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Székely Győző 
 

Tavaszi–nyári előzetes 
 

Lapunk tizenkettedik évfolyamát összevont, tavaszi–nyári számmal indít-
juk, ezzel próbálunk a huszonkettedik nyári akadémia résztvevői számára is 
minél gazdagabb és – reményeink szerint – érdekesebb anyagot nyújtani. 

Műhely rovatunk első írásában Fodor László tanár úr folytatja az egészség-
gel kapcsolatos – előző számainkban megkezdett – írásainak sorozatát. Tanul-
mánya témájaként ezúttal olyan fogalmat választott, amelyet „legkönnyebben 
annak hiánya síkján” lehet meghatározni: a lelki egészség fogalmát. A lélek 
egészségének védelme össztársadalmi feladat – állítja a szerző –, melyet minél 
korábban el kellene kezdeni. Napjainkban, „a felgyorsult, folyamatosan változó 
és egyre több követelményt előtérbe hozó világában, a teljesítményre, a versen-
gésre, a fogyasztásra és a materiális növekedésre való erős összpontosítás kö-
rülményei között jóval fokozottabban vagyunk kitéve a stresszhatásoknak, és 
nagyobb valószínűséggel kerülünk olyan élethelyzetekbe, amelyek kockázatot, 
veszélyt jelentenek lelki életünk egészségének szempontjából” – olvashatjuk az 
írásban. Éppen ezért, a mentális egészségmegőrzésnek kora gyermekkortól kell 
kezdődnie, és ebben nagy szerepet kapnak az oktatási-nevelési intézmények is: 
„Az iskolai lelki egészségvédelem (…) érdekében többek között szervezetten 
(órarendszerűen) oktatni kellene a lelki egészség alapvető témáit, mindenekelőtt 
a lelki egészség megőrzésének technikáit és módszereit, formálni kellene a lelki 
egészség megőrzésének készségeit és szokásait.” 

A lelki egészség megőrzésének számtalan, az oktatásban-nevelésben hasz-
nálható módozata közé tartozik az önismeretet, az identitást, a valamely kultu-
rális közösséghez tartozás érzését erősítő ismeretek oktatása is. Ehhez a témá-
hoz Tarján Gábor tanár úr tanulmányát ajánljuk, melyben a szerző a napjaink-
ban egyre nagyobb hangsúlyt nyerő tantárgy, a magyarságismeret oktatásának 
szükségességét és lehetőségeit, lehetséges tartalmi elemeit tárja az olvasók elé. 
„Sajnos manapság többnyire azt tapasztalhatjuk, hogy a pedagógusképző in-
tézményeinkben végzettek jelentős része egyáltalán nem kap semmilyen szak-
mai felkészítést a magyarságtudat kialakításának módjairól. Ez különösen a 
közoktatás alsóbb szintjein – az óvó- és tanítóképző intézetekben – tartható 
komolyabb hiányosságnak” – állapítja meg a szerző a magyarországi képzésről, 
miközben az oktatás új koncepciójának megállapítását sürgeti. Az ismeretek 
oktatásának kérdése azonban nemcsak magyarországi kérdés. A Kárpát-meden-
cei és a távolabbi külhoni magyar közösségek számára a feladat fokozottabb 
odafigyelést igényelne, hiszen a legtöbb régióban egyáltalán nem, vagy – ahogyan 
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Erdélyben is – csak választható, ún. opcionális tantárgyként találkozhatnak a 
tanulók nemzetiségük kultúrájával, hagyományaival, történelmével; a szülők ké-
résére – ha van, aki az ismereteket megfelelő módon oktassa, és ha megszület-
nek a tantárgy témához méltó tankönyvei és segédletei. 

A korábbi évtizedek oktatási gyakorlata – a korabeli tankönyvek és szöveg-
gyűjtemények – a képet a szöveg kísérőjeként, kiegészítőjeként használta. A mai 
szemlélet azonban a képet egyre inkább a tanítás-nevelés egyik legfontosabb 
eszközeként kezeli, és mind a nevelésben, mind az oktatásban kiemelt szerepet 
szán a kép alkotási folyamatának és az értelmezésének is. Az előbbi folyamatról 
Muhi Sándor, az utóbbiról Benő Eszter értekezik – mindketten mesterfokon.  

Szabó Kálmán Attila tanár úr „örökségként” az erdélyi oktatás egy nagyon 
nehéz és szomorú szakaszát tárja elénk: a száz éve kirobbant világháború hatá-
sát az erdélyi tanítóképző intézményekre. A jól dokumentált írásból nemcsak az 
intézmények egyre nehezedő életéről, az 1916-os román betörés okozta károk-
ról és megpróbáltatásokról értesülhetünk, hanem beleolvashatunk a hadba vo-
nuló tanítványokhoz intézett búcsúztatóba és a frontszolgálatot teljesítő tanító-
jelöltek lövészárokban megfogalmazott leveleibe is. „Száz év távlatából is ösz-
szeszorul az ember szíve” – írja a szerző. 

A világháború éveiben, 1917-ben a magyar kormány egy középiskolai ta-
nárt, irodalomtörténészt küld Bukarestbe, hogy „az erdélyi románság irredenta 
mozgolódásainak bukaresti szálait kibogozgassa”* A „kibogozó” – akiről 2000-
ben iskolát neveztek el a háromszéki Gelencén – személyéről, páratlanul érde-
kes életútjáról, pedagógiai nézeteiről az Örökség és Portré rovatunk több írásából 
is tájékozódhatnak olvasóink; és Ozsváth Judit jóvoltából megismerkedhetnek 
a neves tanár munkásságát ma kutató neveléstörténésszel is. 

A „szívszorító” világháborús eseményekről szóló írások mellett végezetül 
mindenképpen a derűsebb témájú írásokra hívnánk fel vakációra készülő peda-
gógusaink figyelmét: a Módszer-Tár rovatunkból megtudhatják, hogyan fogadták 
a püspökladányi gyermekek a Galambnagymamá-t (Faragó Katalin lecketerve), 
milyen hidak és cölöpök szolgálnak a korszerű olvasóvá nevelésben (Gődény 
Andrea és Sinkó Judit tanulmánya és műhelyfoglalkozásai), a Könyvespolc-ból 
hogy milyen volt a Zászlónk (Jáki László leírásában), és milyen volt a Radnóti 
Miklóst „a rőt sövény előtt” váró hitves (Málnási Ferenc emlékezése); Ady 
Endre kalotaszegi rokonságáról és a száz évvel ezelőtti leánykérésről pedig Pé-
ter Mónika kalotaszentkirályi tanárnő írásából szerezhetünk érdekes ismerete-
ket. És még egy – ezúttal örömteli – száz éves eseményről: a Nyugat-ban 1914-
ben napvilágot lát A Kalota partján…  

                                                           
* Gagyi Jenő: Jancsó Benedek Bukarestben. In Asztalos Miklós (szerk.) Jancsó Benedek 

emlékkönyv. Budapest, 1931, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 23. p. 
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Fodor László 

 

A lelki egészség  és a pszichikus működések zavarai  
 
1. A lelki egészség fogalma 
 

A lelki egészség bonyolult fogalmának meghatározását nagyon sokfélekép-
pen közelíthetjük meg. Utalhatunk például arra az egyszerű tényre, hogy az 
egyén nem rendelkezik sem értelmi, sem érzelmi, sem akarati, sem jellembeli, 
sem pedig viselkedésbeli zavarokkal, úgymond a normálistól (a megszokottól, a 
hagyományostól, az egyöntetűen elfogadottól, a sorból ki nem lógótól, az átla-
gosnak megítélttől, a szabályosnak felfogottól, a konvencionálistól) többé-
kevésbé eltérő rendellenességekkel. Egyértelműnek látszik, hogy a lelki egész-
séget a legkönnyebben annak hiánya síkján határozhatjuk meg. A mentális vagy 
viselkedési zavar hiánya azonban még távolról sem mond el mindent e sokté-
nyezős terület lényegéről. Ugyanis a lelki egészséget nem tekinthetjük azonos-
nak a lelki betegség hiányával, jóllehet annak mindenekelőtt éppen ez az elma-
radhatatlanul szükséges alapja, mintahogyan a központi ismérve is. A lelki 
egészség fogalmához szorosan kötődik az örömélményekben és pozitív érzel-
mekben gazdag jóllétérzés, a hatékony, aktív és kreatív adaptációs képesség, s 
úgyszintén számos személyiségjegy (önértékelés, önazonosság-tudat, megküz-
dés, feszültségelviselés stb.) megfelelő minősége is. Az előbbiekhez hozzá kell 
tehát feltétlenül fűzni, hogy ebben az esetben egy olyan pszichológiai jóllétről 
van szó, amikor is a személy megfelelő minőségben rendelkezik alapvető szük-
ségleteinek, impulzusainak és ösztöneinek hatékony kontrolljával, semmilyen 
pszichikus funkciója vagy állapota nem eltúlzott mértékű, nem deviáns, általá-
nos szociális beilleszkedése, a környezeti kihívásokhoz való alkalmazkodása 
pedig (elsősorban viselkedése és tevékenységvégzése révén) gyakorlatilag zök-
kenőmentes és eredményes, általános életérzésének pedig kifejezetten pozitív a 
jellege. A lelki egészség fogalma magában foglalja a mentális (gondolkodásbeli), 
az emocionális (érzelmi életre vonatkozó) és a szociális (a másokkal való kap-
csolatok kialakítását tekintő) egészségességet. A lelkileg egészséges ember visel-
kedésére és tevékenységére köztudottan a megfelelő szociális érettség, a tuda-
tosság, a szándékosság, a rendszeresség, az integráltság, a folyamatosság, a kul-
turáltság és a tökéletes szabályosság jellemző. Ebben az esetben az egészség 
megfelelő minőségét a lelki élet síkján elsősorban az jelzi, hogy az egyén gondo-
latai, érzelmei, közlései, viselkedései és különböző szándékos tevékenységi 
formái között teljes összhang és egyensúly figyelhető meg. Ugyanakkor még az, 
hogy lelkületét nem gyötrik folyamatosan problémák és belső konfliktusok, 
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nem kínozzák gondok, válságok és feszültségek, tudata nyugodt, önmagával és 
környezetével egyaránt harmóniában van, orvosi szempontból nincs oka pa-
naszra, a külső ingerhatásokra pedig adekvát és hatékony reakciókat képes 
nyújtani. A lelki egészségnek eme kritériumai között nyilván szoros kapcsolat 
áll fenn, azok egymást gyakorlatilag kölcsönösen meghatározzák, és szükség-
szerűen feltételezik. A lelki egészség a teljes emberi egészség nélkülözhetetlen 
(fele)része, amely alapot nyújt arra az alkalmasságra, hogy kommunikációnkat, 
viselkedésünket, aktivitásunkat, egész életünket eredményesen alakítsuk, és a 
kontroll érzésének körülményei között szabályozzuk. A lelki egészség fogalmá-
nak tisztázásához termékenyen járultak hozzá a magyar kutatók közül például 
Pikó Bettina (2002. a., 2005), Csernus Imre, Mohás Lívia és Popper Péter 
(2006), valamint Kopp Mária és mtsai. (2009). 

 
2. A lelki folyamatok és működések zavarai 
 

Meghatározott körülmények között, illetőleg adott tényezők hatásának kö-
vetkeztében a lelki folyamatok és működések problematikussá válhatnak. A 
normális és kiegyensúlyozott, az adaptációt, a személyes működőképességet, 
valamint az egész életvezetést hatékonyan segítő lezajlásuk akadályozott, zava-
rokkal terhelt (a normálistól eltérő) jelleget ölthet. Ilyen esetekben a folyamato-
kat és működéseket részben hiányosságok és eltérések, részben pedig szabályta-
lanságok és kóros aspektusok jellemzik. Így például az észlelés, a képzelet, a 
memória és a gondolkodás pontatlan és torz, a figyelem összpontosítása gyenge 
mértékű, az érzelmi és hangulati folyamatok labilisak, a beszéd pedig lelassult és 
logikailag sérült. Az esetek többségében a lelki folyamatok és működések zava-
rait (és konkrét betegségeit) kiváltó okokat, a felszínre jutó tünetek (szorongás, 
érdeklődéshiány, izgatottság, lehangoltság, instabilitás, érzelmi bénultság, emlé-
kezetkiesés, ingerlékenység, kényszeresség, gyanakvás stb.) alapján csak a pszi-
chiáterek és a pszichológiai szakemberek képesek megtalálni (Kéri Szabolcs 
2009). Tapasztalati tény, hogy eme jelentős szenvedéses érzéseket okozó zava-
rok jellege, súlyossága és formája azonnal és könnyen nem igazán ismerhető fel, 
egykönnyen nem állapítható meg. Nyilván azoknak a tényezőknek az azonosí-
tása is rendkívül nehéz, amelyek a sajátos pszichés zavarok hátterében állnak. A 
diagnosztikai helyzetet az is számottevően nehezíti, hogy egyrészt a lelki élet 
terén a normális és a zavart, az ép és a deviáns, az átlagos és a kóros folyama-
tok vagy működések között gyakorta nem húzódik éles, rögtön észrevehető (túl 
széles) határ, másrészt, hogy a jellegzetes tünetek és tünetcsoportok vonatkozá-
sában rendszerint jelentős átfedések vannak. Pszichológiai szempontból a lelki-
leg egészséges és beteg ember között olykor igencsak nehéz különbséget tenni, 
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már csak azért is, mert egyrészt a makkegészséges ember is könnyen kerülhet 
olyan helyzetbe vagy szembesülhet olyan problémával, amit nem igazán képes 
megoldani, másrészt, mert az elme szintjén zavart személy is olykor adott hely-
zetben teljesen megfelelően, vagyis a helyzet előírásait és követelményeit ér-
vényre juttatva nyilvánulhat meg. Mindebből fakadóan arra van szükség, hogy a 
diagnózis megalkotásában, mintahogyan a gyógyítás érdekében is, szigorúan 
egyénre szabottan (tehát a nem, az életkor, a foglalkozás, a szociális helyzet, az 
előzetes tapasztalatok stb. függvényében), a biológiai, pszichológiai, szociális és 
kulturális elemeket szervesen egyeztetve járjunk el. Ugyanis a lelki szféra funk-
cióinak életvezetési nehézségeket, nem egy esetben kríziseket meghatározó za-
varai vagy károsodásai igencsak különbözők lehetnek annak függvényében, 
hogy az adott személy milyen személyiségjellemzőkkel és képességekkel rendel-
kezik, milyen genetikai hozomány birtokosa, milyen élmény- és élettapasztala-
tot halmozott fel, milyen az életmódja, milyen a családi helyzete, milyen kultúr-
körben él, milyen hagyományokat és szokásokat tart tiszteletben, vagy hogy 
milyen meggyőződéseket, attitűdöket és koncepciókat táplál. Az átlagtól és a 
konvencionálistól (egy közösség által egyöntetűen elfogadottól) többé-kevésbé 
eltérő viselkedéseket gerjesztő lelki folyamatok és működések zavarai nem tar-
toznak az úgynevezett akadályozottságok vagy fogyatékosságok köréhez, hisz 
nagytöbbségük érzelmi gyökerű és (többé-kevésbé kóros) magaratásbeli rendel-
lenességek formájában jut kifejezésre. Az előzőekben bemutatottak alapján arra 
következtethetünk, hogy a lelki egészség mint jellegzetes, meglehetősen széles 
keretek között mozgó elmebeli jólléti állapot, tulajdonképpen akkor gyengül és 
csakis akkor szakad meg, amikor az alapvető pszichikus folyamatok és műkö-
dések a normális jellegűnek megítélttől fokozottabb mértékben és eltérő minő-
ségi módozatokban, rendszertelenül, rendellenes és furcsa jelleggel zajlanak le, 
továbbá, amikor számottevően akadályozzák a viselkedést, a társas kapcsolatok 
kialakítását és fenntartását, valamint a szociális vagy szakmai beilleszkedés fo-
lyamatát. 
   
3.  A lelki betegség fogalma  
 

A lelki betegségek fogalma tulajdonképpen részint súlyos pszichológiai za-
varokat, illetve mély mentális (gondolkodásbeli) és érzelmi (pszichés) problé-
mákat, részint pszichiátriai természetű kóros állapotokat, részint pedig túlnyo-
móan jellegzetes magatartási tünetekkel járó idegrendszeri–agyi megbetegedé-
seket foglal magában. Ezek a kóros állapotok rendszerint személyiségbeli zava-
rokkal, valamint inadaptációs, rendellenes, torz és abnormális magatartásokkal 
járnak. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az ilyen természetű betegségek számottevően 
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gyengítik az egyén alkalmazkodó képességét, és akadályozzák abban, hogy a 
külső környezeti hatásokra megfelelően adaptív, a környezettel egyensúlyba 
hozó válaszreakciókat produkáljon, és ezek révén fenntartsa belső egyensúlyát 
is. A lelki betegségeket, akárcsak a test betegségeit olykor változatos és jól kö-
rülhatárolható, máskor azonban ki nem tapintható kórokozó tényezők váltják 
ki. E betegségeket rendszerint különálló, sajátos profillal rendelkező kategóri-
ákként közelítik meg a szakemberek, jóllehet azok majd mindig magas szintű 
komorbiditással (többféle zavart magukban foglaló sajátossággal) rendelkeznek. 
Általában egy beteg, akinél adott betegség jól körülhatárolódott diagnosztikai 
kritériumai figyelhetők meg, azonos időben más zavarok diagnosztikai kritéri-
umai is kimutathatók. E helyzet a betegségek közös, legmélyebben fekvő gyö-
kerének feltárására készteti a szakembereket. Az elmeorvosok már régebbről 
megegyeztek abban, hogy a lelki betegségek szerkezetét voltaképpen három fő 
dimenzióra lehet felépíteni, éspedig: egy interiorizációs dimenzióra, amelyben 
többnyire depressziós, feszültséges, konfliktusos és szorongásos zavarok kel-
nek életre, egy externalizációs dimenzióra, amelyre elsősorban az antiszociális 
és szerhasználati zavarok jellemzők, és végül egy kognitív, illetve gondolkodás-
beli dimenzióra, amelyben nyilván a különböző pszichózisok játszanak fősze-
repet.  

Napjainkban a pszichiáterek e betegségek oki háttérének vonatkozásában a 
legtöbbször talán a károsító stresszhatásokra tesznek utalásokat. A kibontako-
zott lelki betegségek megfigyelhető tüneteket produkálnak, gyakran pedig teljes 
tünetegyüttesek figyelhetők meg. A tünetek általában többé-kevésbé intenzív 
gondolkodásbeli, következésszerűen magatartásbeli elváltozásokban öltenek 
testet. Ez nyilvánvaló módon jelentős mértékben megnehezíti a betegségek 
pontos és azonnali diagnosztizálását. Ehhez egyrészt még az is hozzátársul, 
hogy a lelki panaszok néha olyan tünetek formájában kerülnek felszínre – fulla-
dás, szívdobogás, mellkasi feszültség stb. –, amelyek szervi betegségek jellegze-
tes tünetei is, másrészt, hogy a kialakuló lelki betegségek másodlagos panaszo-
kat is okozhatnak, illetve hogy meghatározott körülmények között szervi be-
tegségeket is (magas vérnyomás, gyomorfekély stb.) meghatározhatnak (Onnis, 
L. 1993). E sajátságos helyzetből nyilván komoly diagnosztizálási problémák és 
nehézségek adódnak. 

A lelki betegségek megítélése és értelmezése számos szakmai vitát váltott 
ki. Pikó Bettina (2002. b.) szerint ez azzal magyarázható, hogy e betegségeket 
változatos szempontok függvényében lehet megközelíteni. A közismert szak-
ember három megközelítési módot, illetve értelmezési modellt különített el. Az 
egyik orvostudományi modell, amelynek függvényében a lelki betegségekhez, 
mint speciális kórképekhez éppen olyan módon kell viszonyulni, mint a testi 
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betegségekhez, azaz azokat mindenekelőtt diagnosztizálni szükséges, minek 
utána kezelési tervet kell készíteni, és végül gyógyszeres kezeléssel meg kell 
szüntetni. A második pszichológiai modell, melynek megfelelően a lelki beteg-
ségekhez mindenekelőtt, mint sajátságos pszichiátriai zavarokhoz kell viszo-
nyulni, hisz azokat puszta medikális gyógymódokkal nem lehet kikezelni. A 
harmadik modell szociológiai indíttatású, és alapvető jellemzője abban áll, hogy 
a lelki betegségeket devianciáknak fogja fel, és ekképp azok megközelítése szo-
rosabban kapcsolódik a szociális normákhoz, mint más típusú betegségekké. 

Az utóbbi évek statisztikai adatai részint a lelki betegségek gyakoriságának 
növekedésére, részint újabb és újabb pszichés zavarok megjelenésére, részint 
pedig nem egy esetben öngyilkossághoz vezető betegségek súlyos formáira 
utalnak. Pszichológiai szempontból e tényállás egyrészt a hihetetlenül megsok-
szorozódott, a lelki egészségre ártalmasan ható külső tényezőkre vezethető 
vissza, másrészt korunk emberének érzékelhetően csökkent lelki teherbíró ké-
pességére, elhárító és önvédő mechanizmusainak, illetve idegrendszeri gyenge-
ségére, valamint egészségügyi előírásokat, mindenekelőtt mentálhigiéniai szem-
pontokat mellőző életvitelére. A lelki betegségek formáinak állománya napja-
inkban meglehetősen nagy, s ekképp igencsak nehéz általános, összefoglaló 
vagy jól átlátható képet formálni azokról. Ehhez az is hozzájárul, hogy a lelki 
betegségek válfajai, mintahogyan azok gyakorisága is, a különböző közösségek, 
a társadalmi berendezkedések vagy kultúrák függvényében, az azokra jellemző 
specifikus életmódnak és a sajátságos stressztényezőknek megfelelően alakul-
nak ki. A tapasztalat arra utal, hogy gyakorlatilag minden lelki megbetegedés 
mindig több (külső és belső) tényező kölcsönhatásának eredménye. Nyilvánva-
lónak tűnik, hogy ezek feltárása a megfelelő kezelési mód kidolgozásának elma-
radhatatlan előfeltétele. Ami a különböző lelki betegségek formáit és tüneteit 
illeti, a pszichiáter és pszichológus szakemberek számára a legátfogóbb tájékoz-
tatást az úgynevezett  DSM–IV–TR (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders–IV, Text Revision, 2000), illetve a 2013-ban napvilágot lá-
tott  DSM–V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordesr–Fifth 
Edition), elnevezésű lelkibetegség-osztályozási, az Amerikai Pszichiátria Egye-
sület (APA) égisze alatt napvilágot látott kiadványok nyújtanak. Ezek a beteg-
ségek sajátos kórélettani alapjainak bemutatására sajnos nem igazán térnek ki, 
ugyanis e téren pszichiátriai szakmai körökben ma még távolról sem alakult ki 
egyetértés. 

Akárcsak a testi betegségek általában, a pszichiátriai problémák is jelentős 
terhet jelentenek nemcsak magának a betegnek, hanem a családnak, a közös-
ségnek, mondhatni az egész társadalomnak egyaránt. Sajnos még napjainkban is 
a különböző lelki betegségekhez változatos tévhitek, roppant szívós előítéletek és 
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különös hiedelmek társulnak. Nem nehéz megállapítani, hogy a közvélemény 
hozzáállása még mindig nem igazán helyes, esetenként egyáltalán nem helytálló. 
Sajnálatos tény az is, hogy a beteget környezete rendszerint megbélyegzi, és in-
toleranciáról, elfordulásról, elfogultságtól, meg nem értésről, valamint jelentős 
empátia- és érzékenységhiányról tesz tanúbizonyságot. Ez nyilván neveltség, 
iskolázottság, kulturáltság, civilizáltság kérdése. Pozitív fejleményt jelent azon-
ban hazánkban, hogy ma már e területet modern, 2012-ben elfogadott törvény 
(A lelki egészség és a pszichés zavarokkal rendelkező személyek védelmének 
törvénye) szabályozza (Legea nr. 487/2002, republicată în 2012: Legea sănătăţii 
mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice). 
 
4. A lelki egészségvédelem 
 

A lelki egészségvédelem – a mentálhigiéné – a mentális egészség fenntartá-
sával, a pszichés zavarok kialakulásának megelőzésével, a már kibontakozott 
rendellenességek gyógyításával és a lelki egyensúly megerősítésével foglalkozó 
tudomány, és ennek alapján sajátságos pszichomedikális gyakorlat. Ez egyrészt 
felöleli a pszichikus egészség kibontakozására, fenntartására, megőrzésére és 
megszilárdítására vonatkozó (az idők során hitelesnek bizonyult) tudományos 
ismeretek állományát, másrészt pedig a gyógykezelési eljárások, illetve a terápiás 
beavatkozási lehetőségek teljes rendszerét. E téren kiemelkedő jelentőségű ku-
tatásokat végezett többek között Buda Béla (1995, 1998, 2000, 2003. a., 2003. 
b., 2011), Grezsa Ferenc (1998), Bagdy Emőke (1999), és Tomcsányi Teodóra, 
Grezsa Ferenc, Jeleníts István (2003) és Enăchescu Constantin (2008). A lelki 
egészségvédelem fő célja tehát részint a mentális betegségek megelőzése, ré-
szint pedig a lelki egészség hathatós támogatása, erősítése, fenntartása és meg-
felelő kibontakozásának elősegítése, mindenekelőtt a pszichiátria és a pszicho-
lógia jól bevált módszereinek, eljárásainak, technikáinak és eszközeinek segítsé-
gével. A mentálhigiénia alapvetően interdiszciplináris terület, amennyiben ma-
gába foglalja a pszichológia, a medicina, s azon belül mindenekelőtt a pszichiát-
ria, a szociálpszichiátria, de ugyanakkor a szociális munka, a szociálpedagógia 
valamint a jog szakterületeit. Ezen túlmenően azonban azt kell megjegyezni, 
hogy mára a mentálhigiénia már egészen jó episztemológiai érettséggel rendel-
kező, a pszichiátria testéből, illetve az elmeorvosi kutatási paradigmákból és 
struktúrákból kiválni óhajtó, tehát önálló tudományos diszciplínává alakulni 
szándékszó területet alkot. 

Az általános lelki egészségvédelem jelentősége az utóbbi évtizedekben fo-
lyamatosan fokozódott, Ugyanis a roppant felgyorsult, szinte folyamatosan vál-
tozó és egyre több követelményt előtérbe hozó világában, a teljesítményre, a 
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versengésre, a fogyasztásra és a materiális növekedésre való erős összpontosítás 
körülményei között jóval fokozottabban vagyunk kitéve a stresszhatásoknak, és 
nagyobb valószínűséggel kerülünk olyan élethelyzetekbe, amelyek kockázatot, 
veszélyeztetettséget jelentenek lelki életünk egészségességének szempontjából, 
fokozva annak ártalmait, és nyilván megbetegedési lehetőségeit. Ebből fakad, 
hogy az emberek lelki egészségének védelme központi jelentőségű össztársa-
dalmi feladat. Akárcsak a testi jóllét esetében, a mentális egészség védelmét is 
minél korábban, talán már a megszületés előtt el kellene kezdeni a jövendő szü-
lőknek a méhen belüli élet védelmére nevelésével, a szülői szerepek tanításával, 
a családtervezéssel, a lelki egészség tényezőinek és fontosságának intézményes 
keretek között megvalósított tudatosításával. A mentális egészség megóvására 
vonatkozó kezdeti törekvéseknek azonban folytatódniuk kell nyilván a megszü-
letés után, az elkövetkező fejlődési szakaszokban is, mindenekelőtt a családi, az 
óvodai és az iskolai nevelés folyamatában, elsősorban az egészségnevelés kere-
tei között (Dumitrescu Marinela és Dumitrescu Sorina 2005). A későbbiekben 
pedig meg kellene nyilvánulnia mind a munkahelyeken, mind a társas kapcsola-
tok, mind pedig az egész szociális élet lezajlásának síkján. E területeken ható-
ereje részben az egészséges pszichikus állapotot veszélyeztető ártalmas környe-
zeti tényezők elhárításában mutatkozik meg, részben pedig a személyes dest-
ruktív és helytelen viselkedési formák kiiktatásában vagy  kijavításában. 

A lelki egészségvédelem fogalma magában foglalja a mentális betegségek 
kezelésének problematikáját is. Ismeretes, hogy e kezelés egyfelől gyógyszeres 
alapú, másfelől pedig pszichoterápiás jellegű. A gyakorlatban a legtöbbször a 
két kezelési mód kombinációjáról van szó. Tapasztalati tény, hogy egyes mentá-
lis betegségek megfelelő orvosi (pszichotrop gyógyszerekkel történő és pszi-
choterápiás) kezeléssel hatásosan gyógyíthatók, mások azonban igencsak rezisz-
tensek a legkülönbözőbb terápiákkal szemben, és nagyon nehezen vagy egyálta-
lán nem szűntethetők meg. 
 
5. A lelki betegségek következményei 
 

A lelki egészség mint adott pozitív jóllétállapot sajnos ma viszonylag köny-
nyen elveszíthető, jobban mondva könnyebben elveszíthető, mint amennyire 
visszaszerezhető. Éppen ezért kivételesen fontos szerepe van a megszerzésé-
nek, a megőrzésének és az erősítő fenntartásának. Ugyanis a kialakult lelki be-
tegségek felettébb alaposan és rohamosan kihatnak az egyén mindennapi életé-
re, és nagymértékben akadályozzák, megnehezítik, esetenként pedig teljesen 
ellehetetlenítik a megfelelő életvezetést és az életélés élvezését, az adott foglal-
kozások sikeres és önálló gyakorlását, a szellemi potencialitások kiteljesedését, a 



Fodor László                                                     Lelki egészség – pszichikus zavarok 

 

 15

szociális térbe történő sikeres beilleszkedést. Közismert Freud azon gondolata, 
miszerint a lelki betegre mindenekelőtt az jellemző, hogy nem lel örömöt az 
életben, nem tud szeretni és nem képes dolgozni.  A betegre úgyszintén a kü-
lönböző szintű és jellegű, többé-kevésbé elviselt szenvedés is jellemző. Még 
drámaiabb helyzettel állunk szemben, amikor a lelki betegségek kapcsán gyer-
mekekről, serdülőkről vagy fiatalkorúakról van szó, mert hiszen azok esetében 
mind a tanulás (mint fejlődési tényező) sikere, mind az általános iskolai adaptá-
ció zavartalansága jelentős mértékben kérdésessé válik. Ezekkel a betegségekkel 
egyáltalán nem könnyű együtt élni, azokat borzasztó nehezen lehet elviselni. 
Ugyanis a beteg élettere számottevően beszűkül, társas kapcsolatainak hálózata 
redukálódik, aktivitásaiban kudarcokat halmoz fel, magatartása nem segíti elég-
ségesen a jellegzetes társadalmi helyzetekhez való alkalmazkodást. Gyakorta 
éppen az ilyen körülmények képezik az elsődleges okát annak, hogy egyes bete-
gek úgynevezett élvezeti cikkekhez vagy tudatmódosító szerekhez (dohány, ká-
vé, alkohol, drog stb.) folyamodnak, éppen azzal az eltökélt céllal, hogy életük 
kibontakozását és zajlását valahogyan kevésbé akadályozottá, tűrhetőbbé és 
elviselhetőbbé tegyék.  

A lelki betegségek következményeinek mentén szólnunk kell arról a szoros 
összefüggésről is, amely az egyes egyének és a közösségek, illetve az egész tár-
sadalom mentális egészsége között mutatható ki. Eszerint az egyes egyének 
mentális egészsége nagymértékben meghatározza a kisebb-nagyobb közösségek 
és mondhatni az egész társadalom általános mentális egészségét. Nyilván e 
meghatározottsági kapcsolat fordítottan is igaz, hisz a társadalom népességé-
nek, illetőleg a közösségeknek az általános mentális egészségi szintje jelentősen 
befolyásolja az egyes egyének pszichés állapotát, lelki jóllétét. Ezeket az össze-
függéseket számos kutatási eredmény egyértelműen alátámasztja (Csernus Imre, 
Mohás Lívia és Popper Péter 2006; Pikó Bettina 2009). 
 
6. A lelki betegségek megelőzésének lehetősége és alapvető tényezői 
 

A változatos lelki betegségek súlyos, számos kedvezőtlen következményt 
maguk után vonó népegészségügyi problémát jelentenek. Ez pedig megelőzé-
sük kérdésének központi fontosságát hozza előtérbe. A már kialakult vagy sajá-
tos tüneteket felszínre küldő betegségek esetében aligha vitatható annak kivéte-
les szükségessége, hogy egyrészt a tüneteket észlelve a betegek minél hamarabb 
szakemberhez forduljanak, másrészt pedig, hogy a szakember még időben fel-
ismerje, pontosan diagnosztizálja és szakszerűen kezelje a kialakult patológiás 
folyamatokat. A család és az iskolai oktatás vonatkozásában az mutatkozik 
szükségesnek, hogy a szülők és a pedagógusok – a megfelelő nevelés és oktatás 
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tevékenységén túl – egyfelől legyenek képesek felismerni, azonosítani és megér-
teni azokat a gyermekeket, akikre a lelki zavarokat jelző tünetek jellemzőek, 
másfelől, hogy tudják azokat megfelelő szakemberhez irányítani, illetve tudja-
nak minél hamarabb szakértői segítségét kérni. Ugyanis, ha a beteg későn for-
dul orvoshoz, ha a szakember nem vagy túl későn ismeri fel, és elégséges 
eredményességgel nem kezeli, akkor ezek a kóros formák könnyen elmélyül-
hetnek, krónikussá válhatnak. Amennyiben a mentális betegségek kezelése ré-
szint roppant nehézkes és hosszadalmas, részint pedig igencsak költséges, meg-
előzésükre kellene a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A megelőzés esetében vol-
taképpen azoknak a körülményeknek, tényezőknek és módszereknek a körülha-
tárolásáról van szó, amelyekkel a pszichés betegségeket, illetőleg a lelki műkö-
dések zavarait kiváltó változatos gyökerű tényezőket, helyzeteket, történéseket, 
körülményeket és folyamatokat – mint kiváltó okokat – gyengíteni és semlege-
síteni lehet, mielőtt azok károsító hatásukat kifejthetnék. Az így felfogott meg-
előzés kivételes, egyéni és szociális érdekeket egyaránt érintő fontossága a tu-
dományos kutatások megszervezésének lényeges indítéka. Nem nehéz azonnal 
belátni tehát annak okát, hogy miért multiplikálódnak a lelki egészséggel és an-
nak megőrzésével, valamint a lelki zavarok megelőzésével foglalkozó vizsgála-
tok (Kopp Mária és mtsai. 2009) 

Nyilvánvalónak tekinthető, hogy a legjobb prevenciós hatékonysága az 
egészséges személyiségfejlődés elősegítésének van, illetve azon lényeges feltétel-
tényezők és körülmények biztosításának, amelyek a gyermek- és ifjúkor mentén 
a személyiség ép, integrált és normális kibontakozásának kikerülhetetlen pre-
misszáit testesítik meg. Itt nyilván kiemelkedő szerepet játszanak az úgyneve-
zett tekintélyszemélyek, az egyes közösségekben kulcspozíciót betöltő embe-
rek, nevezetesen a szülők, pedagógusok, orvosok, papok stb. Ezen túlmenően 
– a megelőzés kapcsán – említést kell tenni a mentális betegségek és zavarok 
jelenségére vonatkozó személyes tudásra, a családi életre és az egészségügyi in-
tézményekre. 

Akárcsak a test megbetegedéseinek esetében, a lelki zavarok okaira, formái-
ra, tüneteire és természetére vonatkozó információs tájékozottság is, mint az 
egészségkulturáltság összetevő része, elsődleges és lényeges tényezőt testesít 
meg, ami e betegségek megelőzését illeti.  

A mentális betegségek megelőzésében, kiváltképpen a megelőzés elsődleges 
formájában kivételesen fontos szerepet játszik a családi, az iskolai és a munka-
helyi mentálhigiéné. Napjainkban a létbizonytalanság, a megsokszorozódott 
stresszhatások, környezeti ártalmak vagy az elidegenítő szociális jelenségek kö-
rülményei között a családnak, illetőleg a pozitív élményeket gerjesztő és erősítő 
társas kapcsolatoknak, a különböző közösségeknek van kiemelkedő szerepe. 
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Nyilvánvalónak tekinthetjük, hogy a család, az iskola, de nyilván elsősorban 
az egészségügyi politika, az egészségfelügyeleti és egészségügyi intézmények, a 
lelkigyógyászati hálózat és az azok által futtatott prevenciós programok rend-
szere igencsak jelentős szerepet játszik a mentális betegségek megelőzésében. 
Ugyanis az egészségügyi intézmények szerepköréhez tartoznak azok a mentál-
higiénés programok, amelyek elsődleges célja az ép és egészséges lelki fejlődés 
elősegítése, az egyének pszichés jólétének kialakítása és erősítése, az esetenként 
megjelenő krízis vagy problematikus szituációk elhárítása (illetőleg, ha az nem 
sikerült, akkor kezelése), a lelki egészséget befolyásoló biológiai, pszichológiai 
és szociális tényezők összefüggésben való megközelítése révén.  A mentális za-
varok megelőzésében a mentális egészséget védő belső és külső tényezőket kell 
megfelelően – mindenekelőtt elsődleges alapvetésben – manipulálni. Ugyanis 
az elsődleges prevenció köztudottan olyan jellegű tevékenység vagy segítő be-
avatkozás, amely a lelki zavarok és problémák kialakulása, betegségekké történő 
fejlődése és stabilizálódása ellen hoz működésbe meghatározott faktorokat, 
küszöböl ki adott körülményeket vagy mérsékel károsító feltételeket. Az elsőd-
leges megelőzés azonban magában foglalja a már bizonyos mértékben kialakult 
zavarok semlegesítésében nyújtott szakszerű segítséget is. Ez tulajdonképpen 
arra hivatott, hogy megakadályozza a tünetek terjeszkedését és halmozódását, 
illetve a zavarok és betegségek teljes megalapozódását, voltaképpen azok ki-
bontakozását. Az elsődleges megelőzés fontossága nyilván a rizikótényezők 
közepette élő és kockázati magatartással rendelkező személyek vagy csoportok 
– csonka családban élők, munkanélküliek, nyugdíjasok, erőszaknak kitett nők és 
gyermekek, egzisztenciális gondokkal küszködők stb. – esetében a legnagyobb. 
Az elsődleges megelőzést célzó beavatkozási programok egyrészt lehetnek álta-
lános jellegűek, másrészt sajátos, szűkebb területre fókuszoló célokat követőek. 
Mindkét formában mentálhigiénés állapotot befolyásoló létfeltételi hatások és 
erőforrások irányulhatnak az egyes egyénekre, kisebb-nagyobb csoportokra 
vagy az egész közösségre (társadalomra). 
 
7. Lelki egészségvédelem az iskolában 
 

Az iskolai tanulói és pedagógusi közösség lelki egészségének védelme, 
fenntartása és megerősítése alapvető célkitűzés, hisz az a nevelési-oktatási fo-
lyamat sikerességének elsőrendű feltétele. Éppen ezért a téma már régebbről 
bekerült az egészségügyi kutatások középpontjába (Kézdi Balázs 1998; 
Aszmann Anna 2005; Meleg Csilla 2005). Ugyanakkor az iskola is felkarolta az 
egészségvédelem feladatát – a hagyományos tanítási-tanulási folyamaton túl – a 
tanulók lelki egészségének megőrzésére és fejlesztésére törekszik. Ugyanakkor a 
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lelki egészségkárosodások (mindenekelőtt a túlzott megterhelések és az élet-
kornak nem megfelelő fizikai és mentális elvárások elkerülésével történő) meg-
előzését is célul tűzi ki. Ezt mindenekelőtt az indokolja, hogy a lelki zavarok és 
bántalmak – szorongás, kimerültség, depresszió stb. – roppant súlyos egész-
ségügyi problémát jelentenek, sok pszichés szenvedést okoznak, s ekképp szá-
mottevő módon megnehezítik az egyén egész életvitelét. Az iskolai lelki egész-
ségvédelem konkrét megvalósulásának érdekében többek között szervezetten 
(órarendszerűen) oktatni kellene a lelki egészség alapvető témáit, mindenekelőtt 
a lelki egészség megőrzésének technikáit és módszereit, formálni kellene a lelki 
egészség megőrzésének készségeit és szokásait. Ehhez egyfelől iskolai feladat-
ként még az is hozzákapcsolható, hogy a tanulók – iskolai alkalmazkodásukat 
elősegítendő – egyfajta egészségvédő, azon belül pedig lelki egészséget támoga-
tó humánszolgáltatást vehessenek igénybe, másfelől pedig, hogy az iskola belső 
életében olyan didaktikai vagy más jellegű történések és folyamatok kerüljenek 
előtérbe és túlsúlyba, amelyek a lelki egészséget támogatják és erősítik (s nyilván 
ne olyanok, amelyek gyengítik vagy aláássák azt). Nyilvánvalónak tűnik, hogy 
egy ilyen komplex célkitűzés elérése meghaladja a pedagógusok lehetőségét, és 
segítő szakemberek – többek között orvosok, szakképzett pszichoterapeuták, 
klinikai pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek és szociálpedagógusok – 
közreműködését feltételezi.  
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Benő Eszter 
 

Beszélő képek. Kreatív írás az idegennyelv-tanításban  
 

„Ha egy zenemű, kép, olvasmány vagy bármi  
felkavar és feszültséget kelt az emberben, 

az ember máris gazdagabb lett. 
Megérintette a művészet.” 

 
Vavyan Fable 

 
I 

 
 „Egy kép többet mond ezer szónál” – tartja a jól ismert mondás. A tanítási 

és a tanulási folyamat során gyakran alkalmaz az idegennyelv-tanár képeket. 
Ilyenkor a tanulók képi befogadóképességére épít. A kép által a tanultak jobban 
rögzülnek, mint a hallott és olvasott tartalmak.   

A képek többféle szerepet tölthetnek be az idegennyelv-órán: 

a) Instrukciós funkció: a képek (piktogramok, ikonok, szimbólumok) 
felszólításokat adnak, cselekvésre hívják fel a tanulókat.  

b) Leképező/bemutató funkció: a kép megmutat valamit, ami nem írható le 
pontosan verbálisan. A logikai képek: grafikonok, diagramok, ábrák tartoznak 
ebbe a csoportba. 

c) Szituációs funkció: a kép szerepe valamely helyzet bemutatása, kognitív-
affektív viszonyulást vált ki a tanulóból, tartalmakat, érzelmeket ébreszt benne. 
A kép segít a tanult információk rögzítésében, elsajátításában.  

d) Ábrázoló/illusztráló funkció: a kép konkrét tárgy leképezése, a tényleges 
vagy a képzelt világ egy darabját jeleníti meg. Felmutatásával elkerülhető az 
anyanyelv használata. Talán ebből a célból használ az idegennyelv-tanár leggyak-
rabban képeket. Akár nyelvtani szabályt is ábrázolhatunk képszerűen (semati-
kusan).  

e) Magyarázó funkció: egy kép segítheti a tankönyvben megjelenő nehezebb, 
elvontabb szöveg megértését, ábrázolhatja a szövegben leírtakat. Az auditív 
szövegértés gyakorlásánál is segítséget nyújthat. 

f) Serkentő/motiváló funkció: a kép bevezethet egy témát, arra serkentve a 
tanulókat, hogy beszéljenek róla, párbeszédbe elegyedjenek, vagy szerepjátékot 
is elindíthat.  
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Az expresszív kép megszólalásra, beszédre késztet, de akár írásfeladat alap-
jául is szolgálhat. A képnek címet lehet adni, szóbuborékot kitölteni, a jelenlé-
vők közti párbeszédet megalkotni, a képet leírni. Hagyományos értelemben a 
kép leírásakor a tanulóknak el kell sajátítaniuk egy bizonyos szókincset, amely 
keretéül szolgál a képleírásnak.  

Az idegennyelv-tankönyvek általában egy szó- és kifejezéslistát nyújtanak, 
aminek segítségével leírhatók a képen látható tárgyiasságok, viszonyok. A 
Berliner Platz 3 tankönyv első fejezete például képek leírását tűzi ki tanulási cél-
ként. Kik lehetnek a megjelenített személyek? Milyen tárgyak vannak a képen? 
Milyen a háttér? Mi helyezkedik el a kép jobb, illetve bal oldalán, középen? 
Milyen benyomást kelt a jelenlévők összessége? A segédeszközül szolgáló kife-
jezések az idegennyelv-tankönyvben: Auf unserem Bild sieht man im Vordergrund… 
A képen az előtérben … látható),  Das Bild erinnert mich an… (A kép arra 
emlékeztet…), Ich denke bei dem Bild an… (A kép láttán arra gondolok…), Mir gefällt 
das Bild, weil… (Tetszik a kép, mert…), Ich habe das Bild gewählt, weil… (Ezt a képet 
választottam, mert…), Man hat den Eindruck, dass … (A kép azt benyomást kelti, 
hogy…).  

A képekhez kapcsolódó felszólítások pedig a következők:  

a) Wählen Sie eine Abbildung heraus. (Válasszon ki egy képet!)  

b) Notieren Sie fünf Wörter, die Ihnen spontan zu dieser Abbildung einfallen. 
(Jegyezzen fel a képhez öt szót, amely spontán módon eszébe jut!)  

c) Was finden Sie an dieser Abbildung interessant? (Mit talál érdekesnek ezen a 
képen?)  

d) Was sehen Sie auf Ihrem Bild? Beschreiben Sie die Situation. (Mit lát a képen? Írja 
le a helyzetet!)  

e) Wählen Sie eine Person aus und beschreiben Sie ihren Alltag. (Válasszon ki egy 
személyt, és írja le a hétköznapját!)  

f) Wählen Sie eine Person aus und schreiben Sie ihre Biografie. (Válasszon ki egy 
személyt, és írja le életrajzát!) (Köker–Lemke–Rohrmann–Rusch–Scherling–
Sonntag 2004: 6–7). 

A tankönyvben elvárt leírás így elsődlegesen megmarad a tárgyilagos 
megállapítások szintjén. Néhány kérdés ugyan látszólag túlmutat ezen (A kép 
láttán arra gondolok…, A kép… érzést kelt bennem),  de nem célja mélyebben moz-
gósítani a tanulók  belső világát.  

Egy kép az érzelmekhez szólhat, de érzékletessége révén jóval 
közvetlenebbül, mint az írott vagy hallott szöveg. Így a képzelet elindítójává 
válik, mihelyt megmozgatja a tanuló fantáziáját, belső világát. A kép maga 
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csupán a valóság interpretációja, leképezése. A tanuló kapcsolatba lépve a leké-
pezett világgal mintegy kikerekíti, kiegészíti azt. Akár az írott szövegnek, a kép-
nek is több „olvasata” van. A szakirodalomban az angol visual literacy kifejezés 
éppen a tanulóknak erre a képi befogadóképességére, képértésére vonatkozik. 
Valójában a tanítás során – többek között – a tanulóknak ezt a képességét is 
fejleszteni kellene. A képek dekódolása, a láthatón túli jelentések felismerése, az 
ábrázolt konkrét helyzet, történés mögötti világ felépítése, nyelvi formákba ön-
tése elég sok tanulónak nehezére esik. Valamely kép értelmezése során el kell 
kerülniük a sztereotípiákat. Hiszen ahány tanuló, annyi nézőpont, annyi látás-
mód lehetséges. Tanulni kell a konkrét, tárgyilagos leírástól való elszakadást, a 
kép mélyén rejlő titoknak a felfejtését, a hétköznapitól, átlagostól, megszokottól 
való elszakadást és a képzelet szabad szárnyalását.  

