai handicap, hanem
jogos büszkeség a magva annak az írásnak, melynek 13 év fiú
szerzôje azt beszéli el, hogyan szerkesztett össze – környeze-
te minden kétkedésére rácáfolva – darabokból egy kerék-
párt. Itt már – örömünkre – a gyermeki kreativitás szép pél-
dájával, az alkotás örömével találkozunk..

Sokkal áttételesebben tükrözi gyerekeink jellegzetes, ha
nem is mindegyikükben tudatosuló, nem is mindegyikük élet-

„Amikor boldog vagyok”
Egy mai tehetségvédô alapítvány munkájáról
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fenti címmel a Magyar Népfôiskolai Társaság – a Nemzeti
Civil Alapprogram támogatásával – ez év elsô félévében

tíz hétvégét felölelô bentlakásos képzést szervezett Balatonsze-
pezden.

A képzés célját bizonyára nem kell különösebben ecsetelni,
hiszen akik a civil szférában non-profit szolgáltató tevékenysé-
get végeznek, nagyon jól tudják, hogy az uniós pályázati techni-
kák elsajátítása létkérdés számukra.

A résztvevôk köre (a képzés célcsoportja) a Magyar Népfôisko-
lai Társaság és más, felnôttképzési tevékenységet folytató civil
szervezetek – angol nyelvi kommunikációs alapismeretekkel ren-
delkezô – nem fôhivatású munkatársaira terjedt ki. A tervezett lét-
szám 26 fô volt, az ország valamennyi régiójának képviseletében.

A tematika kézenfekvôen adódott a képzés céljából – azaz a
résztvevôk természetes idényébôl, hogy megismerjék az Euró-
pai Unió projekttámogatási szempontjait, pályázati rendszerét
és a támogatások elnyerésének technikáit. A tanfolyam ennek
megfelelôen elméleti, ismeretközlô elôadásokból és gyakorlati
foglalkozásokból, mûhelymunkákból épült fel. Legeredménye-
sebbnek azonban ezúttal is azok a képzési formák bizonyultak,
amelyek ötvözni tudják a két megközelítésmódot. 

Tekintve, hogy e sorok írója nem élte végig a kurzust, mind-
össze két hétvégét töltött Szepezden a képzés dereka táján, nem
lehet krónikása a munka egészének, csupán azokról a foglalko-
zásokról próbálhat képet adni, amelyek(b)en részt vett, és ame-
lyek a legmélyebb emléknyomokat hagyták benne.

Általánosságok helyett konkrétumok

Elsôként említendô az április közepén kiosztott – az addigi tanul-
mányok eredményességét, készséggé válását lemérni hivatott –
kérdôívek értékelése. A részvevôknek arra kellett röviden vála-
szolniuk, hogy a tanfolyam során megismert, elsôsorban uniós
pályázatok (HEFOP alprogramok, LADER+, INTERREG A, B,
Grundtvig 3, Grundtvig 3, valamint az NCA) közül melyikben lát
a maga (és szervezete) számára leginkább lehetôséget. A ki-
töltôknek röviden meg kellett fogalmazniuk a tematikát, il-
letôleg a problémakört, amiért a pályázatot kidolgozzák. A kö-
vetkezô pontban a program megvalósításával elérendô célt kel-
lett megfogalmazni. A továbbiakban a program idôtartamát kel-
lett jelezni, majd a bevonandó partnereket (-szervezeteket) és
azok szerepét, alapvetô feladatát kellett megnevezni. A gondo-
latsort a program fô célcsoportja(i)nak meghatározása zárta.

A kitöltött kérdôíveket (lényegében projekt-vázlatokat) gya-
korlott pályázók – Mihályfi Márta, az MNT fôtitkára és Ács Sán-
dorné, a Mezôföld Népfôiskola titkára – elemezték, tanácsokkal
szolgálván a pályázati eredményesség feltételeit és fogásait il-
letôen. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az elsô feltétel a
kiíró szándékának pontos megértése; már csak azért is, mert ez-
zel kell összhangba hoznia a pályázónak a saját célmeghatározá-
sát – elsôsorban tartalmi, ám szintén nem utolsósorban nyelvi
szempontból, a fogalomhasználat EU-s konvencióinak messze-
menô figyelembevételével. 