A jó kép hatással van ránk, elfeledett emlékeket, sajátos asszociációkat, 
kérdéseket vet fel, ötleteket indít el a szemlélőben. Impulzust nyújt a kreatív 
íráshoz, ahol a cél már nem a kép pusztán tárgyilagos leírása, hanem időt, teret 
átszárnyaló fantáziálás, a gondolatok szabad, spontán áramlása.  

A kreatív íráshoz impulzust, serkentést nyújtó kép egyik fontos jellemzője a 
nyitottság. Egy kép akkor váltja ki a gondolatáramlást, ha nyitott, térben és idő-
ben, kulturális vonatkozásban, kommunikatív szempontból és egyben autenti-
kus, aktuális vagy örökérvényű szituációt jelenít meg. A kép akkor készteti, pro-
vokálja a tanulót kreatív írásra, ha korának és érdeklődésének eleget tesz, ha sej-
tető, ha felkelti kíváncsiságát, kérdéseket vet fel, és ez által gondolkodásra ser-
kent.  

A képek által kiváltott kreatív írás folyamán legjobb munkaforma a koope-
ratív csoporttevékenység, három–négy fős csoportokban való írás. Ezáltal 
csökken az üres laptól és az ötletek hiányától való félelem. Természetesen, le-
hetséges a párban való tevékenység is, de vannak olyan tanulók is, akik önálló-
an szeretnek dolgozni. 
 

II 

A képekkel való tevékenység szakaszai 

a) A képpel való találkozás. Ötletbörze  

Az impulzusként szolgáló képet kitűzzük a táblára vagy kiosztjuk a 
csoportoknak (így talán jobban láthatók a részletek), és hagyunk néhány percet, 
hogy szemügyre vegyék. Aztán a tanulók ötletbörze (brainstorming) formájában 
rögzítik a fejükön átsuhanó szavakat, kifejezéseket, kivétel nélkül mindent, ami 
a kép láttán eszükbe jut. Itt még nem számít, ha a képhez kevésbé találó ötletek 
is a kép köré kerülnek, az írásfolyamat során a tanuló amúgy is azokat az 
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ötleteket fogja felhasználni, amelyek belesimulnak az általa kigondolt történet-
be. A táblánál lehet készíteni egy közös ötletbörzét is. Az ötletek szabad áram-
lását kissé lelassítja, ha a tanulók nem ismerik azokat a szavakat a célnyelven, 
melyek hirtelen felbukkannnak bennük. A szótár használata segítheti őket.  

Egy másik lehetőség, ha a tanulóknak több képet kínálunk fel, és tetszés 
szerint választanak egyet, amelyik megszólítja őket. Így talán könnyebben fog-
nak neki az írásnak. 

b) Szövegalkotás 

A csoport közösen írott szöveggé formálja a megbeszélt ötleteket. 
Segédeszközük lehet a szótár, de a tanár is segíthet, választ adva a kifejezésekre, 
szavakra vonatkozó kérdéseikre.  

Mivel a kreatív írásfolyamat a képzelet szabadon szárnyalását részesíti előny-
ben, a tanulókra szoktam bízni, hogyan szólalnak meg a kép kapcsán. Gyakran a 
monológot választják, mint megszólalási formát, mintegy belehelyezkedve vala-
mely szereplő bőrébe. Van, aki párbeszédet ír, de van olyan is, aki csupán a kép 
által benne keltett reflexiókat fogalmazza meg („filozofál”), vagy külső szemlélő-
ként történetet ír hozzá. Természetesen a kép milyensége is meghatározza, me-
lyik megközelítés lehetséges.  

c) Átdolgozás, áttekintés 

A tanár segítségével megtörténik a kreatív írások áttekintése, a nyelvi, tartal-
mi és logikai hibák kiküszöbölése. Ezek a simítások mindig gondot okoznak a 
tanulóknak, hiszen nem képesek saját szövegüktől kellő mértékben eltávolodni.  

e) Bemutatás  

Ebben a szakaszban a tanulók bemutathatják kreatív írásaikat: felolvassák 
alkotásaikat; kitűzik a falra; alkotásaik megjelennek az iskolaújságban; portfólió-
ba helyezik, vagy kicserélve egymással, kölcsönösen elolvassák.  

A képek, amelyeket felhasználunk lehetnek fényképek, de lehetnek művészi 
alkotások, festmények is.  

III 

 
A következőkben a képekhez fűződő kreatív írások közül szeretnék 

néhányat ismertetni. A kreatív írástermékek szerzői a Brassai Sámuel Elméleti 
Líceum középiskolás tanulói. A célnyelv a német nyelv, amelyet heti két órában 
második idegen nyelvként tanulnak.  

Az alábbi kép kedvelt volt a tanítás során. Monológ, párbeszéd és kis esz-
mefuttatás is íródott a kép kapcsán. 
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1. monológ 

Heute morgen ging ich mit meinem 
Vater spazieren. Mein Vater traf sich 
mit einem Mann unter einer Brücke. 
Dieser Mann war meines Vaters 
Freund. Sie sprachen viel und dann 
gingen wir in einen Bar. Sie waren 
sehr ernst. Sie hielten die Hände 
hinter dem Rücken während wir spa-
zierten. Ich wollte ernst sein und wie 
die Erwachsene sind, so hielt ich 
meine Hände hinter dem Rücken.  
In dem Bar kaufte mein Vater Cola 
für mich. Aber ich wollte doch Bier 
trinken, wie ein Erwachsener. Mein 
Vater lachte über mich und sagte 
„Freue dich bis du noch jung bist! ” 

Ma reggel édesapámmal sétálni men-
tünk. Apám egy férfivel találkozott 
egy híd alatt. Ez a férfi a barátja volt. 
Sokáig beszélgettek, aztán egy bárba 
mentünk. Nagyon komolyak voltak. 
Kezüket hátuk mögé tették, mialatt 
sétáltunk. Én is komoly akartam lenni, 
mint a felnőttek, úgyhogy én is hátra-
tettem a kezem. A bárban kólát vett 
nekem édesapám. De én sört akartam 
inni, mint egy felnőtt. Apám csak ne-
vetett rajtam és azt mondta: „Örülj, 
amíg még fiatal vagy!” 
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2. monológ 
Mein Vater spricht schon wieder über 
die Schuld. Haben wir Wärme in dem 
Haus oder müssen wir in der Kälte, 
wie einen Monat früher sein? Wie ein-
fach ist für Familie Klein! Sie haben 
ein großes Haus, es  ist warm  allemal. 
Was macht Herr Klein, dass sie mehr 
Geld haben als unsere Familie? 
Wenn ich ein Kind in der Familie  
Klein wäre, dann hätte ich einen 
Chauffeur, zu Hause einen Computer 
und Fernseher ! 

Édesapám újból az adósságról beszél. 
Van-e meleg a házban, vagy hidegben 
élünk majd, mint előző hónapban? 
Könnyű dolga van a Kis családnak! 
Nagy házuk van, mindig meleg van 
náluk. Mit tesz Kis úr, hogy több pén-
zük van, mint nekünk? Ha én a Kis 
család gyereke lehetnék, lenne sofő-
röm, odahaza számítógépem meg té-
vém! 

 

3. monológ 
Gedanken eines Kindes 
… Ah diese Erwachsene! Sie sind 
immer so streng und hoch. Sie streiten 
viel, Kinder mögen es nicht. Hm, 
könnte ich irgendwie ihre Gedanken 
verstehen? Wenn ich ihre  Gedanken 
verstehen würde, würde mein Vater mit 
mir nicht streiten.  
… Ich muss denken, wie meine Eltern 
denken, deshalb muss ich spazieren, wie 
sie spazieren. Sie falten ihre Hände und 
schauen den Weg an.  
Es stimmt! Wenn sie den Weg anschau-
en, versuchen sie ihre Probleme zu lö-
sen. Aber… Warum spazieren sie lang-
sam? 
… Ich verstehe nichts! 
Die Erwachsenen sind sehr kompliziert! 
Sie sind nie zufrieden, auch wenn sie 
alles haben, was sie brauchen. Sie er-
schweren alles, weil sie nie über ihre 
wahren Gefühle sprechen. Sie sollten 
nicht betrügen oder lügen. Erwach 
senen entschuldigen sich selten und sie 
geben nie ihre Fehler zu.  
Warum sind sie so egoistisch? 

Egy gyerek gondolatai 
… Ah, ezek a felnőttek! Mindig olyan 
szigorúak és magasak! Sokat veszeked-
nek, a gyerekek nem szeretik ezt. Hm, 
hogyan érthetném meg a gon-
dolataikat? Ha érteném a gondolatai-
kat, édesapám nem veszekedne velem.  
… Úgy kell gondolkodnom, mint a 
szüleim gondolkodnak, tehát úgy kell 
sétálnom, ahogyan ők sétálnak. Kezü-
ket összekulcsolják, az utat nézik. 
Megvan! Amikor az utat nézik, a 
problémáikat akarják megoldani! 
De… Miért sétálnak olyan lassan? 
… Semmit sem értek!  
A felnőttek nagyon bonyolultak! So-
hasem elégedettek, akkor sem, ha 
mindenük megvan, amire szükségük 
van. Mindent megnehezítenek, mert 
sosem beszélnek az igazi érzéseikről. 
Nem kellene becsapjanak és hazudja-
nak. A felnőttek ritkán kérnek bocsá-
natot, és sosem ismerik be tévedései-
ket. 
Miért olyan önzők? 
Nem akarok felnőtt lenni, olyanná 
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Ich will nicht erwachsen werden oder 
so werden, wie sie… 
… Sie sind nicht glücklich, aber sie tun 
nichts um glücklich zu werden. 
… Sie gehen zu einem seltsamen Platz  
„Arbeit” genannt und sie kommen 
wütend und erschöpft nach Hause. 
… Genug! Ich verschwende nicht 
meine kostbare Zeit damit, an die 
Erwachsenen zu denken, ich gehe lieber 
und spiele mit meinen Freunden. 

lenni, mint ők… 
… Nem boldogok, de nem is tesznek 
semmit azért, hogy boldogok legye-
nek. 
… Egy különös „munkahelynek” ne-
vezett helyre mennek, ahonnan dühö-
sen és kimerülten jönnek haza. 
… Elég! Nem pazarlom a drága idő-
met azzal, hogy a felnőttekre gondol-
jak, inkább megyek és játszom a bará-
taimmal. 

 

Gondolatok a képhez 
Im allgemeinen will das Kind seinen 
Eltern ähneln. Es probiert seine 
Eltern Schritt für Schritt zu befolgen. 
Sie sind für das Kind Vorbilder. 
Leider nicht alle Eltern sind ein gutes 
Vorbild. In unseren Tagen ist für die 
Eltern die Arbeit wichtiger als die 
Kindererziehung. Das ist nicht so gut 
für die Kinder, weil sie kein gutes 
Vorbild haben. 

Általában a gyerek szüleire akar ha-
sonlítani. Lépésről lépésre követi szü-
leit. Példaképek számára. Sajnos nem 
minden szülő jó példakép. Manapság 
sok szülőnek fontosabb a munka, 
mint a gyereknevelés. Ez nem túl jó a 
gyerekeknek, mert így nincs jó példa-
képük. 

 
A következő monológ az alábbi kép alapján készült, és egyetlen tanuló kreatív 
produktuma. Érdekessége, hogy a monológ két személy gondolatait szólaltatja 
meg. Írója egymagában, könnyedén vetette papírra. 
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Ich kann nicht glauben, dass dies geschehen konnte! Warum sollte mein 
Mann sein? Oh mein Gott, wenn ich ihn nur noch einmal sehen könnte! Aber 
ich weiß, es gibt keine Möglichkeit dafür, wenn ich auch sterbe. Aber ich weiß, 
dass ich für ihn stark sein soll. Ich muss auch Gerechtigkeit suchen, und ich 
möchte, dass der Mensch bestraft wird, der das Auto fuhr, während er betrun-
ken war. Dies ist eine sehr schlechte Sache. Ich denke, es sollte viel strengere 
Gesetze, Fahrverbot geben, wenn man betrunken ist. Diese Art von Verbre-
chen macht so viel Opfer, und die Regierung tut nichts, um diese Art von 
Schäden gegen die Menschen zu stoppen. Ich werde für dich stark sein, meine 
Liebe, und ich werde dir treu sein für den Rest meines Lebens. Ich werde 
immer da sein, mit dir, wenn du mich brauchst. Vergiss eine Sache nicht: Die 
Liebe, meine Liebe zu dir ist stärker als alles andere auf dieser Welt.  

 
Was? Was passierte mit mir? Warum bin ich an diesem kleinen Ort? Warum 

kann ich mich nicht bewegen? Ich kann meine Arme, meine Beine  oder irgendeinen Teil 
meines Körpers nicht fühlen. Warte eine Sekunde … Ich kann mein Herz nicht 
schlagen hören. Ist das möglich? Bin ich tot? Ich fühle mich so kalt. Jetzt verstehe ich. 
Zumindest glaube ich so. Ich bin tot. Aber wie ist das passiert? Ich erinnere mich, dass 
ich nach Hause von der Arbeit fuhr, und ich erinnere mich, dass es spät in der Nacht 
war, es begann tatsächlich fast zu dämmern. Und ich sah, es kam ein Licht  auf mich 
zu. Ein Schrei und Metall kratzte. Und dann kann ich mich an nichts erinnern. Und 
jetzt fühle ich mich so kalt, und alles um mich herum ist nur schwarz, und es tut so weh, 
dass ich meine Frau in der Nähe nicht fühlen kann. Ich hoffe, dass ihr gut geht, und sie 
wird nicht leiden, nicht zu viel wegen dem Verlust. Ich werde sie für immer lieben. Es 
tut mir leid, dass ich ihr nicht erzählte, wie sehr ich sie liebte. Ich weiß, dass sie wusste, 
aber immer noch, es wäre besser, wenn ich ihr sagen könnte. Es ist so schlimm, dass ich 
meine Liebe mit mir in den Grab nehmen muss. Aber ich werde immer über sie wachen 
vom Himmel. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Liebe dich für immer. 
 

Nem hiszem el, hogy ez megtörténhetett! Miért az én férjem? Istenem, ha 
még egyszer láthatnám! De tudom, nem lehetséges, ha meghalok se! De tudom, 
őérte erősnek kell lennem! Igazságot kell tennem, és azt szeretném, hogy az  
ember, aki ittasan vezetett, elnyerje büntetését! Ez rossz dolog. Szigorúbb 
törvények, vezetési tilalom kellene hogy legyen az ittasokra nézve. Ez a gaztett 
oly sok ember életét oltja ki, és a törvény nem tesz semmit, hogy megállítsa e 
károkat. Erős leszek érted, szerelmem, és hűséges hátralévő életemben. Mindig 
itt leszek veled, ha szükséged van rám. Egy dolgot ne feledj: A szerelem, irán-
tad való szerelmem mindennél erősebb.  
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Micsoda? Mi történt velem? Miért vagyok e szűk helyen? Miért nem tudok 
mozogni? Nem érzem a karom, lábam, semmilyen testrészem. Várj egy pillanatot… 
Nem érzem dobogni a szívem. Lehetséges? Halott volnék? Oly hideg vagyok. Most már 
értem. Legalábbis úgy vélem. Halott vagyok. De hogyan történt? Emlékszem, hazafelé 
mentem a munkából, és emlékszem, késő éjjel volt, már hajnalodott. Egy fényt láttam 
felém jönni. Egy kiáltás és fém karcolása. És aztán semmire sem emlékszem. Most oly 
hidegnek érzem magam, minden fekete körülöttem, és úgy fáj, hogy nem érezhetem felesé-
gem magam körül. Remélem, ő jól van, nem fog túlságosan szenvedni a veszteség miatt. 
Örökké fogom szeretni. Sajnálom, hogy nem beszéltem neki arról, mily nagyon szeretem. 
Tudom, hogy tudta, de mégis, jobb lenne, ha elmondhatnám neki. Oly rossz, hogy sze-
relmemet a sírba kell zárnom magammal együtt. De az égből őrködni fogok felette. Vi-
szontlátásra szerelmem! Mindörökre szeretlek. 

 
A háború olyan téma, amely mindig erős hatást vált ki, a tanulók fantáziáját 

elindítja. Íme két, háborút idéző kép, az egyik csupán háborúsdit játszó gyere-
kek csoportja, a másik valódi katonákat láttat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gab sieben Kinder. Sie spielten zu-
sammen. Sie glaubten, dass der Krieg nur 
ein Spiel war. Ihrer Meinung nach war 
der Krieg sehr schön und lustig. Sie 
spielten mit Holzwaffen und Miniatür-
tanken. Ihr Hof war das Schlachtfeld. 
Nach zehn Jahren begann das zweite 
Weltkrieg. Die Holzwaffen und Minia-
türtanken wandelten sich zu echten Waf-
fen. Ihr Spiel war Realität. Alle, ausge-
nommen das kleine Kind, sind 
gestorben, nur er hat den Krieg überlebt.

Volt hét gyerek. Együtt játszottak. 
Azt hitték, a háború csupán egy já-
ték. Úgy vélték, a háború szép és 
vidám dolog. Fafegyverekkel és kis 
tankokkal játszottak. Az udvar volt 
a harctér. 
Tíz év múlva kitört a második világ-
háború. A fafegyverek és kis tankok 
valódi fegyverekké változtak, játé-
kuk valósággá. Mindenki, kivéve a 
kis gyereket, meghalt, csupán ő élte 
túl a háborút. 
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Ez az írás tetszett a tanulóknak a legjobban, eredetinek tartották. A játék a 
valóság tükre – állapították meg –, illetve a „rossz” játék előre nem sejthetően 
valósággá válik, embert megsemmisítő, világot szétforgácsoló valósággá. 
 

Az alábbi képhez a következő történet született: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es war Krieg in Irak. Die Menschen 
marschierten auf der Hauptstrasse. Auf 
der Hauptstrasse waren viele Kinder. 
Der Soldat sah sie. Die Kinder waren 
schmutzig und hungrig. Der Soldat be-
dauerte die Kinder. Er suchte in seinem 
Rucksack und fand ein Stück Brot. Er 
gab das Brot ihnen. Die Kinder waren 
sehr froh, sie liefen weg. Aber ein klei-
ner Junge blieb dort. Der Soldat wusste 
nicht, warum er dort stand. Das Kind 
sagte nichts. Der Soldat setzte das Kind 
in den Kampfwagen. Das Kind zog 
sein Hemd aus. Der Soldat sah, dass das 
Kind viele Bomben an sich hat. Das 
Kind schrie: „Für das Vaterland!”. Er  
drückte einen Knopf und alles explo-
dierte. 

Háború volt Irakban. Az emberek a 
főutcán masíroztak. Sok gyerek volt a 
főutcán. A katona látta őket. A gye-
rekek koszosak voltak és éhesek. A 
katona megsajnálta a gyerekeket. Háti-
zsákjában keresgélt, és talált egy darab 
kenyeret. Nekik adta. A gyerekek bol-
dogok voltak, és elszaladtak. De egy 
kisfiú ottmaradt. A katona nem tudta, 
miért áll ott. A gyerek semmit sem 
szólt. A katona a harckocsiba emelte a 
gyereket. A gyerek levetette az ingét. 
A katona látta, hogy a testén bombá-
kat hord. A gyerek elkiáltotta magát: 
„A hazáért!”. Azzal megnyomott egy 
gombot, és minden fölrobbant. 
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Az alábbi képen látható kislány alakja is a háborút idézte fel egy tanulóban. 
Hadd álljon itt a versformába öntött gondolatözön, hiszen ez egy ritkábban vá-
lasztott forma. A kislány szívszorító szavai egyes szám első személyben csen-
dülnek fel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nichts ist um mich herum 
Um mich herum ist nichts, 
Ich suche verzweifelt 
Nach Nichts in dem Nichts: 
Nur Steine sind da, Schicht über 
Schicht… 
– Bin ich jetzt Waise oder nicht? – 
Dort stand ein Baum, 
Da war ein Zaun, 
Dort schlief meine Schwester im 
sauberen Raum… 
Und hier, wo ich bin, 
Hier, wo ich stehe, 
Weinte meine Mutter eine Tränen-See. 

Semmi sincs körülöttem, 
Körülöttem semmi sincs, 
Kétségbeesetten keresek –  
A semmi után a semmiben 
Csak kövek vannak itt: réteg 
rétegen… 
– Árva vagyok, vagy sem? 
Amott egy fa állt, 
Emitt egy kerítés, 
Ott húgom aludt tiszta szobában… 
És itt, ahol vagyok, 
Ahol épp állok, 
Édesanyámnak tengernyi könnye hul-
lott. 

 
 

A következő kép természeténél fogva párbeszédre szólít fel. Másként lát-
ják-e a világot a generációk vagy sem? A köztük levő különbözőségek elsimul-
nak vagy sem? 
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Drei Generationen 
Die Oma, die Tochter, die Enkelin. 
Oma Inge: Ah, diese Generation! Alles 
war anders, als ich jünger war! 
Maria, die Tochter: Ja, aber die Techno-
logie hilft den Leuten sehr. 
Anne, die Enkelin: Ich glaube, dass die 
Technologie die Älteren und Jüngeren 
voneinander entfernt hat. 
Oma Inge: Ich bin damit einverstanden. 
Maria: Ah nein! Die Kinder sind zu 
eigenwillig und agressiv! 
Oma: Ja, aber ich denke, das heutzutage 
alles zu Konflikten führt. Als ich ein 
Kind war, waren die Jugendlichen 
nicht so respektlos, wie heutzutage. 
Anne, die Enkelin: Ich bin der Meinung, 
dass man die Konflikte durch Aufpas-
sen lösen kann. 
Oma: Jüngere und Ältere müssen auf-
merksam sein. 
Maria, die Tochter: Gott sei Dank, un-
sere Familie war und ist eine aus-
geglichene Familie. 
Anne, die Enkelin: Ja, aber wir sollten 
unser Eis essen, weil es sehr heiß ist 

Három generáció 
A nagymama, a lánya, az unokája 
Inge nagyi: Ah, ez a generáció! Minden 
másképp volt, mikor még fiatal voltam! 
Mária, a lánya: Igen, de a technológia 
sokat segít az embereknek. 
Anne, az unoka: Én azt hiszem, a tech-
nológia elválasztotta az időseket és 
fiatalokat egymástól. 
Inge nagyi: Egyetértek veled. 
Mária: Ó, nem! A gyerekek túl önfejű-
ek és agresszívek!  
Nagyi: Igen, azt hiszem manapság 
minden konfliktusba torkollik. Ami-
kor még gyerek voltam, a fiatalok nem 
voltak ilyen tiszteletlenek, mint ma. 
Anne, az unoka: Az a véleményem, 
hogy a konfliktusokat odafigyeléssel 
meg lehet oldani. 
Nagyi: Fiataloknak és időseknek oda 
kell figyelniük.  
Mária, a lánya: Hál’ Istennek a mi 
családunk mindig kiegyensúlyozott 
család volt, és ma is az. 
Anne, az unoka: Igen, de a fagyinkat 
kellene ennünk, mert nagy a hőség, és 
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und es wäre sehr schade, wenn das Eis 
schmelzen würde. 
Oma Inge, Maria: Ja, wir sind damit ein-
verstanden. 

kár lenne érte, ha elolvadna. 
Inge nagyi, Mária: Igen, egyetértünk. 

 

Az idézett írásokban felvillantott témák a háború, a szerelem, a megélhetés, 
az anyagi gondok, a generációk közti különbség. Ezek a témák jelzik, hogy mi-
lyen gondolatok ébrednek a tanulókban a képek kapcsán. 

 
IV 

 
Amint láttuk, képek is szolgálhatnak a kreatív írás alapjául a tanításban. A 

képek megragadják a figyelmet. A velük való tevékenység kevésbé időigényes, 
mintha irodalmi szövegek nyújtanának impulzust az íráshoz. Ebben az esetben 
a tanulóknak nem kell előzetesen megérteniük az irodalmi szöveget, csupán 
abban kell igényesnek lenniük, hogy valami újszerűt, eredetit hozzanak létre, egy 
jó ötlet felvillantásával. A kreatív szövegalkotás az idegennyelv-oktatásban nem 
azt jelenti, hogy a tanulóktól terjengős, hosszú, valamint teljes mértékben ere-
deti, szépirodalmi értékű alkotást várhatnánk el. Kreatív szövegalkotásról 
beszélünk amennyiben a szöveg a tanulók szubjektivitása alapján újszerűt 
teremt, a tanuló az ismereteit átstrukturálja és belőle új világot hoz létre 
(Meisinger 2000: 4). Természetesen a tanárra hárul az a feladat, hogy a tanulók 
világát megérintő, hozzájuk szóló, addigi tapasztalataikat figyelembe vevő, 
szabad asszociációkat kiváltó képet találjon, figyelembe véve a tanulók nyelvi 
kompetenciáját is. Fontos, hogy a tanulók örömüket leljék a kreatív írásban, 
fantáziájukat szárnyalni hagyják, és önmagukkal szemben igényesek legyenek.  
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Tarján Gábor 

 

Magyarságismeret 

Népismeret, hagyományismeret, néprajz 
 

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy „Ki a magyar?” – csaknem mindenki úgy 
gondolja, hogy egyszerű a válasz. Magyar az, aki magyarul beszél. Széchenyinek 
tulajdonítják a mondást, hogy „Nyelvében él a nemzet.” Valóban csak a nyelv 
határozza meg a hovatartozást? És mi a helyzet az ételekkel, a táncokkal, a szo-
kásokkal, a hiedelmekkel, a gondolkodásmóddal, az ízléssel, a szimbólumokkal, 
a hagyományokkal… és az egész kultúrával – mindazzal, ami a közösséget sok-
sok századokon át összetartotta, és ma is jelen van. Ezeket a kérdéseket tárgyal-
ja a Magyarságismeret, amely a magyarság mint etnikum és kulturális közösség 
jellemző vonásaival foglalkozó népismereti, önismereti, identitáserősítő társadalmi-
kulturális ismerettár, amely aktívan és érzelmileg is igyekszik megerősíteni az 
egészséges magyarságtudatot és az aktív hazafiságot.  

 

*** 

 

Napjaink nevelési gyakorlatának fontos kérdése, hogy milyen módszerekkel 
és motivációval tudjuk kialakítani a fiatalokban a nemzeti érzéseket úgy, hogy a 
magyarságtudat az európaisággal együtt életre szóló ösztönző erőt jelentsenek 
számukra. A Nemzeti Összetartozás Programjának és az ország új Alaptör-
vényének egyik legfontosabb gondolata a magyarság közösségi érzésének meg-
erősítése, a hazai és határon túli csoportjainak egységének hangsúlyozása.  

A frissen megjelent Nemzeti Alaptanterv bevezetőjében is a kiemelt felada-
tok közt említi, hogy a felnövekvő nemzedékekben kifejlődjön a hazafiság érze-
lemvilága, és ennek érdekében fontos szerepet szán a nemzeti hagyománynak, a 
nemzeti öntudat fejlesztésének. Az új NAT kiemelten kezeli az ország és tágabb 
környezete, a Kárpát-medence, különösen a környező országokban élő magyar-
ság életének megismerését. A fejlesztési területek és a nevelési célok között is 
fontos helyet foglal el a Nemzeti öntudat, a hazafias nevelés, melynek keretében a 
tanulók megismerhetik a nemzeti és népi kultúránk értékeit. A korábbiakhoz képest 
lényegesen nagyobb hangsúlyt kap a néphez és hazához fűződő identitástudat 
fejlesztése, a hon- és népismeret oktatását is e célnak rendelik alá.  
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Felmerül azonban a kérdés: az új NAT-ban szereplő feladatok vajon ele-
gendőek-e a kitűzött cél eléréséhez? A Műveltségi területek ismeretanyaga tar-
talmazza-e azt a megfelelő és jól feldolgozható tananyagot, amely alkalmas a 
valóságos és működőképes nemzeti öntudat kialakítására? Létezhet-e egyáltalán 
valamiféle „nemzeti minimum”, amely a felnövekvő nemzedékek számára né-
pünk kultúrájának alapjait biztosítaná? És – talán a leglényegesebb kérdés: ren-
delkeznek-e pedagógusaink azzal a kellő felkészültséggel és szellemi muníció-
val, amellyel a nemesnek tartható feladatokat végre tudják hajtani és a kitűzött 
célokat elérni? 

A Magyarságismeret az a program, amely hozzásegíthet a nemzeti összetarto-
zás tudatosításához, megéléséhez, és a határon túli magyarság számára is fontos 
ismeretanyagot nyújt a magyar néphez és kultúrához való szorosabb kötődés 
kialakításához. 

A globális társadalom kialakulásával háttérbe szorulnak a hagyományos kis-
közösségek, ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a lokális társadalom kulturá-
lis értékeire. A közösséghez tartozás érzése az egész nemzet számára fontos. A 
társadalom életében mindig sajátos szerepük van a tradícióknak, a magyarság-
tudatnak, a hazához való tartozás kialakításának és fenntartásának. Meg kell 
határozni a műveltségi elemek, ismeretek és készségek azon körét, amelyek al-
kalmasak a felnövekvő nemzedékek számára, hogy mindenkor az alapművelt-
ség elsajátítását és az identitás elmélyítését biztosítsák. 

Az elmúlt időszakok oktatáspolitikája kissé ellentmondásosan bánt a kér-
déssel, és – bár születtek eredmények – az ügy egészében megoldatlan maradt. 
Sajnos manapság többnyire azt tapasztalhatjuk, hogy a pedagógusképző intéz-
ményeinkben végzettek jelentős része egyáltalán nem kap semmilyen szakmai 
felkészítést a magyarságtudat kialakításának módjairól. Ez különösen a közok-
tatás alsóbb szintjein – az óvó- és tanítóképző intézetekben – tartható komo-
lyabb hiányosságnak. Meg kell említeni azt is, hogy néhány helyen viszont talál-
kozni lehet figyelemre méltó eredményekkel is. Természetesen az összegyűlt 
tapasztalatokra támaszkodni kell csakúgy, mint valamennyi eddigi próbálkozás-
ra is. Mindezekre alapozva kell megfogalmazni a Magyarságismeret új koncepció-
ját. 

Mindenekelőtt azt szükséges tisztázni, hogy mi legyen a Magyarságismeret tar-
talma. Az eddigi kezdeményezések többnyire azon buktak el vagy siklottak fél-
re, hogy túlzottan egy irányból közelítettek ehhez a kérdéshez. Sokszor csak a 
néprajz, a népi hagyományok megismerését és fenntartását tűzték ki célul, és 



Tarján Gábor                                                                                Magyarságismeret  

 

 35

elfeledteztek arról, hogy elsősorban a mai kor kérdéseire kell válaszokat adni, 
ami az identitás megerősítését is jelentheti változó világunkban.  

A Magyarságismeret tehát nem jelenthet csupán „néprajztanárképzést”, ha-
nem egy teljesen új diszciplínát, amely magában hordoz néprajzi ismeretet és 
gyakorlatot is.  

A Magyarságismeret oktatását az is időszerűvé teszi, hogy újabban találkozni 
lehet – különösen a magyarság eredetével kapcsolatos – tudománytalan, ugyan-
akkor szélsőséges nézetek elterjedésével, amelyek megvitatására és a hiteles ál-
láspontok kialakítására pedagógusaink jelenleg nincsenek kellőképpen felké-
szülve. 

 

A Magyarságismeret fogalma 

 
Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta számos magyar egyetem és fő-

iskola programjában megjelentek az Európai tanulmányok, ugyanakkor magyar-
ságismerettel foglalkozó stúdiummal nemigen lehet találkozni. Más a helyzet a 
„hungarológiá”-nak nevezett tudományszakkal, amely főleg az idegen nyelvű 
hallgatók számára kínál áttekintést a magyar kultúra egyes területeiről. A világ 
számos egyetemén általánosan ismert az egyes etnikumokat nyelvi, kulturális és 
egyéb jellemzőik alapján bemutatókurzusok, így több helyen tanítanak például 
„Hungarian Studies”-t. A magyar oktatási rendszerben természetesen jelen 
vannak népünk kulturális sajátosságait külön-külön bemutató szakterületek, de 
kifejezetten összefoglaló jelleggel egy tárgy sem foglalkozik a magyar etnikum 
és kultúra alapismereteivel és jellegzetességeivel. 

Zsolnai József, az iskolateremtő pedagógus egy elméleti tanulmányában így 
írt: „A nemzeti önismeret a magyarságismeretet, a kultúra teljes rendszerét figye-
lembe véve lehetséges pedagógiai eszközökkel segíteni, nem lehet leszűkíteni a 
történelem, az irodalom, a népzene tanítására, mint ahogyan nálunk szokásos. 
(…) Minden olyan tudományterület, művészeti ág eredményét integrálni kell, 
amely segít annak tisztázásában, mi volt a magyar, mi a magyar, és mi lehet a 
magyar.”  

A Magyarságismeretnek tehát olyan népismereti, önismereti, identitáserősítő társa-
dalmi-kulturális ismerettárnak kell lennie, amely érzelmileg és aktivitást keltő 
módszerekkel is erősíti az egészséges hazafiságot és a magyarsághoz való kötő-
dést. A Magyarságismerettel új, komplex tantárgyként kell megjelenni a pedagó-
gusképző intézmények kurzusválasztékában, amely a határon belüli és kívüli 
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magyarság szociológiai, antropológiai és néprajzi jellegzetességeivel is foglalko-
zik. Bevezetésével teljesebb és reálisabb képet nyerhetünk népünk etnikai és 
kulturális sajátosságairól.  

 

A Magyarságismeret oktatásának feladatai 
 
A Magyarságismeret feladata, hogy: 
– a közoktatásba kerülő pedagógusok (elsősorban a tanítók és óvodapeda-

gógusok) részesüljenek alapos elméleti, módszertani és gyakorlati felkészítésben 
a magyarság társadalmi és kulturális jellegzetességeiről és hagyományairól; 

– ismerjék meg a magyarság hazai, határon túli és a világban bárhol élő 
csoportjait és legyenek készek vállalni velük az összetartozás tudatát;  

– alapos ismereteik legyenek a népi hagyományvilág értékeiről, legyenek 
képesek ezeket megismertetni, és élményszerűen továbbadni;  

– sajátítsák el azokat a módszereket, amely a szülőföld, a haza és népei jobb 
megismeréséhez, megbecsüléséhez, és az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. 

 

A Magyarságismeret bevezetésének indoklása 

 
Napjainkban tapasztalható társadalmi-kulturális hatások fontossá teszik, 

hogy igen korai életkori szakaszban megalapozzuk és megerősítsük a saját kul-
túránkhoz való kötődést. A magyar népi kultúra értékein keresztül növekszik a 
saját és más kultúrák iránti érzékenység. Ez napjainkban azért is fontos, mert 
saját hagyományainkra támaszkodva kell megismernünk és megbecsülnünk má-
sokét is – a nemzetiségekét, a szomszédokét, valamint a világ valamennyi népét 
és kultúráját; hogy az emberiség kultúrájának egyetemes értékeit érteni és érté-
kelni tudjuk. Ezzel erősítjük a szolidaritás érzését is. Ez különösen fontos glo-
balizálódó világunkban, hogy nevelőinknek kulcsot adjon a magyarság helyének 
megtalálásához, és különböző jelenségek – így a migráció, a rasszizmus, a vallá-
si intolerancia stb. – megértéséhez és a helyes magatartás kialakításához. 

A Magyarságismeret bevezetésével teljesebb, reálisabb és árnyaltabb képet 
nyerhetünk saját népünk kulturális és etnikai sajátosságairól. A magyarság ha-
gyományos kultúrájának élményközpontú, tevékenységre alapozott megismer-
tetése által a gyermekeknek nemcsak az érzelmi kötődésük erősödik, hanem kü-
lönböző képességeik is fejlődnek. A Magyarságismerethez kapcsolódó témakörök 
ösztönzést adhatnak számos gyakorlati tevékenység elsajátítására (kézművesség, 
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népi tánc, népi játék, természetismeret, háztartás stb.), valamint a helyi kulturá-
lis hagyományok gyűjtésének, módszertanának megismerésére is. Ezek az isme-
retek a pedagógusképzésben, különösen az óvó- és tanítóképzésben rendkívüli 
fontossággal bírnak. 

 

A Magyarságismeret oktatásának várható eredményei 

 
A téma feldolgozása során erősödik a magyarsághoz fűződő érzelmi vi-

szony, amely aktív társadalmi kapcsolatok kiépítésében is megnyilvánul, például 
a határon túli csoportok megismerése alkalmával. A terepen szerzett tapasztala-
tok alatt fejlődik a társadalmi kapcsolatok kiépítésének készsége. Mindeközben 
jelentős mértékben nő az empátia, az emberismeret és a közösségi tapasztalat. 
A Magyarságismerettel hatványozottan erősödhet az összmagyarsághoz fűződő 
identitástudat, amely a nevelőmunkában is kamatozódni fog.  

 

*** 

 

Ki a magyar? 

 
Először is magyar az, aki Magyarországon született, ebben az országban él 

és magyar nyelven beszél. Természetesen magyarnak tartunk minden határon 
túl egy tömbben vagy diaszpórában élő magyarul beszélő és magyar identitással 
rendelkező embert is. A magyarsághoz tartozást lehet további történelmi, szo-
ciológiai, biológiai és kulturális szempontok szerint vizsgálni. A társadalmi fej-
lődéssel együtt történelmileg meglehetősen változó volt a magyarság fogalma. 
Mást jelentett magyarnak lenni a honfoglalás korában, amikor népünk még tör-
zsi-nemzetségi társadalomban élt, majd a rendi világban, amikor megjelent a 
nemesi nemzet, végül a modern nemzet megszületésével teljesen új értelmezést 
nyert a magyarsághoz tartozás. Szociológiailag magyarnak számít minden ma-
gyar állampolgár, vagy más országban élő magyar nemzetiségű ember, akinek 
az anyanyelve magyar. Biológiailag, vagyis embertanilag is meg lehet határozni a 
magyar ember valamiféle jellegzetes típusát. Kulturálisan pedig azok tartoznak 
ide, akik anyanyelvként a magyart sajátították el, és ennek a népnek a hagyomá-
nyait, szokásait gyakorolják és adják tovább utódaiknak.  

A magyarsághoz tartozás sokszor azon múlik, hogy ki tartja magát magyar-
nak, vagyis ki vallja magát ehhez a néphez, kultúrához tartozónak. Ha valaki 
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magyarnak vallja magát, akkor természetesen magyarnak számít, de talán még 
fontosabb, hogy ne csak vallja, hanem vállalja a magyarsághoz tartozást. Vállalja 
a nép sorsát, történelmét, azonosuljon azzal a közösséggel, amely sok évszáza-
da fenntartja a magyar kultúrát és a magyarságtudatot. A vállalás nem csak tu-
datos elhatározás kérdése, hanem érzelmi töltete is van. Aki vállalja magyarsá-
gát, büszke rá még akkor is, ha ez nem mindig könnyű, hanem sokszor nehéz 
vagy akár fájdalmas is lehet. A magyarság vállalása, a néphez való tartozás talán 
ahhoz hasonlít, ahogy egy anya viszonyul a gyermekéhez. Bármilyen is a gyer-
mek, az édesanya szemében a legjobb, a legszebb; bármit csinál, mindig szere-
tettel – és olykor elfogódottan – érez iránta.  

A 20. századi változások nagymértékben megváltoztatták a nemzet fogal-
mának érvényesülését. A háborúk tapasztalatai, a határok megváltozása és a 
technikai fejlődés átalakította a régi határok között élő népek életét. A század 
végén a politikai és világgazdasági változások teljesen átszervezték a korábbi 
struktúrákat. A globalizációval új jelenségek figyelhetők meg. Az információs 
társadalom sokkal közelebb hozta egymáshoz a távol élő nemzeteket, és a vi-
lágszerte tapasztalható nagyarányú migráció jelentősen átalakította az egyes tár-
sadalmak életét. Korábban főleg a kistelepülésekről vándoroltak nagyvárosokba 
az emberek, ma inkább a fejletlen területekről a fejlett ipari központokba áram-
lás a jellemző. 

A 21. században már egészen más nemzetfelfogással van dolgunk, mint a 
korábbi időszakokban. Az európai uniós csatlakozás a nemzet szerepét is jelen-
tősen módosította, de nem szüntette meg. Az unión belül viszonylag szabad a 
mozgás, a tanulás, a munkavállalás, és nem lehetetlen az áttelepülés egyik or-
szágból a másikba. Így a korábbi nemzeti határok elvileg jelentőségüket vesztik. 
A nemzethez tartozás új formái jönnek létre – máshol van a szülőföldem, más-
hol járok iskolába, máshol élek és dolgozom –, nem kötődöm szorosan egy 
nyelvhez, nemzethez, kultúrához. Kialakul a kettős vagy többes identitás. Ugyan-
akkor az egyén nem vesztheti el teljesen gyökereit, mert tartoznia kell valahova. 
Ebben a helyzetben még inkább szükség van a nemzettudat újraértelmezésére, 
hogy az újabb generációknak is legyen identitástudatuk, és ne valamiféle karak-
ter nélküli gyökértelenségben felnőve bolyongjanak a nagyvilágban. 

Külön kell szólni az idegen nyelvi környezetben, más állam területén élő 
etnikai közösségekről, a nemzeti kisebbségekről. Őket is megilletik azok a jo-
gok, amelyekkel biztosítani tudják identitásuk fenntartását, nemzeti kultúrájuk 
megőrzését és az anyanemzettel való kapcsolattartást. Különösen abban az 
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esetben, amikor olyan őslakos etnikumokról van szó, amelyek csak a politikai 
határok átrajzolása következtében szakadtak el nemzettársaiktól. Ilyen esetben 
feltétlenül indokolt az általános emberi jogokon túl a nyelvi és kulturális jogok 
és a területi autonómia érvényesítése. Az egy tömbben élő nemzeti kisebbsége-
ket megilleti az intézményrendszer, amellyel kultúrájukat fenntartani és gyako-
rolni tudják. A szórványban élőkre is külön figyelemmel kell lenni, mert jóval 
nehezebb helyzetben vannak, mint az egy tömbben élők és sokszor nehézsé-
gekbe ütközik identitásuk fenntartása, a nyelv és a kultúra megőrzése.  

De még az olyan közösségeket sem szabad teljesen magukra hagyni, ahol 
meggyengült az anyanyelv, kivesztek a szokások. A diaszpórában élnek olyan 
csoportok, ahol a magyar nyelvtudás már meggyengült, mégis a nemzethez tar-
tozás érzése valamilyen formában fennmaradt. Náluk különösen fontos a segít-
ség, és őket is a nemzet részeinek kell tekintenünk. Különböző történelmi és 
politikai okok következtében az elmúlt évszázad során jelentős számú magyar-
ság (másfél, kétmillió fő) került távol az anyaországtól, és a világ különböző 
részein telepedett le. Legnagyobb számban Észak-Amerikába kerültek, de más 
kontinensekre is jutott több tízezer magyar. A kivándoroltak első generációja 
még igyekezett fenntartani a magyar nyelvet és kultúrát; egyházi közösségeket 
alapítottak, templomokat és iskolát építettek, közösségi életet éltek. A második 
generáció azonban már többnyire elhagyta a nyelvet és beolvadt az idegen kör-
nyezetbe. Ennek ellenére több helyen találkozhatunk még harmad-, negyed ge-
nerációs magyar cserkészekkel is. A huszadik század során több hullámban ér-
kező újabb kivándoroltak valamennyire felfrissítették a magyar nyelv használa-
tát és a hagyományok ismeretét. Néhány helyen érdekes példáját láthatjuk az 
identitás fennmaradásának. A Louisiana állambeli Árpádhon lakói szinte kivétel 
nélkül magyar származásúak, de a nyelvet már régen elhagyták. A családnevek, 
a táplálkozási szokások, ételeik és a nemzeti ünnepek megünneplésében azon-
ban a mai napig őrzik magyar identitásukat.  

Tartósabban azonban csak ott marad fenn a magyar élet, ahol erős közös-
ség működik, amely biztosítani tudja a következő nemzedékek számára a kultu-
rális hagyományokat. 

 

*** 
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Miért fontos napjainkban a népi kultúra? 

 
A 20. század Európa keleti felén a hagyományos népi kultúrák felszámoló-

dásának időszaka volt. A népi kultúra helyébe, a magas kultúra hordalékaként 
keletkezett, jóval értéktelenebb tömegkultúra lépett. A parasztság és más réte-
gek által létrehozott, századokon át megőrzött műveltségkincsből csak kevés 
jutott a nemzeti kultúrába. E gazdag örökséget pedig kár volna veszni hagyni. 
Mivel az ismeretek átadásának eredeti, szájhagyományos formája a népi társa-
dalommal együtt átalakult, a néprajz által feltárt értékeket az iskolarendszerben, 
az írásbeli kultúrán keresztül kell továbbvinni, és az újabb nemzedékeknek to-
vábbadni.  

A népi kultúrát egyfajta teljesség jellemzi, a műveltség valamennyi területe 
jelen van benne. Ha modellként fogjuk fel, megtalálhatjuk az EMBER teljes 
lenyomatát: anyagi szükségleteitől kezdve jogi, értelmi, érzelmi, művészi, szoci-
ális és szellemi életének kifejeződését. E kulturális modell mélyen gyökerezik a 
környező természetbe, és ezer szállal kötődik az előző nemzedékek történelmi 
tapasztalataihoz. Minden vonatkozásban alkalmas az újabb nemzedékek tapasz-
talatainak bővítésére. A népi műveltségben az anyanyelv mellett a népművészet 
fejezi ki legtisztábban népünk szellemiségét, alkotóerejét. Nem alap nélkül állít-
ják, hogy a népi tárgyi világban egyfajta „vizuális anyanyelv” rejlik. Ezt a képi 
ábécét kellene jobban ismernünk, hogy ne csak idegen modellek másolására 
kényszerüljünk, hanem környezetünk megformálásában sajátosságainkat hor-
dozó világot teremtsünk.  

Aki behatóan tanulmányozza a népi kultúra különböző területeit, meglepve 
tapasztalhatja, hogy a néphagyomány milyen sok oktatásban is felhasználható 
elemet tartalmaz. Mindenekelőtt egy elvi jellegzetességet, a népi műveltség szerves-
ségét kell kiemelni, ami a ma embere számára is példamutató lehet. E kultúra 
valamennyi eleme a környező természetből származik, amellyel mindig szoros 
kapcsolatban marad, és nem szakad el tőle. A hagyományban élő ember tisztel-
te a növényt, az állatot, az élettelen természetet, igyekezett egyetértő viszony-
ban maradni vele. Ez tükröződött a paraszti világképben és a gazdálkodásban 
egyaránt. A népi társadalom élete az egymásrautaltságra, a belső kohézióra, a 
közösségi összetartásra alapozódott.  

Aki a népi kultúrával behatóan foglalkozik, nemcsak saját hagyományait 
fogja jobban megérteni, hanem megtanulja más népek kultúráját tisztelni és be-
csülni. Kelet-Közép-Európában, a Kárpát-medencében különösen fontos, 
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hogy megismerjük és megértsük a környező népek műveltségét. A századok 
során kölcsönösen kicserélődtek ismereteink, adtunk is nekik, és kaptunk is 
tőlük kulturális elemeket – így vált színessé és így gazdagodott a horvát, a 
szerb, a szlovén, a román, a szlovák, a ruszin, a német, a cigány, a magyar és a 
többi nép dala, tánca, viselete, építkezése, szokásai és egész kultúrája. A Duna 
menti népek kulturális kapcsolataira alapozva kellene minden időben harmóniát 
teremteni a térség népei között. 