Uniós ismeretek 
– pályázati technikák civil szervezetek részére

Bevezetés a projektmenedzsment mûhelytitkaiba

A
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nyelv, hosszú ideig nem  szólaltam meg s mikor kollokviumra
került a sor, „bemagoltam” a félig értett szöveget, de magamtól
egy szót sem mertem volna a szövegen változtatni. Ugyanez a
kép tûnt elémbe, amikor egy-egy irodalmi olvasmányt szóról
szóra megtanultak gyerekeink, s ha rövid tartalmi összefoglalást
kívántam, sehogy sem akart menni a dolog. A dolgozatírásnál is
hasonlót éreztem, pl. A Tisza eredete c. kis olvasmányt szinte
szóról szóra írta le mindegyik emlékezetbôl, egy sort sem változ-
tatva rajta. Hogy mennyire teher lehet ezután az ilyen nyelv, ar-
ról késôbb Benes Simon Ágoston [ugyanaz a fiú, akirôl fentebb
esett már szó] tett egyik dolgozatában tanúbizonyságot. A Falu
végén kurta kocsma c. Petôfi-verset kellett illusztrálni, s Benes
félreértvén, végig nyöszörögte a verset prózában, a végén azon-
ban saját tetszése szerint odaírt még egy mondatot: „Jobban
mondva megismerteti Petôfi a falusi legények vigadozását.” De
hát mennyi idônek kellett eltelni addig, míg papírra kerülhetett
ez a mondat.

Ha mind ezeket figyelembe vesszük, könnyebb magyarázatot
találnunk év eleji némaságukra. Valóban veszedelmes dolog lett
volna ezt a némaságot félreérteni. De így megoldódik az „átfor-
dítás” rejtélye is, s végül ha nyelvük erejét és jogát elismerjük, el-
hisszük, hogy tudományuk is csak e jelrendszer tükrében mutat-
kozhatik meg, és ha komoly munkát akarunk végezni, e jelrend-
szerben mozoghatunk kölcsönösen és otthonosan.«

Az ifjú tanárember elsôdleges tapasztalásait, melyek a külön-
bözô „kódokat” használó embercsoportok közti kommunikáció
lehetôségének tanulságos és biztató példáiként hat évtizeden át
is megôrizték érvényüket, a belôlük levonható (egykorú kifeje-
zéssel) társas-lélektani, továbbá pedagógiai  következtetésekkel
együtt idôtálló értékeknek tekinthetjük. Azt az értekezô stílust
is, amely a legszélesebb közönség számára is biztosítani képes az
érthetôséget meg a személyre szóló megszólítottságot. Napja-
inkban is. Hisz’ kit hagyhat hidegen a kérdés: törôdjünk-e bele a
tudás-szakadékba; versenyezzen csak az európai meg a globális
arénában, aki akar meg aki tud; aki meg nem tud vagy nem akar
haladni a korral, hadd nyalogassa csak a sebeit, ahol és ahogy
akarja? Avagy azt kell-e végre megértenünk, hogy ebben az aré-
nában csapatverseny folyik (ha nem is akarjuk tudomásul ven-
ni), és annak van némi siker-esélye, akinek a csapattársai is jól
teljesítenek. Ennek pedig elsô számú feltétele, hogy a csapattár-
sak ismerjék és kölcsönösen segítsék egymást. Ezt nevezik jobb
idôkben – vagy inkább válságosabb idôkben, mert legföljebb
ilyenkor jelentkezik  – nemzeti szolidaritásnak.

E dolgozat igencsak ilyen idôben íródott. Az ifjú tanár nemzet-
szemléletét azonban nem a hadiállapot értékrendje formálta.
Sokkal inkább a népi mozgalomé, melynek értelmiségi elitje és
derékhada úgy akarta polgárosítani a társadalmi fejlôdésben le-
maradt rétegeket, hogy azok hagyományos szellemi értékei
megôrzôdjenek és visszahassanak a vezetô rétegek személetére.
(Népfôiskolai körben talán nem kell bôvebben utalni a grundtvi-
gi eszme, a dán példa iránytû-szerepére; de hogy közvetlenebb
forrásra is utaljunk, idézzük magát Karácsony Sándort: „Az az Eu-
rópa, mely egy tudatos felsôosztályon keresztülszûrve terméke-
nyíti meg az alsóosztály ösztönösen ázsiai észjárását, eredmé-
nyezni fogja végrevalahára azt, amit mindmáig keservesen nél-
külözünk: az egészséges magyar középosztályt. A magyar kultú-
ra váltógazdaságának elôfeltételét” – olvashatjuk éppen abban
az 1940-es almanachban, amelyben, Komjáthy is publikált.)