A népi kultúra elsősorban gyakorlati jellegű ismereteket tartalmaz, de rejtet-
ten hordozza az elméletet, az ideológiát. Ez a műveltséganyag nem darabolódik 
szét önálló részegységekre, minden terület szoros kapcsolatban áll egymással, 
szinkretikus jellegű. A termelés és fogyasztás, a természetismeret és hitvilág, a 
művészet és praktikum egymást feltételezi, és csak az egész képes autonóm 
működésre. A hagyományátadás folyamán is mindig a teljesség, az egész kultúra 
elsajátítása zajlott. A népi műveltséget ezért nem lehet alkotórészenként – tan-
tárgyanként – megtanulni, csak a hagyományokba „belenevelődve”, az egészet 
megismerve, megértve és megélve.  

A hagyományban élő embert is univerzalitás jellemezte: ismerte a növények 
fejlődését, az állatok szaporodását, a csillagok járását; értett a házépítéshez, a 
szerszámkészítéshez, tudott tüzet csiholni, szőni-fonni, ruhát varrni, ételt készí-
teni, gyermeket nevelni. Az élet anyagi oldalán túl ismerte a közösségi hagyo-
mányokat, a jeles napok rendjét, az ősök történeteit, tudott dalolni, táncolni, 
mesét mondani. Az ismeretek átadása közösségben történt, a népi társadalom-
ban az egyéni tanulás egészen ritka jelenség. Minden művelődési elem szájról 
szájra járt vagy személyes megmutatás útján terjedt és maradt fenn századokon 
át.  

A modern civilizációban az ismeretek átadásának módja is szervezett for-
mát ölt, intézményessé válik. A magánélet intimebb szféráiba is behatol a tö-
megkommunikáció, egységesítve az ízlést, társadalmat, a kultúrát. Talán a 
gyermek életének első néhány hónapja marad valamilyen formában a megisme-
rés archaikus állapotában. A megszülető gyermek a szájhagyomány útján tanulja 
meg anyanyelvét, többnyire valóban saját édesanyjától. A társadalmi kényszer-
ből létrejött gyermekmegőrző intézmény, a bölcsőde idejekorán „társadalmasít-
ja” a gyermeket, így nem nyílik lehetőség az élet első néhány évében anya és 
gyermeke kapcsolatának kiegyensúlyozott kibontakoztatására. Az óvodába ke-
rülő gyermek már érettebb a szocializációra, a munka általában eredményesebb 
és számos, a néphagyományból átmentett elemet tartalmaz. Az iskolába kerülő 
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gyermeknél viszont a társadalmi elvárások jutnak szerephez, és háttérbe szorít-
ják a spontán személyiségfejlődést. Egy rendszer oktatása általában a fennálló 
hatalom számára képezi a tanulókat, hogy eleget tudjanak tenni a várható fel-
adatoknak. A célok fontosságát senki sem vonhatja kétségbe. A műveltségi 
anyagok körét azonban teljesebbé és megalapozottabbnak tehetnénk, ha kiegé-
szítenék a néphagyomány, a civilizációt megelőző életformák alaposabb meg-
ismerésével.  

A gyermek igen korán érdeklődni kezd a dolgok eredete iránt – miből ké-
szült, ki csinálta, milyen volt régen stb. Ha elfojtjuk kíváncsiságát, nem hagyjuk 
analizálni és csak kész dolgokkal halmozzuk el, nem fogja megérteni a jelensé-
gek lényegét, a világ működését. Nem lesz kreatív, pusztán befogadó. A játék 
folyamán a gyermek voltaképpen modellezi az őt körülvevő valóságot. Az okta-
tás folyamatában is többnyire elemi formákon keresztül igyekszünk eljutni a 
bonyolultabb szerkezetekig. A matematikában az alapműveletek megelőzik a 
felsőfokú, bonyolultabb számításokat; a nyelvtanítás is alapelemekből, lépésről 
lépésre építkezik. A népi kultúra egészében kínálja a műveltség alapformáit, a 
korábbi időszakok eredményeit, kultúraalakító tapasztalatait. Miért ne lehetne 
mindezt a felnövekvő nemzedékekkel behatóbban megismertetni, hogy erre a 
biztos alapra építkezve sajátítsák el a korszerű műveltséget? Az egyedfejlődés 
során keresztülmegyünk a törzsfejlődés szakaszakain. A kulturális fejlődés so-
rán is megfigyelhetjük, hogy a kisgyermek kezdetben öntudatlanul szedegeti 
össze a természetben található tárgyakat – bogyót, levelet, kavicsot gyűjtöget; 
később egyre tudatosabban kutat, keresgél; s a talált dolgokból eszközöket, já-
tékokat fabrikál. A kifejezőképesség kezdeti szakaszán is megfigyelhetünk egé-
szen ősi – animisztikus, mágikus vonásokat, amikor a kisgyermek teljesen át-
szellemülve utánoz állatot, növényt, természeti elemeket. Az ének, a tánc, a 
gesztus, a mozgás ebben a korban még egészen szimbiotikus egységben él 
csakúgy, mint a művészetek kialakulásának korai szakaszán, mikor a műfajok 
differenciálódása még nem következett be.  

A kultúra elsajátításának gyermekkori szakaszaiban tehát megismételjük az 
emberi műveltség fejlődésének korábbi szakaszait. Erre az elvre alapozva végig 
lehetne követni a művelődés jellegzetes időszakait: a zsákmányoló-gyűjtögető 
gazdálkodástól kezdődően egészen a civilizációig. A népi kultúrában leszűrten 
jelen vannak a korábbi korszakok műveltségének eredményei, emlékei. Termé-
szetesen csak az értékek ismertetésére kerülne sor, miként a történelemtanítás-
ban a jelentős események, személyiségek, forradalmi változások tudatosítása 
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folyik. De miért csak a nagy hadvezérek, jelentősnek tartott államférfiak tettei-
vel, költők, zeneszerzők kiemelkedő műveivel – tehát csak az elit kultúrával – 
ismertetjük meg az ifjúságot? Az egyén számára fontos ismeret, gyakorlati ta-
pasztalat, tudás, bölcsesség a kultúra más régióiban is összegződött. Az isme-
retlen nép munkája, több ezer éve csiszolódó alkotásai is értékeket hordoznak, 
mivel a hagyomány rostáján csak az maradhatott fenn, ami a gyakorlatban be-
vált, a közösség elfogadott és az újabb nemzedékek szükségleteinek is megfe-
lelt. A természetben található anyagokból készült tárgyak, ételek, az egyszerű 
kézművesség termékei, mondák, mesék, népdalok, természetismereti megfigye-
lések stb. – mind olyan tudásanyag, amely a huszonegyedik század emberének 
is élményt adhat, és épüléséül szolgálhat.  

A népi műveltség ismerete a mai kultúra számára fontos tapasztalatokat 
hordoz. Civilizációnk elvesztette azt a természettel összhangban lévő harmóni-
át, amely a korábbi korszakokat még jellemezte. A népi kultúra felelevenítése és 
oktatásbeli felhasználása hozzájárulhat a megfelelő viszony helyreállításához. 
Ha a természettel való megismerkedés elég korán elkezdődik, a gyermek életé-
ben fontos szerepet kaphat. A növények, az állatok a kisgyermek érdeklődésé-
hez közel állnak, s ha ezt megfelelő mederbe tereljük, az élő környezettel egész-
séges viszonyt alakítunk ki, annak felnőttkorban is megmarad a hatása. A kör-
nyezethez fűződő ökológiai kapcsolat helyreállítása csak az új nemzedék neve-
lése által érhető el. A környezetünkhöz fűződő viszonyon túl történelmi múl-
tunkhoz, a nemzethez való tartozást is alakíthatjuk néprajzi ismeretek segítsé-
gével. A nagyobb és kisebb települések, kerületek, régiók helyi hagyományainak 
összegyűjtése, megismerése során nő a múlt iránti tisztelet, és erősödik a szülő-
föld szeretete. E munkában fontos szerepet játszhatnak a szűkebb lakókörnye-
zet nevezetes helyei, történelmi, művészeti emlékhelyek, érdekes természeti 
képződmények, amelyekről a tájhoz kapcsolódó eredetmondák is megemlékez-
nek.  

A népi műveltségkincs megismertetését az egyes korosztályoknál a testi és 
lelki fejlettségi szintnek megfelelően kell kialakítani. Elképzelhető, hogy az ok-
tatás folyamatában egyes témakörök többször is előkerülnek, más és más rend-
szerbe ágyazódva. A munkát ajánlatos már az óvodáskorban elkezdeni. A 
gyermek ekkor még lélektanilag is közel áll egyfajta ősi ösztönvilághoz, amely a 
folklór legkorábbi rétegére emlékeztet, de már elég érett arra, hogy közösségi 
tevékenység – játék – keretében megalapozó ismereteket szívjon magába, és 
érzelmileg is közelebb kerüljön elődeink hagyományvilágához.  
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3–6 éves életkorban a népi hagyományok feldolgozását az anyagokra kell épí-
teni, mivel ebben az időszakban az érzékelő – látó, tapintó, ízlelő stb. – tapasz-
talatoknak döntő jelentőségük van. A természetes anyagokkal való beható meg-
ismerkedés meghatározhatja az egész személyiség szemléletének későbbi alaku-
lását. Óvodáskorban emellett nagy jelentősége van az utánzásnak. Szívesen 
bújnak más bőrébe, nemcsak a felnőttek és gyermektársaik szokásait, mozdula-
tait utánozzák, hanem az állatokat, sőt természeti jelenségeket is. A mozgás, 
tánc elemeinek elsajátításában is az anyagok megmunkálásának legegyszerűbb 
szerkezeti formáit (forgások, fűzések, fonások stb.) lehet felhasználni. Mesék, 
szokások, játékok megjelenítésével és bábozással a kifejezőképesség is eredmé-
nyesen fejleszthető ebben az életkorban.  

A kisiskolásoknál, a 6–10 éveseknél az idő dimenziója lép előtérbe. Megfigye-
lik a napok, az évszakok, a természet periodikus változásait, és eszerint igye-
keznek elrendezni a világot. Az ismeretek feldolgozását is legcélszerűbb erre a 
fonalra felfűzni. Az esztendő néprajza – hétköznapok és ünnepek váltakozása, 
a természettel összhangban alakuló munkafolyamatok és szabadidős tevékeny-
ségek bőven kínálnak tanulmányozni és kipróbálni valót. A néprajzi ismerete-
ken keresztül az iskolaév menetét is közelíteni lehet a természet rendjéhez, a 
hagyományos népi kalendáriumhoz.  

A 10–14 éves korosztálynál az önálló személyiségfejlődés válik meghatározóvá. 
Ebben az életkorban a gyermek egyre többet foglalkozik saját magával, fizikai 
megjelenésével, ruházatával, környezetével, fontossá válik a tér dimenziója. A 
korosztályra jellemző csoportok – bandák – saját zugot, önálló hajlékot keres-
nek maguknak, ahol megvalósíthatják a saját elképzelésük szerint felépített kü-
lön világukat. Ehhez a munkához számtalan hasznos elemmel szolgálhat a népi 
tapasztalat – a kunyhóépítéstől a bocskorkészítésen át a gyöngyfűzésig –, amely 
mind segítheti az önmegvalósítást.  

A középiskolások szemlélete, világról alkotott képe már nem olyan átfogó, 
egységes, mint az előző korosztályoké. A hangsúly a részterületekre helyeződik 
át, a specializálódásra, a választott érdeklődési kör behatóbb megismerésére. A né-
pi kultúra egységes világa ehhez már szűknek bizonyul, keveset mond. Az 
egyén kulturálisan is kinövi a gyermekruhát, a jelen tágabb világa, konkrétabb 
ismeretanyaga felé fordul. A gyermekkorban elsajátított mély gyökerű tudás-
anyag biztos alapul szolgálhat a tájékozódásban. A népi kultúrával való kapcso-
latnak azonban nem kell feltétlenül megszakadnia. Egy-egy részterületen, mes-
terségben vagy művészeti ágban való elmélyedésre (pl. fazekasság, népi tánc) 
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eredményesen felhasználható ez az időszak. Még az is előfordulhat, hogy a 
néprajz mint tudomány kezdi érdekelni a fiatalt. Általános tapasztalat, hogy ez a 
korosztály távoli vidékekre, más kultúrák megismerésére vágyik. Az utak ered-
ményessége azon is múlik, hogy korábban milyen szellemi munícióval láttuk el 
őket. 

 
A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó gondozásában megjelent Magyar-

ságismeret című könyv tartalma: 
Bevezetés 
Ki a magyar? 
Gondolatok a magyarságról 
Embertani kép  
Tömbmagyarság és diaszpóra 
Etnogenezis 
Néprajzi alapfogalmak 
Társadalom 
Néprajzi tájak és csoportok 
Nemzetiségek 
Anyagi kultúra 
Gazdálkodás 
Táplálkozás 
Öltözködés 
Település, Lakóház 
Kézművesség, mesterségek 
Népművészet 
Szellemi kultúra 
Népköltészet 
Zene, tánc, játék 
Változások a népi kultúrában  
Néphagyományok kutatása 
Alapelvek és javaslatok a néphagyományok oktatásához 
Néphagyományok oktatásának története 
Néphagyományok a 2012-es Nemzeti Alaptantervben 
Válogatott irodalom 
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Muhi Sándor 
 

Van-e gazdája az óvodai és elemi iskolai  

képzőművészeti nevelésnek? 
 

De jó lenne megbeszélni! 

2013-ban, a Magiszter téli számában arról írtam, hogy a kézimunkának, 
kézműves nevelésnek a mi tanügyi rendszerünkben nincs gazdája. Mintha meg-
feledkeztek volna róla, de az is elképzelhető, hogy csak a tehetetlenségi erő 
folytán jelenik meg, mert más, követendő példának tekintett nemzetek is fon-
tosnak tartották valamikor, valamiért.  

Megítélésem szerint csak akkor lesz gyökeres változás ezen a területen, ha 
vezetőink, pedagógusaink felismerik ennek a tantárgynak az embert formáló, 
behelyettesíthetetlen szerepét, és következetesen, hatékonyan tesznek azért, 
hogy ez a szerepkör maradéktalanul, minden 
szinten érvényesüljön kisebb-nagyobb mértékben 
a legtöbb tevékenységi formánál. Nemrég egy 
köztiszteletben álló gyermekgyógyásszal beszél-
gettem, aki sikeres, sokak által látogatott honlapot 
működtet. A nyolcvanas éveiben jár, ennek elle-
nére felismerte, pontosan tudja, hogy a vizuális 
közlésmód uralkodóvá vált napjainkban, és csak 
akkor van esélye gondolatok, szakmai vélemé-
nyek széles körű közlésére, ismertetésére, szórá-
sára, ha a sommás szöveget változatos, válogatott 
képanyaggal illusztrálja. Tanulhatnának tőle a mai 
fiatalok, középkorúak. 

Ez a jövő, ehhez vizuális kultúrára van szük-
ség, amelyet leghatékonyabban a képzőművészeti 
nevelés, kézműves tevékenységek keretében lehet 
kialakítani, helyes mederbe terelni. Képzett rajztanáraink, akik szükség esetén 
több-kevesebb lelkesedéssel, hozzáértéssel, meggyőződéssel, tapasztalattal, rálá-
tással a rajztanítás módszertanát is taníthatják pedagógiai líceumokban és a ta-
nítóképző főiskolákon. Kérdés, hogy a mi nemzetiségi tanügyi berkeinkben 
akadnak-e ilyenek, kik ők, mit gondolnak a tevékenység jellegéről, tartalmáról, 
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céljairól? Hogyan, mit és milyen hatékonysággal adnak át a leendő pedagógu-
soknak, milyen személyes, követhető példát kínálnak mindehhez? Vizualizálódó 
világunkban ugyanis a fentiek alapvetően fontos, megkerülhetetlen kérdések, de 
ki fogja mindezeket megválaszolni?  

Tanügyi rendszerről beszélünk, és a kifejezésben a rendszer, az átfogó, jól 
felépített, kapaszkodókat, kiindulópontokat kínáló egység jelenléte megkerülhe-
tetlen. Ez általában viták, tapasztalatcserék, közös erőfeszítések eredményeként 
jön létre, önbizalmat, erőt, lendületet indukál, megkönnyíti a helytállást, moti-
válja a folytatást. Szakmai tapasztalat hiányában azonban nincs tapasztalatcsere, 
az érdektelenség úgy tűnik, nem teremt érdeklődést. Pedig volna miről beszélni, 
hiszen pedagógusok százainak lenne szüksége naponta irány- és útmutatásra. 

Hosszú hezitálás után a fentiek miatt döntöttem úgy, hogy kézzelfogható, 
követhető és főleg könnyen alkalmazható tanmenetjavaslatokat készítek az 
óvodától az egyetemmel bezárólag minden érintett számára. Az ehhez használ-
ható szöveg- és képanyag a rendelkezésemre állt, hiszen évtizedek óta foglalko-
zom a témakörrel, így sikerült összehoznom elképzelésemet, amelyet jobb lehe-
tőség, a tanügyi vezetők, kiadók érdeklődése híján, a saját honlapomon tettem 
közzé: http://www.muhisandor.eoldal.hu/. 
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Ezt természetesen nem kinyilatkoztatásnak, hanem elsősorban vitaindító-
nak szántam, számos helyre elküldtem, szakmai berkekben próbáltam népsze-
rűsíteni, azóta is várom türelmesen a visszajelzéseket, a segítséget elsősorban a 
kollégáktól, de lényegében miden vélemény, javaslat, kritika, kiegészítés érde-
kelne, ha lenne.  

 
Milyen ismeretek birtokosa képzőművészeti nevelésből a  

gyerek az óvoda, az elemi iskola végeztével? 

 

Sok múlik azon, ki irányította, ki foglalkozott vele. Fontos az alapelemek, 
anyagok, technikák, színelméleti alapfogalmak ismerete, de a legfontosabb, 
hogy örömmel, önállóan, kreatívan, egyéni módon oldja meg a feladatait, ve-
gyen részt a csoportos tevékenységekben, az eszközök kiosztásában, összegyűj-
tésében, a takarításban, a terem díszítésében, tudja értékelni a csoporttársai és a 
saját megvalósításait.  

Ismerje fel az értékeket, a szépet a népművészetben, iparművészetben, kép-
zőművészetben. Becsülje közvetlen környezete esztétikai értékeit, és saját ötle-
tekkel, munkákkal járuljon hozzá ezek gazdagításához. 

A gyakorlat azt igazolja, hogy az alapismeretek, az elméleti tudás hiánya, ha 
nehezen, de pótolható az általános iskolai osztályokban, viszont az erőfeszíté-
sek nélküli látszateredményekhez, másolás-
hoz, kifestőkönyvekhez, sablonokhoz, ér-
dektelen, közömbös nevelőkhöz szokott 
tanulók helyes útra térítése már jóval nehe-
zebb, olykor reménytelennek tűnő feladat.  

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mai 
világban azt sem, hogy a gyerekek nem csak 
festékkel, filctollal, ceruzával rajzolnak, fes-
tenek, írnak, hanem gyakran számítógéppel, 
táblagéppel is. Amikor az előkészítő osztá-
lyos unokám azt játssza, hogy a boszorká-
nyok elől a fotel mögé menekül, a biztonsá-
gos rejtekhelyen képzelt számítógéppel há-
rítja el, közömbösíti a veszélyt. Ez már egy 
egészen más tapasztalatokkal, magatartás-
formákkal rendelkező generáció. Az óvoda, 
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iskola egyik alapvető feladata, hogy az otthon, a mindennapi életben szerzett 
ismereteket, tudást beépítse abba a törzsanyagba, amelynek alapozása, formálá-
sa, bővítése intézményes keretek között zajlik.  

Ahogyan az óvodában, az első osztályokban is a képzőművészet alapeleme-
ivel ismerkedünk, csak kicsit magasabb szinten, változatosabb anyagokkal, igé-
nyesebb technikákkal dolgozunk. Mivel a tanítványaink fokozatosan elérnek az 
ábrázolásnak arra a szintjére, hogy felismerhető embereket, állatokat, tárgyakat 
jelenítenek meg, a feladataink, elvárásaink is ennek megfelelően alakulnak.  

Jó lenne hinni, hogy az iskolai tevékenység egy olyan megszakítások, meg-
torpanások nélküli folyamat, amelyben a tanítványaink egyre magasabb szinte-
ket hódítanak meg, de ez a valóságban nem így működik. Az egyén fejlődésé-
ben és az iskolai tevékenység folyamán is vannak helyben topogások, visszaesé-
sek. Az utóbbiak szinte menetrendszerűen jelentkeznek ciklusváltáskor, tehát 
az előkészítő osztályok esetében is tapasztalhatjuk. Ilyenkor a nevelő feladata a 
bátorítás, az önbizalom, az önálló munka fontosságában, eredményében vetett 
hit erősítése.  
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A tanítónők, óvónők gyakran panaszkodnak, hogy nem kapnak kellő segít-
séget, útmutatást, magukra hagyták őket a nem mindig világosan, egyértelműen 
megfogalmazott feladataikkal. Az igazság az, hogy a tanárokat is magukra hagy-
ták, nekik sem segít senki, csak önmagunkon segíthetünk. Ha nem vagyunk 
elég kreatívak, tanulékonyak, nincs kellő bátorságunk, újító kedvünk, nem sze-
retjük eléggé a szakmánkat, akkor komoly gondokat okoz majd a tanmenetek 
elkészítése, a feladatok, témák kitalálása tanítónőnek, tanárnak egyaránt. Ötle-
teket, kiindulópontokat természetesen adhatunk, de a körülményekhez, a hely-
hez, osztályközösséghez legjobban illő témákat, feladatokat, technikákat ki-ki 
maga alakíthatja, találhatja ki úgy, hogy azok megfelelőek, hasznosak, méretre 
szabottak legyenek. Nincsenek receptek, ilyenekkel a tanárok sem rendelkez-
nek, ráadásul tapasztalataim szerint a képzőművészeti egyetemeken a módszer-
tani felkészítés színvonala az utóbbi években egyre nagyobb kívánnivalókat 
hagy maga után. 

Minden gyakorló rajztanár tudja, hogy az ötödik, hatodik osztályokban az 
egyik legnagyobb gondot az eszközök hiánya, otthon felejtése jelenti. A min-
dent tudó, minden gondon segíteni kész szekrény, katedra szerepe megváltozik, 
a rajztanárnak heti egy órában nincs lehetősége az eszközök tárolására, karban-
tartására mindig, minden osztályban, és ebből nagyon sok konfliktus adódhat. 
Az óvónőnek, tanítónőnek kötelessége 
időben felkészítenie a tanítványait a ciklus-
váltásra, a tanárnak pedig az a dolga, hogy 
az átállást kellő megértéssel, türelemmel 
kezelje. Ha ez nem történik meg, az összes 
gondot akarva-akaratlanul áthárítjuk a tanu-
lóra, aki nem minden estben boldogul, 
helyzetét a megváltozott körülmények, kö-
vetelmények, a jegyadás is nehezíti.  
 
Óvodai tanmenetjavaslat 

 

Természetesen minden korosztály és 
szint számára külön keretet dolgoztam ki, 
de ezekből helyszűke miatt csak egyet mu-
tatok be, a többi a honlapomon olvasható.  
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Középső csoport (4–5 éves gyerekek) 

Míg a kiscsoport a spontán firkálások, játékos, konkrét feladatok nélküli, 
ismerkedések, alakítások, formálások időszaka, addig a középső csoportra már 
az ábrázolás örömének, lehetőségeinek felfedezése és minél szélesebb körű al-
kalmazása a jellemző, egyre változatosabb eszközök és technikák közvetítésé-
vel. Aki gyerekekkel dolgozik, az pontosan tudja, hogy bárhol a világon érdek-
lődők, nyitottak minden új iránt. Ezt a spontánul megnyilvánuló képességet kell 
irányítania a nevelőnek, folyamatosan kibontakozási lehetőségeket, sikerélmé-

nyeket, új ismereteket nyújtva valameny-
nyi óvodásnak.  

Kevés hálásabb, érdeklődőbb, lendü-
letesebb közösséget lehet látni, mint ők, 
öröm nézni, ahogyan feszülten figyelnek 
minden magyarázatot, bemutatott tár-
gyat, és lelkesen, teljes bedobással vesz-
nek részt a kapott feladatok kivitelezésé-
ben. Nem okozhatunk csalódást nekik 
azzal, hogy felkészületlenül, rutinosan 
tálalt, különösebb erőfeszítéseket nem 
igénylő feladatokkal untatjuk őket. Egy 
hasznos, érdekes, élvezetes téma kitalá-
lása, kivitelezése, kiértékelése komoly 
erőfeszítést igényel a nevelő részéről, de 
minden esetben meghozza a gyümölcsét. 

 
Szeptember. Az ismert anyagokkal, eszközökkel, technikákkal kapcsola-

tos ismeretek felelevenítése, gyakorlása, rögzítése 
 

Egyszerű feladatokról, konkrét témák nélküli játékokról van szó, amelyek-
kel szoktatjuk a csoportot a tevékenységre jellemző körülményekhez, hangulat-
hoz, az eszközök kezeléséhez, kiosztásához, a munkát követő takarításhoz. 
Közben természetesen átismételjük az előző években tanultakat a színekről, 
vonalakról, foltokról, alapokról, anyagokról, előkerülnek a tavalyi, valamint az 
újabb reprodukciók, és még sok más szemléltetőanyag. Jó, ha ezeket a felada-
tokat műfajok szerint, csoportosítva végezzük, vagyis külön foglalkozunk a 
rajz- és festőeszközökkel, a festékekkel és a mintázás anyagaival, eszközeivel.  
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Október. Színelméleti alapismeretek 
 

Megismerkedünk az alapszínek, fő színek fogalmával, azonosítjuk ezeket a 
környezetünkben, reprodukciókon, beszélünk a tulajdonságaikról, szerepükről 
az óvodában, a mindennapi életben, iparban, közlekedésben, kereskedelemben. 
Készítünk egy-két munkát alapszínekkel. Itt a legkézenfekvőbb feladat lenne a 
román zászló ábrázolása (piros–sárga–kék), mégsem ezt javasolnám. Azért 
nem, mert a téma szinte elkerülhetetlenül sztereotip megoldásokhoz vezet. He-
lyette rajzoljunk inkább virágokat, léggömböket, pillangókat, díszítsünk zseb-
kendőt, fessünk halakat. Minél változatosabb lehetőségeket kínálunk a kivitele-
zésre, annál érdekesebbek lesznek az eredmények. 
 

November. Rajz színes alapra 
 

Ezzel a témával tulajdonképpen a szín- és tónusellentétek fogalmával, és ennek 
kapcsán új eszközökkel, technikákkal is ismerkedünk. 
 

December. Spontán szimmetrikus foltok összehajtogatással 

 



Muhi Sándor                                                                        Képzőművészeti nevelés  

 

 53

Hasonló próbákat egyetlen folttal már a kiscsoportban végeztünk, ezúttal 
több folt és szín folyamatos felhasználásával alakítjuk ki a munkánkat, egyelőre 
anélkül, hogy azonosítható alakzatokká formálnánk ezeket a foltokat.  
 

Január. Ritmusok, díszítmények 
 

Tovább fejlesztjük a kiscsoportban kialakított fogalmakat a ritmusról, ríme-
lésről. Ez nem kizárólag csak díszítő rajzok segítségével lehetséges, bár a prob-
léma tanulmányozására azok a kézenfekvőbb, megfelelőbb feladatok.  
 

Február. Farsangi álarc kivitelezése saját készítésű alapra 
 

Az óvodások középcsoportban lassan megszokják az olló használatát, az 
önálló munkát. Büszkék minden újonnan elsajátított képességre, és folyamato-
san várják tőlünk, hogy egyre igényesebb, érdekesebb feladatokat adjunk nekik. 
 

Március. A pont 
 

A kiscsoportos ismereteket újabb technikákkal, fogalmakkal gyarapítjuk, 
tanulmányozzuk a pont építő, díszítő szerepét. Közben nem feledkezünk meg 
a közelgő ünnepekről, húsvéti előkészületekről sem. 

 

Április. A vonal 
 

A középcsoport vége felé az óvodás 
már egyre több mindent képes ábrá-
zolni, megjeleníteni, mások által is fel-
ismerhetően megfogalmazni vonalas 
rajzaiban. A rajz egyik kedvelt eszköze 
a filctoll, de a gyerekek szívesen dol-
goznak grafit- vagy színes ceruzával, 
golyóstollal, zsírkrétával is különböző 
színű felületekre. 
 

Május. A folt  
 

A középcsoportban már ismerkedhe-
tünk a festői és a díszítő folt fogalmá-
val. Festői foltokat legkönnyebben 
nedves alapon futtatással nyerhetünk, 
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ezek a gyakorlatok a spontán keveredések tanulmányozására is kiválóan alkal-
masak. Készítünk díszítő foltokat, tenyérlenyomatok is, ezeket már középcso-
portban bátrabban egészíthetjük ki, alakíthatjuk át állatfigurákká, virágokká 
vagy bármi mássá.  
 

Június. Ismétlés 
 

Az eredmények számbavétele, megbeszélése, kiértékelése mellett, ebből az alka-
lomból rendezhető egy nagy, közös kiállítás, amelyet természetesen a szülők, 
kollégák is megtekintenek, kommentálnak.  
 

Mit tanulhat meg képzőművészeti nevelésből egy óvodás a  

középső csoport végeztével? 
 

Elmélyíti, kiszélesíti a kiscsoportban szerzett ismereteit, új anyagokkal, 
technikákkal, fogalmakkal ismerkedik. 

Új színelméleti ismereteket van alkalma szerezni, képes ezeknek a gyakorla-
ti alkalmazására is. 
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A sokrétű elméleti és gyakorlati ismeretek egyre jobban alkalmassá teszik 
arra, hogy konkrét feladatokat oldjon meg, és a rögtönzött kiállítások alkalmá-
val lehetőség nyílik arra is, hogy az eredményeit összehasonlítsa a csoporttársai 
megvalósításaival. 

Sokkal könnyebben és hatékonyabban vesz részt a csoportos feladatok ki-
vitelezésében, a tárlatok rendezésében, a terem díszítésében. 

Egyre jobban meg tudja különböztetni témák és műfajokként a képzőmű-
vészeti, népművészeti és iparművészeti tárgyakat, azok reprodukcióit, felismeri 
a már látott alkotásokat. 
 

Elemi iskolai tanmenetjavaslat az első osztály számára 
 

Az tévhit, hogy az első osztályig a gyerekek játszanak, aztán egy csapásra 
mindez véget ér, és a továbbiakban feszült figyelemmel, szerzetesi komorsággal 
megkezdik a kemény munkát, tanulást, az életre való felkészülést.  

Egyrészt semmit sem szükséges elkezdeniük, hiszen a felkészülés már a 
születés pillanatától zajlik. A kemény munkára, emberfeletti erőfeszítésekre pe-
dig megítélésem szerint semmi szükség, hiszen pontosan a képzőművészeti ne-
velés, kézműves tevékenységek példája, tematikája, jellege bizonyítja, hogy kör-
nyezetünk, a világ játékos, szórakoztató, kreatív módon is felfedezhető, megis-
merhető, birtokba vehető. Annak a pedagógusnak, aki ezt az utat választja, szá-

molnia kell azzal, hogy sokkal több munká-
ja, feladata lesz, tovább tart majd az órákra 
való felkészülés, a hozzávalók beszerzése, a 
feladatok kiötlése, de a fentiekkel párhu-
zamosan sokkal eredményesebben, haté-
konyabban dolgozhat, és rövid időn belül 
azt is tapasztalni fogja, hogy az így végzett 
munka nemcsak a tanítványai, hanem az ő 
számára is örömforrás. Mi annak a titka, 
hogy néhány pedagógus 10–15 évi munka 
után kimerül, kiég, míg mások élvezettel 
tanítanak akár 40–45 éven keresztül? Lehet 
ennek némi genetikai háttere is, de a titok –
megítélésem szerint – az örömmel, ered-
ményesen végzett tevékenységekben rejlik, 
annak a háza táján kell keresni. 
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Az első osztályos tanulók immár az iskolai előkészítő osztályoknak kö-
szönhetőn megszokták az új közösséget, a környezetet, a másfajta elvárásokat, 
és ha helyesen, szeretettel, empátiával foglalkoztak velük, örömmel járnak isko-
lába és kíváncsian, érdeklődéssel fogadják az új feladatokat, kihívásokat.  

Sokan kételkednek abban, hogy megértéssel, empátiával, kísérletező játé-
kossággal a konkrét feladatok, pontos elvárások, időre teljesíthetők. Ilyenkor 
gyakran elhangzik az is, hogy egészen más a matematikát, románt, földrajzot 
tanító felelőssége, mint a képzőművészeti nevelés irányítójának. Ha az elvárása-
inkat szeretettel, igényességgel, következetességgel és főleg példamutatással öt-
vözzük, akkor a porosz módszereket nyugodtan elfeledhetjük minden tan-
tárgynál és minden szinten, hiszen korszerűtlenek, hiteltelenek, eredménytele-
nek.  
 

Szeptember. Bevezető, ismétlés, felkészülés az elsőosztályos feladatok 

elvégzésére, eszközök, felszerelések beszerzése, felújítása 
 

Az ismétlés kiindulópontjául általában az előző évben elkészített munkák 
szolgálnak, valamint a már ismert szemléltetők, reprodukciók. Ezek segítségé-
vel, közvetítésével történik az alapelemekkel, technikákkal kapcsolatos elméleti 
és gyakorlati tudás felelevenítése.  
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Az eszközöket egyelőre az osztályban tároljuk, ezzel együtt a tanulóknak 
sem árt ismerni azok mennyiségét, állapotát. Közöttük vannak személyes tulaj-
donú anyagok (vízfestékek, ecsetek, színes ceruzák, filctollak) és közös tulaj-
donban lévők (kilós tempera, színes papírok, kartonok, ragasztók, fonalak). Az 
utóbbiak beszerzése a tanító irányításával, de a szülők közreműködésével törté-
nik, kiosztásukban, begyűjtésükben, karbantartásukban jó, ha a tanítványaink is 
szerepet vállalnak.  

Nagyon sok osztályban honosodott meg az a szokás, hogy a katedrán né-
hány pohárban állandó jelleggel kihegyezett ceruzákat, filctollakat, ecseteket, 
vonalzókat, ollókat lehet találni. Közülük munka közben, kérés nélkül bárki 
elvehet egy-egy eszközt, amelyet az óra végeztével visszatesz a helyére. Ez azért 
nagyon jó dolog, mert így egyetlen tanulót sem akadályoz a feladat kivitelezésé-
ben egy kitört hegyű ceruza vagy egy kikopott filctoll. Az anyag átválogatása, 
felújítása már a nevelő feladata, amelyet jó, ha a tanítványai közreműködésével, 
segítségével végez. 
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Október. A pont mint a képzőművészet alapeleme 
 

Ebben a témakörben foglalkozhatunk a pont képépítő, díszítő szerepével. 
Mint technika, alkalmazhatjuk a pecsételést, kollázst, és mint újítás bevezethet-
jük a negatív formák felhasználását, beragasztását is különböző kompozíciókba. 
 

November. A vonal mint a képzőművészet alapeleme 
 

Jó, ha itt is bevezetünk néhány, elsősorban technikai jellegű újítást: a csiga-
vonal megjelenítése száraz és nedves alapon, tintás alapon, tintakiszedővel ké-
szített rajz, díszítő sorok festett gyufaszálakból, színes fonaldarabkákból. 
 

December. Üdvözlőlapok, ünnepi díszítések, ajándékok, karácsonyfadí-

szek készítése  
 

A kézműves tevékenységeket és képzőművészeti tevékenységeket ebben az 
időszakban általában együtt végezzük. Jelen esetben a képeslapok, üdvözlőla-
pok készítését javasolom. Talán nem felesleges itt is leszögezni: sohasem készí-
tünk két egyforma munkát! Ezek nem mellékes, szabadidős, unaloműző felada-
tok, hanem az oktató-nevelő munka szervesen illeszkedő, fontos elemei, ame-
lyeknél ugyanazok az alapelvek érvényesek, mint általában. 
 

Január. A festői, dekoratív és spontán foltok kifejezőerejéről 
 

Ezzel a feladatkörrel számos munka készíthető, a különböző foltok megje-
lenítése mellett egyúttal színelméleti feladatokat tanulmányozhatunk, ellentét-
párok is ábrázolhatók, bemutathatók. Újításként bevezethető a munkák kiegé-
szítése hajtogatott tárgyakkal, a szétfújás mellett a festékfoltok szétkaparása az 
ecset végével és még sorolhatnánk. 
 

Február. Alapszínek, hideg színek, meleg színek 
 

A fenti témák mellett – mint járulékos feladat – megjelenhetnek az össze-
hajtogatással nyert spontán, szimmetrikus formák, a díszített felület. Fontos, 
hogy a feladatokat ne csak helyszíni példákkal, hanem képzőművészeti repro-
dukciókkal is illusztráljuk, és emellett utaljunk a színek szerepére a közlekedés-
ben, iparban, kereskedelemben, egészségügyben is.  

Az elemi iskolai rajztanításnak nem a művészképzés a feladata, sokkal inkább 
a mindennapi életben, a leendő munkahelyen tájékozódni, továbbtanulni, boldo-
gulni képes embereket formálunk, nevelünk a rajz, festés, mintázás segítségével. 
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Március. Ismerkedés a kompozíció fogalmával, statikus és dinamikus 

kompozíciók 
 

Már az óvodás gyerek is készít kompozíciókat (különböző képelemekből – 
emberekből, házakból, fákból, virágokból – komponált munkákat), de magával 
a fogalommal elég, ha az első osztályban kezdünk ismerkedni. Ezek a feladatok 
gyakran a környezetünk alapos megfigyelése után készített (természet utáni) 
munkákkal is párosíthatók, de lehetnek meseillusztrációk is. 
 

Április. Húsvét 
 

Az ünnepi előkészületek egyike a tojásfestés. Jó, ha hozzászoktatjuk a ta-
nítványainkat ennek a nemes, szimbolikus jelentéstartalmú hagyománynak az 
ápolásához egy olyan világban, ahol a locsolást már sok helyen pénzzel vagy 
értékes, boltban vásárolt ajándékokkal, kütyükkel honorálják.  

Meglepetésként az előkészületek kiegészíthetők húsvéti aszfaltrajzver-
sennyel, és ennek végeztével tojáskereséssel is. 



Nézőpont 

 

 60

Május. A természet megfigyelése alapján készített rajzok 
 

Bármit rajzolhatunk, festhetünk ebben a témakörben, például önarcképet, 
pillangókat, virágokat, a barátunkat, a tanító nénit, az iskolánkat. A lényeg a 
valóság elemeinek megjelenítése, ezért minden kis eredményt bátorítunk, dicsé-
rünk, ami erre utal. 

 

Június. Ismétlés, az évi eredmények, sikerek, megvalósítások megbeszé-

lése, év végi tárlat rendezése 
 

Mint korábban említettem a munkákról, a tevékenységekről, alkalmi tárla-
tokról általában fotók készülnek. Ezek készítésében az első osztályos tanulók 
már bevonhatók, nagyon sokat segíthetnek. A feladatra már egy 5–6 éves óvo-
dás is alkalmas a mai egyszerű, könnyen kezelhető, önbeállítós készülékekkel, 
csak annak a figyelme még kicsit szétszórtabb, és hamar ráun a számára egysíkú 
feladatra.  

Nagyon fontos ilyenkor az is, hogy válogassuk ki, takarítsuk le és pakoljuk 
el gondosan a megőrzésre szánt eszközöket, felszereléseket, munkákat, anya-
gokat, szemléltetőket, hiszen ezzel fontos lépést teszünk a jövő évi tevékenység 
sikerességéért. 
 

Mit tud képzőművészeti nevelésből a tanuló az első osztály végeztével? 
 

Jó esetben elég sok mindent tud, ha figyelembe vesszük a fenti feladatokat, 
talán korához képest kicsit többet is, mint feltétlenül szükséges volna. Sajnos a 
tanulás, az emlékezés ritka szövésű háló, ezért nagyon jó, hogy képzőművészeti 
nevelésből ciklikusan építkezünk. Szinte minden évben szó esik itt pontról, vo-
nalról, foltról, színről, ritmusról, kompozícióról, kifejezőerőről. Ezeket az ele-
meket egyre részletesebben, sokoldalúbban, mélyebben ismerjük meg, használ-
juk fel, alkalmazzuk új technikák segítségével. A tantárgy jellegéből, szerkezeté-
ből, tartalmából adódóan olyan lehetőségeket rejt magában, hogy következetes, 
kitartó és helyes munkával életre szóló, tartós élményeket, ismereteket nyújthat 
az élet minden területén.  

Szemléltetés, magyarázat közben egyre több népművészeti, iparművészeti, 
képzőművészeti alkotással ismerkedünk meg. Fontos szempont ezeknek a sze-
repe közvetlen környezetünkben, a mindennapi életben, hiszen ahogyan a mű-
vészet sem szakadhat el a valóságtól, úgy a művészeti oktatásnak és egyáltalán a 
tanításnak is csak a valóságba ágyazva van létjogosultsága. 
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Tartsuk meg a rajzórákat! 

 

Minden kollégát arra buzdítanék, hogy tartsa meg rendszeresen ezeket a te-
vékenységeket, de tudom, hogy ez a többségnek nem sokat jelent. A sok előké-
szítést, nehezen beszerezhető anyagokat, türelmet, áldozatokat, állandó tanu-
lást, kísérletezést igénylő rajzórák elhagyásához elég egyetlen, a tantárgyra vo-
natkozó, lekicsinylő megjegyzés, például az iskola vezetője részéről, akit sajnos 
gyakran jobban zavar a teremből kiszűrődő munkazaj, a takarítónők megjegy-
zései, mint az oktatás minősége. 

Az igazgató akkor sincs könnyű helyzetben, ha érti az általam leírtakat, tör-
ténetesen rajztanár, hiszen a megtartást nehéz, szinte lehetetlen hatalmi szóval, 
ellenőrzéssel folyamatosan biztosítani. Ezer hitelesnek tűnő magyarázat találha-
tó bármikor arra, hogy miért tartunk a rajzóra idején románt, és miért gyakorol-
juk a verset, a matematikát kézimunka helyett.  

A rendszeres, hatékony tevékenységre egyetlen garancia az, ha a nevelő 
maga is ismeri, szereti ezeket a képzőművészeti, kézműves tevékenységeket, 
örömmel és izgalommal várja az alkalmakat, hogy a tanítványaival egy újabb 
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feladatot, technikát, anyagot ismerjenek meg, próbáljanak ki, egy érdekes és 
hasznos témát oldjanak meg. A fentiek miatt – főiskolai oktatóként – számom-
ra a legfontosabb célkitűzés ezeknek a tevékenységeknek a hallgatókkal való 
megszerettetése volt, hiszen ez mindent felülír. A siker nagymértékben függ a 
nevelő szakmai felkészülésétől, elhivatottságától is, hiszen csak így lehet tisztá-
ba a tantárgy behelyettesíthetetlen, embert formáló erejével. Nincs az életnek 
olyan területe, az informatikát is beleértve, ahol a kreativitásnak ne lenne dön-
tő, behelyettesíthetetlen szerepe. Ez nem csupán adomány, hanem nevelhető, 
alakítható, gazdagítható többek között a képzőművészeti neveléssel, kézműves 
tevékenységekkel is. Ennek köszönhetőn halad, épül, szépül a világ. 

Hol találhatók manapság azok a felkészült, elhivatott, kreatív pedagógusok, 
akik képesek hosszú távon megfelelni a fenti elvárásoknak? Átalakuló társadal-
munkban a felelős szervek nemtörődömsége miatt egyre kevesebben vannak, 
ritkák, mint a fehér holló, hiszen ahhoz, hogy elkötelezetté váljanak, hiányoz-
nak a feltételek, a megfelelő munkakörülmények, az anyagiak, a biztatás. Egyet-
len szervezetet ismerek, amely számára nem közömbös mindez, amelyik kiuta-
kat keres, ösztönözni próbál, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, de 
az ő eszközeik is korlátozottak. Szinte csoda, hogy ennek ellenére itt-ott még 
akadnak ilyen pedagógusok, de lassan a ritkaságuk miatt inkább csodabogarak-
nak, mint követendő példáknak tekintik őket. 
 

 

Képek jegyzéke 

 

o Kiscsoportos firkarajz, a vonal (filctoll) / 46. p. 

o Alapszínek (vízfesték, középcsoport) / 47. p. 

o Csodafa, illusztráció (filctoll, középcsoport) / 48. p. 

o Édesanyám, természet után  

(nagycsoportos vízfestmények kiállítása) / 49. p. 

o Tájkép (középcsoportos vízfestmény) / 50. p. 

o Nagycsoportos óvodás aszfaltrajza, kompozíció / 51. p. 

o Önarckép, természet után (színes ceruza, nagycsoport) / 52. p. 

o Önarckép, természet után (tempera, második osztály) / 53. p. 

o Szimmetrikus foltok (vízfesték, második osztály) / 54. p. 
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o Bohóc, meleg színek (tempera, harmadik osztály) / 55. p. 

o Dinamikus kompozíció (vízfesték, negyedik osztály) / 56. p. 

o Munkában az előkészítő osztály / 57. p. 

o Kiértékelés az első osztályban / 59. p. 

o Ritmus, díszítő sorok (vízfesték, harmadik osztály) / 61. p. 
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Fodor László 

 

Pszichológiai eszmefoszlányok – IV 
 
CLI. Ha a között, amit gondolsz, mondasz, érzel és teszel szoros összefüggés, 
illetve szerves kongruencia, konszonancia és koherencia van, pszichológiai 
szempontból tökéletesen normálisnak tarthatod magad. 
 
CLII. Minél erőszakosabban keresed a biztonság fogantyúit, annál több okot 
találsz a kételkedésre, a fenntartásokra, a kétségekre, a bizonytalanságra. 
 
CLIII. A munkáját szenvedélyesen végző embert gyakran az fárasztja el jobban, 
amit valamilyen okból kifolyólag még nem tudott megtenni. 
 
CLIV. Múltunkban (sajnos vagy szerencsére) mindig csak a jelenlegi memóri-
ánkkal keresgélhetünk.  
 
CLV. Néha-néha célszerű, ha önmagaddal is randevúzol.  
 
CLVI. Az agresszív ember cselekedetei annál erőszakosabbak, annál sértőbbek 
és annál nagyobb fájdalmat okoznak, minél erősebb (vágyakozásokra, törekvé-
sekre, szükségletekre, becsvágyakra, óhajokra vagy kívánalmakra, illetve azok 
be nem teljesülésére vonatkozó, a legtöbbször meg nem fogalmazódott és ki 
nem mondott) és bántóbb nyugtalan félelmek, frusztrációk és gyötrelmek la-
pulnak lelkületében. 
 
CLVII. Egyes emberek mindenekelőtt a tökéletesen kiérlelődött, szoros és él-
ménykeltő társas kapcsolataik, valamint közeli, meghitt és igazi barátaik számá-
nak szempontjából szegények (s nem annyira az anyagiak tekintetében). 
 
CLVIII. Ha időnként nem lendülsz mozgásba és valahová nem utazol el, nem 
tudsz majd önmagadhoz közelebb kerülni, sem az ismeretlen helyekből fakadó 
pozitív energiával lelkületileg feltöltődni, sem a hétköznapi bajaidat-gondjaidat 
egy időre elfelejteni vagy legalább azokat más szemmel és más szemszögből 
nézni, szívet melengető és boldogító élményét megismerni, végül is nem leszel 
képes a határtalan szabadság érzését megélni, és ez által mintegy újjászületni és 
értékesebbé válni.  
 