Szerzônk a maga részérôl cselekvô részt vállalt a népi mozga-
lom programjának megvalósításából, nem rajta és nemzedéktár-

sain, nem is mestereiken múlt, hogy a háború után nem a
grundtvigi romantikus, nem is a karácsonysándori plebejus-de-
mokrata szellem, hanem a népidemokratának kétes joggal becé-
zett, korántsam „mellérendelô”, sôt nagyonis alárendelô (felvilá-
gosodottnak sem nevezhetô) abszolutizmus határozta meg a (to-
tálisan átpolitizált) mûvelôdés- valamint tudománypolitikát (is).
Így arra sem volt mód, hogy a két világháború közt több-keve-
sebb befolyással bíró eszmerendszerek nyílt vitában szembesül-
hessenek bírálóikkal, kölcsönösen ösztönözve, netán kénysze-
rítve egymást téziseik alaposabb bizonyítására. Így hibernálód-
tak olyan tézisek és hipotézisek is, amelyek az 1943-ban írt és
1944-ben megvédett doktori értekezés eszmei premisszái közt
is föllelhetôk – ha nem is érintik érdemben a konklúziókat.

A szerzô fô mondandója ugyanis az volt, hogy a nyugat-euró-
pai országokban kialakult tehetségkutatási tesztmódszerek a mi
keleti régiónkban nem alkalmasak a tehetség „mérésére”. Töké-
letesen meggyôzô példákkal érvel a dolgozat amellett, hogy
pásztorkodó és földmûves nép tárgyias kultúrájában élô gyerek
(vagy akár felnôtt ember) csak elbukhat a nyugatias városi kultú-
rában ôshonos, logikai mûveletekre építô teszteken. (Találko-
zunk hasonló megállapítással – például az IQ-tesztek különbözô
kultúrákban való alkalmazhatóságát illetôen – a modern nyugati
pszichológiában is.)

Jeleznünk kell azonban a könyv leendô olvasói közül azok
számára, akik Kelet és Nyugat szellemtörténeties szembeállítá-
sát tudománytalannak tartják, meg azok számára is, akik a nem-
zetkaraktert a török és az ugor elem keveredésénél bonyolul-
tabb kérdésnek gondolják (hisz már a két világháború közti ant-
ropológiai kutatás élmezônye is óvakodott egyértelmû összefüg-
gést kimutatni a különbözô arányokban fellehetô rasszjegyek és
magyarság lelki alkata között), hogy az elméleti fejezetekben ha-
sonló nézetek is felbukkannak. A nézetrendszer, melyben a „ke-
letiség” afféle immanens értékként szerepel, szemben a „nyuga-
tisággal” – benne a magyar felvilágosodással és a nyelvújítással,
amely értékromboló, „talajidegen” elemként minôsül –, nem
Komjáthy szellemi terméke. Olyannyira élt a kor irodalmában és
közvéleményében, hogy a fentebb már idézett magyarságtudo-
mányi tanulmánykötet is több oldalról vitatja (gyökerét elsôsor-
ban a polgárosítást a németesítéssel összekapcsoló II. József-i
politkával szembeni nemzeti ellenállásban mutatván ki). Nota
bene: a második világháború utolsó éveiben kibontakozó „szel-
lemi honvédelem” is a Harmadik Birodalom erôszakos terjeszke-
désének jogos ellenhatása volt.

Kéretik tehát a kritikus olvasó, ne akadjon fönn egyes részle-
teken, az egészet nézze, ne annyira a premisszákat, mint inkább
a konklúziókat. Ezek közül is a legfontosabbat, hogy az okta-
tói–nevelôi munka során mindenféle tananyagnál és norma-
rendszernél fontosabb a személyes kapcsolat – melynek alapja a
személyiség (az egyik emberé is, meg a másiké is). Aki ezt a gon-
dolatot fogadja el az értekezés alaptételének – fôleg ha pedagó-
gus, de akkor is (vagy akkor még inkább), ha andragógus – egy-
részt egy szakmai “alapmû” ismeretével, másrészt (talán nem is
csak ráadásként) nem kis esztétikai élménnyel fog gazdagodni.