CLIX. Légy biztos abban, aki vagy.  
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CLX. Életének valamely pillanatában, valamilyen lét- vagy cselekvésterület vo-
natkozásában és valamilyen testi vagy lelki struktúra tekintetében gyakorlatilag 
minden ember rendelkezett/rendelkezik valamilyen gyengeséggel, nehézséggel, 
zavarral vagy fogyatékossággal. Így tehát mindannyiunkra tökéletesen ráillik a 
„speciális szükségletű” jelző. 
 
CLXI. a. Teljes önmagadat ne zárd be egyetlen értékítéletbe. 
 
CLXI. b. Teljes önmagadat kizárólag ne vágyaid alapján határozd meg. 
 
CLXII. Gyakorlatilag nem létezhet oly annyira agyalágyult tolvaj, aki ne tudná, 
hogy nem szabad lopni, de gyakran megfigyelhető olyan rabló, aki miután te-
temes gaztettét elkövette, szentül meg van győződve, hogy helyesen cseleke-
dett. 
 
CLXIII. Jó könyvet már csak azért is érdemes olvasni, mert aközben rendsze-
rint az az erős érzésünk kel életre és kezd szárnyalni, hogy fokozottan intelli-
gensek vagyunk. 
 
CLXIV. Vigyázz, hogy problémáid, nehézségeid, gondjaid, feszültségeid és fáj-
dalmaid nehogy énképed szerves összetevő részévé váljanak, mert majd, ami-
kor énképed védelmére kényszerülsz, implicit módon problémáidat, nehézsége-
idet, gondjaidat, feszültségeidet és fájdalmaidat is oltalmazni, őrizni, illetőleg 
rögzíteni fogod. 
 
CLXV. Ha lényünkön olthatatlanul elhatalmasodik egy szenvedély (az általa 
meghatározott sikereink mellett), nagyon könnyen elveszthetjük mind józan 
eszünket (éles tisztánlátásunkat vagy helyes ítélőképességünket), mind pedig 
erkölcsi belátásunkat és mértékletességünket. 
 
CLXVI. Az emberi lények sérülékenységének paradoxona, illetőleg az embe-
reknek a károsító eseményekkel való szembesülésében megmutatkozó pszichi-
kus egyenlőtlenségek princípiuma: Gyakorta éppen a gyenge fizikumú, vékony-
dongájú, látszólag erőtlen, könnyen sebezhetőnek tűnő és törékeny egyének 
tesznek hihetetlen állóképességről, elképesztő testi-lelki rezisztenciáról, nagy-
mértékű megküzdési erőforrások előteremtési lehetőségéről és kiváló érzelmi 
terheléselviselésről tanúbizonyságot, stresszt gerjesztő tényezőkkel, konfliktu-
sos helyzetekkel vagy energiákat elszívó, traumatizáló eseményekkel szemben.  
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CLXVII. Sokan feltehetően azért nem olvasnak, mert úgy vélik, hogy számukra 
az olvasás élvezete nem elég intenzív. 
 

CLXVIII. Normális körülmények között a hosszan tartó szenvedéstől abnor-
málissá válhatsz. 
 

CLXIX. Ejtett-e már valaha is gondolkodóba annak ténye, hogy olykor már 
nem figyelsz saját gondolataidra sem, hogy adott pillanatban már nem vagy ké-
pes nyomon követni vagy hallani folyamatosan gerjedő gondolataidat, hogy 
esetenként az ellenkezőjét teszed annak, amit gondolataid sugallnak, hogy egyes 
gondolataidat szörnyűségesnek tartod, másokból pedig számos gondod ölt tes-
tet, vagy hogy még a felét sem hiszed el felmerülő gondolataidnak? 
 
CLXX. a. Amit jövődről gondolsz, jelenedet határozza meg. 
 

CLXX. b. Múltad tisztázására csak akkor van szükség, ha jelened zavaros. 
 

CLXX. c. Napról napra (sőt percről percre és óráról órára) bebizonyosodik, 
hogy nem élhetünk kizárólag a mában/a mának, napról napra (illetve percről 
percre és óráról órára), jóllehet Horatius a Carpe Diem felhívásával, mint aho-
gyan manapság is számos pszichológus egyszersmind ezt javasolja. 
 

CLXX. d. Ha nem gondolsz egy jobb és sikeresebb holnapra, egyrészt nem fe-
lejtheted el a múltbeli rosszat, másrészt nem haladhatod meg a jelenlegi helyzet 
meddőségét.  
 

CLXX. e. Ha reménytelennek látod a jövődet, jelened sem lehet valami fényes. 
 

CLXXI. Ha hosszadalmasan haragszol (például valamiért valakire), egyrészt 
önmagadat mérgezed, illetve saját szívednek teszel rosszat, másrészt erőforrása-
idat gyengíted (energiáidat elfecséreled), következésszerűen – a megélt negatív, 
ellenséges és romboló indulatok, illetve érzések révén – nemcsak önnön egész-
ségedet károsítod, hanem környezetedet is szennyezed. 
 

CLXXII. Reggel a fürdőszobai tükörből rád néző személyre vess rokonszenves 
pillantásokat.  
 

CLXXIII. Egyeseknek a zenehallgatás, a múzeumlátogatás, a könyvolvasás, az 
utazás vagy a színházba járás, másoknak pedig a halászás, a vásárlás, a kocsmá-
zás, a semmittevés vagy a cigarettázás épp oly erőteljes szükségletükké vált, 
mint amilyen a légzés, az alvás vagy a vízivás biológiai késztetése. 
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CLXXIV. a. Talán nem nyújthat semmi nagyobb és jobb lehetőséget mély, fris-
sítő, energizáló, gyógyító és szabad lélegzetvételre, mint a valahová (vagy minél 
messzibbre) elutazás. 
 
CLXXIV. b. (Úti)könyvek olvasása nélkül nem kelhet életre benned az 
(el)utazás igazi vágya. 
 
CLXXV. A negatív gondolat épp annyira veszélyes, mint a szervezetbe jutott 
mérgező anyag (mert hiszen gyengít, éget, mar, megbetegít, megbénít, eszmé-
letlenné tesz). 
 
CLXXVI. Sajnos roppant nehezen tudnánk összeállítani egy olyan listát, amely-
re azt kellene feltüntetnünk, hogy mit is tanultunk az iskolában önmagunkról, 
önvalónkról, saját személyünkről, a lényünkben specifikusan testet öltő humán 
lényegről, partikuláris bio-pszicho-szociális habitusunkról és sajátos kulturális 
természetünkről, egyedi, senki máséval össze nem téveszthető testi (anatómiai 
és fiziológiai) jellegünkről, páratlan és szinguláris lelki működéseinkről, önnön 
elménkről, egész pszichés világunkról, arról voltaképpen, hogy kik és milyen 
lények is vagyunk, miben áll egyszeri saját valónk. 
 
CLXXVII. Ha valamit valóban szörnyűségesnek (gyűlöletesnek, egészségtelen-
nek, illegálisnak, utálatosnak, erkölcstelennek stb.) ítélsz meg, akkor semmi szín 
alatt nem érezhetsz égő vágyat annak megismerésére/megtapasztalására. 
 
CLXXVIII. Jó adag bátorság (lélekjelenlét, eltökéltség, elhatározás, állhatatos-
ság, kitartás, elkötelezettség) nélkül nem tudsz önmagad lenni. Azaz szabadon, 
kényszerítő tényezők hiányában és megfelelő szándékossággal nem tudod fel-
ismerni (elfogadni vagy elutasítani) és kifejezni (kijelenteni, nyilvánosságra hoz-
ni) mindazt, amit pozitív vagy negatív alapvetésben érzel és gondolsz. Függet-
lenül, elégséges éninvolváltsággal és következetességgel nem tudod megtenni 
mindazt, amit jónak, szépnek és igaznak tartasz. 
 
CLXXIX. Bármilyen erős a szociális lényegünk, és bármennyire vektoriális a 
társas irányultságunk, időnként azért csupán az önmagunkkal (saját szemé-
lyünkkel) eltöltött időre is szükségünk van, alkalomadtán az egyedüllétet, illetve 
a magányt is szeretjük élvezni. 
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CLXXX. Vannak, akik félnek nevén nevezni a dolgokat (egyszerűen nem merik 
az igazságot kimondani), és vannak, akik bátran hazudnak (akik szemrebbenés 
nélkül megtévesztenek). 
 
CLXXXI. A „régi szép idők”-ből fakadó homályos, kétséges és elmosódó 
(szokásokra, hagyományokra, tapasztalatokra, jártasságokra stb. vonatkozó) 
emlékképek alapján nemcsak nem hatékony, hanem alkalmasint igencsak veszé-
lyes is mind a jelennek az építése, mind pedig a jövőnek a tervezése. 
 
CLXXXII. A hála megélésére képes ember manapság éppen azért olyan ritka, 
mert pszichológiai szempontból a hálaérzés – mint az emberségesség magté-
nyezője – nemcsak egy jótevő, segítő vagy ajándékozó személyre vonatkozó 
elismerés (lekötelezettség vagy köszönetnyilvánítás) egyszerű érzése, hanem 
olyan átfogó komplex szellemi állapot, ugyanakkor olyan nagyhorderejű, mély-
reható és széles szférájú pozitív érzelem, amely erőteljesen a jótett, a szívesség, 
a kedvesség, az ajándék vagy a jóakarat viszonzására (visszaszolgáltatására) 
késztet. A hálaérzés megélésére csak az képes, aki egyrészt meg tudja pontosan 
állapítani, hogy életében milyen pozitív fejlemény következett be, másrészt, 
hogy ez a fejlemény kinek a szándékos (önzetlenségen, jószívűségen, nemessé-
gen, nagylelkűségen, készségességen, jóságosságon alapuló) döntéséhez kapcso-
lódik. 
 
CLXXXIII. Jobban félek az emberek közötti kapcsolatok sivatagosodásától, 
mint a földterületek aszályosodásától.  
 
CLXXXIV. Jövődet ne próbáld megjósolni, de törekedj mindig azt elképzelni 
(és ennek alapján folyamatosan tervezni). 
 
CLXXXV. a. Tested könnyen lelki bajaid áldozatává válhat.  
CLXXXV. b. Lelked könnyen testi bajaid áldozatává válhat. 
 
CLXXXVI. Minél több vagyont és rablási tapasztalatot halmoz fel lopásai ré-
vén egy tolvaj, annál kisebb annak valószínűsége, hogy adott pillanatban morá-
lisan jó irányban megváltozik, és az elkövetkezőkben becsületes emberként fog 
élni. 
 
CLXXXVII. Sajnos ma már megcáfolhatatlan (biológiai és pszichológiai) tény-
ként ismerhetjük el, hogy a ma élő ember emberi mivoltában sohasem teljes, 
emberségében soha nem lehet egészen megvalósult, emberségességének és 
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humántulajdonságainak teljesen kibontakozott szintjére soha nem juthat el, 
morális, szellemi, lelki, szociális és kulturális fejlődésének legmagasabb stádiu-
mában sem lehet soha tökéletes, emberi lényegéből és humán arculatából min-
dig, de mindig hiányzik valami, tudatossága, műveltsége, tudása, gondolkodása, 
értékrendszere és viselkedése sosem kifogástalan, jósága soha nem optimális 
(mondhatni mindig csupán egyfajta félkész termék). 
 
CLXXXVIII. Aligha kétséges, hogy legértékesebb, legfontosabb és leghaszno-
sabb tulajdonod nem egyéb, mint önnön lényed.  
 
CLXXXIX. Minél több birtoklási vágyad teljesül, lelkileg annál szegényebb le-
szel. 
 
CLXL. Ha 20 éves, vagy és elönt a szerelem érzelme, fantáziád többé nem fog 
határokat ismerni, nem leszel képes azt féken tartani.  
 
CLXLI. Ne feledd, hogy életed minden pillanatában, lelki világod hatalmas bi-
rodalmában mindig léteznek még fel nem tárt, latens állapotú, polivalens jelle-
gű, tartalékolt s egyfajta készenlétben álló, mintegy felhasználásra, illetve igény-
bevételre várakozó erőforrások. 
 
CLXLII. Lelkületedben a negatív gondolatok éppen úgy halmozódhatnak, mint 
szervezetedben a mérgező anyagok, és ekképp pszichikus működéseidet egyre 
erőteljesebben akadályozhatják, esetenként pedig jelentős mértékben dezakti-
válhatják. 
 
CLXLIII. A pedagógusnak a gyermek iránti szeretete az érzelmi kiégés, a beto-
kosodás és a fásultság, továbbá a szellemi sivárosodás, a lélektelenné, érzéket-
lenné, érdektelenné, rugalmatlanná és zord tisztviselőszerűvé válás legjobb el-
lenszere. 
 
CLXLIV. Gyermekednek mindenekelőtt a szükségleteit elégítsd ki, és ne vágya-
it teljesítsd. 
 
CLXLV. Ha olykor-olykor nem nézünk egymás szemébe, kettőnk között sem 
erős érzelmi, sem stabil mentális kapcsolat nem jöhet létre. 
 
CLXLVI. Minél több dologtulajdonlási vágya van egy embernek, annál keve-
sebb megismerési törekvés bontakozik ki benne.  
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CLXLVII. Napjainkban egyre ritkább az az ember, aki ajándék gyanánt legin-
kább szavakat, és nem tárgyakat szeretne kapni (és adni). 
 
CLXLVIII. Társadalmunk sajátságos kisebbségéről, nevezetesen a becsületes és 
emberséges emberek csoportjáról, manapság sajnos roppant kevés szó esik. 
 
CLXLIX. Módfelett egocentrikus, vagy ha még akkor is magadra figyelsz, ami-
kor embertársadra tekintesz, vagy ha akkor is önnön szükségleteiddel foglalko-
zol, amikor a bajba jutott másiknak kellene segítséget nyújtanod. 
 
CC. Önazonosságod csak akkor van, illetve önmagaddal csak akkor lehetsz 
azonos, ha a világon senki mással nem vagy azonos, azaz, ha sajátos identitásod 
voltaképpen specifikus másság. 
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Borsosné Lekvár Erika 
 

Az olvasás megszerettetése  
az Erős Lajos Református Általános Iskolában 

 
„Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, 

üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.” 

(Péter 2. levele 3:18) 

 
Az Erőss Lajos Református Általános Iskola a 

rendszerváltás utáni egyházi ingatlanok rendezése során 
kapta vissza azokat az épületeket, amelyekben 2011-ben 
újraindulhatott az egykor, állami kényszer által meg-
szüntetett református oktatás Püspökladányban. 

2011. május 22-én alapította újra a fenntartó Püs-
pökladányi Református Egyházközség iskolánkat, ame-
lyet Erőss Lajos püspök úrról nevezett el. Iskolánk cí-
merének a tűzből újjászülető főnixmadarat választották. 

A 100 tanuló és 9 pedagógus, amellyel az első tanévet kezdtük, mára szinte 
megduplázódott, 207 tanulónk és 16 pedagógusunk van. 

Az egyre „Erőss”-ödő érdeklődést mutatja, hogy városunkban a fél évszá-
zadnyi állami ateizmus sem tudta kiölni a keresztyén értékek tiszteletét, az Isten 
iránti szeretetet. 

Iskolánk légkörét meghatározza a szeretet és egymás tisztelete. A reformá-
tus értékek közvetítése nem csak tanulóink, de szüleik, sőt az egész család felé 
történik.  

Pedagógiai módszereink sokrétűek. Nem csak a tanórákon, de a tanórán 
kívüli foglalkozásokon is számtalan formában és módon neveljük-oktatjuk ta-
nulóinkat. 

Fontosnak tartjuk, hogy a betűvetés és számolás elsajátítása mellett úgy ta-
nuljanak meg olvasni, hogy szeressék a könyvet, barátnak, kellemes és hasznos 
elfoglaltságnak találják azt. 

A számítógépek világában a bájt agyú gyerekek helyett igyekszünk könyv-
molyokat nevelni. Nehéz feladat, de nem lehetetlen. 
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Faragó Katalin kolléganőm például – a kortárs magyar gyermekkönyv-író 
– Nógrádi Gábor Galambnagymama című könyvén keresztül is igyekezett ezt a 
célt megvalósítani. 

15 tanítási órán keresztül dolgoztak fel egy-egy novellát a könyvből külön-
böző módszerek segítségével. Túl a programon biztosan állítható, hogy a részt-
vevő 25 tíz éves tanuló szereti és érti a könyveket. Mikuláscsomag helyett 
könyvet kaptak ajándékba valamennyien. Örömüket látni annyi volt, mint 
munkánk gyümölcsét szedni. 

Szinte valamennyi gyermeknek ott van a táskájában valamilyen olvasniva-
ló, és munkájuk befejeztével fel-feltartják a kezüket jelentkezni: 

„Tanító néni! Kész vagyok mindennel. Olvashatok?” 
Kell ennél több? 
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Faragó Katalin 

 

„Olvass nekem, olvass velem” 
Szövegértés-fejlesztő pályázat 

Összegzés 
 
Az „Olvass velem, olvass nekem” elnevezésű szövegértés-fejlesztő pályá-

zat szervesen illeszkedett a NAT követelményrendszerébe, illetve iskolánk – a 
püspökladányi Erőss Lajos Református Általános Iskola – pedagógia program-
jának célkitűzései közé. Ezek között szerepel az érzelmi, esztétikai, erkölcsi 
nevelés, az olvasási és szövegértési képességek minél magasabb szintre juttatása 
tanulóinknál. 

Nógrádi Gábor Galambnagymama című gyermekkönyve jó választásnak 
bizonyult. 

A gyerekek megismerkedtek egy kortárs íróval. 
A mű 15 kisebb életmesét tartalmaz, melyet 15 órán keresztül dolgoztunk 

fel. Olyan élethelyzetet tárt a tanulók elé, melyekkel ők is bármikor találkozhat-
nak. 

Már a történetek témái is felkeltették az érdeklődésüket. Nyelvezete közel 
állt hozzájuk, és gazdagította szókincsüket. 

Gyakran hasonlítottuk össze az írói 
kifejezéseket a hétköznapiakkal. Kedves hu-
mora érthető volt számukra. A tanulók több 
alkalommal spontán megfogalmazták érzé-
seiket a történetek kapcsán. Ebből kiderült, 
hogy érzelmileg nagy hatást gyakorolt rájuk, 
azonosulni tudtak a szereplőkkel és azok 
problémáival. 

Igyekeztem minél változatosabb, érde-
kesebb feladatokon keresztül segíteni őket a 
szöveg megértésében, a lényeges dolgok kie-
melésében, a tanulság megfogalmazásában. 

Munkánk során gyakran alkalmaztam 
drámapedagógiai eszközt, ezáltal fejlődött 
beszédbátorságuk és beleélő képességük. 
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Önálló vélemény megfogalmazására, érvelésre, a történet befejezésének 

átírására, következtetésre, a szereplők tulajdonságainak megfigyelésére, össze-
hasonlításra, értékítélet alkotására ösztönöztem őket. A szereplők tetteinek, jel-
lemvonásainak vizsgálatával, tanulóink jellemének formálására is sor került. 
Óriási nevelési lehetőség volt ez. 

Megerősítették a történetek a szeretet, a család és az összetartozás fontos-
ságát, ami iskolánk szellemiségének is egyik alappillére. 

Az olvasás gyakorlásának több változatát alkalmaztam. A történetek fel-
dolgozása közben legjobban a folyamatolvasást élvezték, ahol a következtetést 
gyakorolhatták, és működésbe lendülhetett fantáziájuk is. 

Óriási fejlődést tapasztaltam hangos, kifejező olvasásukban. Megnőtt 
olvasási kedvük, a könyvek iránti érdeklődésük. 

Csak köszönetemet tudom kifejezni ezért a lehetőségért, hogy részt vehet-
tünk ebben a programban. 
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Nógrádi Gábor 

 

Galambnagymama* 
 

Három koppanás az ablakon. 
Anyu éppen Orsi macijának a gombszemét varrta vissza, amit a tegnap 

esti párnacsatában Bence leszakított. Én újságot olvastam a fotelban, Ger-
gő meg Bence gombfociztak a kihúzható ebédlőasztalon. 

Kopogtatnak az ablakon. 
– A nagymama! – kiáltott Orsi, és az ablakhoz rohant. Anyu kezéből ki-

esett a tű, én ijedtemben összegyűrtem az újságot, Gergő és Bence pedig 
szoborrá dermedtek az asztal mögött. Mert valóban, amíg élt, a nagymama 
éppen így kopogtatott földszintes házunk ablakán, valahányszor meglátoga-
tott bennünket. Kopp, kopp, kopp. Aztán elbújt az ablak mellett, hogy meg-
lepetést szerezzen a legkisebb unokájának. 

Csakhogy a nagymama már egy hónapja nem volt közöttünk. Csúnya, 
alattomos betegség rabolta el. 

De azt, hogy nincs többé, nem bírtuk megmondani Orsinak. 
– Olyan kicsi még – szólt anyu –, alig négyéves! 
– És érzékeny! – Így Gergő. – Nagyon megviselné. 
– Majd egyszer – mondta Bence. 
– Majd máskor – mondtam én. 
És hallgattunk. 
Ugye, így már érthető, hogy a három koppanás és Orsi kiáltása meg-

ijesztett bennünket? 
De a megdöbbenés első pillanatai után az ablakhoz léptünk mi is. 
Kint a párkányon egy fehér tollazatú galamb álldogált. Fejét kissé fél-

refordította, kíváncsian pislogott befelé, mint aki keres valakit. Aztán lé-
pett kettőt-hármat begyesen, elfordult, és a másik szemével figyelte az 
ablaküveget. 

                                                           
*

 A 78. oldalon bemutatott óravázlathoz  
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A mi ablakpárkányunkra nem szoktak galambok szállni. Talán túl alacso-
nyan van, azért. 

Orsi elkerekedett szemmel bámult a madárra, Gergő idegességében 
Bence fülét birizgálta, anyu pedig kiszaladt a szobából. 

Tudtuk, hogy sírdogálni megy, gyakran szokott, mióta a nagymama nem 
volt köztünk. 

– Ez egy galamb – mondta Bence Orsinak, aki erre elmosolyodott, és az 
üveghez nyomta az orrát. Láttuk, hogy valami titkosat gondol. A galamb 
felrebbent, szárnyával megütötte az üveget, és leereszkedett az ablak 
előtt a földre. 

– Biztosan éhes – engedte el Bence fülét Gergő, és kiszaladt a konyhába 
kenyérmorzsáért. Amikor visszajött, óvatosan kinyitottuk az ablakot, és 
leszórtuk a morzsát. A galamb először arrébb rebbent ijedten egy kicsit, 
aztán visszatipegett, és föl-fölpillantva falatozni kezdett. 

Ettől kezdve mindennap eljött hozzánk a fehér galamb. 
Orsi már várta. 
A koppanások után mindig felugrott, és ezt kiáltotta: 
– A nagymama! 
Aztán megetettük a galambot. 
Nekünk, felnőtteknek meg a két fiúnak nagyon szomorúan teltek az es-

téink ezután. Csak Orsi volt vidám. 
Az egyik napon végül anyu így szólt hozzánk: 
– Meg kell mondani Orsinak az igazat. 
– Lehet, hogy a legcsúnyább igazság is jobb, mint a legszebb hazugság, 

ha az ember meg akarja becsülni a másikat – mondta Gergő, az okosabb. 
– Lehet, hogy a legcsúnyább hazugság is jobb, mint a legszebb igazság, 

ha a fájdalomtól meg akarjuk védeni a másikat – mondta Bence, a még oko-
sabb. 

– Mind a kettőtöknek igaza van – mondtam én –, de anyátoknak van a 
legigazabb igaza: meg kell mondani Orsinak. 

És másnap délután magunk elé állítottuk a kislányt. 
– Orsikám – kezdte anya –, eddig nem akartuk… nem mertük megmonda-

ni neked, hogy a nagymama… 
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– Tudom! – vágott közbe Orsi. – Már régen tudom! 
Egymásra bámultunk. Ki mondta meg? 
– Tudom, a nagymama nagyon beteg volt – folytatta Orsi. – És már any-

nyira beteg volt, hogy nem tudott meggyógyulni. És akkor az ablakra szállt 
egy galamb, és azt mondta: nekem nincsenek unokáim, neked pedig vannak 
unokáid. Cseréljünk helyet. Én leszek a beteg nagymama, mert én nem fo-
gok hiányozni senkinek, te pedig legyél fehér galamb, hogy meglátogathasd 
az unokáidat. A nagymama megértette, amit a galamb mondott, mert aki 
már nagyon de nagyon beteg, az ért az állatok nyelvén. És helyet cseréltek. 
Így történt. 

Bambán bámultunk Orsira. 
Szóval ezt gondolta ki ő a fehér galambról. 
Hallgattunk. 
Három koppanás hallatszott az ablak felől. 
A galambnagymama megérkezett. 
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Gajdóné Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit 
 

Hidak a szakadék fölött 
 

KORszerűség és ÉLMÉNYszerűség az olvasóvá nevelésben 
 
Régóta mélyül a szakadék az olvasók és nemolvasók tábora között, az 

előbbiek létszáma erősen fogyatkozik. Az olvasó ember többféle választ adhat 
a helyzetre: közönyösen legyinthet a szakadék túloldalán gyülekező tömeg lát-
tán, örülvén annak, hogy maga nem tartozik közé; megvető elutasítással, elitista 
elzárkózással fordulhat el tőle, boldog önelégültséggel merülve olvasmányaiba; 
ám próbálkozhat a szemközti oldalon lévők átcsábításával, átcsalogatásával. Aki 
valamennyire is felelősséget érez az ember(i)ség jövőjéért, utóbbit teszi. Az ol-
vasástanítás szakembereinek, pedagógusoknak és könyvtárosoknak szakmai 
kötelessége ez a próbálkozás. Kérdés, hogyan lehet hatékony és sikeres vállal-
kozásuk? Elegendő-e, ha az olvasók átintegetnek a túloldalra: gyertek, mert itt 
nagyon jó; hatékony-e, ha fenyegetően kiabálnak, mi minden történhet, történik 
majd, ha a nemolvasók odaát maradnak. Az olvasással kapcsolatos kutatások 
tükrében aligha, hiszen felmérések sokasága mutatja, hogy az olvasás egyre in-
kább háttérbe szorul, az irodalomolvasás még inkább. 1  Pedig az (iroda-
lom)olvasással járó megértő tevékenység és empátiagyakorlat nélkül az emberi 
érzékenységre való képességünk korcsosul el, ami bizonnyal hozzájárul azon 
korjelenségek kialakulásához, amelyeknek okát amerikai szociológusok kutatá-
sainak tükrében Vekerdy Tamás így fogalmazza meg: „...az emocionális intelli-
gencia, a szociális és művészi képességek kifejlesztése nélküli intellektus hajla-
mos végzetesen téves döntéseket hozni.”2 Hogy az ember intellektuális kvalitá-
sai mennyit romlanak az olvasásmegértés, olvasáshasználat jelenkori problémái 
következményeként, mutatja a funkcionális analfabetizmus egyre nagyobb szá-
zalékban való előfordulása.3 

A szakadék mélyülésének újabb bizonyítéka Hevérné Kanyó Andrea, Kiss 
Gábor, Gombos Péter felmérése, amelyet 2012 első felében, 9–12. osztályosok 
körében végeztek. Az 548 feldolgozott kérdőív, amit 288 lány és 260 fiú töltött 
ki, sokat elárul arról, mit gondolnak a középiskolások az olvasásról, az iroda-
lomról. A Szerintem az irodalmi szövegek… kezdetű mondat befejezéseként a 
megkérdezettek 40,33%-a jelölte meg azt a választ, hogy nehezen érthetők, 
35,04% pedig azt, hogy általában régiek. Tanulságosnak gondolja az irodalmat 
37,23%, és 37,96% mondta azt, hogy az irodalom fontos dologról szól. Válaszaik 
tükrében az irodalom láthatóan régi, fontos, unalmas, tanulságos és érthetetlen. 
Az irodalmi szöveget újnak a válaszadók alig több mint 3%-a, időszerűnek pedig 
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16,61%-a gondolja!4 Az irodalom számukra láthatóan inkább iszony, mint lehet-
séges viszony – a régiség valamiféle halott ördöngössége, nincs számukra meg-
szólító ereje. Ezt az irodalomképet alakította ki bennük az iskola, amely a kor-
társ irodalmat alig engedi be a falai közé – hiszen érettségizők tömegei csupán 
annyit ismernek a jelenkori művek közül, amennyi az érettségi tételekben köte-
lezően megjelenik. Ez az iskola az irodalom funkcióját nem a gyönyörködtetés-
ben, hanem a tanító-nevelő szándék megvalósításában látja; a magyar irodalom 
tantárgyra kizárólagosan közismereti tárgyként tekint, nem vesz tudomást mű-
vészeti funkciójáról; elsődleges preferenciának az ismeretátadást tartja, miköz-
ben megfeledkezik az olvasóvá nevelés igényéről – ami a(z olvasási) képesség-
fejlesztés irányába tolná el a hangsúlyokat az irodalomtanítási preferenciákkal 
szemben. Azt, hogy a képességfejlesztéssel mennyire marad adós az iskolai 
praxis, a fent említett felmérés szintén alátámasztja azzal az adatával, amely sze-
rint a válaszadó gyerekek 30,11% százaléka úgy gondolja: olvasónak születni 
kell. A Szerintem az olvasás… kezdetű mondatot ugyanis ennyien fejezték be úgy, 
hogy …jó, de nem mindenki születik olvasónak.5 Az iskola, úgy tűnik, nem tud sokat 
hozzátenni ahhoz, amit a gyerek otthonról hoz; s a diákok, válaszadásukból 
láthatóan, ezt nagyon jól érzékelik. Ha a szociokulturális háttér, ahonnan a gye-
rek érkezik, s az ezzel nagyon is összefüggő nyelvi kompetenciája, fantáziája és 
egyéb képességei nem predesztinálják arra, hogy olvasó emberré váljon, csekély 
esélye van azzá lenni pillanatnyilag.6  Pedig végső soron emberségünk a tét, 
amikor azt feszegetjük: hogyan hozható át minél több ember a szakadék túlol-
daláról az olvasók táborába, hogyan őrizhető meg a betűfogyasztáson túlmuta-
tó olvasás a Neumann-galaxis korában. 

A nemolvasók hívogatásának, ijesztgetésének eredménytelensége láttán 
nem marad más lehetősége a szakadék túloldalán lévőkért felelősséget érző ol-
vasó embernek, mint a cölöpverés, hídépítés; s az átkelés a szakadék fölött. 
Nem „királyi hídon”, de összekötő hidakon. Elindulni a nemolvasókért, első-
sorban a gyerekekért, olvasásra motiváló szövegekkel a kézben, élményt bizto-
sító technikákkal, ötletekkel a tarsolyban, s az élmény (be)fogadására képessé 
tevő „ördöngös trükkök” birtokában. Azért a gyerekek a vállalkozás elsődleges 
célcsoportja, mert tíz-tizenkét éves korig még kifejleszthető az olvasás élvezetét 
biztosító egyik alapképesség, a belső képalkotás képessége, amit elsorvasztott a 
vetített képeken való felnövekedés, a hallgatott mese háttérbe szorulása a látott 
mesével szemben. Fantáziafejlesztéssel, a belső képteremtő képesség fejleszté-
sével még tíz-tizenkét éves gyermekek is megmenthetők az (irodalom)olvasás 
számára. S hogy milyen szövegeket vigyünk ehhez magunkkal? Kérdezzük meg 
a gyerekeket! Az olvasó gyerekeket. Mert belőlük is akad a szakadék innenső 
oldalán. A FSZEK központi könyvtárának adatai szerint a 6–10 éves gyerekek 
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egy része falja a könyveket. A favoritok a Geronimo Stilton-könyvek,7 Thomas 
Brezina könyvei, de az 5. helyen ott a Rumini, a 6.-on pedig Varró Dániel Ma-
szat-hegye.8 A kortárs gyerekkönyveknek, úgy tűnik, vannak olvasói.9 

A klasszikusokkal való olvasásra motiválás sikertelenségének legfőbb oka a 
művilág idegensége, és a nyelvi, megértési nehézségek. A klasszikusok szöveg-
világa és a (gyermek)olvasói életvilágok mérhetetlen távolságban vannak, holott 
az olvasásszociológiai kutatásokból tudható, hogy ilyen esetben aligha jöhet 
létre olvasmányélmény. Más kor, más gondolkodás, más értékrend jelenik meg 
a művekben, más a felnőtt-gyerek viszony, mint napjainkban, más a kapcsola-
tok dinamikája, és főképp egészen más problémák izgatják a mai gyerekeket. A 
gyermekolvasó a „róla szóló mesét” keresve olvassa, életproblémáira vár vá-
laszt a szövegtől. Olvasás-lélektani szempontból naiv, azaz beleélő olvasó10, ily 
módon a 6–12 évesek elsősorban az azonosulás lehetőségét keresve olvasnak. 
Fejlődéslélektanból az is tudható, hogy a kisgyermek gondolkodása egocentri-
kus, ily módon a mást, az idegent nem (nehezen) tolerálja; és hogy a gyerekek a 
saját, konkrét tapasztalati világukból kiindulva taníthatók, fejleszthetők. Mind-
ezt figyelembe véve érthető, miért nem sikeresek a klasszikus művek az olvasó-
vá nevelés területén; és az is, hogy miért sokkal eredményesebbek e tekintetben 
(is) a skandináv országok,11 ahol a kisgyerekek olvasókönyveibe tíz évnél ré-
gebbi szövegek nem kerülhetnek be. Holott nem kisebb nevek voltak Magyar-
országon egykor azon a véleményen, hogy az irodalomtanítást a jelenből vissza-
felé haladva kéne felépíteni, mint Arany János és Babits Mihály… 

A klasszikus szövegek nyelvi idegenségét jól reprezentálja Keresztesi József 
egyik tanítványának a kifakadása egy ismert verssorral kapcsolatban: „Túlnan 
vélem átellenben é[p]pen< … – hát ennek semmi értelme! Ez teljesen hülye!”12 Ha 
a viszonylag könnyen érthetőnek tartott Petőfi is leküzdhetetlen akadályok elé 
állítja diákjaink jelentős részét, hogyan várhatjuk el tőlük, hogy falják a klasszi-
kus műveket? De még ezeknek a régi szövegeknek is sok mindent elnéznének a 
gyerekek, ha legalább a humorosakat válogatnák be az olvasmányaik közé. Ám 
a pedagógiai praxis, a tankönyvek és taneszközök szerzői, alkotói mintha kíno-
san ügyelnének arra, hogy a mulatságos, vicces, humoros ne kerülhessen a gye-
rekek elé; pedig köztudomású, hogy a humoros szövegek sokkal alkalmasabbak 
az olvasásra motiválásra, mint humortalan társaik.13 És ott van még a pátosz 
problémája! A pátoszt a mai felnőtt is nehezen tolerálja, a mai gyerekeket pedig 
egyenesen taszítja. Humor helyett pátosszal megkínálni őket – valóságos öngól 
az olvasóvá nevelés számára.  

Amikor elindulunk a nemolvasókért a szakadék túloldalára, kortárs gyerek-
könyveket vigyünk magunkkal, igényes és szórakoztató kortárs gyermekirodal-
mat, hiszen ennek egyik sajátossága épp a játékfilozófiák általi befolyásoltság és 
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a nyelv játékos lehetőségeibe való belefeledkezés.14 Fölmerülhet a kérdés, hon-
nan tájékozódhatunk, ha az új gyerekkönyvekből kívánunk válogatni. Használ-
hatjuk például az OSZK és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) által létreho-
zott gyermekirodalmi adatbázist (www.ki.oszk.hu/gyermekirodalom), amely a 
címeken, megjelenési adatokon túl 15–20 soros ismertetést közöl a művekről; 
vagy a budapesti Pozsonyi Pagony gyerekkönyvesbolt honlapját (http://www. 
pagony.hu); a Csodaceruza c. folyóiratot és honlapját (http:/ /csodaceruza.hu), a 
Szitakötő gyermekújságot (http:/ /www. szitakoto.com), hogy csak néhány le-
hetőséget említsünk.  

Milyen korosztályi sajátságokat célszerű figyelembe venni az olvasmányok 
és az olvasásmód megválasztásakor a cél érdekében? Az iskoláskor előtti évek-
ben legfontosabb a ritmikus mozgás és beszéd, valamint a zene öröme és ta-
pasztalata, valahogy úgy, ahogy az a Kerekítő15 és Ringató16 foglalkozásokon tör-
ténik. A beszéd-, ritmus-, mozgás-, zenei, anyanyelvi és irodalmi fejlesztés ösz-
szekapcsolásával operáló foglalkozásokban rejlő lehetőségeket nagyon fontos 
volna már a korai intézményi nevelés keretei között kiaknázni, a nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatok ugyanis egyértelműen mutatják, hogy azok az orszá-
gok sikeresek az esélyegyenlőtlenségek kezelésében, a szociokulturális háttér 
negatívumainak csökkentésében, amelyek intézményi keretek között tudnak 
gondoskodni a korai fejlesztés megindításáról.17  

A mondókázó, mesélgető, zenélő, verselgető tevékenység, a mielőbbi 
könyvnézegető, képről beszélgetős mesélés a legjobb módja az olvasóvá válás 
megalapozásának; de ilyen lehet még az édesanya (édesapa, nagyszülő stb.) 
hangján megszólaló diafilmnézés is.18 A hallgatott mesének a belső képteremtés 
inspirálásával igen nagy szerepe volna az olvasóvá válásban, hiszen az iroda-
lomélvezet, -értés alapja a fantázia, a belső képalkotó képesség fejlettsége. A 
hallgatott mese továbbá oldja a szorongást, és nem történhet benne olyan, ami 
agresszívvá tenné a gyereket, vagy félelmet keltene benne, mert saját belső ké-
pei megóvják mindkettőtől: a belső kép sosem félelmetesebb, mint amit készí-
tője elviselhet, mert egész egyszerűen nem csinál az elme félelmetesebb ’boszit’, 
mint amit még el tud viselni a psziché…19  

Az sem mindegy azonban, mikor milyen mesékkel kínáljuk meg a gyereke-
ket. Az óvodáskor előtti években, de még az óvodáskor kezdetén is a mese-
könyvek képeiről való beszélgetős mese a jó mese, illetve a nap végén a napi 
történések felidézése.20 Ha napközben mesélünk, éljünk az interaktivitás több-
letével, vonjuk be a gyerekeket a mesélésbe.21 Kiváló módja a mesélésnek a bá-
bozás is: a bábfigurákkal való történetalkotás a gyerekek bevonásával. Azon túl, 
hogy az olvasóvá válás alapjává is válhat az ilyen történetmesélés, számtalan 
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szorongásról, frusztrációról szerezhetünk általa tudomást, hisz a bábokba vetít-
ve a gyerek önmagáról, saját problémáiról beszél. 

Jelentősége van annak is, hogy írott/felolvasott vagy ’fejből mondott’ szö-
veget hallgat-e a gyerek. Gyakori tévhit az óvodapedagógusok körében, hogy 
kötelező a mesét mondaniuk; sőt találkoztam már olyan hiedelemmel, hogy 
egyenesen tilos mesét olvasniuk a gyerekeknek. Tény, hogy óvodás korban na-
gyobb szerepe van a mondott mesének, hiszen a mimika, a gesztusok nagy sze-
repet játszanak a beszédmegértésben, így a meseélvezetben is; de ez nem jelenti 
azt, hogy kizárólagosnak kéne lennie a mondott mesének. Sokkal inkább az 
volna fontos, hogy fokozatosan hozzászoktassuk a gyerekeket az írott szöveg 
hallgatásához is, mert a szövegfeldolgozó mechanizmusok kiépülése szempont-
jából ugyan nincs jelentősége annak, hogy mondott vagy olvasott mesét hallgat-
e a kisgyerek, viszont az írott szöveg majdani megértésének sikeressége szem-
pontjából annál inkább.22 

Kisiskolás korú gyerekek olvasóvá neveléséhez tudni kell, hogy az első-
második osztályosok valójában óvodások, óvónő lelkű pedagógust igényel(né)-
nek, mindennapi igényük a vers- és meseHALLGATÁS, létszükséglet számuk-
ra a tanítói FELolvasás. A versek intellektuális megközelítése taszítja őket;23 a 
szövegterjedelem, betűméret, tipográfia, illusztráció pedig meghatározó jelentő-
ségű számukra az olvasmányválasztásban. (Ezért is olyan sikeresek körükben a 
Geronimo Stilton-könyvek.) Kevesen tudják, hogy még a jól olvasó gyerekek is 
csak (körülbelül) harmadik osztály után válnak képessé az önálló, élményszerző 
regényolvasásra. Ha ezt nem vesszük figyelembe, hiába cseréljük le pl. a Tüske-
várat a Ruminire, másodikos gyerekeket ugyanúgy leküzdhetetlen akadály elé 
állítunk vele, különösen, ha magukra hagyjuk őket az olvasásban. Márpedig 
meglehetősen ritkán hallani olyat kisgyerekektől, hogy folytatólagosan regényt 
olvasna fel nekik nap mint nap a tanítójuk vagy szüleik.  