Komjáthy István: A tehetségkutatás magyar módja. Attraktor.
Máriabesnyô–Gödöllô, 2004.

trencsényi 

A könyv ára 1900 Ft. Kapható vagy megrendelhetô az Alexandra könyvesboltok-
ban (Bp. V. ker. Nyugati tér 7.; www.attraktor.hu; attraktor@xelero.hu
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Szükséges e ponton azt is megjegyezni, hogy nem (csupán) a
pályázati szakzsargon készségszintû puffogtatásáról van szó (bár
ez idô szerint is olyan készség, amelynek jobb, ha birtokában va-
gyunk, mint ha nem), de (szerencsére) nem ez a siker egyetlen
záloga. A pályázatbírálók (a brüsszeliek is) annyi rutinos – ám
tartalmatlan – frázist olvasnak, hogy szinte hálát éreznek, ha va-
lami konkrétumba botlik a tekintetük. 

Néhány kérdôív átböngészése során e sorok írója is rá tudott
érezni a hivatásos pályázatolvasók révedezô lelkiállapotára, s
maga is friss erôre kapott, amikor egy-egy pontosan megneve-
zett tervezett tevékenységre és/vagy célcsoportra bukkant.

Nyelvtanulás projektmódszerrel

Magyarországon egyelôre igen nehéz bármiféle szakmai képzés
tanulócsoportjának összeállítását idegen – akár angol  – nyelvi
kommunikációs alapismeretek meglétéhez kötni. Különösen
igaz ez a civil szférában. Esetünkben is a szakmai nyelvi készsé-
gek fejlesztését két csoportban kellett végezni. Nyilvánvalóan a
kezdô-csoport tanárának jutott a nehezebb feladat – bár Orbán
Zsolt növendékeinek sem az abszolút nulláról kellett indulniuk,
hiszen ha valakinek csak a napjainkban közhasználatú angol sza-
vak halmazát sikerül valami módon rendbe szednie, már akkor
is közelebb kerül a nyelvhez, és a javuló érzelmi viszony is köze-
lebb viheti a szisztematikus nyelvtanulás elhatározásához. Jó Alapozó nyelvi kurzus

Egyszerre két nyelven (angolul és projektül)
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könyv alakban frissen megjelent doktori értekezés a má-
sodik világháború fordulópontját jelentô 1943-as esz-

tendô közepén készült el, azokban a hónapokban, melyekben a
magyar értelmiség balatonszárszói számvetése érlelôdött. 26
éves szerzôje abban a szellemi környezetben nôtt fel, amelyben
a szárszói eszmélkedôk mozogtak, közülük is elsôsorban Kará-
csony Sándorhoz állt közel. Disszertációjának ihletôi közt talál-
juk a Karácsony-tanítvány Szathmáry Lajos Tanyai Tanulók Ott-
hona címû írását is, mely a magyar tehetségkutató és -gondozó
mozgalom egyik alapdokumentuma, s ugyanabban az almanach-
ban jelent meg, amelyben Komjáthy István verseit és mûfordítá-
sait olvashatjuk (A másik ember. Exodus.
Budapest, 1940). 

Ha az ifjú szerzô túlnyomórészt saját él-
ményeit feldolgozó disszertációjának gon-
dolatmenetében itt-ott nem egészen meg-
alapozott nézetekre bukkanunk, lássuk
azokat a maguk – történeti – helyén. Eb-
ben sokat segíthetnek (egyebek közt) a
doktorandusz diáksága idején és helyszí-
nén zajló Debreceni Nyári Egyetem
elôadásait közreadó Magyarságtudo-
mány és nemzetnevelés címû kötetben ol-
vasható tanulmányok is.

Nem azért kell hivatkoznunk e tanul-
mánykötetre, mintha szerzônk gondolatai
nem lennének elég szabatosak, és külsô
megvilágításra szorulnának. Sôt! Komjáthy
olyannyira világosan és érzékletesen fogal-
maz, hogy írása éppen ezáltal dobja le ma-
gáról a tudományos értekezés mûfaji kere-
teit, s teljes fegyverzetében az olvasó elôtt
áll a késôbbi mûfordító, szép- és nem utol-
sósorban ifjúsági író (talán elég e helyen a
Mondák könyvét említenünk, mely 13 ki-
adást ért meg az utóbbi ötven esztendô alatt). De éppen ezért
kell a szerzôt felnövesztô szellemi – és történelmi – talajra is utal-
nunk, hisz a disszertáció, A tehetségkutatás magyar módja né-
hány ponton annyira egyszerûen, mondhatni leegyszerûsítôen
fogalmaz, hogy nem egy olvasóban fölmerülhet a kérdés: vajon
saját, kiérlelt gondolatait hangoztatja a szerzô?

E disszonancia-érzés éppen azért zavarba ejtô, mert a „dolgo-
zat” túlnyomó gazdag és elsôdleges élményanyagot mutat fel, és
a feltárt tények elemzése is mélyreható és meggyôzô.