Holott a regényolvasást, ahogy a néma olvasást is, tanítanunk kell, hiszen 
nem vezet közvetlen, egyenes út az egy órán feldolgozható, kerek, egész, zárt 
történetektől (mesék, mondák, elbeszélések) a regényolvasáshoz,24 mint ahogy 
a(z értő) néma olvasás is fejlesztés eredménye.25 A gyerekekkel közös, fejeze-
tenként haladó, a felnőtt és a gyerek olvasását váltogató olvasási mód, a szaka-
szos szövegfeldolgozás eljárásait26 a regényolvasásban is kamatoztató feldolgo-
zás, drámapedagógiai módszerek, élménytechnikák alkalmazása segítheti a fo-
lyamatot. S mivel az olvasási képesség csak olvasással fejleszthető, nagy jelentő-
sége van annak, hogy gyerek-krimit, képregényt és olyan sikerkönyveket kínál-
junk a gyerekeknek, melyeken szívesen gyakorolják az olvasást. Kép és szöveg, 
betűméret, kaland és izgalom bennük megvalósuló kombinációjával a mai gye-
rekek is rávehetők az olvasásra, ez pedig könyvolvasásban való gyakorlottságot 
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eredményez – ami nélkül elképzelhetetlen az élvezetre képes, önálló re-
gény(olvasás) – ami nélkül olvasónak sem nevezhető az ember…27 Mint ahogy 
a fantázia, a belső képalkotó képesség fejlettsége nélkül, a jelentéstulajdonítás 
képessége, az emlékezet fejlettsége és az élményőrzés képessége nélkül sem. 
Ezeket a képességeket külön-külön és együtt is fejlesztenünk kell. Mindez egy-
értelműen mutatja, hogy az olvasók tábora csak úgy növelhető, ha képességfej-
lesztővé és befogadó orientálttá válik az irodalmi szövegekkel való foglalatos-
ság.28 De nem maradhatunk adósak a gondolkodásfejlesztéssel sem. A szöveg-
értő olvasás ugyanis a gondolkodásfejlesztés területére tartozik.29 

Amikor elindulunk a gyerekekért a szakadék túlsó oldalára, nyugodtan vi-
gyünk magunkkal „e-kütyüket” és internetet. Őket vonzani fogja az ezekben 
rejlő lehetőség, nekünk meg nem kell félni tőlük. Az olvasáskutatások tükrében 
jól látszik, hogy nem ezek a felelősek a nemolvasásért – interneten tulajdon-
képpen ugyanazon réteg olvas, mint egyébként.30 Ha a probléma az „e-kütyük” 
létében gyökerezne, virágozhatna az e-könyv olvasása – de nem virágzik. Ma-
gyarországon, egy 2010-es felmérés adatai szerint közel sem terjedt el az e-
könyv és hangos könyv olyan mértékben, mint a világ egyéb részein.31 Nem a 
gépek és „kütyük” (meg)létében keresendő hát a probléma gyökere, sokkal in-
kább az (irodalom)olvasás élvezetéhez szükséges attitűdök és képességek hiá-
nyában, illetve a felkínált szövegek korszerűtlen és feldolgozásmódjuk élmény-
szerűtlen voltában. Jó gyakorlat az internet és a számítógép kínálta jó lehetősé-
gek kiaknázása, a számítógépezés és az olvasás varázsának összekapcsolása.32 

És vigyünk magukkal odaátra verseket. Minden jó gyerekvers egy-egy cölöp 
a hídépítésben, hiszen ezek a szövegek hangzásviláguknál, terjedelmüknél, ké-
pes beszédmódjuknál és a gyerekekre gyakorolt mágikus hatásuknál fogva al-
kalmasak lehetnek arra, hogy a szakadékot áthidaljuk velük. Verseljünk az óvo-
dásokkal,33 és verseljünk az iskolásokkal! Naponta és élményszerűen.34 Meg-
könnyítjük így a beilleszkedést a közösségbe, élménnyé, örömmé tehetjük az 
óvodás-iskolás éveket; a gyerekek későbbi életére nézve pedig fontos, hogy 
olyan stresszoldó-eszköz kerül a kezükbe, amely nemhogy nem rombolja, de 
építi őket. Ám jelentős hozadéka van a versfeldolgozásnak a líráétól35 eltérő 
irodalmi beszédmódok befogadása számára is az irodalomhoz való pozitív atti-
tűd kialakításával, az irodalmiságról szerezhető intenzív élménytapasztalatok 
biztosításával, a vershallgatással és versalkotással fejleszthető irodalmi kompe-
tenciákkal.36 Nem kétséges, hogy az EMBERI jövő fordul meg e kompetencia-
képzés sikerén…  

De vajon felépülhetnek-e időben a hidak? Időben érkezünk-e, hogy a sza-
kadék rémisztő mélységébe tekintők odaátról elmerjenek indulni, képesek le-
gyenek elindulni velünk? Bár naponta tapasztaljuk, hogy ha a fenti problémák 
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tudatában, korszerű irodalomfogalom, olvasóvá nevelési koncepció és mód-
szertani kultúra birtokában, invenciózusan közelítünk a gyerekekhez, az inter-
aktivitás többletét kihasználva, az élménypedagógiák tapasztalatát hasznosítva, 
számukra érdekes szövegeket kínálva; figyelemmel a szövegekkel kapcsolatos 
gondolataik, érzéseik, benyomásaik iránt; tudván az internetben rejlő pozitív 
lehetőségekről és kihasználva azokat: olvasásra motiválható sok gyerek ma is – 
úgy véljük, mégis sietnünk kell. Az utolsó pillanatban vagyunk… 

 
 
Jegyzetek 
 
 

                                                           
1  L. pl. az OSzK 2010-es olvasáskutatásának adatait: http://www.scribd.com/doc 
/44530532/OSZK-olvasaskutatasi-eredmenyek-2010, letöltés: 2013. 10. 28. 
2 Idézi Boldizsár Ildikó. Boldizsár Ildikó: Mesepoétika. Bp., 204, Akadémiai Kiadó, 2004, 28. 
p. 
3  L. pl. Nyelv és Tudomány, nyest.hu. http://www.nyest.hu/hirek/minden-otodik-15-eves-
funkcionalis-analfabeta#b, letöltés: 2013. 11. 12. 
4 A kutatási eredményekről Gombos Péter számolt be az ELTE TÓK Anyanyelv, irodalom, 
olvasás címmel 2013 májusában rendezett konferenciáján; ill. publikálásukat is megkezdte: 
Gombos Péter: Irodalmi (v)iszony. Tanítás-Tanulás, 11. évf. 2013, december. 
5 L. 4. jegyzet. 
6 A nemzetközi felmérésekből világosan látható, hogy a magyar iskolarendszer jelenleg 
nem képes arra, hogy az iskolába lépés pillanatában fennálló különbségeket csökkentse, 
korrigálja, sőt az iskolázódás évei alatt az olló egyre nagyobbra nyílik. L. Csapó Benő: A 
nemzetközi felmérések eredményei – következtetések a magyar közoktatás fejlesztésének 
megalapozásához. http://www.tarki-tudok.hu/files/mta_konferencia_csapobeno.pdf, letöltés: 
2013. 11. 16. 
7 L. Bárkay Tamás: A humanoid egér diadalmenetele. Népszabadság, 1910. május 28. 
8 L. Pérterfy Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés. Könyvtári Figyelő, 2007/3. 
9 L. Péterfy Rita: Mit olvasnak gyermekeink? Kötelező és szabadon választott olvasmá-
nyok a 10-20 év közötti korosztályban, három vizsgálat összesített adatai alapján. Raabe 
Kiadó. Tanári Kincsestár. Irodalom. 2012. szeptember Z 7.3/1–20. p. 
10 A 6–10 éves korosztály teljesen az; a 10–12 éves korosztály átmeneti korban van ebből a 
szempontból: még beleélő olvasók, de már megkezdhetők velük az (ön)reflexiós tevékeny-
ségek; a 13–14 éves olvasók pedig már képesek (lehetnek) a reflektálásra, a felnőttre jel-
lemző reflektív olvasásra. 
11 L. Balázsy Ildikó, Balkányi Péter: A PIRLS- és a PISA-vizsgálat eredményeinek össze-
hasonlítása. Új Pedagógiai Szemle, 2009. szeptember; http://www.ofi.hu/tudastar/balazsi-
ildiko-balkanyi-090930, letöltés: 2013. 11. 15. 
12 L. Keresztesy József: Heraklész kontra Herkules. Beszélő, 2000. június. 
13 Itt persze, a gyerekek által érthető és élvezhető humorra kell gondolni, ami a globalizált világ 
urbánus gyerekei is humorként érzékelnek. A népi humor ma már a falusi környezetben is alig 
érthető, hiszen a globalizáció hatására ma már a falvak jelentős része is urbánus környezetet 
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jelent az ott lakó emberek számára. L. pl. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Globalizáció, indi-
vidualizáció, modernizáció, urbanizáció és lakásmód Magyarországon. 
http://www.socio.mta.hu/dynamic/ kapitany_globalizacio.pdf,  letöltés: 2013. 11. 14. 
14 L. Végh Balázs Béla: Kalandozások a gyermekirodalomban. Szombathely, SUP, 2011. 
[Kézjegy] 
15 A gyermekek jókedvre kerekítését célzó, az ölbeli játékokra és mondókákra alapozó Kerekítő 
baba-mama foglalkozásokat J. Kovács Judit drámapedagógus indította el. Kiadványaikról, fog-
lalkozásaikról l. bővebben: http://www.kerekito.hu. 
16 A Gállné Gróh Ilona által 1991-ben alapított, „Vedd ölbe, ringasd, énekelj” szlogennel útjára 
indított Ringató mozgalom 2006-ra országos hálózattá szerveződött. Működéséről, foglalkozása-
ikról, kiadványaikról l.: http://www.ringato.hu. 
17 L. Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér, Kinyó László: A magyar oktatási rendszer szelektivitása 
a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 2009/3–4. p. 
18 Tanulságos gondolatokat fogalmaz meg a témában Süveges Gergő a Libri Kiadói Csoport 
Nyugati c. lapjának karácsonyi kiadásában. Az ismert médiaszemélyiség írása egyrészt saját 
gyermekkori diafilmnézős élményeit idézi föl annak kapcsán, hogy 2014 a Diafilm Éve lesz; 
másrészt azt fogalmazza meg, mit jelent neki szülőként, gyermekeivel való kapcsolatában a 
diafilm-hangosító tevékenység: „Együtt letelepedni, összebújni, együtt tekerni, együtt elolvasni, 
együtt megnézni, együtt átélni: együtt lenni. Ez az együtt: ez az, amit nem pótolhat semmilyen 
digitális csoda. Ehhez mi magunk kellünk, emberek, jelenlévők, időt rászánók. Ettől olyan szép 
az egész.” L. Süveges Gergő: DIAdal! Nyugati, 2013. november.  
19 L. bővebben pl.: Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek – a pszichológus szemével. 
Budapest, 2010, Saxum. 
20  L. Vekerdy Tamás: Meséljünk gyermekeinknek! http://www.logopedia11.hu /files 
/Mes%C3%A9lj%C3%BCnk!.pdf, letöltés: 2013. 11. 12. 
21 Ennek módját és kivitelezését l. pl. G. Gődény Andrea, Koósné Sinkó Judit: Interaktív mesék 
az óvodás években és óvoda-iskola átmenet idején = PODRÁCZKY Judit (szerk.): Művészeti 
nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bp. 
2013. 65–72. p. 
22 Továbbá az írásbeli szövegalkotási képesség színvonalában is nagy szerepe van az írott szö-
vegek hallás utáni befogadásában való jártasságnak. 
23 Ez az egész alsó tagozatra jellemző, de az 5–6. évfolyamon is csínján kéne bánni vele, mert 
épp ellenkező hatást vált ki a gyerekekből, mint szeretnénk: vers-nem-olvasásra „ösztönöz”… 
24 L. Benczik Vilmos: Házi olvasmányok és olvasóvá nevelés az általános iskola 2–6. osztályá-
ban = A Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei. 1999, 109–138. p. 
25  L. Benczik Vilmos: A néma olvasásról. http://benczikvilmos.fw.hu/anemaolvasasrol.pdf, 
letöltés, 2013. 11. 15. 
26 Ennek mikéntjére l. pl. Korányi Margit: Mi az a szakaszos szövegfeldolgozás? Nyelv és Tu-
domány, 2012. október, http://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-szakaszos-szovegfeldolgozas, letöl-
tés, 2013. 11. 15.; Nemoda Judit: Kritikai gondolkodást fejlesztő magyarórák. Anyanyelv-
pedagógia, 2008/3–4. p. 
27 Ehhez képest a regényolvasást az iskolában legtöbbször önálló házi feladatként kapják a gyere-
kek, s az olvasás folyamatában magukra hagyva kell teljesíteniük a kötelező penzumot, előkészítés 
és felkészítés nélkül, abban az életkorban is, amikor erre még nagyon sok gyerek nem alkalmas. A 
szövegek feldolgozásmódja általában – a regényeké különösen – nem segíti az értő és élményszerű 
olvasást, az olvasás közben potenciálisan szerzett élmények iránt a pedagógus ritkán érdeklődik, 
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nem teszi lehetővé az élménymegosztást, nem diákjai értelemalkotását inspirálja, hanem a(z általa 
ismert) szakirodalom és / vagy tankönyv jelentés konkretizációját közvetíti és kéri számon; diákjai 
nyelvi kreativitását alig használja ki, még kevésbé fejleszti. Mivel hiányzik a praxisból az olvasási 
stratégiák tanítása, tudatosítása, a diákokból pedig az értő és élvezetre képes olvasáshoz szükséges 
alapkészségek, nem is alakulhatott ki más kép az irodalomról és olvasásról, mint amit a fent emlí-
tett, Gombos Péter által ismertetett olvasásvizsgálat mutat.  
28 Néhány példa, különböző iskolafokozaton: Tölgyessy Zsuzsa: Élményközpontú irodalomtaní-
tás az alsó tagozaton. http://www.fordulopont.hu/Fp-44_tolgyessy.pdf, letöltés: 2013. 11. 16.; 
Valaczka András: Projektötletek felső tagozatos magyartanároknak. Módszerver. Módszertani 
folyóirat, magyar nyelv és irodalom http://www.ntk.hu /c/document_library 
/get_file?uuid=00bf16d5-f9d9-49ec-9f37-f7d06c939ece&groupId=10801, letöltés: 2013. 11. 16.; 
Fűzfa Balázs: Az élményközpontú irodalomtanítás néhány lehetősége = SIPOS Lajos (szerk.): 
Irodalomtanítás az ezredfordulón. Pauz-Westermann Kiadó, Celldömölk, 1998.; Pethőné Nagy 
Csilla: Módszertani kézikönyv. Befogadás-központú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás a 
gimnáziumok és szakközépiskolák 9–12. évfolyamán. Budapest, Korona Kiadó, 2007. 
29 L. Józsa Krisztián, Steklács János: Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar 
Pedagógia, 2009/4. p. 
30 L. Nagy Attila: Az olvasás mint kiváltság? Adatok és töprengések a Nagy Könyv akció ürü-
gyén. Magyar Tudomány, 2006/9.  
31 L. 1. jegyzet. 
32 L. pl. az egyszervolt.hu, népmese.hu, mesebirodalom.hu inernetes oldalakat. 
33 A jó gyakorlat néhány példája: Kolláth Erzsébet – Montay Beáta: Verselő. Kortárs költők 
versei az óvodában = Fejlődés és fejlesztés az óvodában. Raabe Kiadó, 2012. szeptember, C. 
3.6. 1–19.; uők: „Állatok versben, dalban”. Gryllus Vilmos versei az óvodában = Fejlődés és 
fejlesztés az óvodában. Raabe Kiadó, 2012. november, C. 3.7. 1–18. p. 
34 Ennek mikéntjére álljon itt néhány példa: Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: A vers és próza 
kreatív-produktív megközelítéséhez. Alapfeladat-típusok. OKSZI, 1993;. Konrád Ágnes: Versel-
jünk! Kortárs költők versei alsó tagozaton = Tanórán kívüli foglalkozások 7. kiegészítő kötet, 
RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2012, 1–12. p. 
35 A vers szót itt abban a huszadik század folyamán kialakult értelemben használva, amely nem 
a verses szövegformára koncentrál elsősorban, hanem a rövid, sűrített, intenzív líraszövegek 
szinonimájaként érti a fogalmat, amelynek fogalmi körébe így a szabad vers is beletartozik, ám a 
verses epika nem. 
36 A kortárs versek feldolgozásának jelentőségéről és a jó versfeldolgozásról l. pl.: G. Gődény 
Andrea: VersÉLMÉNY. Kortárs versek feldolgozása kisiskolás korban = Podráczky Judit 
(szerk.): Művészeti nevelés kora gyermekkorban. Módszertani kaleidoszkóp. Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. Bp. 2013. 51–64. p. Az írást Kolláth Erzsébet és Konrád Ágnes versfeldolgozó 
gyakorlatai egészítik ki. 
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Gajdóné Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit  
 

Hidak és cölöpök 
Korszerű technikák, élményszerű eljárások  

irodalmi szövegek feldolgozásában (műhelyfoglalkozás)1 
 

I. LÁNYOK ÉS FIÚK – Lackfi János versei alapján 
 

 

Lányok dala Fiúk dala 
 
Azt mondják a fiúk, 
nyávogunk, selypegünk, 
játszani nem lehet 
semmi jót se velünk.  
 
De ők tiszta hülyék  
földön fetrengenek,  
egymás fejét verik,  
s azt mondják, ez remek.  
 
És egymást lökdösik,  
rúgják, labda sehol,  
azt mondják, ez foci,  
ruhájuk csupa por.  
 
Autókártyázva meg 
összevesznek azon, 
hogy hány köbcenti a 
hengerűrtartalom. 
 

 
Az összes lány dilis, 
Azt, hogy miről susog, 
Hiába is vered, 
Nem mondja meg: titok. 
 
Mind kastélyban lakik, 
Van húsz aranylova, 
De azért nem lovon 
Hozzák a suliba. 
 
Kertjükben egy fa van, 
Igazgyöngyöt terem, 
Szekrényükben csoki, 
Cukor töméntelen. 
 
A falból zene szól 
Náluk, ezt szeretik, 
Táncol, pörög-forog 
Éjt nappal mindegyik. 
 

                                                           
1 A technikákat l. pl. Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné 
Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetősé-

gei. Pécs–Budapest, 2002, Pécsi Tudományegyetem. Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: El-

kallódni, megkerülni. Versek kreatív megközelítése szövegtani keretben. Veszprém, 1992, 
OTTÉV. Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bp., 2011, Helikon Kiadó. Pethőné Nagy Csilla: 
Befogadás-központú és kompetenciafejlesztő irodalomtanítás. Módszertani kézikönyv. Bp., 
2005, Korona Kiadó. 
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A lányvécébe is 
bejönnek a fiúk, 
vízzel locsolnak ők, 
mi meg sikoltozunk. 
 
Kiteszik lábukat, 
benne hasra esünk, 
azt mondják, van hajunk, 
azt mondják, nincs eszünk. 
 
A fenekünk alá 
ők tesznek rajzszöget, 
békén nem hagynak, és 
belénk szerelmesek. 

A ruhájuk selyem, 
Gyémántjuk igazi, 
Már ha ezt a mesét 
Beveszi valaki. 
 
Mind nyelvet nyújtogat, 
S ha felrúgod ezért, 
Bőg és árulkodik: 
Még te kapsz büntetést. 
 
Körmükre szíveket 
Tollukkal festenek, 
Kibírhatatlanok, 
S belénk szerelmesek. 

 
Műhelyfoglalkozás 

 
A résztvevők felosztása 4 csoportra 

 

 1., 2. csoport: szituáció alkotása. 

o 1. csoport: szituáció létrehozása az iskolai életben hallható fiúhangokból, 
fiúk megszólalásaiból – tipikus fiús szituáció bemutatása. 

o 2. csoport: szituáció létrehozása az iskolai életben hallható lányhangok-
ból, lányok megszólalásaiból – tipikus lányos szituáció bemutatása. 

 3., 4. csoport: a verssorokra vagy versszakokra vágott szöveg egy lehet-
séges változatának létrehozása a szerző és a cím, valamint az eredeti szö-
veg ismerete nélkül; továbbá a vers beszélőjének megállapítása. 

o 3. csoport: Lackfi János Fiúk dala c. vers szövegével dolgozik. 

o 4. csoport: Lackfi János Lányok dala c. vers szövegével dolgozik. 

 
Megbeszélés, reflektálás 
 

 Az 1. és a 2. csoport meghallgatása csukott szemmel. 

o A szituációk (történések) azonosítása a hallgatók által. 

 A 3. és 4. csoport által létrehozott szövegek megismerése felolvasással. 
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o A vers beszélőjével kapcsolatos feltevések megismerése, megbeszélése. 

o Az eredeti szövegek megismerése.  

o A csoport által létrehozott és az eredeti szöveg összevetése. 

o Reflektálás az eltérésekre.  

o A versbeli fiú- és lánykép összevetése saját tapasztalattal. 
 

II. BARÁTSÁG 

 

Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? 

Illusztráció: Szabó Enikő 

 
Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót üresen 

találtuk. Biztosra vettük: a csősz nem keveredik arra a rossz időben. 
Egy ideig az alacsony, kemény fekvőhelyen üldögéltünk, magyaráz-

tunk egymásnak: Vili, Dong, Árpi meg én. Ki-kinéztem az ajtón, de az 
eső hosszú szálai csak nem akartak elszakadni a vadvíz fölött. Hirte-
len a kunyhó tetőfáin akadt meg a szemem. Elég vastag, jól össze-
ácsolt akácfái voltak. 

Megkapaszkodtam az egyik vízszintes tartófában, fölhúztam ma-
gam, majd lábbal megakaszkodva, fejjel lefelé lógtam. 

– Számoljátok. Kíváncsi vagyok, ki tud tovább így lógni. 
Már nem emlékszem, hányig lógtam. De egy se bírta addig, mint én. 

Dong erősködött, hogy ő az első, csak neki lassabban számoltunk. Le-
hurrogtuk. De a vita csak nem akart abbamaradni. 

 
Elállt az eső, már oda se figyelve haza indultunk. Dong rettentő 

makacs gyerek volt. Újra és újra elmondta, hogy igazságtalannak tart-
ja az én győzelmemet, mert ő biztosan tovább volt fönn a fán. 

– Ha óra lett volna nálunk, én volnék az első. 
Elvörösödtem erre a kijelentésre. 
– Szerinted csaltam? 
– Ha nem csalsz, én nyertem volna. 
Szikrát vetett a szemem. Szemben álltunk a vizes, sáros szántá-

son, a többiek kicsit tanácstalanul kétoldalt. 
– Mondd még egyszer! 
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Dong keményen, összeszorított szájjal a szemembe nézett. 
– Ez az igazság. Csaltál. 
– Nem csaltam. Vili is, Árpi is láthatta, hogy én tovább bírtam! – 

üvöltöttem, és már ugrottam is neki. 
Letepertem a földre, és ütöttem, 
dögönyöztem. – Addig innen nem 
kelsz föl, míg vissza nem vonod ezt 
a hülyeséget. 

– Nem vonom vissza! 
 
Kegyetlen dulakodás kezdődött 

a vizes barázdákon. Pillanatok alatt 
sáros lett a kezünk, ruhánk, arcunk. 
Dong szívós, erős fiú volt, de kisebb 
termetű nálam. Ráadásul az én dü-
höm nem ismert határt. Újra és új-
ra megforgattam, és odavágtam a 
puha talajhoz. Dong már levegő után 
kapkodott. Leszorítottam a mellka-
sát. 

– Vond vissza! Nincs igazad. 
– Igazam van. Nem vonom vissza.  
Még veszettebbül ráncigáltam, 

forgattam és szorítottam. Végül rá-
telepedtem. Éreztem: kifogyott be-
lőle az erő. 

– Te is tudod, hogy nem csaltam. 
Ismerd el! 

Mind a kettőnkről ömlött a ve-
rejték. Végül elengedtem. Föláll-
tunk. Vili és Árpi közelebb lépett. 
Vili Dong szemét kereste. 

– Nem hagytalak volna egyedül, 
ha neked van igazad. Fogjatok ke-
zet! 
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Dong rám nézett. Én vissza rá. Hirtelen nyugodt lettem. Nyújtotta 
a kezét, megszorítottam. A szívem szörnyű erősen vert. Gondolom, az 
övé is. Csak akkor értettük meg, hogy majdnem eljátszottuk egymás 
barátságát. Tántorogva elindultunk. Szomorúan lépegettünk egymás 
nyomába a hideg, puha, kora tavaszi barázdában. 

 

 

Műhelyfoglalkozás 

 

1. A résztvevők felosztása 6 csoportra.  

o Két csoport: fürtábra létrehozása csomagolópapíron a BARÁTSÁG 
szóval. 

o Két csoport: pókhálóábra létrehozása csomagolópapíron a BARÁTSÁG 
szóval. 

o Két csoport: asszociatív írás a BARÁTSÁG szóval.  
 

2. Megosztás az ábrák reflektálásával és az asszociatív írások meghallgatá-
sával; valamint a közös elemek kiemelésével az ábrákból és írásokból.  

 
3. Címjóslás a Tornai-szöveghez készült illusztráció / rajz alapján. 
 
4. A Tornai-szöveg megismerése „vak kéz” technikával:  

o a 4 részre vágott szöveg szétosztása a csoportban; 

o a saját szövegdarab egyéni olvasása;  

o az egyénileg olvasott szövegnegyedben foglaltak megismertetése a cso-
porttagokkal; 

o a részek sorba rendezése az egyéni beszámolók alapján; 

o a létrehozott szöveg közös elolvasása.  
 
5. Az eredeti szöveg megismerése, összevetése a csoport megoldásával. 
 
6. A Tornai-szöveg hangulatának megragadása.  

o Két csoport: hangulati görbe készítése idézetekkel. 

o Egy csoport: VIP-technika (fontos gondolatok kigyűjtése csomagolópa-
pírra). 
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o Két csoport: a szöveghangulat érzékeltetése színekkel. 

o Egy csoport: a szöveghangulat megragadása anyagokkal. 
 
Megbeszélés, reflektálás 
 

7. Állókép készítése csoportokban a szöveg egy, a csoport által választott 
jelenetéhez.  

 

8. Egyéni állásfoglalás kilépőkártyával, a „szerintem kinek volt igaza” kér-
dés megválaszolásával, a válasz indoklásával. 

 
9. Bernard Young A legjobb barát c. versének megismerése:  

o néma olvasással; 
 

 

 

Bernard Young: A legjobb barát 

 
Képes a legjobb barátod 
Elenni a csokidat 
Kibeszélni a hátad mögött 
Bulit rendezni és nem meghívni? 
 

Az enyém igen. 
 

Képes a legjobb barátod 
Kérdezés nélkül elvinni a bringád 
Fütyülni a születésnapodra 
És nagy ívben kikerülni téged? 
 

Az enyém igen. 
 

Képes a legjobb barátod  
Visszavinni a bringád 
Hozni egy zacskóval a kedvenc csokidból 
És a szemedbe nézni? 
 

Az enyém igen. 
 

Képes a legjobb barátod így szólni? 
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Bocs, hogy kibeszéltelek a hátad mögött 
Bocs, hogy nem hívtalak meg a bulimra 
Bocs, hogy fütyültem a születésnapodra 
– Azt hittem dobtál engem 
 

Az enyém igen. 
 

És képes egy jó barát így felelni? 
Oké 
Felejtsük el. 
 

Én igen. 
Tóthfalusi István fordítása 

 

o a szöveg újraolvasása a kedvenc / az olvasó számára legfontosabb részek 
bejelölésével (szó, szókapcsolat, mondat és versszak is lehet); 

o a vers közös hangos olvasása a foglalkozásvezető felolvasásába való be-
kapcsolódással az egyénileg megjelölt helyeken. 

 
 

III. VÁGYAK 

Döbrentey Ildikó: A hétdombi csodatévő szivárvány 

– interaktív mesefeldolgozás 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis növésű királyfi. Olyan 
alacsonyka volt a termete, hogy még az ebédlőasztalt is csak pipis-
kedve érte fel. Addig nyújtózkodott, addig pipiskedett, míg elnevez-
ték Pipiskének. 

Mindenütt Pipiskednie kellett Pipiske királyfinak. Pipiskedett a 
trónteremben, hogy elérje felséges apja trónusát. Pipiskedett a lóis-
tállóban, hogy felérje a lovát. Pipiskedett a konyhában, hogy elérje a 
rézüstöt. Pipiskedett a kertben, hogy felérje a körtefa ágát. Ám 
akárhogy pipiskedett, csak nem lett nagyobb. 

Bánatában, hogy ő ilyen kicsike, elhatározta, hogy megkeresi a 
hétdombi csodatévő szivárványt, és megkéri, hogy adjon neki daliás 

magasságot. 
Nekivágott mindjárt a hét dombnak. 
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Ahogy kapaszkodott az első dombon fölfelé, arra repült egy fe-
kete varjú. 

– De jó annak a fekete varjúnak! – gondolta Pipiske királyfi. – Az 
röptében elér mindent, nem kell nyújtózkodnia! 

A varjú megállt a levegőben, és azt kérdezte: 
– Hová? Hová? 
– A hétdombi csodatevő szivárványhoz, daliás magasságot kérni! 
– Jól beszélsz! Én meg tiritarka tollat szeretnék! Megyek veled! 
Együtt mentek tovább. 
Ahogy kaptattak a második dombon fölfelé, arra jött egy cifra 

ember. 
– De jó annak a cifra embernek! – gondolta a varjú. – Az bezzeg 

színes, mint a virág! 
A cifra ember megállt, és azt kérdezte: 
– Merre, merre? 
– A hétdombi csodatevő szivárványhoz, daliás magasságot és 

tiritarka tollat kérni! 
– Jól beszéltek! Én meg puszta egyszerűséget szeretnék! Megyek 

veletek! 
Hárman mentek tovább. 
Ahogy baktattak a harmadik dombon fölfelé, arra gurult egy ha-

sas gömböc. 
– De jó annak a hasas gömböcnek! – gondolta a cifra ember. – 

Azon aztán nincs fölösleges cifraság! 
A gömböc megállt, és azt kérdezte. 
– Hová, merre? 
– A hétdombi csodatevő szivárványhoz, daliás magasságot, 

tiritarka tollat és puszta egyszerűséget kérni! 
– Jól beszéltek! Én meg karcsúságot szeretnék! Megyek veletek! 
Négyen mentek tovább. 
Ahogy caplattak a negyedik dombon fölfelé, arra kapirgált egy 

rekedt kakas. 
– De jó annak a rekedt kakasnak! – gondolta a hasas gömböc. – 

Azon nem reng a háj, az fürgén kapirgál! 
A kakas abbahagyta a kapirgálást, és azt kérdezte: 
– Merrehová? Merrehová? 
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– A hétdombi csodatévő szivárványhoz, daliás magasságot, 
tiritarka tollat, puszta egyszerűséget és kecses karcsúságot kérni! 

– Jól beszéltek! Én meg harsány hangot szeretnék! Megyek vele-
tek! 

Öten mentek tovább. Ahogy fújtattak az ötödik dombon fölfelé, 
arra ment egy ordibáló. 

– De jó annak az ordibálónak! – gondolta a rekedt kakas. – Neki 
bezzeg van hangja! 

Az ordibáló megállt, és azt ordította: 
– Hová-hová? Merre-merre? 
– A hétdombi csodatévő szivárványhoz, daliás magasságot, 

tiritarka tollat, puszta egyszerűséget, kecses karcsúságot és har-
sány hangot kérni! 

– Jól beszéltek! Én meg csöndes szelídséget szeretnék! Megyek 
veletek!  

Hatan mentek tovább. 
Ahogy haladtak a hatodik dombon fölfelé, elébük állt egy magá-

nyos tündérke: 
– Jó, hogy jöttök! Játsszatok velem! 
– Nem lehet! – válaszolták a vándorok. – Mi a hétdombi csodatévő 

szivárványhoz igyekszünk, daliás magasságot, tiritarka tollat, puszta 
egyszerűséget, kecses karcsúságot, harsány hangot és csöndes sze-
lídséget kérni! 

– Ó, be kár! – szontyolodott el a magányos tündérke. – Azt hit-
tem, hogy szerettek ugrálókötelezni, és játszotok velem Piri, Feri, 
Sárit! 

Csöndesen szipogni kezdett. Még a könny is kipottyant a szemé-
ből. 

– Jól van, jól van, azért nem kell bőgni! – húzta ki magát pipiske 
királyfi. – Hol az ugrálókötél? Hajtom én neked! 

– Én is hajtom! Én is! Én is! – károgták, dörmögték, bömbölték, 
suttogták és ordították a többiek. – Hajtjuk, tündérke, csak ne bőg-
jél! 

– De nektek a csodatévő szivárványhoz kell igyekeznetek… 
– Majd megyünk aztán! 
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– Köszönöm, hogy játszotok velem! – tapsolt boldogan a magányos 
tündérke. – Íme, az én ugrálókötelem! 

Széttárta a karját, s lássatok csudát, feje felett felragyogott a 
hétdombi csodatévő szivárvány! 

– Ez az én ugrálókötelem! Aki ezzel játszhat, annak teljesül a leg-
titkosabb kívánsága! 

Megragadták a szivárvány-ugrálókötelet, s felváltva hajtották, 
felváltva ugráltak benne. Közben Pipiske királyfi úgy érezte, hogy 
szálas dalia lett belőle, a varjú, hogy megszínesedett, a cifra ember, 
hogy megszabadult a cifraságtól, a guruló gombóc, hogy megkarcsú-
sodott, a rekedt kakas, hogy harsányan kukorékol, és az ordibáló, 
hogy csöndesen mosolyog. 
Ha szerettek ugrálókötelezni, keressétek meg őket! 
 

Illusztráció: Szabó Enikő 
 

Mesefeldolgozás 

 

1. A vágyak megfogalmazása. A résztvevők kört alkotva ülnek, csukott 
szemmel, egy vágyuk megfogalmazására koncentrálva.  

2. A megfogalmazott, ám ki nem mondott vágyak textilzsákba gyűjtése a 
foglalkozásvezető által; akitől a résztvevők a vágyakért cserébe ajándék-
képet kapnak, melyen a mese egyik szereplője látható. A tündérről nincs 
kép, egy csoport ezt a szereplőt külön fogja megrajzolni. 

3. Önálló névadás a kapott szereplőnek. 
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4. Csoportalakítás az azonos szereplőt ábrázoló képek megkeresésével. A 
tündér csoport tagjai üres papírt kapnak, nekik maguknak kell lerajzolni a 
tündért.  

5. A képek felragasztása színes papírokra a csoportokban, a csoporttagok 
által adott valamennyi név feltüntetésével. A csoportok papírja különbö-
ző színű, a színek együtt a szivárvány színeit adják ki.  

6. A szereplő tulajdonságainak összegyűjtése és vágyának megfogalmazása 
a csoporttagok által. Rögzítés a színes papíron. 

7. A szereplők (fekete varjú, rekedt kakas, cifra ember, ordibáló, Pipiske 
királyfi, hasas gömböc, tündérke) bemutatása a csoportok által, a szerep-
lőket bemutató színes papíroknak a kör közepébe helyezésével. (Tulaj-
donságok és vágyak.) 

8. A mese megismerése a tündér megjelenéséig – a foglalkozásvezető felol-
vasása által.  

9. Mesebefejezés készítése csoportokban – a 7 csoport külön befejezést 
készít a meséhez, amelyben ugrálókötél tárgynak szerepelnie kell. 

Két csoport a „helyzet kulcsa” drámajátékkal is készül – egy fontos szereplőt le 
kell hagyniuk az állóképről, melybe majd a nézők közül áll be valaki, aki 
felismeri, hogy ki hiányzik az állóképből.  

10. A csoportok által elképzelt mesebefejezések megismerése, az állóképek 
kiegészítése. 

11. Az eredeti mesebefejezés megismerése a foglalkozásvezető felolvasása 
által. 

12. A szivárvány megépítése a terem közepén, a földre helyezett ugrálóköte-
lekből és színes papírokból.  

13. A foglalkozás elején megfogalmazott vágyak szivárványba kerülése a vá-
gyakat tartalmazó zsák szivárványba helyezésével. 
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Bakó Botond 
 

Eszmények és tapasztalatok 
 

Példaképek jelentősége 

  

A múlt és a jelen eszményképei, tapasztalatai velünk maradnak, végigkísér-
nek életútjainkon. Kezdetben családi jellegűek (apa, anya, nagytata, nagymama), 
és az utánzáson alapulnak. Később egyre tudatosabban az óvónő, a tanító, az 
osztályfőnök, a kedvenc szaktanárok is beléphetnek a képbe, és egy idő után a 
kamaszkorú gyermek iskolán kívül is keresgél. A találkozás az eszményképek 
hordozóival megragadó élmény, ami maradandó nyomot hagy, pozitívat vagy 
éppen negatívat. A tapasztalatot sem kapjuk örökségbe, meg kell szereznünk, 
mert ha elsétálunk az adódó lehetőségek mellett, ez hiányokat hagyhat szemé-
lyiségfejlődésükben. 

A Bethlen Gábor Református Kollégium és a Gróf Majláth Gusztáv Károly 
Katolikus Teológiai Líceum különleges helyzetben van az eszményképek és 
tapasztalatok terén. Történelmi intézményekként szinte minden diák falakon 
belül is kaphat példaképeket, bennlakó tanulóként pedig gazdag tapasztalatokat 
szerezhet. A válogatási lehetőségek ott vannak a tanári szobában, a tantermek-
ben, a falon függő tablókon, a könyvtárakban. Egy részük legszívesebben mai 
tanáraikat, nevelőiket választja példamutató személyiségnek, hiszen a legna-
gyobb hatású a közvetlen példa. Később ezekre az iskolafalakon kívül is ráta-
lálhatnak. Van azonban egy másik út, ez pedig a múltba vezet. Visszatekinté-
sekkel régi bevált mintákat is választhatnak, amelyek szintén beépülhetnek 
személyiségükbe, és alkalmasak lélekerősítőnek, önbizalom serkentőnek, buzdí-
tónak. Ez lehet átmeneti jellegű, de szólhat egy életre is. A két Fehér megyei 
líceumból ma is sok diák érzi azt, hogy nem akármilyen iskolának a tanulói, hi-
szen kiváló elődeik tanultak, tanítottak a két iskolában. Példájuk ma is hat. In-
nen is ered a véndiákok csodálatos ragaszkodása iskolájukhoz. 

Ismertebb példáknak kiválasztottam tíz személyiséget a múltból, olyanokat, 
akikkel valamilyen formában foglalkoztunk a kilencven után eltelt csaknem hu-
szonnégy esztendőben. Mondhatnám azt is, hogy hosszú ködös derengés után 
ezek a példaértékű életművek kikerültek napfényre, és ismertebbekké váltak. 
Főleg a média, de a tanórák révén is. Mindegyikről egy-két lényegbevágó in-
formációt fogalmaztam meg, de tartalmas bibliográfia áll mögöttük az érdeklő-
dők számára. 
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1. Apáczai Csere János (1625–1659, XVII. sz.). Elsők között ismeri fel az 
anyanyelvű műveltség és az ezt közvetítő iskola korszerűsítésének a létfontos-
ságát. 

2. Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842, XVIII. sz.). Kollégiumi véndiák, 
felnőttkorában a tudomány hőse, az őshazát keresve elindult egyféleképpen és 
megérkezett másféleképpen, miközben felfedezte a világ számára a távoli Tibet 
titkait, a tibetológiát. 

3. Szász Károly (1798–1853, XVIII–XIX. sz.). A reformkor politikusaként 
és kollégiumi jogtanáraként a változtatások híve volt, aki az iskoláknak ma is 
megszívlelendő megoldásokat követelt, pl. józan tananyagmennyiséget, 
enciklopédizmus helyett szakszerűséget, magoltatás helyett értelmes tanulást, a 
sok elmélet helyett gyakorlatot. 

4. Gáspár János (1816–1892, XIX. sz.) „Egy igazi magyar mindenész”, aki 
egész életét a pedagógiának szentelte. Az enyedi képző alapító igazgatója, taná-
ra, tanfelügyelő és író. 

5. Csató János (1833–1913, XIX–XX. sz.). Az erdélyi flóra- és faunakuta-
tás jeles személyisége, elhivatott élete a haza, a közösség és a tudás szolgálatá-
ban telt el. 

6. Gróf Majláth Gusztáv Károly – a diákok püspöke (1864–1940, XIX. 
sz.). Erdély püspöke, akinek célja a nép vallásos nevelése mellett a felekezeti 
iskolák védelme volt. Különös gonddal és szeretettel törődött a gyulafehérvári 
iskola tanulóival. 

7. Fenichel Sámuel (1868–1893, XIX. sz.). Az első magyar Új-Guinea-
kutató, kollégiumi diákként szerzi tudását. Amikor társai elhagyják, a szigeten 
marad „setét borongós viszonyok között”, és kockázatos döntésével és kitartá-
sával a tudomány mártírjává válik. 

8. Elekes Károly (1844–1922, XIX–XX. sz.). A kollégiumi tudós-tanár és 
alkotó muzeológus mintaképe, a Természettudományi Múzeum újjáteremtője, 
aki felismeri a fajismeret jelentőségét a biológia oktatásában. 

9. Áprily Lajos (1887–1967, XIX–XX. sz.). Költészete hozzánőtt Erdély-
hez, a tájhoz, az emberekhez és tizenhét évvel a Bethlen Kollégiumhoz. 

10. Márton Áron (1896–1980, XIX–XX. sz.). Tanulmányait a csíkszent-
domokosi népiskola és a csíksomlyói Katolikus Gimnázium után a Gyulafehér-
vári Kisszemináriumban (1915) végzi, majd ugyanitt a Papneveldében folytatja. 
Egész életében a vallásszabadságért és a magyar nemzetiség jogaiért harcolt. 
Letartóztatják, börtönbe vetik, majd kényszerlakhelyre ítélik. 1967-ben szaba-
dult. A gyulafehérvári diákok ma is ismerik és látogatják a Püspöki Palota mö-
götti kis parkot, ahol kényszerlakhelye idején a szabad levegőn sétálhatott.   
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Tapasztalatok birtokában 
 

Brassai Sámuel gyakorlati oktatási tanácsa így hangzik: „kevesebbet, lassan 
és jól!” Ez ma is időtálló igazsága az oktató-nevelő munkának. Így lehet igazán 
tapasztalatokhoz jutni, amihez manapság is idő, türelem és odafigyelés kell. 
Minden apró gyakorlati észlelettel pedig a pedagógus munkája, de a diáké is 
könnyebbé és hatékonyabbá válik. Csaknem félévszázados katedrai munka 
alapján fogalmaztam meg néhány tanulságot. Nem tanácsokat szeretnék oszto-
gatni. Nyugdíjas tanárként az utóbbi tíz év alatt sem szakadtam el teljesen a ta-
nítástól. Ezért vállalom, hogy megosztom néhány észrevételemet, és ha van 
közöttük megszívlelendő, akkor használják a munkájukban, ha nincs, akkor fe-
lejtsék el. Ezek nem mind újdonságok, de tanári hiterősítőnek talán alkalmasak. 

 

Feladatlapok – tesztek 
 

Elsősorban didaktikatörténet szempontjából érdekes, hogy már a 60-as 
évek vége felé a kalotaszegi iskolában és a 70-es években a Nagyenyedi Kollé-
giumban (l. a képen) már használtuk az ún. feladatlapokat. Kevés katedrai gya-
korlattal is rájöttünk arra, hogy az addig alkalmazott egyoldalú verbális vagy 
leíró írásbeli számonkérés (rögtönzés) már nem felel meg a kor követelményei-
nek. Mindnyájan éreztük, hogy objektívebb, mérhetőbb megoldások kellenek. 
Ezt erősítették meg az anyaországi és nyugati példák is, amelyeket szakfolyó-
iratokból újdonságként olvasgattunk, és aztán próbálkoztunk velük az osztá-
lyokban is. Ma ezt a didaktikai eljárást egyszerűen tesztelésnek nevezik. Akko-
riban nagy újdonságnak számított a programozott oktatás részelemeként. Ma 
használatuk természetes, akár a próbavizsgákon vagy az érettségi tételeknél is. Ré-
sze a napi munkának. Türelmet 
igénylő, hogy a tesztek szellemi-
ségét, a kitöltés technikáját ide-
jében gyakoroltatni kell a tanu-
lókkal. Nem lehet csak rájuk 
bízni, mert itt nemcsak szak-
mai, hanem átfogó, mérhető 
tudásról, szelekciós képességről, 
és a vizsgahelyzetben időbeosz-
tásról is szó van.  
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Pontozás 
 

Egy kis odafigyeléssel a hagyományos verbális számonkérést is sokoldalúb-
bá lehet tenni. Az volt a kiindulópont, hogy érdekeltté tegyük a pillanatnyilag 
nem felelő, esetleg unatkozó tanulókat abban, hogy részt vegyenek az ellenőr-
zés folyamatában, érdekeltté váljanak, és közben tanuljanak. Ennek alfája és 
omegája az, hogy mozgósítsuk őket a rövid, frappáns alkotó hozzászólásokra. 
Az ellenőrzött téma kapcsán kiegészítésekkel élhettek, sőt a tanár is feltehet 
olyan lényegbevágó kérdéseket, amelyekre csak röviden kell válaszolni. A jó 
válaszokat egy pontozásos táblázatban összegeztem, majd amikor összegyűlt 
egy maghatározott pontszám, ezt jegyekké alakítottam. Az ellenőrzés folyamán 
ez rendszeresen így történt, és a gyors, alkotó gondolkodású tanulókat aktivi-
zálta. Az óra első része gyökeresen átalakult, szinte mindenki részt vett benne, 
tehát pontot akart szerezni. Azt tapasztaltam, hogy az eljárást a tanulók kedvvel 
gyakorolták, és az osztályok fele, de legalább harmada részese lett ennek a lehe-
tőségnek. Félévenként egy jegyet lehetett szerezni ilyen pontozással, de legalább 
hat sikeres hozzászólással kellett megdolgozni érte.  

 

Fajismeret 
 

Az ún. „kréta-biológia” egyik ellenszereként elég gyakran használtuk órán 
és különösen kirándulásokon azt, hogy növényneveket és állatneveket tanítot-
tunk meg a diákoknak. Főleg a népi és kevésbé a latin elnevezéseket. Egyete-
mista korunkban a Bolyai Tudományegyetemen igen nagy jelentősége volt a 
fajismeretnek. Ezt egyhónapos nyári gyakorlatokon és a laboratóriumokban 
sajátítottuk el, valamint tanárainkkal tett közös sétáinkon. Nem volt gondunk 
azzal, hogy összetévesztjük például a réti boglárkát (Ranunculus acer) a zerge-
boglárral (Trollius europeus). Tanárként továbbra is igényünk maradt fajisme-
retünk gazdagítása. Órákra is bevittünk növényeket, ami kezdetben feltűnést 
keltett a tanulók körében. Persze saját atlaszaink is voltak erre a célra. Gondol-
juk csak el, mivel is maradnak a tanulók négyévi biológiatanulás után, főleg ha 
ezt heti egy órában teszik. Ha mégis megmarad egy kis fajismeret, a természet-
ben tett séták, kirándulások alkalmával is jó tudni, hogy milyen növényekkel, 
állatokkal találkozunk, de ez a tudás ökológiai és természetvédelmi szempont-
ból is jelentős. Erre rakodhat egy praktikus gyógynövényismeret, ami különö-
sen hasznos lehet a családban. A falusi gyermekek eleve több növényt ismer-
nek, mint a városiak. 
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A tanórán 
 

A tanári szabadság keretében egy tanórán sok minden történik. Most csak 
arról szeretnék beszámolni, hogy néha váratlanul felvetődtek az óra tananyagá-
hoz nem kapcsolódó kérdések. Nem hessegettem el a válaszokat, mert a kérde-
ző tanuló bizalmát nem akartam eljátszani. Időhatáron belül, esetleg szüneten, 
de mindig elmondtam a véleményemet, amit igen jó néven vettek. Úgy gondol-
tam, nem elvesztegetett idő kielégíteni olyan kíváncsiságokat, amelyekre úgy 
tűnik, a modern információs világban sincs meg mindig a kellő élő válasz. Sok-
szor magának a tanárnak a véleményére kíváncsiak a diákok. Nem szabad egy 
nemmel kiábrándítani őket, hiszen főleg kamaszkorban tőlünk várják a vissza-
jelzéseket, persze az óra egységét azért meg kell óvni. 

 

Tankönyveink 
 

Ahogy nőtt a tapasztalat, egyre kevésbé ragaszkodtam a tankönyv szövegé-
hez. A fordított tankönyvek nem igazán sikeresek. Annál inkább kell a tanári 
tudás, olvasottság. Tulajdonképpen csak a tanterv kötelező. Jó, ha a témával 
kapcsolatosan van a tanárnak egy elképzelése, amire építhet. A tankönyvek – 
legalábbis biológiából és földrajzból – sok felesleges információt tartalmaznak, 
és néha igen rossz tálalásban. Márpedig az étvágy is csökken, ha nem megfelelő 
a tálalás. Itt adódik a tanárnak egy lehetséges és fontos szerepe. Meglátni, sze-
lektálni és átadni a lényeget, az életképes tudást. Persze, ha vizsgázni kell az 
anyagból, jobban oda kell figyelni a részletek kimunkálására is.   

 

Heti egy óra 
 

1990 után alkalmam volt – anyaországi iskolák mellett – francia és osztrák 
iskolákat is meglátogatni. Részt vettem tanórákon is, és beszélgettem a taná-
rokkal. Sehol nem tapasztaltam annyi heti egy órás tantárgyat, mint nálunk. Ta-
lán jobban kellene figyelni a jelenségre, mert egy hetes időtávlatban elég nehéz 
teljesítményképes, hosszú távú tudást kialakítani. A következő megoldásokat 
láttam. Olyan órarendeket alakítanak ki, hogy egy kis óraszámú tantárgyat rövi-
debb ideig (egy félévig), de nagyobb óraszámban (heti két-három órában) ok-
tatnak. Úgy tapasztaltam, hogy sokkal jobb eredménnyel, és ez csak órarendi 
kérdés.  
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Érettségi  
 

Itt csak a szóbeliről lesz szó. Salzburgban részt vettem egy ilyen vizsgán. 
Oldalt ült a bizottság, amelyben igazgató, tanárok és talán más tanügyi vezetők, 
szülők vettek részt. A tanuló kihúzott egy tételt ugyanúgy, mint nálunk, aztán 
kb. egy félóra alatt elkészült a lehetséges válaszokkal. A bizottság előtti kis asz-
tal mentén ülve helyezkedett el a vizsgázó diák, és szemben vele a szaktanára. A 
vizsgázó csak röviden fejtette ki a véleményét a tételről, sokkal inkább egy dia-
lógus folyt a szaktanár és közte, amit a bizottság éber figyelemmel követett. A 
körülbelül félórás párbeszéd folyamán – habár nem értettem mindent – sok 
kérdést megbeszélt a diák és tanára. A szaktanár tudta azt, miben jó és miben 
gyenge a vizsgázó, hogyan kell hozzá közeledni egy nem könnyű, szokatlan 
helyzetben. A jegyet a bizottság a szaktanár közreműködésével, közös véle-
mény alapján állapította meg.  

 

Órákon kívül  
 

Nagyon sok lehetőség van arra, hogy a tanórán kívül is foglalkoztassuk a 
tanulókat. Ezért ők nagyon hálásak, és a közös élményeket véndiák-
találkozókon is emlegetik. Kirándulások, túrák, diáktudományos tevékenységek, 
amelyben gazdag múltja és jelene van mindkét említett iskolának, mind olyan 
lehetőségek, amelyek közelebb viszik a tudást a mindennapi élethez, és segíte-
nek a főiskolai tanulásban is. Nagyszerű élmények születnek együtt, de termé-
szetesen alapos előkészítés kell, mert kockázat is létezik. Sok tanulónak válhat 
sorsdöntővé egy-egy sikeres diáktudományos dolgozata, vagy más órán kívüli 
együttlétek gyümölcsöző eredményei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gróf Majláth Gusztáv Gimná-

zium – Gyulafehérvár 
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Szabó Kálmán Attila 

 

Az első világháború és az azt követő békediktátum 

hatása az erdélyi tanítóképzésre és népoktatásra 
 
Mint ismeretes, az idén száz éve lesz annak, hogy kitört az emberiség törté-

netének legvéresebb fegyveres konfliktusa, az I. világháború, amelynek végki-
menetele és az azt lezáró párizsi békediktátum egyrészt hosszú évtizedekre – 
sőt bizonyos esetekben beláthatatlan időre – döntő hatást gyakorolt egyes régi-
ók, országok további sorsára (gondoljunk Közép-Európára), másrészt újabb 
világégéshez vezetett. 

Könyvtárnyira tehető azon munkák száma, amelyekben az azóta eltelt évti-
zedek alatt a szakemberek próbálták feltárni a szörnyű vérontás kirobbanásá-
nak igazi okait, az egész emberiségre, a nagyobb és kisebb régiók, országok tár-
sadalmára, gazdaságára, tudományára, kultúrájára gyakorolt hatását. Az esemé-
nyek vizsgálatát azonban többé-kevésbé befolyásolta az, hogy milyen szem-
szögből, melyik oldalról történt. Emiatt sok kérdésre a mai napig nincs egysé-
ges válasz. Az évforduló bizonyára alkalmául szolgál – a szomorú megemléke-
zéseken túl – a további vizsgálatokra, amelyek közelebb visznek a száz évvel 
ezelőtti világméretű dráma eseményeinek, ha az elfogadásához nem is, de talán 
a megértéséhez.  

A szakirodalom gazdagsága ellenére a világháborúnak vannak olyan kérdé-
sei, amelyeket kevésbé tártak fel a kutatások. Ezek közé tartozik az oktatásügy-
re gyakorolt hatása is. Az alábbiak során ezt kívánjuk górcső alá venni. Adatok 
hiánya miatt azonban nem vállalkozhatunk arra, hogy az egész oktatásügy hely-
zetéről képet adjunk, ezért a kört a tanítóképzésre szűkítjük. A hiányos doku-
mentumok, nehéz kutatási lehetőségek miatt, bár ennek a helyzetét is – a kora-
beli értesítők alapján – csak néhány intézet példájával tudjuk bemutatni, de is-
merve az akkori viszonyokat, bizonyára nem tévedünk, ha ezt általánosnak te-
kintjük. 