Az irodalmi színvonalon megírt (kötetnyi terjedelmû) érteke-
zés egy magyartanárnak a második bécsi döntés után visszake-
rült Észak-Erdély legtávolabbi csücskében szerzett tanítási ta-
pasztalatait értelmezi, elemzi – az adott korban nemzeti ügynek
tekintett tehetségvédelem nézôpontjából.

Eléggé sajnálatos, hogy e fogalom mindig a legmélyebb vál-
sághelyzetekben tud csak felbukkanni (az elsô világháborús
összeomlástól kezdve a két világháború közti idôkben több
ilyen „pillanat” is volt), de maradjunk szorosabb témánknál, az
1941-ben kultuszminiszteri rendelettel életre hívott tehetség-
védô intézményeknél, melyeknek egyikében, az észak-erdélyi
Beszterce Hunyadi János Állami Gimnáziumában kezdte pályáját
az 1917-es születésû, kisebbségi környezetben (a Csallóközben)
felnôtt ifjú tanárember. A rendelet értelmében tehetségvizsgá-
lattal (nem kevés jóindulattal és szemhunyással) kiválasztott he-
lyi, valamint a Székelyföldrôl és a „visszatért” terület különbözô

zugaiból toborzott magyar gyerekek kerültek a „bentlakásba”.
Itt kellett a pályakezdô tanárnak szembesülnie azzal a ténnyel,
hogy a hegyekbôl, szórványból jött tanítványai nem értik a taní-
tás nyelvét, hisz eddig jóformán csak családjuk és elszigetelt, ki-
sebb közösségek nyelvhasználata jelentette számukra a magyar
anyanyelvet. Eleinte maga is szenvedett a fiúk konok hallgatásá-
tól, de aztán saját maga is megélte azt a zavart, amelyet „a másik
emberben” kelt az értetlenség. Rá kellett jönnie, hogy elôbb ne-
ki kell megértenie és elfogadnia tanítványai nyelvét, elôször
azon kell velük szólnia, hogy aztán cserébe ôk is jóindulattal kö-
zelítsenek a másik nyelvhez, az iskoláéhoz. Gyönyörû leírását

olvashatjuk egy tanítvány szájából e jégol-
vadásnak:

» – Mikor idekerültem, még beszélni
sem mertem, hogy lekacagnak…
elôbbször csak hallgattam… s pajtások
mind lekacagtak bennünköt beszédün-
kért… még karácsony elôtt a tanár úr es
kérdezett tôlem egy olvasmányt, tudtam
es jól s mégsem mertem megszólamlani,
hogy akár egy szót elvétek… csak lassan
ment míg megtanultuk a nyelvet…

Lehajtja fejét és úgy beszél csendesen,
nyelvének kedves dallamosságával bájt kü-
lönös, szinte utánozhatatlan hangsúlyt köl-
csönözve minden mondatának. Magam is
elálmélkodtam az ôszinte vallomáson, ami
egészen szokatlanul hihetetlennek hang-
zott.
– Min bátorodtál meg mégis?
– Hát, amikor otthonról kezdtünk el be-
szélgetni, lassan megbátorodtam én es…
teccik látni, Gál Vilmos még most es úgy
hallgat, mint én akkor, ô még most se báto-
rodott meg… eccer a tanár úr Bodor Áron-

nal felállított bennünket s megszégyenített: ,ott áll a két jóma-
dár’ s akkor nagyon megszégyeltem magamat…
Ahogy beszélt, ott szorongatta magyar füzetét a kezében, ép

most olvasta fel belôle legújabb írását, a “vízvetést”; rákerítettem
a szót az írásra:
– Amint látom, megszeretted az írást?
– Meg… Ép most írtam le a „beteg gyógyítást”, de csak úgy úri

beszéd szerint, hogy el ne veszejjek valamit… ezután fogom
átfordítani…
Meg is ijedtem, hogy most meg valóban sikerült az úri beszé-

det annyira megtanulni, hogy a sajátját elfelejtette, de hamar
megnyugtatott a füzet, ahogy lapozni kezdtem.«

Mint búvópatak, bukkan elô e motívum sok-sok oldallal
odébb, de a kapcsolódás így is egyértelmû. Egy kis nyelv-ízlelge-
téshez az alábbi elmélkedés kapcsolódik:

»Ez a képekben gazdag nyelv, ez az eredeti szerkesztés nem
csoda, ha legyôzhetetlen akadályra talált a mi „felnôtt” és elvon-
tabb nyelvünkben. Tehát ha gyerekeinknél nyelvi nehézsé-
gekrôl beszélünk, egy cseppet sem túlzunk vele, különösen ha
figyelembe vesszük a magyar embernél ilyenkor bekövetkezô
makacs némaságot, köteles hallgatást egész addig, míg tökélete-
sen el nem sajátítja a „nyelvet”. Nem merném ezt ily határozot-
tan állítani, ha magam nem lettem volna hasonló helyzetben. A
megszállás alatt nemzetiségi iskolába voltam kénytelen járni
[Csehszlovákiában], emlékszem, mily nagy gondot okozott a

A

Elsô kézbôl a tehetségkutatásról
Olvasásra ajánljuk
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lenne, ha a továbblépésben is tudnánk segíteni. A haladó cso-
port munkájáról tudok többet mondani, minthogy mindkét láto-
gatásom alkalmával ennek lehettem részese. Az elsô pillanattól
kezdve megragadott az a szó szoros – és többféle – értelmében
is vett „projekt-módszer”, amellyel Czinkotai Renáta tanított. A
mindkét nyelvet anyanyelvi szinten beszélô tanár – eredeti szak-
máját tekintve – nem tanár. Azonban nem csak az angol nyelvet
beszéli anyanyelvi szinten, hanem a brit kultúrában is ugyanígy
otthon van, mivelhogy évekig élt az Egyesült Királyságban. S
hogy a pályázatok világában is hasonló tájékozottsággal mozog,

annak az a magyarázata, hogy fôhivatásaként fundraiserként
dolgozik, ami (félig) magyar fordításban talán forrásmenedzser-
ként hangzik. Tehát azt is mondhatjuk, hogy a haladó csoport ta-
nára hivatásos pályázó. 

Ennek megfelelôen a haladó csoport szakmai nyelvi képzése
(alkalmanként 4 óra) „csupán” annyiban különbözik egy (ma-
gyar) anyanyelven zajló pályázatíró tréningtôl, hogy angolul fo-
lyik. Mégpedig teljesen életszerû projektek megtervezésével és
megfogalmazásával (természetesen a magyar beszéd ennél a
csoportnál sem nélkülözhetô, de csak akkor szakítja meg a folya-

matos angol beszédet, amikor a tanár fen-
nakadást észlel a megértésben; ekkor
mintegy zárójelben hangzanak el a magyar
kifejezések).

Az elsô alkalommal erre a segítségre ke-
vesebb szükség volt, minthogy a szóban
forgó két projekt vázlata jókora papíron a
falra került (mint a PowerPoint prezentáci-
ónak valamilyen korábbi verziója). Az
egyik projekt a PHARE Access 2003 prog-
ramba illeszkedô állampolgári-jogi képzés
modellje volt, befogadó-állomáson élô me-
nedékkérôk számára, a másik pedig az
EQUQL 2005 keretében támogatott alap-
képzésé munkanélküli nôk részére.

A másik alkalommal nagyobb szükség
volt az anyanyelv használatára, mert ekkor
már nem csak beszélgetni kellett a már ol-
vasható projektekrôl, hanem eredeti, inno-
vatív projekteket kellett szabályosan, az
EU-s pályázatok nyelvén és logikája szerint
megfogalmazni. Így az egyik csoporttag ja-
vaslata mellett döntve, nyugdíjasklubok
klubjainak megyei ernyôszervezete szá-
mára terveztünk országjáró programo-
kat az idôs emberek életminôségének

A pályázati kiírásokról és feltételekrôl bôvebben a weben...

Autentikus tájékoztató a LEADER programról
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szinten elsôként kell kiemelnem az önkormányzattal való
együttmûködést, mely fôleg támogatásokban nyilvánul meg.
Oktatási, kulturális intézményeink midegyike jogi személy-
ként, vezetôinek többsége pedig természetes személyként
tagja az egyesületnek. Fontos törekvésünk, hogy minél több,
helyben tanító pedagógust vonjunk be a népfôiskola munká-
jába. E téren a legtöbb segítséget a Felsôbüki Nagy Pál Gimná-
ziumból kaptuk.

Az egyházzal való jó kapcsolat fenntartása részünkrôl ter-
mészetes. A rendezvények idôpontjáról való tájékoztatás nél-
külözhetetlen segítséget jelent közösségünknek. Ki kell emel-
nem a sajtóval és a kábeltelevízióval való együttmûködésün-
ket is, ez utóbbi segítségével szinte valamennyi lakásba elju-
tunk, nem csupán Kapuvár, hanem Csorna körzetében is.