A magyar tanítóképzés és népoktatás közel fél évszázadon át tartó lendüle-
tes fejlődését a világháború jelentősen megszakította, sőt túlzás nélkül állíthat-
juk, hogy az azt lezáró párizsi békediktátum Erdély vonatkozásában derékba 
törte.  

A meglehetősen széles témát – amint azt a cím is mutatja – két nagy kér-
déskörre osztva kívánjuk tárgyalni: I. a világháború évei; II. a világháború kö-
vetkezményei. 
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I. A háborús évek (1914–1918) 

 
1. Az intézetek anyagi feltételeinek romlása 

 
Élelmezés, egészségügyi feltételek 

 
A háború elhúzódása miatt egyre jobban nőttek az ország hadi kiadásai, 

apadtak anyagi-pénzügyi forrásai, amely óhatatlanul éreztette hatását az iskolák 
mindennapi életében is. Gyengült a tanulók élelmezése (egy 1918 elején kiadott 
miniszteri rendelet szerint a diákétkezdék hetente csak három alkalommal ad-
hattak húsételt), mind nagyobb gondot jelentett az egészségügyi feltételek biz-
tosítása (az épületek karbantartása, javítása, fűtése, világítása), csökkentek a ta-
nulóknak nyújtott pénzügyi kedvezmények, ösztöndíjak, korlátozták a tanórán 
kívüli tevékenységek (kirándulások, versenyek, látogatások) támogatását. 

 A fent felsoroltak alátámasztására idézünk néhány példát. 
A székelykeresztúri tanítóképző 1914–1918 között megjelent – Pro memoria! 

formulával kezdődő – értesítőiből  megtudhatjuk, hogy: „(…) a könnyező fa-
gomba (Merulius lacrymuns) a tornaterem falvédő burkolatát teljesen elpusztí-
totta és a falra szerelt tornaszereket is megtámadta, de javítására a hadi kiadá-
sokra való tekintettel egyelőre nincs fedezet.” (1916) „(…) a Hauff-féle csepp-
folyós gázzal működő lámpákat nem tudják használni, emiatt petróleumlám-
pákkal helyettesítették, mivel azonban legtöbbször petróleum sem volt, a nö-
vendékek gyertyafény mellett tanultak.” (1918)   

Az intézet 1913-ban tervbe vette egy gyakorlóiskolául szolgáló, falusi típusú 
iskolaépület és egy üvegház építését a saját telkén, de e szép terv megvalósítása 
is meghiúsult. [23, 755. p.] 

Az 1915–16. tanévi értesítő tanúsága szerint hasonló problémákkal küsz-
ködött a csíksomlyói Római Katolikus Tanítóképző-Intézet is. „Nagyon meg-
nehezedett a háború alatt az élelmezés. Az élelmiszerek, az intézet dologi szük-
ségleteinek beszerzése a hallatlan áremelkedések miatt a legnagyobb nehézsé-
gekbe ütközött a rendelkezésre álló csekély fedezetek miatt.” [12, 4. p.] 

A sepsiszentgyörgyi sajtó arról tudósít, hogy 1917. december 15-től 1918. feb-
ruár 1-ig fűtés- és világítástakarékosság miatt a tanítóképzős lányokat kényszer-
vakációra küldték. [15, 581. p.] 

Barabás Endre, a dévai tanítóképző igazgatója az 1915–16. évi értesítőjében 
megemlíti, hogy „a diákok élelmezésének javítása céljából a háztartást vezető 
tanár irányításával a közeli falvakba szálltak ki, olcsóbb élelmiszerek vásárlása 
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végett.”, és hogy „A nagyon is háborús élelmezést a növendékek a hazulról 
küldött szokatlanul nagyszámú élelmiszeres csomagokkal javították.”  

 Megjegyzi továbbá, hogy „V. K. M. úr egy-egy növendék után 41 K élel-
mezési költséget engedélyezett.” [5, 17. p.]  

 
Kaszárnyákká, hadikórházzá vált iskolák  

 
Még a fentieknél is nehezebbé vált az oktató-nevelő munka azokban az in-

tézetekben, amelyek több épületüket, épületrészeiket (bentlakás, tantermek, 
étkezde, tornaterem stb.) át kellett adják a hadseregnek különböző hadicélokra: 
kórház, kiképzésre behívottak elszállásolása, étkeztetése, parancsnoksági iro-
dák, raktár stb. 

A temesvári Magyar Királyi Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet 1914–
15-ös tanévről kiadott értesítőjében ez olvasható: 

„Az intézet főépülete a háború elejétől fogva tartalékkórház gyanánt szol-
gált 210 sebesült, ill. beteg, 40 egészségügyi katona részére s ennyi lakóval 
többnyire be is van népesítve. (…) a III. és IV. osztályt s a gyakorlóiskolát bér-
épületben helyeztük el. Aránylag kicsi szobák ezek, a növendékek zsúfolva ül-
tek bennük, egészségügyi szempontból bizony nem kifogástalanok: levegőjük 
hamar elhasználódott, nem lehetett rendesen szellőztetni őket, mert akár az 
ablakok, akár az ajtó kinyitása közben a beáramló levegő közvetlen közelről 
érte a bennlévőket, emiatt a szobák hol túl melegek voltak, hol túl lehűltek. 
Nem lehetett a hőmérsékletüket kellően szabályozni. (…) Mindezen okok köz-
rehatása következtében elég sokszor megbetegedtek úgy a tantestület tagjai, 
mint a növendékek.  

A szertárakat nem lehet bennük elhelyezni, úgyhogy a kísérleti tárgyak taní-
tása bemutatás és kísérletezés nélkül folyt. A bútorzat nagyobb részét az inté-
zetben levő kórháznak kellett átengedni, a maradékot el kellett raktározni. (…) 

A tornaterem is lefoglaltatott a katonakórház által, így a növendékek nem 
végezhették a szokott módon a nagy kedvvel űzött, testet-lelket erősítő tornát. 
(…) Rossz idő esetén minden függőben maradt. 

A bérépület fennmaradó helyiségeiben 26 növendék részére internátust 
rendeztünk be, amelybe a szegényebb sorsúakat tettük, akik a családoknál fize-
tendő havi 48–50 korona ellátási díjat nem tudták volna fizetni. (…) A növen-
dékek többi része a városban messze szétszórtan lakott, legnagyobb részt sze-
gény családoknál, ahol kevesebb tartásdíjat kellett fizessenek, viszont a drága 
életviszonyok miatt nem részesültek a kellő ellátásban. A szétszórtság és a ke-
vés számú tantestület miatt a tanulók felügyelete és a napirend betartása nagy 
nehézségekbe ütközött.” [2, 923–924. p.] 
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A máramarosi képezde esetében 1915 decemberétől csak a Várady-féle 
házban berendezett tantermek és szertárak álltak az iskola rendelkezésére, a 
többi épületet katonai célokra foglalták le a hatóságok (a lengyel légió tiszti 
képző intézete, a német katonai alakulatok, illetve katonai tartalékkórház céljai-
ra), emiatt a vidéki tanulókat öt-hatos csoportokban családi házakhoz szállásol-
ták be, a köztartás céljára pedig a városi hatóság diákmenzát hozott létre, ahol 
havi 80 koronáért kaptak ellátást a tanulók. [19, 376. p.] 

Déván az évtizedekig tartó mostoha körülmények felszámolására az állam 
gondoskodása folytán (vallás- és közoktatási miniszter Jankovich Béla – meg-
jegyzés tőlem, Sz. K. A.) 1915-re elkészült modern épületet az iskola nem ve-
hette teljesen birtokába, mert nagyobb részét katonai célra át kellett adni a had-
seregnek (a csendőri szolgálat biztosítása céljából Dévára rendelt 200 népfelke-
lő katona számára szolgált laktanyául és étkezdéül), miközben az át nem adott 
termeket kénytelenek voltak hálóteremnek és osztályteremnek egyaránt hasz-
nálni. [6, 231] 

Azt, hogy később az intézet végre birtokába vehette-e az új épületet, sajnos 
nem sikerült tisztáznunk. Ismerve az 1918. december 1-e után Erdélyben kiala-
kult viszonyokat, valószínűnek tartjuk, hogy a sors fintoraként a dévai képző 
magyar intézményként soha nem használhatta a számára épített objektumot. 

A sepsiszentgyörgyi tanítónőképző sem volt könnyebb helyzetben, hi-
szen ingatlanjainak nagyobb része a háború majdnem teljes ideje alatt hadicélo-
kat szolgált. Csak 1918 augusztusában vehette őket ismét birtokába, de csupán 
még egy tanévre, mert hogy megmentsék a román hatalom átvétele után a be-
zárástól, a Székely Mikó Kollégiumba helyezték át, ahol az 1923-ban történt 
felszámolásáig működött. [15, 581–582. p.] 

A fentebb vázolt körülmények természetesen nagyobb terhet róttak az 
anyagilag amúgy is mind jobban legyengülő és a fronton szolgálatot teljesítő 
férfiak távolléte miatt lelki nyomás alatt álló családokra is, amelynek következ-
tében sok diáknak meg kellett szakítania tanulmányait. 

 
2. Segélyezés, jótékonysági akciók 

 
Állami és egyházi segélyek 

  
A romló gazdasági helyzetből következő csökkenő pénzügyi lehetőségek-

hez mérten, az állam továbbra is folyósított bizonyos segélyeket a tanulóknak. 
Íme néhány példa az 1914–15 és 1916–17 közötti tanévekből: 
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Támogatási forma Város (intézet, tanév) A tanulók 
összlétszáma Ingyenes Féldíjas Készpénzsegély 

Déva  (1915–16) 
[5, 37. p.] 

82 17 (20,7%) 26 
(31,7%) 

4 (4,8%) 

Székelykeresztúr 
(1916–17) [22, 25. p.] 

88 66 (75%)* 7 (7,9%) 3 (3,4%) 

Temesvár (1914–15)  
[2, 919. p.] 

121 36 (29,7%) 38 
(1,4%) 

4 (3,2%) 

 
*Újvári Mihály megjegyzi, hogy: „Tanulóink túlnyomó része az oláh betö-

rés következtében kiürített megyék ifjúságából rekrutálódott. 66 tanítványunk 
vesztette el otthonát. Ezek teljesen ingyenes ellátásban részesültek az állam ré-
széről.” 

Ha szemügyre vesszük a táblázat adatait, könnyen megállapíthatjuk, hogy a 
magyar állam gondoskodásának köszönhetően a háború alatt is a diákok jelen-
tős százaléka részesült anyagi támogatásban (teljesen ingyenes, féldíjas), ami 
enyhítette a családokra nehezedő kiadásokat. 

Az egyházak is igyekeztek különböző alapokból segélyezni saját intézmé-
nyeik tanulóit. Karácsony József, a csíksomylói Római Katolikus Tanítóképző 
Intézet igazgatója arról számol be, hogy az 1915–16. tanév folyamán a püspöki 
pénztárból 1886 korona és 33 fillér támogatásban részesültek a tanítójelöl-
tek.[12, 13. p.] 

 
Helyi kezdeményezések 

 
Az állami támogatás mellett az intézetekben a gondok orvoslására külön-

böző helyi kezdeményezések születtek. Ezek fő mozgatórugója az 1888-ban 
létrehozott minden intézetben működő Ifjúsági Segítő-Egyesület és az 1910-
ben létesített Ifjúsági Zászlóalap volt, amely a tagsági díjakból és az egyesület 
által szervezett rendezvények – kultúrműsorok, hangversenyek, gyűjtések – be-
vételeiből pénzbeli és tárgyi támogatásokat nyújtott az arra leginkább rászoruló 
tanulóknak. Például a temesvári képző értesítőjéből megtudhatjuk, hogy az 
egyesület az 1914–15. iskolai évben megvalósított 149,44 korona bevételéből 
105 korona segélyt adott tíz növedéknek ruhaneműre. [2, 919. p.] 

A dévai intézet Ifjúsági Segítő-Egyesületének vagyona az 1914–1915-ös 
tanév végén 7372,66 korona volt, amely az 1915–16-os tanév végére 8313,29 
koronára emelkedett.  
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Itt a támogatás megható formájával találkozunk: (…) „katona fiaink (…) az 
intézet iránt érzett hálájuk jeléül az Ifjúsági Segítő-Egyesület részére megkezd-
ték a Világháború-Emlékalap létesítését, amelynek kamatait szegény tanulók 
tanszerbeli segélyezésére fogják fordíttatni.” Az 1915–16-os tanév végéig erre 
az emlékalapra 344,30 korona gyűlt be. [6, 233. p.] 

A diákság egyrészt a tanári karok nevelő hatására, másrészt érettségének 
köszönhetően hazafias lelkesedéssel kapcsolódott be a különböző jótékonysági 
tevékenységekbe, és korához mérten megértéssel fogadta az előállt körülmé-
nyeket. Ezzel nem tekinthető ellentmondásosnak az a tény, hogy a tanulmányi 
teljesítménye romlott. Ezzel kapcsolatban Karácsony József, a csíksomlyói 
rom. kat. tanítóképző igazgatója az intézet 1915–1916. évi értesítőjében a kö-
vetkezőket írja: „Az ifjúság szellemét, lelki nyugalmát, munkakedvét folyton 
izgalomban tartotta a háború. Emiatt úgy a fegyelem, mint a tanulmányi elő-
menetel a rendestől eltérőleg nem keveset szenvedett. De megvan a remény, 
hogy a háború szerencsés befejezése (kiemelés tőlem, Sz. K. A.) után minden a 
normális útjára tér vissza.” [12, 4. p.] 

Ma már tudjuk, hogy a háború szerencsés befejezésének és a korábbi álla-
potokra való visszatérés reménye szertefoszlott, amelynek árnyékát 1916 őszén 
egy váratlan esemény vetítette előre. 

 
3. „Jönnek az oláhok!” 

 
A menekülés 

 
1916. augusztus 27-én Románia váratlanul hadat üzent addigi szövetsége-

sének, Németországnak és az Osztrák–Magyar Monarchiának, és egy napra rá 
csapatai a gyengén (vagy egyáltalán nem) biztosított déli határ szorosain át nagy 
erőkkel betörtek Erdélybe. A magyar és a szász lakosság pánikszerűen mene-
kült a veszélyeztetett, illetve a románok által már elfoglalt területekről. 

Az előállt állapotokról és azoknak az iskolák életére, a diákok és a tanárok 
lelki állapotára gyakorolt hatásáról megdöbbentő képet adnak az iskolai értesí-
tők.  

Ízelítőül ezekből közlünk alább rövid válogatást. 

„1. Pro Memoria. Intézetünk életében örökre emlékezetes lesz az 1916–17-
es iskolai év első része. (…) A legnagyobb nyugalommal készítettük elő az új 
iskolai évet. (…) Semmi jel sem figyelmeztetett bennünket a közelgő nagy ve-
szélyre. Mint villámcsapás a derült égből, úgy hatott tehát mindnyájunkra au-
gusztus 28-án az a rémhír, melyet Székelykeresztúrra a reggeli vonattal Seges-
vár felől érkező utasok hoztak s mely azt adta hírül, hogy az oláhok éjfél felé 
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több helyen betörtek Erdélybe s már Brassó előtt állnak. Eleinte mesének tar-
tottuk az egész híresztelést, délután azonban ismertté vált nálunk is az oláh 
hadüzenet. Mindenki menekülésre gondolt. Mi is csomagoltunk. 

Augusztus 30-án éjfél után hirdették ki hivatalosan, hogy menekülnünk kell, 
mert Udvarhely megye kiürítése is elrendeltetett. 

A postaforgalom megszűnt. A vasúti csomagfeladás beszüntetett. Az eddigi 
három vonat helyett egy maradt meg, hogy két nap múlva az is elmaradjon. 

A világtól el voltunk zárva. Mindenki izgatott volt a legnagyobb mértékben. 
Nem volt senki, aki a valódi ismerete alapján a menekülésre irányt tudott volna 
adni. 

Minden pillanatban újabb rémhírek: Kiskapusnál a vasúti vonalat elvágták 
az oláhok, Csíkszereda, Brassó, Nagyszeben az oláhok kezén van… Hivatalos 
cáfolat egyik hírre sem volt. Szekeret drága pénzen sem lehetett kapni, sokan 
gyalog vágtak neki Marostordának ismeretlen céllal, teljes bizonytalanságban. 

Intézetünk tanárai együtt akartak maradni. A nagy zűrzavarban azonban el-
szakadtunk egymástól.” [23, 757. p.] 

A máramarosszigeti képzőben az 1914. szeptember 30-án Kőrösmezőnél 
betört orosz csapatok keltettek nagy riadalmat, amelynek következtében az in-
tézetből a diákok szétszéledtek, legtöbbjük hazamenekült. [19, 376. p.] 

1914–1918 között kiadott értesítők folyamatosan beszámolnak a háborúval 
kapcsolatos eseményekről, hadibehívók, hadisegélyezés, amiből arra következ-
tethetünk, hogy ha nagy nehézségekkel küszködve is – tanárok és diákok hadba 
hívása – az intézet ott helyben folyamatosan működött. 

 
Az „elnyomott erdélyi testvéreik felszabadításáért” 

  
Románia, diplomáciai szempontból – enyhén szólva – szokatlan, katonai 

szempontból kockázatos lépése korábbi és közvetlen céljának és a konkrét kö-
rülményeknek a megértése céljából egy rövid történelmi kitérőt kell tennünk.   

A lakosság etnikai összetételében az egyre nagyobb arányú románság nem-
zeti törekvéseinek a felerősödése a 18. század második felére nyúlik vissza 
(Supplex Libellus Valachorum 1791 és 1792; Erdélyi Iskola – Şcoala Ardeleana: 
Samuel Micu Klein, Gheorghe Şincai, Petru Maior), majd pedig 1848–49-ben 
csúcsosodik ki (Avram Iancu). Törekvéseik, követeléseik azonban a többé-
kevésbé ismert okok miatt – amelyek taglalásába most nem kívánunk belemen-
ni – nem valósulhattak meg, de azokról sohasem mondtak le, csak a kedvező 
alkalomra vártak. 1914-ben Románia bár a Központi Hatalmakkal volt szövet-
ségben, nem lépett be a háborúba, sőt Ionel Brătianu 1916-ban titkos szerző-
dést kötött az antanttal és Oroszországgal, mely szerint, ha mellettük lép be a 
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háborúba, megkapja Erdélyt, a Bánságot és visszakapja Bukovinát. A szerző-
désben Románia arra is kötelezte magát, hogy semmilyen körülmények közt 
sem köt különbékét. Az antant keleti (Bruszilor) és nyugati (Isonzo) fronton 
elért sikerei felbátorították a román hadvezetést, amely elérkezettnek látta a pil-
lanatot a gyors és könnyű győzelemre. Ez alapján jelentette be I. Brătianu mi-
niszterelnök a parlamentben a háborúba való belépést az antant oldalán, majd 
1916. augusztus 27-én elküldte a hadüzenetet az Osztrák–Magyar Monarchiá-
nak. Ebben többek között a következő állt: „elnyomott erdélyi testvérei felsza-
badításáért indul harcba a román hadsereg.”  

Már a hadüzenet napjának az éjszakáján elkezdődött a román csapatok be-
nyomulása az összes Erdélybe vezető szoroson át (Tölgyes, Gyimes, Békás, 
Ojtoz, Tömös, Bodza, Törcsvár, Vöröstorony, Szurdok), hamar letörve a kis 
létszámú határőrök ellenállását. A román csapatoknak a hadvezetés terve sze-
rint Budapest irányába haladva először a Beszterce–Marosvásárhely vonalig 
kellett volna eljutniuk (majd Debrecenig, Békéscsabáig, Szegedig, tehát nem 
csak az „elnyomott erdélyi testvérek felszabadítása” volt a céljuk.) Bevették 
Csík, Háromszék, Udvarhelyszék vármegyéket, Nagyszebent, Brassót.  

Csak a Vöröstorony-szorosban és a Tömös-szorosban védekező 82. – jó-
részt székelyekből álló – hadosztály tudta viszonylag hosszabb ideig feltartóz-
tatni a számbelileg nagy túlerőben levő támadókat. [16, 9. p.] 

 
4. Menekültként kényszerszálláson 

 
A központi magyar hatóságok felismerték a helyzet súlyosságát, és tudva, 

hogy a betörő román csapatok célpontjai lennének, elrendelték az állami taní-
tóképzők Erdély peremvidékeiről – augusztus. 29-től ideiglenesen a helyzet 
normalizálódásáig – biztonságos területekre való áthelyezését: a dévai a buda-
pesti állami tanítóképzőben, a sepsiszentgyörgyi képző Debrecenben a Dóczy-
Intézetben, a Református Diakonissza Otthonban és a Siketnéma Intézetben, a 
székelykeresztúri a bajai, szintén állami tanítóképzőben lelt menedékre. A kál-
vária most az átköltözéssel és elhelyezéssel folytatódott, amely nagy erőfeszíté-
seket, áldozatokat követelt mind a menekülőktől, mind a befogadóktól. A me-
nekültek „üres zsebbel” érkeztek, csak a legszükségesebb személyes holmijukat 
vihették magukkal. „Útközben tudtuk meg a hírlapokból, hogy intézetünket a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előrelátó gondoskodása ideiglenesen Bajára 
helyezte át, s hogy az új tanévet Baján fogjuk megnyitani. Növendékeinket is a 
napilapok hívták fel az új helyen való jelentkezésre. Székelykeresztúron maradt 
mindenünk. (…) Csak a hivatalos készpénzt, a takarékpénztári könyvecskéket 
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és az értékpapírokat vihette magával az igazgató.” – írja Újváry Mihály a már 
idézett értesítőben.  

Emellett nem kis mértékben nehezítette a befogadó intézetek-városok 
helyzetét az a tény is, hogy ott is háborús viszonyok voltak. A menekülteket 
mindezek ellenére megértéssel, sőt együttérzéssel, rokonszenvvel fogadták, s 
mindent megtettek annak érdekében, hogy a tanulmányi munkához szükséges 
alapvető feltételeket számukra biztosítsák.  

A székelykeresztúri képző igazgatója, amint az értesítő megemlíti „sok vi-
szontagság után szeptember hó 25-én érkezett Bajára, ahol a bajai társintézet 
igazgatójával egyetértőleg megtette a szükséges intézkedéseket az új iskolai év 
megnyitására vonatkozólag.” A tanárok szeptember utolsó napjaiban érkeztek. 
Az október 1-én történt tanévnyitásig a tanítványok közül 35 iratkozott be, 
számuk később 88-ra emelkedett.  

Ellátást az intézet konviktusában nyertek, azonban az internátusi helyiségek 
kórházi célokra voltak lefoglalva – akárcsak a bajai társaik –, a keresztúriak is 
magánházakban laktak. 

A párhuzamos osztályokkal bíró intézetben a keresztúriaknak csak az első 
és második osztálya kaphatott külön-külön tantermet, a (hadibehívók miatt) 
csekélyebb létszámú harmadik és negyedik osztály a helybéliekkel egy teremben 
tanult. [23, 757. p.] 

Hogy a menekültek otthon érezzék magukat, a helybéliek őket is bekapcsol-
ták a tanórákon kívüli különböző kulturális, sport- és szabadidős rendezvé-
nyekbe: kultúrműsorok, koncertek, színház- és múzeumlátogatások, kirándulá-
sok, diákbálok stb. 

Az értesítőkből azt is megtudhatjuk, hogy elsősorban a befogadó intéze-
tekben, de azokon kívül is egyesületek, bizottságok, civil szerveződések jöttek 
létre, amelyek különböző jótékonysági akciókat szerveztek a menekültek segíté-
sére, de ezek mellett az állami szervek és hivatalos intézetek is nyújtottak támo-
gatást. 

Baján Dr. Vojnits Ferenc polgármester kezdeményezésére és vezetésével le-
folyt akció során 5000 K készpénz és sok ruhanemű gyűlt be, ezen kívül a ke-
resztúri diákokat ellátták tankönyvekkel és tanszerekkel; az összes menekült 
tanuló az állam részéről teljesen ingyenes ellátásban részesült, az Erdélyrészi 
Képviselők Segítőbizottsága 3000 K értékű ruhaneműt adott. „Csak ily mesz-
szemenő anyagi és erkölcsi felkarolás tette lehetővé, hogy a menekülés szenve-
déseit hazafias megadással elviselhettük” – írja Újvári Mihály az intézeti értesí-
tőben. [22, 5. p.] 

A sepsiszentgyörgyiek Debrecenben a Református Felső Leányiskolától, a 
Leánygimnáziumtól, az Erdélyrészi Képviselők Segítőbizottságától, a Pro 
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Transsylvania Egyesülettől, a brassói banktól, a különböző egyesületektől, a 
város lakosságától és nem utolsósorban a kormánytól kaptak számottevő tá-
mogatást. [15, 581. p.] 

A dévai intézetről sajnos nincsenek adataink, de bizonyára annak diáksága 
és tanári kara is hasonló körülmények-feltételek között töltötte a budapesti 
éveket.  

 
5. Felszabadítás és hazatérés 

 
 A váratlan román támadásra válaszlépésként a Kolozsváron állomásozó I. 

osztrák–magyar hadsereg német csapatokkal megerősítve – Erich von 
Falkenhayn vezetésével – erőteljes ellentámadásba kezdett, és egy bő hónap 
alatt (október első napjaira) az egész Erdély területéről kiverte a betolakodókat, 
és ezzel lehetővé vált, hogy a kimenekített intézetek visszatérjenek otthonukba. 

Mielőtt azonban a visszatérés tárgyalásába kezdenénk, az események ké-
sőbbi alakulása és azok következményeinek szempontjából fontosnak tartjuk a 
fentiekhez hozzáfűzni a következőket. 

A német–magyar–osztrák csapatok a Déli-Kárpátokon túl is üldözték a 
román erőket: elfoglalták Bukarestet (a román kormány Jászvásárba menekült), 
a román haderő pedig a Szeret folyónál épített ki védvonalakat francia segítség-
gel (hadvezérek, Oroszországon át szállított fegyverek). 

  
A szembenálló felek 1917. december 9-én fegyverszünetet kötöttek 

Focşaniban, majd pedig 1918. május 7-én Bukarestben Románia (az új minisz-
terelnök Alexandru Marghiloman) – megszegve az antanthatalmakkal kötött 
titkos szerződésben vállaltakat – különbékét kötött a Központi Hatalmakkal. 
Ezzel tulajdonképpen Románia számára gyakorlatilag véget kellett volna érjen 
az első világháború. Azonban nem így történt: Németország fegyverletétele – 
1918. november 1. – előtt egy nappal (!), november 10-én ismét hadat üzent 
neki, így a győztesek oldalán fejezte be a háborút… 

Ha az előállt helyzethez vezető okokat keressük, bizonyára nem tévedünk, 
ha Románia köpönyegforgató politikájára gondolunk. Ennek igazolására idé-
zünk Lucian Boia Miért más Románia? című kötetének: De mi lesz a becsülettel? cí-
mű rövid esszéjéből:  

„Az »alkalmazkodás« és a »következetesség« közül a románok rendszerint 
az előbbit választják, ami némileg indokolt, hiszen egy nem túl erős ország 
számára bölcsebb, ha a körülményekhez idomul (…), mintsem hogy megpró-
báljon szembeszállni vele. (…) a románokra inkább a kompromisszum kultúrá-
ja volt jellemző és nem az ellenállásé vagy a megingathatatlan elvszerűségé. (…) 
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1914-ben Ausztria–Magyarország és Németország szövetségese volt. 1916-ban 
hadat üzent nekik, majd 1918-ban különbékét kötött velük és szintén 1918-ban, 
néhány hónappal később újra ellenük szegült. A világháborúk közötti időszak-
ban Franciaországgal és Angliával szövetkezett, 1941-ben Németország oldalán 
lépett háborúba. 1944-ben Németország ellen fordult. (…) De mi lesz a becsü-
lettel? [7, 65. p.] 

Hasonlóan vélekedik Románia hadi politikájáról Neagu Djuvara is. [8, 343–
346. p.]  

Az okokat keresve legalább ennyit nyom a latban az a tény, hogy bár Tisza 
István mindig rettegett a románok Erdélybe való betörésétől, még sem fordí-
tott kellő figyelmet déli határainak megfelelő biztosítására, no meg az esemé-
nyek lezajlásából – a román betörés váratlansága – megkockáztathatjuk azt a 
feltételezésünket, hogy a magyar katonai hírszerzés sem állt a helyzet magasla-
tán, hiszen a románoknak hosszú időre volt szükségük a támadás előkészítésé-
re: a haderő előkészítése, a csapatok felvonultatása az átjárókhoz. (Vagy talán 
közelebb áll a valósághoz az, hogy a magyar kormány nem vette komolyan a 
hírszerzés figyelmeztetéseit.) 

(A román csapatok 1916-ban történt Erdélybe való behatolását az erdélyi 
magyarság „első román betörés”-ként emlegeti. 1918-ban volt ugyanis egy má-
sodik is. Abban, hogy ez megtörténhetett, a hadi helyzet mellett fontos szere-
pet játszott Károlyi Mihály magyar miniszterelnök és Linder Béla hadügymi-
niszter pacifista politikája. Károlyi: „a magyar kormány nem akar többé katonát 
látni, nem akar többé látni fegyvert.” Linder: „Nem kell hadsereg többé! Soha 
többé katonát nem akarok látni!” Hát láttak: románt, szerbet, csehet Brassótól 
Győrig, Késmárktól Újvidékig!) 

E történelmi kitérő után térjünk vissza a tanítóképzőkhöz. 
Tehát 1916 októbere folyamán az elmenekített intézetek tulajdonképpen 

visszatérhettek volna a kényszerszállásokról, azonban egyelőre ott maradtak. 
Elsőként a székelykeresztúri képző jött haza 1916. december 12-én. Addig 

– a felszabadítás után – az épület üresen állt, de hogy a költözés ne zavarja meg 
az oktató-nevelő munkát, megvárták a félévi tanítási szünetet.  

Arról, hogy milyen állapotban találták otthonukat, Újvári Mihály a követke-
zőket írja: „Az ellenséges betörés alatt jelentékenyebb sérülést nem szenvedett 
az épület. A szertárak és a könyvtárak azonban fel voltak dúlva, az igazgatói 
irodában az iratok összehányva s az összes helyiségek berondítva.” [23, 757. p.] 

No comment! 
Miután kitakarították, rendbe tették a termeket, irodákat, könyvtárakat, 

szertárakat, 1917. január 3-tól folytatták a békésnek továbbra sem mondható 
életet. 
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A dévai és a sepsiszentgyörgyi képezde a háború hátralévő két évében már 
nem tért vissza otthonába, ugyanis objektumainak jelentős része hadicélokat 
szolgált. 

A dévai intézet nem sokáig élvezhette a számára épített új, modern épüle-
tet, ugyanis 1924-ben végleg megszűnt. 

A sepsiszentgyörgyi tanítónőképző kálváriája itthon is folytatódott: az 
1918–19-es tanév megnyitását spanyolnáthajárvány miatt, az összes oktatási in-
tézetben 1918. október 29-ig felfüggesztették. A szentgyörgyi intézet a más in-
tézetekbe menekített, szétszórtan levő berendezéseit nehezen tudta visszasze-
rezni, mivel a román hatalomátvétel után a kormány programja szerint „az 
egyes nemzetiségek összes kultúrigénye az egyházi élet keretei között elégíten-
dők ki”. Hogy megmentsék a tanítóképzőt a bezárástól, a Székely Mikó Kollé-
giumba helyezték át, ott működött az 1923-ban történt bezárásáig. [15, 582. p.] 

De ezek a történések már a világháborút lezáró párizsi békediktátum kö-
vetkezményei, amelyet később kívánunk részletesebben tárgyalni. 

 
6. Diákok a harcmezőkön 

 
Hadba hívott diákok 
Élet, élet, szent gyönyörűség, 
Egyetlen, mely nekem ragyog. 
Cézár, az életem felett 
Én is cézár vagyok. 
 
Melyik Isten nevében trónolsz? 
Mily őrület adott jogot, 
Hogy istenadta életemmel 
Játszik a pallosod? 

(Gyóni Géza) 
 
A világháború alatt a diákokat, családjaikat és az intézeteket legfájdalma-

sabban a hadibehívók jelentették. Mivel a fiú-tanítóképzőkben jelentős volt 
azon tanulók száma, akiket koruknál fogva katonai szolgálatra kötelezhettek, 
sokan kaptak behívót, ami azt jelentette, hogy megszakítva tanulmányaikat, a 
tollat, ceruzát, könyvet fegyverrel cserélték fel. 

 Objektív okok miatt (hiányos dokumentumok, nehéz kutatási lehetőségek) 
sajnos az összes erdélyi tanítóképzőre vonatkozóan nem sikerült összegyűjteni 
az adatokat – csak a székelykeresztúri esetében rendelkezünk mind a négy 
évről –, ezért csupán néhány példával próbáljuk érzékeltetni a helyzetet. 
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Az értesítőkből egyértelműen kitűnik, hogy a háború egész időszaka alatt – 
1914-től 1918-ig – folyamatos volt a diákok hadiszolgálatra hívása. Ezt igazolja 
az alábbi táblázat is a keresztúri képző adataival: 

 
TANÉV 

1914–15 1915–16 1916–17 1917–18 1914–18 
113 101 98 115 427 

 
 Összlétszám  
 melyből: 
 I. osztály 

 
II. osztály 

 
III. osztály 
 
IV. osztály 

 
33 
 

27 
 

29 
 

24 

 
43 
 

31 
 

18 
 
9 

 
31 
 

33 
 
 

19 
 

15 

 
52 
 

29 
 

23 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 

 Tanév  közben  
behívót kapott 

   
 

 
 

 
 

I. oszt.  11 
(25,5%) 

8 
(25,8%) 

3 * 
(5,7%) 

 

II. oszt. 4 
(14,8%) 

9 
(29%) 

12 
(36,3 %)

10* 
(34,4%) 

 

III. oszt. 19 
(65,5%) 

10 
(55,5%) 

10 
(52,6%) 

11* 
(47,8%) 

 

IV. oszt. 21 
(87,5%) 

8 
(88,8%) 

9 
(60%) 

6* 
(54,5%) 

 

     1914–1918 között behívót kapott összesen:  151 diák (35,3 %) 

    * 1917 január–április folyamán vonultak be egyéves önkéntesekként. 
 
Ha tüzetesen szemügyre vesszük a fenti számokat, megdöbbentő dolgokat 

állapíthatunk meg: 

– a növedékek több mint egyharmadának(!) (35,3%) kellett megszakíta-
nia a tanulmányait katonai szolgálat miatt; 

– az még „normálisnak” tekinthető, hogy a felsőbb osztályokban növek-
szik az ilyen növendékek százalékaránya, az azonban drámai, hogy a há-
ború második és harmadik évében (1915–16, 1916–17-es tanév) a fiata-
labb korosztályból (I–II. osztály, 16–17 évesek) is milyen sok – 29,2% – 
kapott behívót; 
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– a IV. osztályosok közel 90%-át (!) már a háború első évében harcba 
szólították. [18, 758. p.]  

 

Hasonló adatokat találhatunk a többi képző értesítőjében is: 
„Növendékeink közül a múlt tanév végéig 49-en s azóta a jelen tanév végé-

ig 38-an vonultak be katonai szolgálatra. Tehát a két háborús év alatt növendé-
keink közül 87-en cserélték fel a könyvet fegyverrel” – számol be Barabás End-
re a dévai intézet 1915–16. tanévi értesítőjében. [6, 232. p.]  

A temesvári képző 1914–15. évi értesítője arról tudósít, hogy 1914. októ-
ber 26. és 1915. január 3. között – tehát valamivel több mint két hónap alatt – 
35 növendék „lépett az iskola padjaiból a háború színterére, eltávoztak az anya-
intézet meleg öléből (…), elmentek a mindennapi életnél is százszorta komo-
lyabb iskolába, a borzalmakkal telt háborúba, hogy a legmagasztosabb köteles-
ségüket teljesítsék.  (…) Óvja őket a jó Isten keze, jöjjenek vissza egészségben!” 
[2, 922. p.] Az 1917–18-as tanévi értesítő 34 III. és IV. éves tanuló hadba vo-
nulását említi meg. [3, 922. p.]  

A máramarosszigeti képezde 1914–15-ös értesítőjéből megtudhatjuk, 
hogy a hadba vonult tanulók közt jelentős számban voltak az ún. „önkéntes 
népfelkelők”. Ezzel kapcsolatban Tanfi Iván a következőket írja: „Megható 
volt a népfelkelő-bemutató szemle alkalmával márciusi hó második felében ifja-
ink lelkesedését látni. Azokon kívül, akik koruknál fogva jelentkezésre kötele-
sek voltak, jelentkezett még a IV. osztályból 4, a II. osztályból 2, úgy, hogy ösz-
szes katonaköteles növendékünk közül a IV. osztályból mindössze 1 és a III. 
osztályból 3 növendékünket nem sorozták be ez idő szerint gyengeségük foly-
tán, ismételt kérelmeik ellenére sem.” [19, 374. p.] 

A behívások a következő évben is folytatódtak. Ezt tanúsítja az 1917–18-as 
évi értesítő is: „Növendékeink létszáma a tanév elején a normális létszám felét 
is alig közelíti meg, tanév végén azonban az időközi sorozások és bemutató 
szemlék folytán még »hadilétszám«-nak is keserves volt. A felső két osztályban 
együttvéve három növendékünk maradt.” [21, 376. p.] 

Tanfi igazgató úr a hadba vonuló növendékekhez 1915. március 29-én me-
leg hangú, hazafias beszédet intézett. Érdemesnek tartjuk részleteket közölni 
belőle. 

 

„Útravaló hadba vonuló növendékeinkhez 
 Kedves fiaim! 
 Elfogódva állok előttetek, elszorul a szívem, midőn búcsút kell ven-

nem tőletek. Hát úgy volt ez megírva az idők könyvében, hogy idén a 
lombhullató és érett gyümölcsöt adó ősz előbb köszöntsön be, mint 
egyébkor intézetünkbe. Hogy intézetünk terebélyes fája már a tanév elején 
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is kevesebb gallyat fakasszon, mint egyébkor, s a nagy termés, mely más 
években csak a rendes vizsgák idején áll be, beköszöntsön ez évben már 
jelentékeny részben március hó végén, midőn kint a természetben az el-
ső ibolya fakadását is hiába lessük, várjuk. 

 Hát úgy volt megírva, hogy azok a legendás 48-as idők, melyeket 
képzeletünk is alig tudott visszavarázsolni, megelevenedjenek ismét, 
hogy bekövetkezzék az az idő, melyben tanár katedrát, tanuló az iskola 
padját elhagyja, hogy megvédelmezze mindannyiunk édes, közös szülő-
anyját: a magyar hazát. 

 Fiaim, kik tanítói oklevéllel kezetekben végképp megváltok tőlünk, 
és ti is, fiaim, kiket egyelőre a mi békés iskolánkból a harc mezejére bo-
csátunk, míg babérral övezve visszatértek hozzánk, fáj a szívem, amidőn 
az intézet nevében is búcsút veszek tőletek. De erőt veszek a fájdalma-
mon! A mostani napokban a költő szavaira kell hallgatnunk: 

 

Akinek könnye van, 
Most titokban ejtse, 
Akinek bánata, 
Az magába rejtse. 
Most csak egynek szólhat 
Imánk, sóhajtásunk: 
Hogy a fergetegben 
Én magyar nemzetem 
Téged győzni lássunk. 
 

Kibocsátunk az eget-földet eltöltő ádáz fergetegbe benneteket, édes 
fiaim, és elfojtjuk a szívünkből önkéntelenül előtörő sóhajt, hiszen a haza 
hív benneteket. (…) Előre! – ez legyen a jelszavatok. 

Tanítson meg az élet iskolája, sok mindenre, amire a mi iskolánk 
nem tudott megtanítani, hogy néha több a kevés a soknál. (…)  

S végső szavam: tanuljátok meg Őt megismerni, Hozzá közeledni, s 
az Ő közelségét mindenütt a csaták zajában, a fegyverek dörgésében, a 
záporesőként hulló lövedékek zivatarában, majd a lövőárkok szalmaföd-
te fekhelyén egyaránt érezni, Őt, „kit a bölcs lángesze föl nem ér”, a 
mindenható nagy Istent, a magyarok Istenét. Legyen az ő szeme minde-
nütt rajtatok! Védjen meg, áldjon meg, óvjon meg benneteket! 

És fogadjátok göröngyös, de dicsőséges utatokon a mi áldásainkat is 
édes Fiaim, kiket szülői féltő gonddal, de egyúttal felmagasztosult büszke 
szívvel látunk a tudomány békés szolgálatából édes hazánk vérrel meg-
pecsételendő szolgálatába lépni. (…) 

Ég veletek, én édes Fiaim!” [19, 374–375. p.] 
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Száz év távlatából is összeszorul az ember szíve… 
  

A fronti lövészárkokban 
 
A hadba hívott tanulók nem csak szemléken, kiképző gyakorlatokon vettek 

részt, hanem jelentős részüket a tűzvonalba is vezényelték. Amennyire a kö-
rülmények megengedték, levélváltás formájában onnan is tartották a kapcsola-
tot az iskolájukkal: beszámoltak élményeikről, életkörülményeikről, a hazaiak 
pedig – leggyakrabban az igazgató – próbálták jó tanácsokkal ellátni őket és 
beszámoltak az iskola életéről, ami lelki szempontból igen fontos volt a szere-
tett szülőföldjüktől, családjuktól, iskolájuktól távol, állandó feszültségben élő 
fiataloknak. 

A dévai tanítóképző 1915–16. iskolai értesítőjében ezt olvashatjuk: „Az 
intézetünkből katonai szolgálatra bevonult növendékeink túlnyomó többsége 
megható gyermeki ragaszkodást tanúsított a nevelőintézet iránt még a lövészár-
kokban is. Másfél év alatt több mint ezer levelet, tábori lapot, képes levelezőla-
pot, arcképet és tábori fényképet küldtek az igazgatónak. (…) A nagy számban 
érkező tábori lapokra az igazgató mindig küldött választ, sőt karácsonyra és 
húsvétra terjedelmes körlevelet.” [6, 232. p.] 

„Lelkem minden erejével azon voltam és vagyok, hogy az én tanítvá-
nyaimba igazi néptanítói lelket neveljek. Nagyon boldog volnék, ha ez a 
még csak fejlődő lélek a harctéren sem tagadná meg magát, hanem tovább 
fejlődne. Szeretném, ha a kezük alá kerülő közlegények, sőt még a tiszt 
urak is felismernék, hogy a magyar tanítónövendék nemcsak kiváló és fel-
tétlenül megbízható altiszt, hadapródjelölt, hadapród vagy zászlós, hanem 
kitűnő népnevelő is.(…)  

Legyenek rajta, kedves fiaim, hogy amikor a nemzet harcedzett fiai 
majd a béke után visszatérnek tűzhelyeikhez, mindnyájan hozzák maguk-
kal a néptanító iránti mélységes tiszteletet, megbecsülést, és őszinte szere-
tetet.” (Részlet Barabás Endre igazgató ünnepi körleveléből.) [6, 232. p.] 

Az értesítő 11 oldalon közöl szemelvényeket a fronton szolgáló tanítónö-
vendékek leveleiből. 

Úgy vélem, nem túlzok, amikor azt állítom, hogy ezeket a leveleket iskola-
történeti irodalmunk azon ritka és értékes dokumentumainak tekinthetjük, 
amelyek a leghitelesebb képet adják arról, hogy a hadba hívott diákok miként 
élték meg a számukra egészen rendkívüli élethelyzetet. Ezeknek a megdöbben-
tő tartalmú leveleknek szemelvényeiből közlünk néhányat. 
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„December 30-án kaptam meg az Igazgató úr karácsonyi körlevelét. 
Hogy milyen nagy volt az örömöm, azt tollal kifejezni nem tudom. Meg-
nyugtat, bizalmat ébreszt az ember lelkében, nem érzi magát az ember el-
hagyatva, árvának, hanem lelki kapcsolatot érez egy olyan emberrel, aki-
nek elbeszélheti búját-baját.” (Molnár Ágoston hdpj., Tábori posta 214. 
1915. XII.) 

„Most, amikor a II. osztályú ezüst vitézségi érem mellé az aranyat is 
megkaptam, örömmel értesítem Igazgató Urat. Egyben tudatom, hogy az 
érmek után járó első havi illetményemet Igazgató Úr útján az elesett taní-
tók hátramaradottjainak küldöm.” (Fábián István zászlós, Tábori posta 
223.  1916. V. 2.) 

„Ott voltam  a pokoli ágyútűzben a lövészárokban, várva, hogy egy 
nehéz gránát mikor zúz agyon. Ott nyomultunk előre a rettenetes gép-
fegyver- és puskatűzben, ahol honvédeink mellőlem egyre hulltak el.” 
(Kónya Lajos hdpj., Tábori posta 23. 1915. XI. 25.) 

„A hozzánk intézett kedves körlevelet megkaptam. Igazán nagyon ör-
vendtem, hogy valami hír eljutott fülembe az otthonvaló intézeti életről, 
kedves barátaimról, akikkel együtt szenvedünk a hazáért. (Balogh József 
hdpj., Tábori posta 14. 1915. XII. 29.) 

„A távolban, keleti irányban jól látom az orosz rajvonalat. Néha egy-
egy puskaropogás, még ritkábban ágyúdörgés, vagy gépfegyverkattogás 
zavarja meg a földi csendet, míg felettem hatalmas sasok módjára két re-
pülőgép kóvályog.” (Wesniczky Antal, hdp., Tábori posta 253. 1916. IV. 6.) 

„Térdig állunk a vízben, de még így elcsigázva is visszavertük a taliá-
nok minden támadását. Szíves tudósítást kérnék az intézeti életről, a hazai 
állapotokról, bajtársaim hollétéről. Mi, 4-esek, március 9-től vagyunk itt az 
Isonzónál.” (Balogh József hdp., Tábori posta 4. 1916. III. 25.) 

„Nagyon szerettem volna az intézeti koncerten részt venni, de hiába, 
most nekem a hazát kell védelmeznem.” (Balogh József hdp., Tábori pos-
ta 14. 1916. IV. 11.) 

„Híven teljesítem kötelességemet, mint azt egy jó, hazafias tanítónak 
és vitéz honvédnak teljesítenie kell. Én is azok közé a tanítványok közé 
akarok tartozni, akik nemcsak az intézet falai között, hanem itt az ágyúk 
tüzében is megállják a helyüket.” (Orbán Károly hdpj., Tábori posta 23. 
1916. IV. 20.) 
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„2567 méter magasan vagyunk, –15 fokos hidegben. Jobb fülem meg-
fagyott. (Fábián István hdpj., Tábori posta 207. 1915. XI. 20.) [5, 7–15. p.] 

Az értesítők – amint egyes levelek is – beszámolnak a vitézségükért, helytál-
lásukért különböző katonai rangfokozatokba (hadapród, hadnagy, zászlós) való 
előléptetettekről és a kitüntetésekben (II. és I. osztályú arany vagy ezüst vitéz-
ségi érem) részesültekről. A dévai képző idézett értesítője 10 diáknak a nevét 
sorolja fel. 