Országos kapcsolataink részeként tagjai vagyunk a Magyar
Népfôiskolák Collégiumának, a Magyar Népfôiskolai Társas-
ágnak, valamint a Katolikus Népfôiskolai Mozgalomnak: min-
dez információt és anyagi segítséget is jelent.

Újszerû, rendhagyó próbálkozásaink is voltak: például az
Oktatási Bizottsággal közösen szervezett, Erkölcsi nevelés ré-
gen és ma címû elôadás, melyet a szokásostól eltérô helyszí-
nen, elsôsorban a helyi és vidéki pedagógusok számára szer-
veztünk. Az Apor Vilmos Népfôiskolával közösen megrende-
zett Keresztény népfôiskolák – elkötelezett közéleti Képvi-
selôk címû, egésznapos programmal sikeresen bizonyítottuk,
hogy közösségünk fegyelmezett szervezômunkával nagyobb
feladatok megoldására is képes. Nagy Péter népfôiskolai tag
fáradságos munkájának köszönhetôen a Gartai Népfôiskola
tevékenységével kapcsolatos információk az interneten is
olvashatók Kapuvár honlapján. Web-címünk: 
www.nagyi.hu/nepfoiskola (E-mail: nepfoiskola@ngo.hu)

Taglétszámunk a megalakulás óta háromszorosára emelke-
dett, jelenleg 65 fô. Rendezvényeinkre továbbra is hívunk és
szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt, hiszen a
népfôiskolát nem a magunk, hanem a város lakói számára
hoztuk létre.

Távlati elképzeléseinek meghatározásakor is az alapsza-
bályban megfogalmazott célokból indulunk ki: az emberek
tudatának helyes irányú befolyásolása, a magyarság, a nem-
zettudat erôsítése, az élni tudáshoz szükséges ismeret és tu-
dás megszerzéséhez való segítség megadása. Eddigi program-
jaink helyi közösségünk szellemi és erkölcsi épülését és a
szülôföld értékeinek megismerését szolgálták. A jövôben
fôleg az igényekhez és szükségletekhez igazítva – folytatva a
jelenlegi sorozatokat is – a családi élettel, a gazdálkodással
és a nyelvtanulással, történelmi múltunk további megisme-
résével kapcsolatos elôadások felé szeretnénk nyitni. A helyi
kulturális élet felélesztése mozgósítható energiákat szabadít
fel, ezért az ilyen rendezvényekkel az embereket a magány-
ból, a céltalan tévénézés helyett a közösség felé szeretnénk
elmozdítani. Tervezzük megfelelô feltételek megléte esetén
egy speciálisan gartai, kis példányszámú idôszakos újság ki-
adását is.

Távlati elképzeléseinket mindig csak fôbb vonalaiban fo-
galmaztuk meg, s az igényeknek és szükségleteknek megfe-
lelôen menet közben jött ötletekkel gazdagítjuk, ahogy a le-
hetôségeink ezt lehetôvé teszik. Programjaink megvalósításá-
hoz a Magyar Népfôiskolai Collégiumtól eddig rendszeres
anyagi segítséget kaptunk, melyet ezúton szeretnénk ôszin-
tén megköszönni. Támogatásukra nagy szükségünk van,
ezért arra a jövôben is számítunk, hiszen céljaink közösek.
Tevékenységünk eszmeiségét a KALOT négyes célkitûzése
hatja át: Kristusibb embert, Életerôs népet, Önérzetes ma-
gyart, Mûveltebb nemzetet.

Móricz Zsigmond szavaival élve: Jobb polgárt, Jobb hazafit
s jobb embert nevelni, ez a népfôiskola célja.

2005. május 1-jén a Gartai Népfôiskola zászlójának felszen-
telésére került sor, ami nagyon fontos esemény az egyesület
életében.

Degovics István
a GNF elnöke
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megôrzése érdekében. (Természetszerûleg több javaslat is el-
hangzott, de ez volt a legkonkrétabb és legéletszerûbb.)

Miután kialakult a projekt vázlata anyanyelven, egyenként,
menet közben megkerestük közösen és megjegyez(het)tük a té-
mával kapcsolatos angol kifejezéseket. Ekkor került föl a házra a
tetô: a pályázati adatlap kitöltése EU-konform angol nyelven.