Sajnos azonban a háború a diákok közül is kegyetlenül szedte áldozatait. Az 
1915–1916. tanévi dévai értesítő – magánértesülések alapján – három hősi ha-
lott és hat orosz fogságba jutott, az ugyanezen tanévi székelykeresztúri értesítő 
öt, a máramarosszigeti három, a temesvári 1914–15. tanévi két hősi halott ne-
vét említi.  

A háború természetesen a tanárokat, tanítókat sem kímélte. A hadba hívot-
tak nagy száma – valamint az, hogy a tanítóképzők végzettjeinek többsége a 
fronti szolgálat miatt nem tudta elfoglalni állását – oda vezetett, hogy a háború 
négy éve alatt Magyarországon (Erdélyt is beleértve) mintegy hétezerrel csök-
kent a tanítók száma, közel kétezerrel kevesebb elemi iskola működött, az isko-
lát pedig húszezerrel kevesebb iskolaköteles látogatta.  [9] 

A hadba hívások miatt a tanítóképzőkben is egyre nehezebb volt az oktató-
nevelő munka megszervezése. A fronton levő tanárok, gyakorlóiskolai tanítók, 
internátusi nevelők helyettesítése nagy nehézségekbe ütközött. 

Az értelmetlen vérontásban ki tudja hány diák, tanár, tanító áldozta életét 
vagy senyvedett el orosz fogságban, és immár száz éve nyugszik szülőhazájától 
távol idegen földben? 

Dulce et decorum est pro patria mori* – tartja a latin közmondás. Mi ehhez 
hozzáfűzzük: 

Gloria victis!** 
 

7.  Póttanfolyamok, „hadibizonyítvány”, „hadioklevél” 
 
Említettük korábban, hogy egyrészt annak következtében, hogy sok tanítót 

hadba szólítottak, akiket nem tudtak pótolni az ugyancsak katonai szolgálatra 
behívott végzős tanítóképzősökkel, a tanítók száma jelentősen csökkent, ami 
óhatatlanul oda vezetett, hogy nagyon sok elemi iskolában szüneteltetni kellett 
az oktatást. (Országos viszonylatban külön Erdélyre vonatkozó adatunk jelen-
leg nincs.) E folyamat fokozódásának a leállítására, no meg a tanulmányaikat 
                                                           

* Édes és dicső dolog a hazáért meghalni – Horatius-óda, részlet  

** Dicsőség a legyőzőtteknek!  
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megszakító képzősök helyzetének valamelyest méltányos rendezésére 1914. 
október 28-án a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 143.910 szám alatt  
rendeletet bocsátott ki. Ennek értelmében a hadiszínterekről szabadságra haza-
jött tanítójelöltek számára az intézetek osztályonként külön-külön kötelesek 
voltak „hadi tanfolyam”-ot szervezni. A IV. osztályosok számára egy hónapost 
(négy hét), amelynek végén sikeresen letett szóbeli vizsga alapján „hadi tanítói 
oklevel”-et kaptak.  

A III. osztályosok tanfolyama másfél hónapos (hat hetes) volt, amelynek 
során először a III. osztályból tettek szóbeli vizsgát, és kaptak „hadi bizonyít-
vány”-t az illető osztály elvégzéséről, majd pedig a IV. osztályból, és IV. osztá-
lyos társaikhoz hasonlóan, szintén „hadi oklevele”-t nyertek. A „hadi oklevél” 
jogi értéke megegyezett a rendes tanítói oklevéllel.  

Ezeknek a programja nagyon zsúfolt volt (hetente 40–44 óra!), hiszen né-
hány hét alatt egy egész év, sőt a III. osztályosok két év anyagát kellett – úgy-
ahogy – átvegyék, ami nagy megterhelést jelentett a pihenni hazajött diákoknak. 
Mivel a próbatanításhoz nem volt idő, a „tanítási tervezet” alapján (tehát „taní-
tás híján”) kaptak erre osztályzatot. 

Az 1916–17. tanévi székelykeresztúri értesítő a Fontosabb rendelkezések és 
intézkedések cím alatt megjegyzi: „V. K. M. márc. 7-én 33 642. A hadbavonult 
növendékek katonaruhát kötelesek viselni, ha tanfolyamra vagy vizsgálatra tér-
nek vissza az intézetbe.”  [22, 11–12. p.] 

Az első „haditanítói okleveleket” az 1914–15-ös tanév végén vehették át a 
diákkatonák. Arról, hogy összesen hányat bocsátottak ki, nincsenek pontos 
adatok, de az értesítőkből tudjuk, hogy: 

– a székelykeresztúri intézetben az 1914–15-ös tanévben 4, az 1915–16-
osban 6, az 1916–17-esben 16, az 1917–18-asban 29, tehát a háború négy éve 
alatt 55 tanítói oklevelet nyertek (79,7%!); [18, 47. p.] 

– a temesváriban az 1914–15-ös tanévben 32, a dévaiban az 1915–16-os 
tanévben 26 diákkatona  szerzett „hadi oklevelet”. 

Ez utóbbival kapcsolatban az értesítő megemlíti, hogy az oklevelek átvétele 
után távozásukkor egy emlékiratot adtak át az igazgatónak, amelyben többek 
között ez áll: „1930. július hó 15. napján, tehát 14 év múlva a dévai Állami Ta-
nítóképző-Intézetben találkozni fogunk. Ki-ki családjával jelenik meg. Áldja 
meg az Isten tanáraink munkáját s legyen áldásos majd a mi cselekedetünk is! 
Isten velük, Isten velünk!” [5, 18. p.] 

Vajon meg tudták-e tartani a találkozót? 
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Magántanulók 
 
Az intézetekben képesítettek száma csökkenésének a valamelyes egyensú-

lyozására a tanügyi kormányzat ösztönző intézkedéseket tett a magánúton való 
diplomaszerzésre. Ennek eredményeként a háború alatt folyamatosan növeke-
dett a magántanulók száma. Adatok hiánya miatt csak a székelykeresztúri képző 
példájával tudjuk érzékeltetni. [18, 50. p.] 

 
Tanév Osztály Létszám 

 I. II. III. IV.  
1914–15 2 1 – 1 4 
1915–16 – 3 2 4 9 
1916–17 – 5 9 – 14 
1917–18 3 11 5 – 19 
Összesen     46 

 
 

8. Hadi segélyezés 
 
A frontokon harcolók, a sebesültek, hadirokkantak és családtagjaik –

hadiárvák, özvegyek – anyagi támogatására az egész országra kiterjedő mozga-
lom alakult ki, amelyben fontos részt vállalt az állam, de bekapcsolódtak a kü-
lönböző intézmények, szervezetek, egyesületek és magánszemélyek is. 

Az iskolákban ebben vezető szerepet a korábban már említett Ifjúsági Segí-
tő Egyesület és az ennek  keretében működő Ifjúsági Zászlóalap játszotta, 
amely a fronton harcoló diáktársaik segítésére különböző alapokat hozott létre 
és akciókat szervezett. Ezek közül említünk meg néhányat az értesítőkből. 

A dévai tanítóképző 1915–16. évi értesítője arról számol be, hogy egyesü-
leteinek a különböző rendezvényein – műsoros előadások, koncertek – szerve-
zett gyűjtésekből, a tanulók és a tanári kar adományaiból a tanév folyamán 4432 
K gyűlt be. Ezen kívül a harctereken küzdő diáktársaiknak küldtek 478 db 
könyvet, 13 kg szárított szederlevelet teának, 1465 levélbélyeget. [5] 

A máramarosi képzőben 1914-ben létrehozták az Ifjúsági Zászlóalapot, 
amelynek vagyona hadikötvényben 1915-ben 900, 1918-ban 1050 K tett ki. 

– 1915-ben a tanári kar 8250 K-ban jegyzett hadikölcsönt, a Báthory Alapé 
300, a Nánássy Alapé 300, a Koós Alapé 200 K volt, a katonák karácsonyi 
ajándékára szolgáló ifjúsági gyűjtésből 58 K 30 fillér jött be, a Kárpát-napi gyűj-
tés 48 K 50 fillért eredményezett, az iskola a nélkülözhető fémtárgyait átadta a 
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hadseregnek, a diákok itt is akciót szerveztek a katonaszolgálatot teljesítő társa-
ik könyvekkel való ellátására, megszervezték a hadibélyeg és a szederlevél-
gyűjtést. 

– 1915–1918 között a tanári kar havi fizetésének 1%-át ajánlotta fel hadi jó-
tékonysági célokra. 

– 1916-ban a tanulók szülei is bekapcsolódtak a hadikölcsönjegyzésbe, 450 
K-t jegyeztek, az iskola a hadisírok gondozására is alapot hozott létre, erre a 
célra 27 K gyűlt be. 

– 1917-ben a hadikölcsön jegyzése meghaladta a 13 000 K-t, a frontokon 
harcoló katonák karácsonyi ajándékozására 57 K, a hadifoglyok családjainak 
támogatására 32 K, hadisír gondozásra 28 K gyűlt össze. [1, 377. p.] 

A székelykeresztúri intézetben is hasonló akciókat szerveztek, ezen kívül 
a Gyárfás Domokos – alap, a Horváth Gyula-alap, A Kozma Ferenc-alap és a 
Kovács Béla-alap hadikölcsön kötvényeinek kamataiból fordítottak jelentős 
összegeket jótékonysági célokra. 

A harctereken küzdő diákoknak az anyagi segítségnyújtás az általuk írt leve-
lek tanúsága szerint lelki támogatást is jelentett: kiérezték belőle, hogy otthon 
gondolnak rájuk, együtt éreznek velük, aggódnak értük, ami lélekben erősítette 
őket az állandó veszélyek közepette. Az anyagi támogatásokon kívül kimondot-
tan lelki jellegiekről is említést tesznek az értesítők.  

Ilyennek tekinthetjük Barabás Endre, a dévai intézet igazgatójának koráb-
ban már említett leveleit is. Ugyancsak az ő kezdeményezésére megkezdték az 
intézeti hadimúzeum összeállítását. Egyelőre egy üveges szekrényben helyez-
ték el az addig összegyűlt anyagot: a diákkatonák fényképei, levelei, kiképzési és 
tartózkodási helyükről küldött képeslapok, tábori, hadszíntéri felvételek, hadi-
szerek (egy orosz gyalogsági fegyver s hozzá tölténytáska töltényekkel, egy lö-
vészárok-periszkóp, egy srapnelhüvely), egy csomag orosz dohány, harctéri 
sapkadíszek, ezredparancs-részlet a harctérről, egy orosz kéziratos szerződésfé-
le, nyírfakéreg levelezőlapok, a 4-es honvédeknek a doberdói lövészárokban 
szerkesztett Háborús Lap-jának 1916. évi II. 28. I. évfolyam 3. száma, az Isonzo 
menti katonai italárjegyzék 1916 májusából, haditérképek, olasz repülőgépről a 
magyar katonák közé szórt, olasz nyelvű, árulásra csábító röplapok, szerb pa-
pírpénzek, csernovici orosz szükségpénzek, a harctérről az előkészítő időszakra 
hazajött növendékek írásbeli dolgozatai, a növendékektől küldött katonanóta-
gyűjtemény közel 300 nóta szövegével, háborús tárgyú iskolai dolgozatok. [5, 
4–5. p.] 

Vajon mi lett a gyűjtemény sorsa? 
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A máramarosszigeti képző értesítője megemlíti, hogy az 1914. november 8-
án tartott hivatalos istentiszteleten a frontokon harcoló katonákért fohászkod-
tak és megemlékeztek a hősi halottakról. 

És folytathatnánk a hasonló példák felsorolását… 
Végül Tanfi Mihály igazgató úr a háború borzalmai közepette is jövőbe te-

kintő szavait idézzük: 
„Ha valaha, úgy a világháború után lesz valójában szükség arra, hogy 

a tanító az oktatásnak-nevelésnek olyan mestere, művésze legyen, aki úgy 
neveli a keze alól kikerülő generációkat, hogy azok lángoló hazaszeretet-
től fűtve teljes odaadással vesznek részt a lerombolt, meggyötört, szent 
haza újjáépítésében.” [20, 377. p.] 

A történelmi események alakulásának ismeretében, mi mást fűzhetnénk eh-
hez: mennyire igaza volt! 

 
* 

 
A háború befejeződésével – nemzetközi jogi szempontból az 1920-as tria-

noni békediktátummal – lezárult Magyarország fél évszázadig tartó, dualizmus 
néven ismert időszaka, amelyet oktatásügyi szempontból kétségtelen, hogy a 
magyar neveléstörténet egyik legmozgalmasabb korszakának tekinthetünk. Ez-
alatt a tanítóképzés és a közoktatás is jelentős fejlődést ért el. Ezt a felfelé íve-
lést törte meg az I. világháború. 

Erdélyben a hatalomváltással, a román kormányok által folytatott negatív 
diszkriminációs iskolapolitika következtében a magyar tanítóképzés és közokta-
tás fokozatosan mély válságba jutott. 

   
A világháború következményeit tárgyaló részt a Magiszter őszi számában folytatjuk. 
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Péter Mónika Mária 

 

Ady Endre Kalotaszegen 
 
A költő kalotaszegi gyökerei, rokonsága 
 

Adyt rokonsága kötötte Kalotaszeghez, de felesége is kalotaszegi volt. 
Vállalta, és a világégés közeledtével ápolta is kapcsolatát e rokonsággal. Erről a 
kapcsolatról elsőként Kós Károly készített egy családfát, mely az érmindszenti 
múzeumban is látható. Ezt javította, egészítette és tette közzé a Kalotaszegen 
élő utolsó Ady-rokon, Czucza István1 bánffyhunyadi nyugalmazott tanár. Érté-
kes adatokat, képeket és dokumentumokat juttatott el hozzánk Baki Gyula2 
Szatmárnémetiből, akinek ezúton is köszönjük, hogy a féltve őrzött családi kin-
cseket kutathatóvá tette. A mellékletben közölt családfa összesíti a felsorolt for-
rásokban fellelhető adatokat néhány új információval kiegészítve. 

Ady Endre nagyapja, Ady Dániel Szilágylompértról jött Kalotaszegre fele-
séget választani. A nyárszói Viski Juliannát (Lillát) vitte a „hepehupás vén 
Szilágyba”. Nyárszó régi temetőjében nyugszik a költő anyai ági dédapja, Viski 
Dániel (1789–1872), aki több mint ötven évig volt a falu lelkésze. Viski Dániel 
pénzkölcsönzéssel is foglalkozott, ezért gazdagnak és zsugorinak mondták. Ő 
volt Kalotaszeg „bankára”. Felesége, Szabó Anna a magyarországi nárai Szabó 
família leszármazottja, maga is református papnak a lánya. A kalotaszegi régi 
háztípus egyik kevés fennmaradt példáinak egyike a dédnagyszülők háza Nyár-
szón, mely lakatlan, és az összedőlés szélén áll. 

Viski Dánielnek és Szabó Annának (Juliannának) három felnőttkort megért 
lányáról tudunk: Annáról, Juliannáról és Rozáliáról. 

 
Viski Anna leszármazottai 

 
A legidősebbet, Viski Annát, Fazekas András magyarókerekei református 

pap vette feleségül, és nekik is három lányuk született. Polixéna Bányai Lajos 
szilágylompérti lelkész felesége lett. 30 éves korában maradt négy lányával öz-
vegyen. Hazaköltözött Kalotaszegre, Magyarókerekére.  Egyik lánya, Julianna 
Czucza János3 (1859–1937) felesége lett. Czucza János lánya, Emma naplója 
                                                           
1 Híres elődök nyomában. In Buzás Pál: Kalotaszegi kötődések. Művelődés – Szentimrei 
Alapítvány, Kolozsvár – Sztána 2008, 84. p. 
2 Baki Gyula jelenleg Szatmárnémetiben élő nyugalmazott pedagógus, Ady Endre egyik 
kalotaszentkirályon született másod-unokatestvérének, Vincze Erzsébetnek az unokája. 
3 Czucza Jánosról lásd bővebben az Igazgatóportrék fejezetben 
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értékes adalékokat, feljegyzéseket tartalmaz a korabeli Kalotaszentkirályról, an-
nak társadalmáról és a családtagokról. A Kalotaszentkirályon született és gyer-
mekeskedett naplóíró-pedagógus írását megjelentette, emlékezetét ápolja 
Czucza István bánffyhunyadi tanár, aki a család Kalotaszegen élő egyetlen le-
származottja. 

Fazakas András és Viski Anna középső lánya Ilka, aki a kalotaszentkirályi 
Kiszely Kálmán 4  földbirtokoshoz ment férjhez. „Nagytáti (Fazekas András, 
szerzői megj.) bölcsességét mutatja az is, hogy Szentkirályon a három leányának egymástól 
elég távol vett egy-egy házat. Nem szerette volna, ha a testvérek a közellakásnál összevesztek 
volna, azt akarta, hogy a távolság miatt – mint vendégek – menjenek egymáshoz. »Nagy« 
Ilka néni, Kiszely Kálmánné a falu másik végén lakott. Míg Nagymamáéknál (Bányai 
Polixéniánál) örökös, szinte robotszerű munka folyt, és igazi demokrácia uralkodott, addig 
„Kálmán” Ilka néniéknél előkelő légkör fogadott. Ők ráértek társas életet is élni.” – írja 
naplójában Czucza Emma.5  

Anna és Kata lányaik vénkisasszonyok maradtak. 1914 júniusában a Kiszely 
portán – a hársfa alatt – Kiszely Kata az először Kalotaszentkirályra látogató 
Adyval és Csinszkával együtt csodálta a templomból kivonuló népet, mely 
látvány versírásra ihlette a költőt. Ekkor született a költő egyik legderűsebb 
hangvételű költeménye: A Kalota partján. A vénkisasszonyok a helyi református 
temetőben nyugszanak.  

Ilona lányuk Rettegi Visky József6 kalotaszentkirályi jegyzőhöz ment férj-
hez. Náluk vendégeskedett Ady Endre és Boncza Berta, amikor a költő meg-
kérte a lány kezét. E család Ferenc7 nevű fiának tragédiája ihlette egy másik 
Kalotaszentkirályon írt versét is Két sír mellett címmel. Az alábbiakban Ady 
másod-unokatestvére, Vincze Géza Egy béke-vers forrásánál című írását is közöl-
jük, mely a költemény keletkezéséül szolgáló élményeket részletezi. 

Fazakas András legkisebb lánya – Anna – Baló Sándor kolozsvári lelkész 
házastársa lett, gyermekeik nem ismertek.  

 
Viski Julianna (Lilla) leszármazottai 

 
Viski Dániel és Szabó Anna középső lánya, Julianna Ady Endre anyai 

nagyanyja. A dédapa, Viski Dániel, középső lányát, Juliannát egy Almássy nevű 

                                                           
4 Kiszely Kálmán rokonságban állt a Boncza családdal, így Ady Endre és Boncza Berta 
között távolabbi, nem vér szerinti rokonság állt fent.  
5 Czucza Emma: Naplórészlet a boldog gyerekkortól 1918-ig. Pápa, 2010, 21. p. 
6 Visky József családja nem áll kapcsolatban a nyárszói Viskikkel. 
7 A kalotaszentkirályi református templomban 1935-ben az első világháborúban elesettek 
tiszteletére emléktáblát állítottak, melyen olvasható Rettegi Visky Ferenc hadapród neve is. 
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ketesdi papnak szánta, de ő megmakacsolta magát, és a szülők által választott 
férj helyett Ady Dánielhez, az elszegényedett szilágylompérti nemeshez kívánt 
feleségül menni. Hosszas családi perpatvar után sikerült csak a „hattyúnyakú, 
büszke papkisasszony”-nak akaratát keresztülvinnie. De már az esküvő is 
igazolta szüleinek aggodalmát: a vőlegény ugyanis elkésett a szertartásról, mert 
belefelejtkezett a legénybúcsúba. Négy gyermekük született, Lőrinc fiuk az 
érmindszenti Pásztor Máriát vette feleségül, oda is költöztek. Itt születtek 
gyermekeik, Endre és Lajos. Az érmelléki kis falu ma Ady Endre nevét viseli, a 
szülői ház pedig Ady-emlékmúzeum. 

 
Viski Rozália leszármazottai 

 
A dédszülők legkisebb lányát, Rozáliát, a kalotaszentkirályi származású 

Vincze Ferenc, sztánai református lelkész vette feleségül, és két lányuk meg egy 
fiuk született. Csak Ferencnek (1856–1939) lettek gyermekei. Ő 1879-ben 
szerzett tanítói oklevelet. 1879 szeptemberétől decemberéig házi nevelő, majd 
két hónapig helyettes tanító a kalotaszentkirályi iskolában. 1880 márciusától 
kinevezték rendes tanítónak. 1899-től igazgatója az intézménynek, amelyben 
négy tanerő dolgozott, többek között Tanár Erzsébet (1856–1924) is, akivel 
1884. február 2-án házasságot kötött. Aktív szervezője volt a kalotaszentkirályi 
egyházi és társadalmi életnek, pedagógiai és helytörténeti írásokat is publikált. 
Felesége a Dunántúlon született, a tanítóképzőt 1882-ben végezte Győrben. 
Boldog házasságukból kilenc gyermek született: Ilona, Ferenc, Géza8, Imre9, 

                                                           
8  Vincze Géza: református lelkész, újságíró és irodalomtörténész 1889. április 12-én 
Kalotaszentkirályon született. Elemi iskoláit Kalotaszentkirályon végezte, majd a 
kolozsvári Református Kollégium növendéke lett, 1907-ben érettségizett. Ugyanez év 
őszétől pedig a kolozsvári Református Theológiai Akadémia és a kolozsvári Magyar 
Királyi Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészkarának hallgatója lett. Lelkész 
Marosszentimrén. 1922-ben Magyarországra került. Az Adyval való rokonság határozta 
meg egész életét és munkásságát. Számos kisebb írásában emlékezik a költővel való 
találkozásaira, feldolgozza levelezésüket. Irodalomtörténeti tanulmányaiban is főleg Ady 
munkásságával foglalkozott. 
9  Vincze Imre: Kalotaszentkirályon született 1891-ben. Középiskoláit Kolozsváron és 
Nagyenyeden végezte az akkori Bethlen Kollégium tanítóképzőjében. 1909-ben népiskolai 
tanítói oklevelet szerzett. Munkáját szülőfalujában kezdte el. 1920-ban Budapestre került. 
1924-ben az Esztergom-Komárom megyei Kocs községbe került tanítónak. 1927-ben 
igazgatóvá nevezték ki, majd 1936-tól 1949-ig iskolafelügyelőként működött. Később 
kántor és könyvtáros. Lánya, Éva is a pedagógusi pályát választotta. Fia, Vincze Imre 
kétszeres Erkel-díjas zeneszerző, a Zeneművészeti Főiskola tanára volt. 1979. december 23-
án 88 éves korában hunyt el. A kocsi református temetőben nyugszik. 1991-től a kocsi 
iskola névadója. Tiszteletére a Vincze Imre Általános Iskolában emléktáblát állítottak. 
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Erzsébet, Berta, Lajos, Kálmán, Rózsika. Ilona lányuk Vaska Bélának lett a fe-
lesége, tanítónő volt Kalotaszentkirályon, 28 évesen halt meg. Apjával, anyjával 
és nagyanyjával, Viski Rozáliával együtt a helyi református temetőben nyugszik.  

 
Boncza Berta – Csinszka – rokonsága 

 
A nagy költő akkor fűzte szorosabbra kapcsolatát kalotaszegi rokonaival, 

mikor kapcsolatba került a csucsai Boncza Bertával, akinek a családja is erdélyi, 
kalotaszegi. 

A Bonczák családfáját Czeizel Endre10 a XVI. századig vezeti vissza. A 
XIX. század elején Boncza Elek tanulmányainak befejezése után gróf Bánffy 
Miklós (1801–1894) erdélyi földbirtokos és főpohárnok jogtanácsosa lett Kalo-
taszeg központjában, Bánffyhunyadon. Feleségül szőkefalvi Nagy Jozefinát 
vette, és három gyermekük született. Boncza Eleket és feleségét azonban 1848-
ban a lázadó románok lemészárolták, így két lányuk és fiuk árvaságra jutott. A 
tízéves Malvinát Bánffy grófék vették magukhoz, míg a két kisebb gyermek, 
Berta (I) és Miklós az egyik anyai nagybácsihoz került Bágyonba. Felnöveked-
vén, Malvina rangon alul ment férjhez, de Bánffy gróf jószágigazgatóvá tette 
férjét, Kováts Károlyt, és zentelkei birtokán később foglalkoztatta. Ekkor a 
kisebbik Boncza lány, Berta is hozzájuk került, ezért tőlük kérte meg kezét a 
bánffyhunyadi járás főszolgabírója, törökfalvi Török Károly11. Boncza Berta és 
Török Károly első fia csecsemőkorában meghalt agyhártyagyulladásban. A má-
sodik is Berta (II), a harmadik Lili, őt hatévesen vesztették el, végül a legkisebb 
Károly. Apjuk kártyaveszteségei miatt sikkasztásba keveredett, és negyvenegy 
évesen öngyilkosságot követett el. Ettől kezdve Berta (I) egyedül nevelte két 
gyermekét öccse anyagi támogatásával. Később Boncza Miklós taníttatta Bertát 
(II) Pesten Zirzen Janka három évfolyamos tanítóképzőjében, és beleszeret 
unokahúgába. A már agglegénynek számító Boncza Miklósnak állandóan voltak 
„női”, de korábban házasságra nem gondolt. A fiatal Berta (II) érzelmei egy 
Ignácz István nevű jogászfiú felé irányultak. A megkérés elfogadása ezért 
inkább a nagybácsi részéről az ő családjának nyújtott anyagi támogatás viszon-
zásaként fogható fel. Házasságukat édesanyja is hevesen ellenezte, nemcsak a 
korkülönbség, hanem a „vérfertőzés” miatt is. A törvény ugyanis tiltotta a 
másodfokú rokonok házasságát, az országgyűlési képviselő Boncza Miklós 

                                                           
10 Czeizel Endre: Ady Endre családfájának és sorsának értékelése. In Kortárs 2000/7/56. p, 
2000/8/117. p. 
11 Törökfalvi Török Károly rokonai Kalotaszentkirályon éltek, ők lehettek az ún. Török-kert 
tulajdonosai. Törökfalvi Török Zsigmond és családjának síremléke a helyi református 
temetőben található. 
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azonban képes volt a különleges engedély megszerzésére. Így 1893. július 4-én 
a Kálvin téri református templomban a negyvennyolc éves Boncza Miklós fele-
ségül vette húszéves, tanári diplomáját éppen megszerző unokahúgát. Csucsán, 
a hegyoldalban kirobbantott sziklára egy Körösre tekintő „várat” építtetett. A 
hamarosan bekövetkező terhesség azonban tragikus véget ért. A feleség 
szeretett volna a fővárosban szülni, de a férj ragaszkodott ahhoz, hogy 
gyermeke a csucsai kastélyban jöjjön világra. A várt fiú helyett egy „groteszk 
lány” (Csinszka szavai) született 1894. június 7-én, és az édesanyát a román 
bába megfertőzte, ezért Berta (II) a születést követő tizedik napon meghalt 
gyermekágyi lázban. Az apa az ugyancsak Berta (III) nevet kapó lányát lelenc-
házba kívánta adni, de ezt Berta (I) – a nagymama és nagynéni egy személyben 
– nem engedte, és magára vállalta nevelését. (Öccsével azonban soha többé 
szóba nem állt.) A kis Bertát (III) – a későbbi Csinszkát – tízéves korában a 
pesti Erzsébet nőiskolába adták, majd 1911-ben a svájci Lutry 
leányinternátusba került. 1911 novemberében innen írta első levelét Ady 
Endrének. 

Csinszka és Ady levelezéséből fény derült távoli rokonságukra, ezért a költő 
„kis húgomnak” szólította „Bertukát”, a maga nevét pedig „bátyjaként” írta alá. 
Több meghiúsult házassági terv után Ady 1914 áprilisában meglátogatta 
Csucsán Boncza Bertát, akivel 1911 óta leveleztek. A költő új nevet adott neki: 
önmagát tréfásan Csacsinszkynak, Bertukát Csacsinszkának nevezi, s ez 
utóbbiból lesz a Csinszka. Az egyre aggasztóbb politikai helyzet, a háború 
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sokasodó előjelei növelték házasulási vágyát. Válságos időszak következett a 
költő életében. Akkor kevesen mérték fel úgy, mint Ady, hogy világkatasztrófa 
készül. 1914. június 6-án Kalotaszentkirályon tett látogatásuk során megkérte a 
lány kezét. 1915 márciusában, az apa beleegyezése nélkül, megtartották 
Csucsán az esküvőt. A csucsai kastély menedékében szenvedi át Ady a „nagy 
tivornyát”, a háború „véres, szörnyű lakodalmát”. Jóllehet már súlyosan beteg, ismé-
telten katonai sorozással zaklatták, sőt egy alkalommal be is kellett vonulnia. 
Bánffyhunyadon sorozták be, csak a laktanyában kapta meg fölmentését 1916 
augusztusában. Adyék szeptemberben Budapestre költöztek.  

Ady Endre Kalotaszegen tett látogatásai során felkereste anyai rokonságát, 
nemcsak Kalotaszentkirályon, hanem Magyarókerekén is. Kalotaszentkirályon 
tett látogatásairól és az itt írt két versének keletkezéstörténetéről másod-
unokatestvére, Vincze Géza írt cikkeket, melyek a folytatásban olvashatók.  

 
A Kalotaszentkirályon írt két Ady-vers keletkezéstörténete (Vincze Géza 
írásaiban) 

 
Ady népszerűsége sokban a kalotaszentkirályi születésű Vincze Gézának 

köszönhető, aki másod-unokatestvére volt a költőnek, de mivel 12 évvel fiata-
labb nálánál, unokaöcsként vonult be a köztudatba. Ady is ezt a rokonsági 
meghatározást használta kettőjük viszonyára. Czine Mihály az Ady-vallás 
papjának nevezi. „Szórtan megjelent elbeszéléseiről és verseiről csak a barátok 
tudnak, az irodalomtörténet azonban a poéta igehirdetőkről és az igehirdető poétákról 
szóló könyve mellett, sőt előtt, talán száznál is több Ady cikkét – emlékezéseket, 
adatközléseket, ismertetéseket, tanulmányokat tartja számon. (…) Mintha csakugyan 
»Ady-vallást« akart volna alapítani: évtizedeken keresztül munkálkodott azon, hogy 
minden jóakaratú embert összehozzon egy Ady-társaságba; az ő Ady-
asztaltársaságának tudósok, írók, katonák, papok, diákok, középiskolai tanárok 
voltak a tagjai s időnként Tombor Jenő, Bajcsy-Zsilinszky Endre és Móricz 
Zsigmond is vendége volt. Fél századnál tovább hirdette Ady igéit szóban, a 
marosszentimrei szószékről csakúgy, mint a Vas utcai kereskedelmi iskola 
katedrájáról – a vallásórákon –, vagy a nyugdíjas tanárok klubjában. S gyűjtötte az 
Ady emlékeket, kéziratokat, leveleket – s adta oda gyűjtött kincseit az Akadémia 
Kézirattárának és az alakuló nagyváradi Ady Múzeumnak. Természetesen 
ellenszolgáltatás nélkül, ahogy Ady hívőjéhez – a legrongyosabbhoz is illik.” (In Élet 
és Irodalom. 1964. VIII. évf. 15. szám) 

Vincze irodalomtörténeti tanulmányaiban főleg Ady Endre munkásságáról 
írt, mellette Móricz Zsigmond, Áprily Lajos, Kós Károly tevékenysége is 
foglalkoztatta. 1926-ban Budapesten jelent meg Igehirdető poéták – poéta 
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igehirdetők című tanulmánya. Adyval való személyes kapcsolatáról, találkozá-
saikról, az Ady halála utáni évekről és a Pásztor Máriával eltöltött időről vall A 
Kalota partján című gyűjteményében, mely kéziratos formában maradt fenn. E 
kéziratból Kovalovszky Miklós közölt két fejezetet Emlékezések Ady Endréről 
című munkájának V. kötetében (Bp., 1993, Akadémiai Kiadó) A Kalota partján 
és Az utolsó csucsai nyár címűeket. 

Adynak Kalotaszentkirályon tett látogatásait két írása is megörökíti. A „10–
20 nap múlva feleségül veszem Boncza Bertukát…” című rövid cikkében az első 
látogatás és A Kalota partján című költemény keletkezését mutatja be. A lelkes, 
derűs hangvételű sorok részletezik a Visky-portán történt leánykérést is, mely 
esemény Vincze Gézának köszönhetően került be a köztudatba.  

Az Egy béke-vers forrásánál című írása egy másik kalotaszentkirályi ihletésű 
versre hívja fel a figyelmet. A Két sír mellett című költemény keletkezésének meg-
rendítő háttértörténetét részletezi: 1915 tavaszán meghalt a kárpáti harcokban 
Visky Ferkó, a költő másod-unokatestvérének fia, helybeli nemesi-értelmiségi 
család elsőszülött gyermeke.  A szülők háromszor indultak el, hogy megkeres-
sék fiuk sírját és hazahozzák a holttestet. Próbálkozásuk nem járt sikerrel. Az 
édesanya, Rettegi Visky Józsefné Kiszely Ilonka az éppen Csinszkával náluk 
látogatást tevő költőnek zokogja el fájdalmát. Adyt megrendíti az anya fájdal-
ma. A rövid három szakaszban a halottkeresés naturalisztikus és az egyetemes 
anyai fájdalom hiteles ábrázolását láthatjuk, mely egyben tiltakozás „a buta 
halál”, a világháború ellene. A következőkben e két írást olvashatják. 

  

Vincze Géza: „10–20 nap múlva feleségül veszem Boncza Bertukát…” 
 
Gyermekkoromat ott töltöttem a Kalota partján! S legszebb emlékem, mikor 

a kalotaszentkirályi nép, amelyből én is származom, színes ruháiban özönlik a 
vasárnap délelőtti sétára. Édesanyám, aki a Dunántúlról került gyönyörű 
kalotaszegi falunkba, otthagy rántást, 
főzőkanalat, s rohan az utcai ablakhoz 
és onnan nézi az elvonuló sokaságot… 
S jól emlékszem, mikor néprajztudósa-
ink egyike, kik sűrűn járják Kalota-
szeget, a tudós Hermann Antal hátunk 
mögött elragadtatásában felkiáltott: 

– Lábon járó tulipánok! 
Hát ezt a képet látta Ady Endre – 

1914. június elején, ezelőtt 44 évvel! 
Élete egyik legboldogabb napja! 
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Együtt ülnek a Kiszely-kert „tengerpart”-nak becézett magaslati pontján, hol 
egy másik hegyi patak szakad sebes zúgással a Kalota vizébe – a költő és 
Boncza Bertuka, és a két öreg, a kilencven év felé ballagó Kiszely leány és 
Vincze Imre kalotaszentkirályi tanító, ma élő egyetlen tanúja a jelenetnek. 

Elöl jönnek piros csizmában a lányok, szemérmes fejtartással a „pártá”-t 
viselő menyasszonyok, a felhajtós aljt, „muszuly”-t hordó menyecskék – s 
csöndes beszédben, tempós léptekkel az idősebb férfiak és asszonyok. 

A költőt foglyul ejti a látvány… Szeme boldog lázban figyel. S míg a 
többiek beszélgetnek, a világ legérzékenyebb lemezén elkészül a kép, melynél 
szebbet senki sem festett Kalotaszegről: 

 
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves 
És tarkaságban annyi nyugalom 
És fehér és piros, virító sárga, 
Izgató kék és harcos barna szín 
--------------------------------- 
Ékes párták, leesni áhitók. 
 
Szemben vele a menyasszony friss, kék szeme nevet: 
 
Szebb szemek minden volt szemeknél 
S bennük végkép megpecsételtetett 
Az én örök-bús ifjuságom: 
Vonzódás, drága űzetés, 
Csapongás a végső csapásig 
--------------------------------- 
S e percben a Kalota partján 
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom. 
 
…Aznap este a jegenye-komondor belépős Visky-porta padlás-gerendás 

szobájában kéri meg Ady Endre a nagymamától – özv. Török Károlynétól – 
Bertuka kezét. Visky Jóska bátyánk sűrűn térül a pincéjében őrzött szilágysági 
jó debreni borral s a messze földön híres énekes háziasszony, Kiszely Ilonka, 
Bandi unokatestvére s az örökké nótás kalotaszentkirályi tanító ajkán felcsen-
dülnek a nép hagyományaiban őrzött, felejthetetlen kalotaszegi népi dalok… A 
nóta és a hangos jókedv majd szétveti a padlásgerendás kis szobát… 

Másnap Bandi és Bertuka és a nagymama – úgy, ahogy jöttek, kocsin 
visszamennek Csucsára – a csucsai várban megismétlődik a leánykérés – és 
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elmegy a leánykérő levél Ady részéről s a házasságba beleegyezést kérő levél – 
Bertuka részéről a zord apához – Boncza Miklóshoz. 

Még ez év őszén tudatja Ady e sorok írójával: „10–20 nap múlva feleségül 
veszem Boncza Bertukát…”  

 
Vincze Géza: Egy béke-vers forrásánál 

 
Abban a világméretű küzdelemben, mely a béke megvédéséért folyik, biz-

tatást és segítséget nyújt számunkra a múlt haladó állásfoglalásainak, különösen 
költőink harcainak alapos ismerete. Ismeretesek Ady harcai és küzdelmei, 
melyeket az „acélhegyű ördög”, a toll fegyverével vívott a népeket mészárszék-
re vivő imperialista háború ellen. 

Jó szolgálatot vélünk tenni éppen most, az ötödik magyar békekongresszus 
eseményeinek országszerte végbemenő megbeszéléseinek idején, ha ismertetjük 
egyik kevéssé ismert Ady-vers élményanyagát. 

Vissza kell mennünk az első világháború idejére. A kalotaszentkirályi Visky-
család nagyobbik fia, Visky Ferkó 1915 tavaszán elesik a kárpáti harcokban. 

„Szegény Visky Ferkó – tudatja velem a kalotaszentkirályi tanítónő, 
édesanyám, az anyák megrendítő egyszerűségével – még március 14-én elesett 
az uzsoki harcokban. Egy hadnagy barátja temette el. Szegény Jóska bá’ majd 
megőrül bánatába.” 

Dumdum lövés roncsolta felismerhetetlenné. Az édesanyja, Visky Józsefné 
Kiszely Ilonka, Ady unokatestvére, az éppen akkor Csinszkával náluk látogatást 
tevő költőnek zokogja el fájdalmát… 

„Mikor Édesanyám megtudta Ferkó halálát, aznap megőszült” – írja le-
velében az életben maradt kisebbik Visky-fiú. – „Szüleim drágák, háromszor 
voltak a sírjánál. Először 
Édesapám egy Országh 
nevű községi irnokkal. 
Nem kapták meg. Másod-
szor Rosenfeld helybeli kis-
kereskedővel ment; hosz-
szas bolyongás után ráta-
láltak. Édesapám a foga-
dott ruténekkel két szom-
szédos nagy fenyőfára fej-
szével rávésette, az egyikre 
a Visky, a másikra a 
Ferenc nevet és a dátumot. 
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A kis keresztet hazahozta, hogy édesanyámnak megmutassa. Harmadszor már 
együtt mentek, hogy a sírt lássák és ha lehet, a holttestet hazahozzák, de ez már 
nem sikerült.” A németek kerítést csináltattak, de a halottakat csak számokkal 
jelölték… S így nem találtak a sírra… 

A költőt megrendíti az anya fájdalma… Egy prózai írásban és egy versben 
ad ennek kifejezést. Tartalmi és formai megoldásával gyönyörű iskolapéldája ez 
a vers a közösség fájdalmát kifejező lírának. A veszteség elsiratásánál nem 
marad meg egy édesanya fájdalmánál, hanem kiszélesíti az összes, háborúban 
elesett gyermekeit sirató édesanyák fájdalmává: 

 
Két messzi sírt fölbontatott 
S rothadt, két egyforma halott 
Bámult, 
Hogy mit akarnak még tőlük 
Az elfelejtett világbul. 
 
S két sír körül az Anya járt 
S mint Élet fölött a Hazárd 
Nézte, 
Nézte őket és mindegy volt, 
Melyiket öntötte vére. 
 
A Föld már elkészült velük 
S fiatal kárpáti telük 
Álom, 
Új Anya régi nyomában 
S ébredés buta halálon. 
(Két sír mellett) 

 
Megjelent először a Világ 1915. október 3-i számában. 
 
Ady emlékezete Kalotaszentkirályon 

 
Ady, aki félig kalotaszeginek, félig szilágyságinak vallotta magát, megérdem-

li, hogy e tájakon is éltessék emlékét. Kalotaszentkirályon tett látogatásainak 
köszönhetően Kalotaszegen itt a legerőteljesebb az Ady-kultusz. 

Az Adyval rokon nemesi-értelmiségi családok kihaltak, vagy elhagyták 
Kalotaszentkirályt. A Czucza János által ültetett hársfa, melynek árnyékából 
csodálta meg a pompás magyarokat Ady, több mint egy évszázada őrzi a 
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Kalota partját. 1959-ben a falu gazdáit az Ady Endre Mezőgazdasági Társulás 
tömörítette. A kommunista rendszer évtizedei során a település történelmi, iro-
dalmi értékei javarészt törlődtek a köztudatból. A rendszerváltást követően 
ismét ápolhatjuk a költő emlékét. 1994-ben a budapesti Székely Kör támo-
gatásával Ady-emlékművet emeltek a helybeliek a Kiszely-kertben. A helybeliek 
Ady hársfájaként emlegetik. Egyik kulturális egyesülete a falunak is az ő nevét 
viseli. 2003-ban a helyi iskola is a költőóriás nevét vette fel. 

Nagy költőnk és a tájegység kapcsolatának hatékonyabb bemutatása viszont 
még várat magára. Idén száz éve annak, hogy a költő megírta A Kalota partján 
című versét. Ebből az alkalomból az augusztusban sorra kerülő Ady-napok ke-
retében az iskolában megnyílik egy Ady-emlékszoba. A helyi temetőben 
található a költő több rokonának a síremléke. 
Tervezzük ezek restaurálását is. A Kalota-
szentkirályra látogató több ezer turista számá-
ra pedig információs táblákat helyezünk a falu 
különböző pontjaira, többek között bemutat-
va Ady helyi kötődéseit is. Mindezzel méltón 
emlékezünk a kilencvenöt éve elhunyt költő-
re, így erősödik a helybeliekben az Ady iránti 
tiszteletet, és gazdagodik Kalotaszentkirály 
turisztikai kínálata. 
 

Felhasznált irodalom 
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Málnási Ferenc 

 

Ady Endre: A Kalota partján 

Mag hó alatt 
 
Száz éve, 1914-ben született Ady Endre szerelmi lírájának e két gyöngy-

szeme. A Csinszka-versek közül is a szépség, az idill megőrzése adja meg vará-
zsát mindkét költeménynek, s a „gyilkos vad dúlásban”, ez a letisztult szerelem 
is védte, óvta a humánumot, az „ígérő Múltat”, a tegnapot s annyi év után a 
mai olvasó számára is. 

A Kalota partján eredetiben kézzel írott, kötetben nyomtatott versszöveg. 
A szövegmondatok két szakaszba, 15–16 sorba tagolódnak. 
A szövegösszetartó erőt a kalotaszentkirályi hívek pompás, tempós vonulá-

sának leírása, valamint a költő ifjúságának felidézése adja. 
A szövegmondatok mellé- és alárendelő viszonyban kapcsolódnak egymás-

hoz. Bennük a birtokos személyragos (-jeles) szavak segítik a grammatikai ko-
héziót: fejükből, reám, szemei, magam, ifjuságom, magamat, szivemben, 
áhitata… 

Az igék nagy része egyes szám harmadik személyű: fölemelte, száll el, ve-
gyül, nyilaz… A leírás során a „mentek át” többes szám harmadik személyű 
igével láttatja a „pompás magyarok…, tempós vonulás”, majd az ifjúságát fel-
idéző sorokban „Vidám kamasznak látom magam…” egyes szám első szemé-
lyű igét olvashatunk. Az olvasót is odavarázsolja a Kalota partjára „a Kalota 
folyón, a hidat, a dombon”, majd „Az én örök-bús ifjuságom, a végső csapásig, 
a szivemben” határozott névelős szavakkal saját sorsát láttatja. 

Jelentéstani elemként „a Kalota partján” és a „mennyi szín” ismétlést említ-
sük, illetve a két szakaszt lezáró „Biztosság, nyár, szépség és nyugalom” soro-
kat. Ez a sor egyben kulcsszó is a költeményben. Jelentéstani elem a felsorolás: 
„És fehér és piros és virító-sárga, / Izgató kék és harcos barna szín…”, „nyu-
godt, nagyságos arcok, / Ékes párták…” Mellettük a szakaszzáró sor: „Biztos-
ság, nyár, szépség és nyugalom.” S a fiatalságos idéző felsorolás: „Vonzódás, 
drága üzetés, / Csapongás a végső csapásig…” A szöveg címe témamegneve-
ző, utal a szövegre. 

A költemény keletkezésének körülményeiről Kós Károly idézhetnők, aki 
szerint „…a mai kalotaszegi magyar népviselet egykor egész Erdély, sőt talán 
Magyarország magyarságának is viselete volt. Bizonyos az, hogy a múlt század 
harmadik negyedében a Küküllő menti vármegye jobbágy székely nép asszo-
nyai még viselték a kalotaszegi muszujt…” Ady Endre első kalotaszegi látoga-
tását is festői képpel írta le Kós: „Délelőtt érkeztek, és Szentkirály meg 
Zentelke kálvinista népe éppen a templomból igyekezett kifelé. És aki valaha 
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látta Kalotaszeg magyar népét templomba vonuláskor, avagy a templomból 
széledéskor, aki tudja, hogy Szentkirály–Zentelke magyarsága egyike a gyönyö-
rű kalotaszegi nép leggyönyörűbbjének, és ez a falu maga is a legszebb közül 
való, aki elképzeli a szentkirályi kálvinista templomot, ahogyan a dombon, a 
lombok között áll, a domb alatt a kanyargó Kalota vizét a nagy hídjával, azon-
túl a lombos, virágos színesen ékes falut, melynek népe páratlan ősi viseletében, 
méltóságosan, lassan jő ki a cinteremből és kanyarodik le a templomdomb út-
ján a hídra, az elhiszi nekem, hogy ennél csodálatosabb kép alig-alig lehetséges. 
A templomdomb oldalából, a Kiszely-féle öreg kertből fogta meg ezt a képet 
Ady Endre lelke. És elvonulva a társaságtól megszületett a vers: A Kalota part-
ján.” Hogyan került Kalotaszentkirályra a költő? „Az elűzött Léda helyett egy 
intézeti lányt fúj be a végzet. Míg szívét az utolsó látomások zúzzák, a vén le-
génynek van ideje ezért a lányért harcolni s mint feleségével összebújni együtt 
bujdokolni…” – írta Német László A vitathatatlan Adyban. Boncza Berta kezé-
be egy svájci leányinternátusban került Ady Endre Vér és arany című kötete, le-
velével megkereste a költőt, a levélírásból meghívás lett, s Ady 1914 tavaszán 
látogatott el Csucsára, innen kocsikáztak ki Bertuka szentkirályi rokonaihoz 
(Lásd a fényképen: Ady és Csinszka 1914-ben). 

A költemény Ady monológja, a szövegköziség pedig a Kalota patak földraj-
zi név szerepeltetése, ez a pataknév adta az egész táj nevét: Kalotaszeg. Ravasz 
László szavaival: „Kalotaszeg olyan, mint egy óriás karaj kenyér… Körülveszik 
a Gyalui és a Bélesi havasok és a Vigyázó előhegysége, lassan ereszkedik le a 
négy völgybe a Sebes-Körös, Nádas, Almás és Kalota patak mentén”. 