A következô ilyen komplex nyelvórán már nem vettem részt,
de a házi feladatot még én is kézhez vettem. Angol nyelvû szó-
szedetet kaptunk a környezetvédelem témakörébôl – hogy a
szorgalmas(abb)ak figyelmét ne zavarja majd a következô mû-
helymunka során a „szótárazgatás”, hanem tudjon ki-ki a tervezô
munkára összpontosítani.

Nyílt fórum, mely nyíltabb is lehetett volna

Az EU-s pályázati technikákkal ismerkedôk némi ízelítôt kap-
hattak az „éles menetbôl” a képzési programba iktatott „Nyilvá-
nos fórum”-on, melyre a kurzus áthelyezôdött a balatonszepez-
di mûvelôdési házba. A fórum pontos címe ez volt: Kistérség-
fejlesztési program és a LEADER Magyarországon – Balaton-
felvidéki esettanulmány. Nyilvános fórum a térség képvi-
selôivel.

A képzési tervnek egyik igen fontos része volt a LEADER be-
mutatása, hiszen e program egyike azoknak a támogatási rend-
szereknek, melyek a rurális térségek felzárkóztatását hivatottak
segíteni. A „hagyományos” vidékfejlesztési politika korszerûsíté-
se érdekében jött létre ez a közösségi kezdeményezés, melynek
értelmében egy terület fejlesztési stratégiáját az abban részt
vevô önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból és civil szer-
vezôdéseibôl megalakuló helyi akciócsoport az ott élôk bevoná-
sával állítja össze. Az elkészült stratégia alapján a döntéshozó ke-
retösszeget határoz meg az akciócsoport/munkacsoport számá-
ra. Ezt helyi pályáztatás útján kell a végsô kezdeményezettek szá-
mára biztosítani. A helyi pályáztatás lebonyolításáért a Helyi Vi-
dékfejlesztési Munkacsoport a felelôs.

Az Unió fôleg három típusú kezdeményezést kíván támogat-
ni: a.) integrált, kísérleti területfejlesztési tervek kidolgozását;
b.) vidéki térségek közötti együttmûködéseket (régiók közötti
LEADER-csoportok közös projektben való részvételét közös tu-
dásalap és erôforrás felhasználásával a fejlesztési terv megva-
lósítása végett; c.) hálózatok kiépítését annak érdekében,
hogy a program résztvevôi kicserélhessék tapasztalataikat,
tudásukat, ötleteiket egy információs hálózaton keresztül.

Miután Nemes Kálmán, a hazai programirányító szervezet
képviselôje átfogóan ismertette a LEADER-programot, a közép-
dunántúli térség Balatonszepezdrôl nézve két legközelebbi kis-
térségének menedzsere ismertette – szintén nagy vonalakban –
a saját kistérségükre vonatkoztatott programot. Ismertették Ba-
latonfüred valamint Tapolca környékének földrajzi, természeti,
társadalmi valamint kulturális adottságait és utaltak az ezekre
építhetô fejlesztési lehetôségekre és lehetséges modellekre.

A fórum néhány, a környezô településekrôl érkezô részt-
vevôjének megnyilatkozásai is bizonyították, hogy – noha a hi-
vatalos pályázati kiírás még nem került nyilvánosságra – már e
kistérségekben is megindultak valamiféle tevékenységek a
LEADER keretében. A pályázati technikák elsajátítására nem ke-
vés idôt és energiát szánó kurzus-részvevôk – mint akik végre va-
lódi nyomra leltek –, élénk érdeklôdéssel vetették magukat a
konkrét információk után: hol, kik, mikor, pontosan mit is csi-
nálnak?! – ám valamennyire is kézzelfogható választ legföljebb
csak a mit kérdésre sikerült kapniuk.

Valójában tanulságos volt ez a fórum, egy szempontból azon-
ban alatta maradt a várakozásoknak: valamilyen rejtélyes (?) okból
nem volt teljesen nyílt. E képzés szervezôinek – meg még aligha-
nem sok másikénak – találniuk kell a késôbbiek során olyan pél-
dákat, „demonstrációs anyagokat”, melyeket a pályázatíró-kurzu-
sok résztvevôi élôben és szabadon tanulmányozhatnak. Csak így
érhetnek célba az Európai Unió támogatási programjai. Meg csak-
is így érhet célba hazánk is: hogy se ma, se holnap ne legyen net-
tó befizetôje az Unió költségvetésének.

Trencsényi Imre

„Hol láthatók a lokális együttmûködés példái?”  A kistérségi menedzserek egyelôre inkább globálisan gondolkodnak az együttmûködésrôl
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