A költemény valóságos és elképzelt elemek ötvözete. „A párját ritkító, fes-
tői látvány ihlette erre az életörömből fakadó remekre. De nem marad meg az 
íródeák ábrázolásnál, hanem, és ez már az expresszionisták írásmódjára vall, 
előbb szemében a valóságos kép látomássá tágul, amikor a Kalota hídján az 
ünnepi percekhez méltón  a napfényben már-már megemelkedik, majd a szí-
nekben pompázó, tobzódó, elvonuló nők arcán fel-
ismeri és a személyes, dolog tárgyat életre keltő 
megelevenítéssel – ékes párták, leesni áhítók – érzé-
kelteti a testi látszat alatt forrongó vágyakat, aztán 
visszaréved ifjúsága szerelmeire, hogy megint bele-
zökkenjen a látott valóság megnyugvást sugalló, erőt 
adó nyári jelenébe…” – fogalmazta meg Rába 
György. S e valóságban a költő Bertuka – Csinszka 
szemét is megidézi: „S imádkozva nézni e nagy 
szemekbe / Magamat és mint vagyok bennük…” 
Egy szólásunk szerint a szem a lélek tükre, az őszin-
te ember a másik szemébe néz, véleményét a sze-
mébe mondja. Ami tetszik, arra szemet vetünk, ami 
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nem tetszik, társunk szemére vetjük. Ami drága a számunkra, az a szemünk 
fénye, szemünk világa. A régiek hittek a szemmel verés „tudományában” is. A 
szem a költészet ősi, fontos motívuma, Balassitól máig, fölidézheti az ember 
jellemét, egyéniségét, teljes valóját. Ezért nem véletlen, nem játék – sokkal in-
kább „varázslás” –, hogy a versből Csinszka szeme pillant reánk… 

A szöveg magyar nyelvű, mai írott, érzelemkifejező, szépirodalmi alkotás. 
Stílusa is szépirodalmi. Egyetlen nagybetűvel írott szó stílusértékű: „Sor-

som”, a második szakaszban. A versben csupa jó hangzású szó szerepel, ezek 
alapján szerepelhet a két versszak végén a refrén. Talán ezért sem igényelte a 
költő a rímeket.  Verselése: Pompás magyarok, templomból jövet… 

 
 _ _ / U U / _ _ /– _ / U _ 

 
A vers szavainak szótári jelentésére ráépül a szövegösszefüggésből adódó, 

érzelmi-hangulati többletjelentés. Az összetett szavak is ezt az érzelmi töltetet 
erősítik: virító-sárga, papi-beszéd, leány-szemek, örök-bús, átvonult, 
belémköltözött. 

A melléknév+főnév szókapcsolatok is stílusértékűek: pompás magyarok, 
ölelő júniusi nap, izgató kék, harcos, barna szín, nyugodt, nagyságos arcok, ékes 
párták, nyári illattal, pompás vonulások, húsz éves, vidám kamasz, drága üzetés, 
templomi népség… 

A szövegmondatok kijelentő mondatok, de érzelmileg telítettek, közelíte-
nek a felkiáltó mondathoz. A névszói állítmányok szerepe miatt a szöveg no-
minális stílusú, a költő egyenes beszéde. 

 
A Mag hó alatt szövege eredetiben kézzel írott, kötetben nyomtatott vers-

szöveg. Megszokott központozású, a szövegmondatok 5 versszakba, 5–5 sorba 
tagolódnak. 

A szövegösszetartó erő: a túlélés reményében megfogalmazott kérés, két-
ségbeesett vallomás feleségéhez. 

Grammatikailag mellérendelő viszonyban álló mondatokat olvashatunk, 
bennük birtokos személyjeles (-ragos) szavak: magamat, hiteimben, hadi-sar-
com, arcom, földjén, emberségem, magyarságom, Rendje, mag-magam, igazim-
nak. A szöveg igéinek nagy része egyes szám első személyűek a vallomás, kérés 
jegyében: szedegetem, elteszem, fölemeljem, széttekintgetek, halljak, hallassak, 
őrzöm…, két-két ige egyes szám második és harmadik személyű. A melléknév-
vel párosított főnevek is a vallomás jelentésvilágát gazdagítják: gyötrött és té-
pett magamat, régi hiteimben, éltes holtat, drága mementóként, új emberű új 
világra, harsos igét, hős emberségem, szép álmokat, jós és jó magyarságom. Két 
melléknévi igenevet emeljünk ki a szövegből: „Gyötrött és tépett magamat…” – 
jellemzi magát a költő az első sorban, és rögtön folytatja egy határozói igenévvel: 
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„Régi hiteiben fürösztve…, Szedegetem össze…”, s az utolsó szakaszban tér 
vissza még két határozói igenév: „Megnémítva és lehavazva… /Őrzöm meg 
tavaszra…” 

A szóképek közül a „Mag hó alatt…”  és a „…mag-magam…”  metaforá-
kat említhetjük, amelyeket két hasonlattal egészít ki a költő: „S elteszem mint 
életes holtat…”,  „Hogy drága mementóként / Fölemeljem arcom…” A ne-
gyedik versszak a megszemélyesítéseké: „Hős emberségem, várakozz, / Szép 
álmokat aludj, lefénylett /Jós és jó magyarságom, / Hívni fog az Élet / S föl-
támadások örök Rendje.” A figyelmes olvasónak az az érzete, hogy Ady saját 
emberi alakját, jellemét részleteiben is érzékelteti, ezért a költemény allegória is. 

A szövegmondatok kijelentők, de érzelmileg telítettek, ezért közelebb áll-
nak a felkiáltó mondatokhoz. 

A szöveg verbális stílusú, a költő egyenes beszéde. 
Nemeskürty István szerint: „Bizonyosság, béke, nyugalom, szépség szólal 

meg e versekben, melyek akkor kapnak igazi tartalmat, ha arra gondolunk, hogy 
mindezek a halál, az igazi halál küszöbén! Mintha fordított szerelmi életet élt 
volna át Ady Endre: huszonévesen a várt halált, a szégyent, megsemmisülést – 
halálra váltan pedig a békét, szépséget, kiegyensúlyozottságot.” 
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Jancsó Benedek 

 

Középiskolai reform1 
 

Középiskoláink reformját nem lehet célszerűen megoldani tanárképzésünk 
helyes és céltudatos reformja nélkül. Sokan ezt annyira égető kérdésnek tartják, 
hogy minden más gyökeres reformot el akarnak odázni, mindaddig, míg ez vég-
re nem lesz hajtva. A tanáregyesület közgyűlésén az idén ezt a kérdést tárgyal-
ták a legnagyobb érdeklődéssel és a legbehatóbban. Alig múlik el hét, vagy leg-
alább hónap, hogy ha egyebet nem, de egy cikket ne olvassunk a tanárképzés 
reformjáról. A jelenlegi állapottal mindenki elégedetlen s a gyógyszer után való 
vágyakozás általános, de azért az eszmecserék és fejtegetések positív eredménye 
alig több a semminél. 

A reformot sürgető értekezéseknek – mondhatni kivétel nélkül – közös és 
általános hibájok, hogy a jelen helyzetet végtelenül nyomorúságosnak tartják, s 
a részükről ajánlott gyógyszert pedig csodahatásúnak. Gyógyszert ajánlani 
mindaddig, míg biztos és igaz diagnózist nem csinálunk, nem egyéb, mint ku-
ruzsolás.  

 
Mindazon bajokért, melyek a magyar tanári karban akár tudományos kép-

zettség, akár pedig a tanítói ügyesség fogyatékossága alakjában feltűnnek, egye-
dül a tanárképzést okozni, végtelen nagy hiba. Nem szabad felednünk, hogy 
egy oly sokféle elemből álló, oly sokféle irányban működő s annyi különféle 
szempontból igazgatott testületet, mint a magyar középiskolai tanárság, egysé-
ges szempontból azonos elvek szerint ítélni meg, a legnagyobb helytelenség és 
igazságtalanság. A magyar középiskolai tanári kar nem oly egységes sem szelle-
mi fejlődésre, sem törekvéseire nézve, mint a katonatiszti vagy csak a magyar 
bírói kar is. A magyar középiskolai belső életébe nemcsak a hivatása felett őr-
ködő állami kormányzat nyúl bele, hanem az egyes iskolafenntartó felekezetek 
és egyházi hatóságok. A magyar tanári kar egy része nemcsak hazafi és tanító, 
hanem egyházi testületek és felekezetek különhivatású tagja is. 

Hogyan lehetne ott egységes gondolkozás, vágy és törekvés s ami végül 
ezeken alapul, igazi nemesebb értelemben felfogott testületi szellem, önérzet, 

                                                           
1 Részletek a szerző által az Egyetemes Közoktatási Szemle hasábjain 1890 és 1891 között 

folytatásban megjelentetett írásából. Forrás: Jancsó András (szerk.): Pusztába kiáltott szó? 

Jancsó Benedek breviárium. Jancsó Alapítvány, 2013, 71–87. p. 
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mikor egyiküket a protestáns törekvések és ideák védelmezőjévé, a másikat pe-
dig valamelyik szerzet fegyelmező szabályaival a kath. egyház érdekeinek és 
szellemének buzgó harcosává nevelik. Miként tudjunk tanítói hivatásunkban 
igazán egyesülni, mikor gyakran ellentétes egyházi, felekezeti, sőt nemzetiségi 
érdekeket kell elsősorban szolgálnunk. Hogyan legyen tanítói eljárásunk, sőt 
jellemünk egymással összhangzatos, mikor a kezünkre bízott növendéket nem-
csak becsületes hazafivá, nemesen gondolkodó emberré, hanem egy felekezet 
combattans2 tagjává is kell nevelnünk. Ugyan mondja meg nekem valaki, hol és 
miben lehet érintkező pont egy liberális felfogású, az emberiség, a nemzet és a 
tudomány nagy érdekeinél egyebet zsinórmértékül el nem fogadó világi tanár és 
egy oly felekezeti tanár között, ki a maga dogmáinak álláspontjáról magasabbra 
emelkedni nem tud, ki a más felekezetek iránt való türelmet bűnnek tartja, ki 
nemcsak a modern élet és tudomány eredményei ellen harcol, hanem élete 
egyik feladatának tekinti a más felekezetűek ellen való szakadatlan küzdelmet is. 
Ezeket az állapotokat megváltoztatni nem áll hatalmunkban, de ha diagnózist 
csinálunk a magyar tanári kar betegségeiről, nem szabad figyelmen kívül hagy-
nunk. 

 
De tekintsünk el ettől a megváltozhatatlan körülménytől és vegyük szem-

ügyre a magyar tanári kar azt a részét, amelyikre az állam által kezdeményezett 
és vezetett tanárképzésnek egyenes és közvetlen befolyása volt. A tanárképzést 
e szűkebb körben sem lehet egyedül és kizárólagosan felelőssé tenni a bajokért. 
A kultúra szolgálatára egy testületet felnevelni nem egy pár év feladata. 

Évtizedek, sőt két-három generatióra van szükség, míg ilyesmi kifogástala-
nul sikerül. Dicsérik a német középiskolai tanári kart s hiszem nem méltatlanul, 
de e kar nevelése egy évszázadnál hosszabb ideig tartó és szakadatlan munkás-
ság eredménye volt. Nálunk nemcsak tanárképzésünk fiatal – hisz jóformán 
húsz éves is alig van – hanem tudományos kultúránk is a kezdet stádiumában 
lévő, holott ennek kell lenni a valódi talajnak, melyből a tudományos feladato-
kat teljesítő középiskolai tanárság szellemi táplálékát veheti. Nincsenek tudo-
mányos és irodalmi hagyományaink, csak mesterségesen teremtett tekintélye-
ink, forcirozott irányaink, melyekből nagyobb és általánosabb hatást nem vár-
hatunk. Kiforratlan, ingó és kaleidoskópszerűen változó még minden. Törekvé-
seink, vágyaink zavarosak, egymással ellentétesek, vagy megbénultak és 
alantjárók. A különböző nemzedékek egymást nem értik s így munkálkodásunk 
sem lehet összhangzatos. Tanári karaink régibb és ifjabb tagjai között nemcsak 
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ellentét van, áthidalhatatlan érzés és gondolkozásbeli szakadás. Nincs a legtöbb 
tanári testületben egy jegesedési pont, amely körül mindenki egyesülhetne. Ta-
nári karainkban a tudás még nagyon fiatal, a tapasztalat pedig nagyon elörege-
dett és alantjáró. De ez a vonás nemcsak a tanári kart jellemzi, hanem köz- és 
tudományos életünk majdnem mindenik tényezőjét, ha kisebb mértékben is. E 
tekintetben teljes gyógyítást csakis a jövőtől várhatunk. 

 
Nagy hiba az is, hogy a tanárképzésnek – ti. annak, amit most általában 

alatta szoktak érteni – igen nagy hatást tulajdonítanak, majdnem kivétel nélkül. 
A legtöbben mintha úgy vélekednének, hogy az a 4–5 év, míg valaki megsze-
rezheti tanári oklevelét, tökéletesen elég arra, hogy az illető jó tanár lehessen, 
holott ez voltaképpen alig több mint előkészület a jó tanárság elérhetésére. 
Nem csalódom, ha állítom, hogy a tanárképzés azon részeit illetően, mely az 
oklevelet, mint annak feltételét megelőzni, nálunk aránylag elég történt, sőt sok 
is azon végtelenül édes kevéssel szemben, amit az oklevél elnyerése és a tanárul 
való alkalmazás után eső igazi tanárképzés érdekében tettek. E tekintetben jó-
formán még azok sem mondanak semmit, akik a tanárképzés reformjának buz-
gó sürgetői. E hibában azonban nemcsak a mi embereink leledzenek, hanem a 
németek is, sőt talán abban is igazam van, ha azt mondom, hogy a mi 
reformerjeink is azért hagyják a kérdés ezt a részét figyelmen kívül, mert a né-
met írókban, kiknek rendszerint visszhangjaiknál nem egyebek, erre vonatko-
zóan vagy semmit, vagy pedig nagyon édes keveset találnak. A magam részéről 
tanárképzésünk reformját az élet tényleges viszonyainak és követelményeinek 
szempontjából fogom vizsgálni, nem pedig holmi idegen tudományos 
theoriákból elvont elvek világánál.  

 
Tanárképzésünk igazi reformjának első és lényeges feltétele odahatni, hogy 

a tanári pályára tehetséges és önmagokban igazi hivatást érző egyének lépjenek. 
A tanárságra még nem kvalifikál – mint néhányan hinni szeretik – a csendes 
butasággal határos jámborság, a napszámos kenyérkereső szerénysége s kevés-
sel való megelégedése. Aki hivatást akar érezni magában arra, hogy egy nemzet 
ifjúságának tanítója legyen, annak egyéniségéből nem szabad hiányozni azon 
magasabb értelmi és jellembeli tulajdonságok egynéhányának, melyeket oly 
örömmel és lelki megnyugvással szemlélünk embertársaink legkiválóbbjaiban. 
Aki mást akar nevelni – mondja Hinzpeter – legyen maga is nevelt ember. 
Hogy ezt elérhessük, a tanári pályát olyanná kell tennünk, hogy azon méltó 
jutalmat nyerhessen az igazi tehetség értékes munkássága. A tanárképzés első 
és leglényegesebb feltétele a tanári hivatás kellő erkölcsi és anyagi elismerése. 
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E nélkül sohasem fogjuk elérni, hogy e pályát keressék, vagy kellő buzgalmat és 
igazi nevelői hatást eredményező munkásságot fejtsenek ki azok a tehetségek, 
kikben van egyéniség és igazi célok után törekvő becsvágy. 

A reformált középiskolából kikerülő tanuló, mint kimutattuk, sokkal na-
gyobb előkészülettel fog majdan egyetemi tanulmányaihoz, mint az eddigi isko-
lákból kilépett. A középiskolai tanfolyam elvégzésével nemcsak a választandó 
életpályával lesz tisztában, hanem jóformán tehetségének erejével és értékével. 
Kimutattuk, hogy jelenlegi iskolaszerkezetünk mellett az ifjúság pályaválasztása 
jóformán találomra történő puszta esetlegesség. A tanári pályára lépők nagy 
többségénél is így áll körülbelül a dolog. A tanárjelöltek egy jó része azért lépett 
a tanári pályára, mert azt hitte, hogy legkönnyebben itt jut kenyérhez. Hogy a 
tanári hivatás az embertől micsoda értelmi és jellembeli tulajdonságokat köve-
tel, arról a legtöbbjének még csak sejtelme sincs. Mindössze is annyit tud az 
egészről, amennyit saját középiskolai tanárainak külső életéből szemébe tűnt. 

Régi időkben a protestáns iskolák főbbjeinek tanári karaiban mindig volt 
egynéhány kiváló egyéniség, sőt mondhatni, hogy a főbb protestáns intézetek 
tanári karai a korhoz képest kiváló egyének többségéből állott. Ha megvizsgál-
juk, hogy ez iskolák hogyan képezték ki a magok tanárait, érdekes és alapjában 
ma is igen jól értékesíthető eljárásra találunk. A szokásos eljárás ez volt: még 
tanuló korukban kiszemelték azokat, kikben tehetséget és hivatást láttak a ta-
nársághoz. Az iskolai tanfolyam végeztével visszatartották egy-két évig a kollé-
giumban mint alsóbb osztályok tanítóit, s azután mikor tisztában voltak teljes 
rátermettségökkel, kiküldötték magasabb képzésre. Sőt ha egy kissé tovább 
vizsgálódunk, még tanító szerzetes rendjeinknél is találunk némileg ehhez ha-
sonló eljárást, amennyiben azokra, kikről tudták, hogy a szerzet tagjai akarnak 
lenni, még tanuló korukban különösebb figyelmet fordítottak, sőt a legtöbb 
szerzet ma is a gimnasium két felső osztályából veszi fel újoncait, hogy hivatá-
sukra még kellő időben előkészíthesse őket. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy e 
kétféle eljárásnak egyik neme sem volt értéktelen. 

 
Vajon nem lenne-e célszerű, ha a minisztérium meghagyná az egyes tanári 

testületeknek, hogy kísérjék figyelemmel mindazokat a felsőbb osztályos tanu-
lókat, kikben hivatást és rátermettséget látnak a tanári pályára s azokat ne csak 
figyelmeztessék a tanári pálya előnyeire és hátrányaira, hanem támogassák is 
minden rendelkezésre álló eszközzel. Franciaországban a baccalaureatus3 elnye-
rése után akárhányan maradnak még vissza a lyceumban mint felügyelők, 
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instructorok, azért hogy alaposabban felkészülhessenek a Ecole normale 
superieure4  felvételi vizsgálataira. A mi viszonyaink nagyban különböznek a 
francia viszonyoktól, de azért lehetne nálunk is ehhez hasonló szokást honosí-
tani meg. Évekkel ezelőtt a nagyváradi tankerület jelenlegi főigazgatójának kez-
deményezésére az aradi kir. középiskolák tanárai a ministeriumhoz a magánta-
nítás, az ún. privata rendezésének ügyében egy emlékiratot terjesztettek fel. Ez 
emlékiratban – mely időközben a tanulmányozás posványába fúlt – számbeli 
adatokkal volt kimutatva, hogy mily nagymértékű az intézetek felsőbb osztályos 
tanulóitól űzött ismétlő oktatás. Az emlékirat felterjesztői kimutatták, hogy 
azon díjak átlaga, melyet jelenleg a felsőbb osztályos tanulóknak fizetnek, ele-
gendő lenne a tanárok ilyes munkájának díjazására is. Miután a körülmények e 
tekintetben átlag az ország majdnem mindenik vidékén így állanak, önkényt 
felvetődik a kérdés, hogy vajon nem lehetne-e minden intézetnél két-három oly 
tanulónak, kik visszamaradtak az intézetben azért, hogy a tanári pályára alapo-
san előkészülhessenek, ez úton elégséges anyagi javadalmazást biztosítani, hogy 
magukat tisztességesen fenntarthassák, és mégis elégséges idejök maradjon az 
önképzésre? 

Ily módon természetesen csak azok a jó tanulók maradnának vissza az inté-
zetnél, kiket mint jellemes, és a tanári hivatásra alkalmas egyéneket a tanári tes-
tület kiszemel s a felsőbb tanhatósághoz alkalmazás végett felterjeszt. Ez ifjak a 
correpetitori teendőket az illető osztályfőnök és az intézeti igazgató ellenőrzése 
mellett teljesítenék, azonkívül célszerű volna őket tanulmányi vezetés tekinteté-
ben azon szaktanár felügyeletére bízni, akinek szakját fogják választani az egye-
temen tanulmányaik tárgyául. A szaktanárnak kötelessége volna időről-időre a 
gondviselésre bízott ifjút tanulmányaiban gyámolítani. Útmutatást adni neki, 
hogy mit és hogyan tanuljon. Megmagyarázni, hogy választott tantárgya mellett, 
minő tudományokra fektessen, mint segédeszközökre fősúlyt. Különösen arra 
kell figyelemmel lenni, hogy az ifjú a középiskolában elsajátított elemi ismere-
tekben való hiányait kipótolja. Sokan azt mondják, hogy ez a gondolat már csak 
azért sem volna kivihető, mert a felügyelő szaktanárra terhes volna és amúgy is 
sok és nehéz munkáját minden anyagi jutalom reménye nélkül csak szaporítaná. 
Ez ellenvetés azonban nemcsak azért nem állja ki a próbát, mert semmi sem 
tiltja, hogy a felsőbb tanhatóság a szaktanár fáradozásait időről-időre ne jutal-
mazza, de azért sem, mert e tanári vezetés alatt nem kell holmi iskolás, pedáns 
óraadást érteni, hanem csak nemesebb és komolyabb értelemben vett men-
torkodást, mely magára a mentorra nézve is nemcsak haszonnal, de élvezettel is 
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szokott járni. Alig hiszem, hogy az egy kissé nemesebben és önzetlenebbül 
gondolkozó tanár magára nézve túlságosan terhelőnek tartaná, egy kiváló ké-
pességű ifjúnak, ki talán évek során át egyike volt legjobb tanítványainak, segít-
ségére lenni tanulmányaiban. 

Ha a tanári kar látná, hogy a gondviselésre bízott ifjú nem felel meg a hozzá 
fűzött várakozásoknak, hogy jelleme vagy tehetsége fogyatékos, fél év vagy leg-
tovább egy év eltelte után komoly tanácsot adni neki, hogy menjen más pályára. 
Azokat pedig, kik a tanári pályára alkalmasoknak mutatkoztak, felterjesztené a 
minisztériumhoz. A minisztérium pedig a jelöltek névsorát összeállítaná s le-
küldené a tanárképző intézet igazgatóságához miheztartás végett. A tanárképző 
intézet igazgatósága pedig az új év elején behívná a felvételi vizsgálatra, mely-
nek szigorú, de igazságos és alapos vizsgálatnak kellene lenni. Aki e vizsgálatot 
nem állná ki, az elutasíttatnék, azok pedig, kik kiállották, tagjai lennének a ta-
nárképző intézetnek, és pedig a javarésze elégséges ösztöndíjjal Jogukban állana 
a felekezeteknek is ilyen ösztöndíjakkal látni el azokat, kiket saját intézeteik ter-
jesztenek fel, s kik köteleznék magokat, hogy oklevelük megszerzése után leg-
alább 10 évig felekezetük szolgálatában maradnak. Ki kellene mondani, hogy a 
tanári oklevél megszerzésének mellőzhetetlen feltétele a tanárképző intézet tan-
folyamának elvégzése. Az egyetem bölcsészeti kara négyéves tanfolyamának 
egyszerű elvégzése nem jogosít fel senkit arra, hogy tanárvizsgálatot tehessen. 

Már mostan az a kérdés, hogyan legyen szervezve a tanárképző intézet s 
minő viszonyban álljon az egyetemmel s az egyetem tanárai micsoda állást fog-
laljanak el a tanárképző intézetben? 

Az egyetem bölcsészeti karának rendes, esetleg rendkívüli tanárai egyszer-
smind rendes tanárai volnának a tanárképző intézetnek is, amely munkásságo-
kért illő és elégséges tiszteletdíjban részesülnének. A tanárképző intézet igazga-
tója egyik olyan egyetemi tanár volna, ki nemcsak tényleg huzamosabb ideig 
működött a középiskoláknál, hanem paedagógiai képzettséggel is rendelkezik. 
Ilyen egyetemi tanár hiányában pedig lehetőleg a tankerületi főigazgatók sorá-
ból hivatnék meg egy tudományszakában is kiváló férfiú. A tanárképző intézet 
igazgatójának oldala mellé volna állítandó, mint tanulmányi vezető vagy az 
egyetem paedagógiai tanára, vagy esetleg egy gyakorlatilag és elméletileg egy-
aránt kiváló paedagógus. A tanárképző intézet tanári karát kiegészítenék azok a 
rendes tanárok – minden egyes tudományszakból egy-egy –, kik hivatva volná-
nak egyedül csak a tanárjelöltekkel foglalkozva, megtanítani az ifjakat, hogy az 
egyetemi előadások kapcsán szerzett tudományos ismereteiket hogyan alkal-
mazzák a középiskolai tanítás céljaihoz és feladatához, kik mint magasabb fajtájú 
correpetitorok nemcsak ellenőriznék a vezetésökre bízott tanárjelölteket, hanem 
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segítenék is tanulmányaiban, különösebb figyelmet fordítva arra, hogy az ifjak 
elemi s főleg a középiskolai tanítás körében érvényesülő ismereteik fogyatékos-
ságát kipótolják, hogy megkapják a kellő és szilárd alapot a magasabb tudomá-
nyos képzettséghez, mely ez alap nélkül örökre homokra épített palota fog ma-
radni. E tanárokat a középiskolai tanárok legkitűnőbbjeiből kellene összeválo-
gatni tekintettel nemcsak a tudományos kiválóságra, hanem arra is, hogy szak-
májuk módszertani oldalával mennyire foglalkoztak s tanítói s nevelői ügyessé-
güknek minő kézzel fogható bizonyítékát adták? 

 
Az így szervezett tanárképző intézetnek meg kellene lenni a maga alkalmas 

tanulmányi munkarendjének. E munkarendet úgy kellene megszerkeszteni, 
hogy az teljesen az egyetemi tanszabadságot se tegye illusoriussá, de amellett 
biztosítsa a tanulmányokban való módszeres egymásutánt is, mely nélkül solid 
és alapos képzettség nem gondolható. Az individualismust épp oly nagy hiba 
volna belefullasztani a gyámkodó rendszabályok hínárjába, mint teljesen magá-
ra hagyni, vagy mint eddig tettük, ferde irányba terelni. 

 
Jelenlegi tanárképzésünknek az a legnagyobb hibája, hogy nem veszi tekin-

tetbe azt a módszeres egymásutánt, mely feltétele a szolid és alapos ismeretek 
szerzésének, hogy e tekintetben liberális egész az anarchiáig, más tekintetben 
pedig korlátozó és bilincsekbe verő a legmerevebb dogmatismusig. Ma min-
denki lehet tanár, ki az egyetem bölcsészeti karának négyéves tanfolyamát elvé-
gezte és a tanárképesítő vizsgálatot sikerrel kiállotta, akár tagja volt a tanárkép-
ző intézetnek, akár nem – sőt mondhatjuk, a tanárképző intézet mellékes insti-
tucióvá törpült a bölcsészeti kar mellett, különösen Budapesten, ahol a szónak 
valódi értelmében, mint szervezett és tényleg működő intézmény nem létezett 
soha és nem létezik ma sem. Kolozsvárt e tekintetben a viszonyok egész mások 
voltak, s úgy tudom, ma is azok. Ott a tanárjelölteknek színe-java kezdettől 
fogva tagja volt a tanárképzőnek s abban komoly és számba vehető munkássá-
got végzett. Budapesten a tanárképzés ügyének az egyetemen a kegyelemdöfést 
az úgynevezett seminariumok szervezése adta meg. E kétféle instituciót tanárok 
és tanulók egymással teljesen összezavarták úgy, hogy mai napság e tekintetben 
a legamabilisebb confusio uralkodik. Egy pár évvel ezelőtt elhatároztam a ta-
nárképzés ügyét tanulmányozni a budapesti egyetemen és pedig úgy, mint az 
tényleg a valóságban van, nem pedig mint a papíron, elméletben létezik. Kez-
dettem tanártársaim körében tudakozódni. Különösen azt szerettem volna 
megtudni, hogy micsoda egyéni tapasztalatokat szereztek, míg tagjai voltak az 
intézménynek? Igen sokan voltak, kik azt sem tudták, hogy egy ilyes intézmény 



Örökség 

 

 158

valóban létezik. Összetévesztették a gyakorló gimnáziummal. A legújabb gene-
rációból egynéhányan meg igen alaposan megismertettek a seminariumok szer-
kezetévelés munkásságával. Végül olyan ember is akadt, aki tagja volt és pedig 
ösztöndíjas tagja a tanárképző intézménynek. Amiket nekem elbeszélt az ott 
vele történtekről, az inkább humoros anekdotához hasonlított, mint a valóság-
hoz. Beszéltem ez ügyben egyetemi tanárral is, ki alig tudta, hogy a 
seminariumok és a tanárképző intézet között voltaképpen mi is a különbség s 
hogy alkalmatlan kérdezősködéseimtől megszabaduljon, azt a tanácsot adta, 
hogy forduljak ez ügyben Stoczekhez, a tanárképző intézet akkori igazgatójá-
nak írnokához, aki körülbelül ebben az országban leginkább van tájékozva ez 
ügyben. Amit azóta ez intézmény beléletéről és működéséről megtudtam, az 
éppen elégséges volt arra, hogy belássam, hogy ez ügyben tovább vizsgálódva, 
éppen semmit sem fogok látni – ami örvendetes volna. 

A budapesti tanárképző intézetről e szerint sokat mondhatok, legföljebb 
annyit, hogy abban az, amit ott a legjobb szándékú igyekvés véghez visz, semmi 
egyéb, mint a középiskolai tanárképzéssel összefüggésben alig álló német 
semináriumi munkásság magyaros kiadású utánzása. A főcél specialisták képzé-
se valamely, többnyire a tanár kedvenc tanulmányi ágának megfelelő irányban. 
A tanuló könyveket és útmutatást nyerve tanárától, neki fekszik valamely má-
sod- vagy harmadrendű tudományos szakkérdésnek s dolgozik doktori érteke-
zésének thémáján. Félévi vagy egész évi izzadás után készen van a világra szóló 
harmadfél íves opus. 

A tanár vagy adlatusa5 aztán bemutatja valamelyik tudományos társaság ülé-
sén s miután a társaság közlönyében kinyomtatták, csakhamar külön lenyomat 
gyanánt önálló füzetben is megjelenik tudori értekezésképpen. A tudori érteke-
zést követi csakhamar a tudori cím is és egy pár hónap múlva az ifjú Dr. iskolai 
programokat üt agyon a Philologiai Közlönyben, vagy régi szavak lajstromát 
közli a Nyelvőrben, sőt ha magasabb lelkesedés hevíti keblét, egy goromba 
cikkben bizonyítja be, hogy a tráger igazi magyar neve hordó és nem hordár, 
hogy Kazinczy, Kölcsey, Szemere s velök együtt minden nyelvújító le egészen 
Bodnár Zsigáig tökkel ütött szamár volt. 

Természetesen vannak jóravaló kivételek is, de az átlag képe-mása körülbe-
lül ez. Az ilyen embernek aztán nagyon természetes, ha egy kissé nagyon is 
szűk Attika – a középiskolai kathedra. Tudóssá lenni a tudományos ismeretek 
egynéhány apró rézkrajcárával valóban nemcsak könnyű, de elkapató dolog is. 
Ismerek nagykereskedőt, ki 27-kros árukkal kezdette ezelőtt húsz évvel s tudóst 
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is, ki ilyen 27-kros árukkal dolgozott s ma már nagy tekintély, noha összes tu-
dományos raktárában nincs annyi, mint amennyi előkelő helyen nyitott boltjá-
nak fényes kirakatában csillog. A XIX. század speciális productuma az a szak-
tudós, ki nem látja soha sem a természet, sem az emberi gondolatvilág egészét, 
hanem csak annak picinyke részletét. Az iskola és a tudomány embereinek nagy 
tömege mai napság nemcsak testi, hanem szellemi miopsiában6 is szenved. Ma-
ga szemével látni mai napság épp úgy nem divat, mint maga fejével gondol-
kodni. „Az ember és a tudós között való mélységes szakadás egyike a mai tu-
dományosság eredeti bűneinek. ”– mondja egy szellemes német író. Ha akár az 
élet, akár az iskola szempontjából e kettő között kell választani, bízvást az 
előbbit választhatjuk. A nevelésben különben is nem az ismeretek mennyisége, 
hanem minősége a döntő s azért inkább legyen a nevelő is, mint tudós emberi-
ség nélkül.  

 
Tanárképzésünket ki kell emelni a specialismus ama hínárjából, melybe sze-

rencsétlen német utánzási mániánk juttatta. Olyaténképpen kell szerveznünk, 
hogy tanárjelöltjeink a tudomány alapvető nagy igazságait ismerjék meg s egy-
szersmind belássák, hogy az emberi ismeretkör részei között szoros és rendsze-
res összefüggés van, melyet felfogni és megérteni igazi feladata a valódi tudós-
nak. A leendő tanárnál nemcsak gondolkozó tudós főnek kell lenni, hanem 
mívelt lelkű embernek is. Helyes és célszerű tanárképzést éppen ezért nem 
gondolhatok anélkül, hogy első renden az emberiség nagy tudósainak, íróinak 
és bölcsészeinek alapvető munkásságát és eszméit meg ne ismertessük az ifjú-
val, vonatkozással saját tudományszakára. A mai alantjáró specialistaság helyé-
be bizonyos nemesebb universalismust kell tennünk, mert csak így mívelhetjük 
ki eszét és lelkét annak az ifjúnak, kinek hivatása lesz a nemzet ifjúságát neme-
sen és emelkedett szempontok szerint gondolkozó emberekké nevelni. 

Nagyon tévedne azonban az, aki sorainkból azt igyekeznék kiolvasni, hogy 
mi, az újabb időben lábra kapott tudományos specialismus ellen szót emelve, a 
tudományos képzés színvonalát akarjuk lejjebb szállítani vagy a tudományos 
módszer komoly soliditását veszélyeztetni, holmi tudományos színezetű 
dilettánskodó enciklopedismussal. Ellenkezően, mi ezt a színvonalat emelni 
akarjuk és az alapvető tudományos igazságoknak előtérbe helyezésével, vala-
mint a bölcsészeti emelkedettebb gondolkodásnak sürgetésével a tudósság re-
habilitációjának útját egyengetjük. A tudomány komolyságát és tekintélyét sem-
misem veszélyezteti annyira, mint az egyetemen dívó specialismus és specialista 
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tudós képzés. Ma már szinte odáig jutottunk, hogy tehetség, gondolkozásbeli 
erő és mélység csak másodrangú kellékké sülyedtek a tudósra nézve, a szorga-
lom, a türelem és a tényekkel való manipulálás mechanikus ügyessége mellet. 
„A mai tudomány – mondja a Rembrandt als Erzieher című német könyv szel-
lemes írója – valósággal kéjeleg a részletekben s azzal épp úgy elrontotta gyomrát, mint 
sokan tisztelői közül. A gondolkozó művész régi óhajtás, sőt újabban már gondolkozó sza-
bályokat is keresnek; ne lenne tehát végre jogunk gondolkozó tudósokat is kívánni? A 
specialismus nagy malmában a szellemi egyéniségek szétmorzsolódnak, holott valószínűen ma 
sincsenek kevesebb számmal s nem rosszabb minőségűek, mint voltak bármikor, pedig hatá-
rozott és kifejlett egyéniség nélkül semmiféle önálló alkotás sem gondolható. Innen van, hogy 
a mai tudományos életben mind jobban előtérbe jutnak s uralkodók lesznek a középszerűsé-
gek; a szellemi egyéniségek pedig kipusztulnak s helyöket elfoglalják a számok. Éles látású 
és pártokon felül álló férfiak ezt már régen felismerték, ezek az emberek mindnyájan egy-egy 
falevélen ülnek, mint a hernyók; s mindegyikök azt gondolja, hogy övé a legjobb, magával a 
fával pedig egyikök se gondol – mondta már Kleist Henrik7 –, és azóta az e fajtájú em-
berek mennyire megszaporodtak.” 

Igen, nálunk is napról napra szaporodnak s tudományos irodalmunk és 
közéletünk élővizét mint valami hínár folyják be, hogy szemlátomást elposvá-
nyosítsák. A Közli Józsefek nem egy elkeseredett lelkű író agyának teremtmé-
nyei, hanem az élet azon alakjai, kik akadémikus, egyetemi és professori tógá-
ban köztünk járnak, sőt uralkodnak is. 

 
Az újabb neveléstudománynak egyik legnehezebb, egyszersmind legszebb 

és legnemesebb feladata mindenkit saját egyéniségének megfelelő módon ne-
velni önálló emberré. A tudomány és a kor szelleme a nevelésben napról napra 
szorítja vissza azt az elavult felfogást, mely egy chablon prokrustesi8 ágyára fe-
szítette a különböző egyéniségeket. Ma a nevelő feladata nem lehet az, ami ré-
gen oly annyira divatos volt, s amelynek ma is köztünk még annyi híve van, 
hogy a tanulókat egy priori kigondolt cél érdekében egy mintába szorítsuk, ha-
nem az, hogy oda férkőzve minden egyes lelkéhez azt vezéreljük, gyámolítsuk 
abban az irányban, mely egyéniségének leginkább megfelel. 

Ma a nevelőnek kell növendékeihez alkalmazkodni s nem csupán a növen-
déknek ő hozzá. Ma mind általánosabbá kezd válni az az igazság, hogy a tanu-
lóért van az iskola és nem megfordítva, hogy nem elégséges a tanulótól egyol-
dalúan azt követelni, hogy ő alkalmazkodjék mindenben az iskolához, hanem 
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oda kell hatni, hogy amennyire csak lehetséges, az iskola is simuljon a tanulók 
egyéniségéhez. Ma azt hisszük, hogy a tanítás és a nevelés nem dresszura, vagy 
hagyományos formák szerint űzött kézműipar, hanem teremtő eljárás, lelket és 
szellemet kívánó művészkedés. Egyéniség és igaz lelkesedés nélkül csak utá-
nozni lehet, de nem egyszersmind alkotni is valamit. Sokrates, az emberiség 
egyik legnagyobb tanítója mesterségét a szobrászattal és a bábasággal hasonlí-
totta össze. A szobrászból és bábából minden igaz tanítóban kell lenni valami-
nek, hiszen a tanító és nevelő munkál a növendék jellemének plastikai kidom-
borításán és segít megszületni az értelmi és erkölcsi egyéniségnek. Ezek a kö-
rülmények kívánják meg, hogy a leendő tanár tudományos kiképzésében is fő-
tekintettel legyünk egyénisége kifejlesztésére. A mai egyetemi tudományosság 
egyik nagy bűne a proselitismus9 is. A tanárok általános vétke, hogy nem annyi-
ra önálló és szellemileg szabad embert akarnak nevelni tanítványaikból, mint 
tudós fegyverhordozót. Faust nem szerette, vagy legalább nem sokra becsülte 
Wagnert, de a Faustok, úgy látszik, kihaltak, s helyöket elfoglalták a Wagnerek. 
Tanárképzésünknek nem lesz szabad továbbra is a kisebb-nagyobb kaliberű 
Wagnerek melegágyának lenni, ha nem akarjuk, hogy tudományos, irodalmi, 
művészeti és politikai közéletünk végleg elposványosodjék. 

 
Ha az itt megpendített elvek alapján szervezzük a tanárképzés négy éves 

tanfolyamát, meg lehetünk győződve, hogy tanáraink más előkészület alapján 
fognak oklevelök birtokába jutni, mint juthattak eddig, nem a saját, hanem a 
rendszer hibájából. Nemcsak a tudomány alapvető tételeivel lesznek tisztában, 
hanem azt is tudni fogják, hogy tudományos ismereteiket miként kell alkalmaz-
ni és hasznosítani a középiskolai oktatás feladataihoz képest. E négyéves tanfo-
lyam alatt nem lesz ugyan ezután sem senki tudóssá, mint nem lett eddig sem, 
mert hiszen a tudósság nem egy pár év, hanem egy egész emberi élet munkás-
ságának jutalma, de meg fogja szerezni minden jóravaló tehetség azt a szilárd és 
mély alapot, mely feltétele a tudósságnak. 

Sokan abban a véleményben vannak, hogy a tanárképzés feladatait nem le-
het megoldani egy jól szervezett internatus nélkül. Akik így gondolkoznak, 
azok előtt a francia Ecole normale superieure képe lebeg. Fényes és nagy nevű 
egyéniségek iskolája volt minden időben ez intézet, de nagyon tévednek mind-
azok, kik hírt szereztek magoknak és az iskolának, melyben tanultak, babérjai-
kat a francia középiskolai oktatás terén szerezték volna. Az intézet növendékei 
közül csak a középszerűségek maradtak a középiskolai tanári pályán, kiknek 
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nevei bizony az Ecolera semmi különösebb fényt nem derítettek volna –, azon 
lángeszű férfiak és nagy tehetségek pedig, kik megszerezték ez intézet 
prestigeét és nevét tiszteltté tették, jóformán alig is működtek a középiskolai 
tanári pályán. Victor Cousin, Prevost Paradol, Jules Simon, Thierry, Taine, Duruy, 
Sarcey, Wolf, Pasteur, Beulé stb. első rangú csillagok a francia irodalom fényes 
egén, de alig hiszem, hogy valaki meg tudná mutatni azt a középiskolát, mely-
ben e nagy emberek, mint tanárok vagy igazgatók huzamosabb ideig működtek 
volna. 

„Mikor emlékezetben végigpillantok huszonhárom tanulótársam nevén –írja Sarcey10 
az Ecole Normalera vonatkozó emlékezéseiben – alig akadok négy-ötnél többnyire 
közülük afféle minden eredetiség nélkül való jámbor becsületes lélekre. A többieket mind egy 
sajátságos vonás bélyegzi, mely őnekik eredeti fiziognómiát11 kölcsönöz. Ritka és valóban 
különös egyéniségek gyűjteménye volt e gárda. Pedig nem mindnyájan használták fel a termé-
szet által nekik juttatott gazdag tanulmányokat. Némelyekben például első rangú tulajdon-
ságokkal bizonyos mit bánom én közöny párosult, ami őket meddőkké tevé; másokat a ha-
lál gátolt meg nagy tehetségök kifejtésében, megint mások késlekedtek s hátra maradtak a 
nehéz kötelesség vagy a családfenntartás súlyos gondja alatt, mely gyakran elnyövi a test ere-
jét, és megtöri a lélekben a kezdemény szárnyaló merészségét. Ez utóbbiak azonban kivéte-
lek. A legtöbben sikerült mégis tisztességes nevet szerezni és pedig sok helyütt: a hírlapírás, a 
közigazgatás, az ipar – sőt teszi hozzá tréfásan – a paedagogia terén is. ” 

Az utóbbi félszázadban az Ecole Normale annyi hírlapírót, publicistát, poli-
tikust bocsátott ki magából, hogy éppen nem csoda, ha a francia közönségben, 
mint Sarcey mondja, hogy az egyébként nevetséges hiedelem támadt, hogy a 
kormány ez iskolát tanárok képzésének ürügye alatt csak azért alapította és tart-
ja fenn, hogy onnét az említett életpályák számára újoncokat toborozzon. Az 
Ecolet sokan bizonyos tekintetben a korunkbeli hírlapírás szemináriumának 
gondolják. Valami különös veszedelem ugyan abban sem volna, ha egy tanár-
képző internatust állítana fel a kormány, de alaposan csalódnának mindazok, 
kik hozzá nagy reményeket fűzve, azt hinnék, hogy ebből valóságos párja lenne 
a párizsinak. Sokkal célszerűbb volna azt a pénzt, mibe egy ilyen internatus ke-
rülne, ösztöndíjak alakjában kiosztani az arra érdemes tanárjelöltek között. A 
magyar középiskolai tanárnak nemcsak az iskola, hanem a köz- és társadalmi 
élet iránt is megvannak a maga kötelességei. Hogyan teljesítse ezeket, ha az 
életből kivéve, elzárt, különleges világban nevelik fel? Budapest vagy Kolozsvár 
társadalmának légköre sokkal alkalmasabb arra, hogy benne az ifjú társadalmilag 

                                                           
10 Francisque Sarcey (1827–1899) francia újságíró és drámai kritikus 
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művelt emberekké formálódjék, mint akármilyen nálunk lehetséges internatusé. 
Ha fiatal embereket hosszasan egymás társaságára hagyunk, lehetetlen, hogy 
bennök bizonyos kaszárnyais ízlés és gondolkozás ne fejlődjék ki különösen oly 
kérdésekben, melyek a lélek legfinomabb érzéseire vonatkoznak, s oly tulajdon-
ságokat érintenek, melyek a leendő nevelőnél első rendű és lényeges feltételek. 
Gyöngédség, az embereknél való bánásmód finom nőies tapintata, a szív igazi 
melegsége s a családias érzések és erkölcsök legnemesebbjei nem szoktak ka-
szárnyákban vagy zárdákban kifejlődni. 

Ily tulajdonságok nélkül pedig csak idomító és oktató lehet valaki, de nem 
egyszersmind nevelő és tanító is. 

E négy éves tanfolyammal befejeztetnék a szakszerű előkészület, beleértve 
ebbe a paedagógiai elméleti képzettséget is. Az ötödik év volna a paedagógiai 
elméleti képzettséget is. Az ötödik év volna a paedagógiai gyakorlathoz való 
célszerű és tudatos előkészület éve. Most már csak az a kérdés, hogy hol foly-
jon le a paedagógiai gyakorlathoz való előkészület ez éve? Az egyes intézeteknél 
vagy az erre berendezett gyakorló- vagy minta-gimnáziumnál? 

Az embernek nem kell, sőt nem is szabad mindenben egyformáknak 
lenniök, sem érzésben, sem cselekvésmódban. A leendő tanárokat egyformára 
esztergályozni, mint a zongoralábat valami e célra berendezett dressirozó inté-
zetben, a legnagyobb hóbort és esztelenség lenne. Az egyöntetűség merev és 
tekintetet nem ismerő hajhászása jóra soha nem vezethet szellemi dolgokban. 
Az egyöntetűség voltaképpen nem egyéb, mint a különböző egyéneket össze-
önteni egy öntvénybe olyformán, hogy minden egyén elveszítse a maga jellemét 
s ezzel együtt értékét is. Az egyöntetűség semmi egyéb, mint brutális 
forcirozása az egyéniség elnyomásának. Az összhangzatosság pedig a különbö-
ző fokú erők és tényezők egy célra való olyatén csoportosítása, hogy abban 
mindenik erő és tényező megőrizhesse egyéniségét és értékét. Az egyhangúság 
minden egyéb, csak nem összhangzat. Az összhangzat maga az élet, az egyhan-
gúság pedig a tespedés, a halál. A tanító eljárásában harmóniára van szükség, 
nem pedig monoton egyöntetűségre s ezért a tanárképzésben is szakítani kell a 
sokak által meggondolás nélkül sürgetett egyöntetűséggel s át kell térni az össz-
hangzatosságra. 

 
Jelenleg tanáraink egy része minden előkészület nélkül fog a tanításhoz, egy 

picinyke töredék, mint próbaéves kóstol bele valamelyik intézetnél, a másik na-
gyobb rész pedig gyakorlatát az úgynevezett gyakorló gimnasiumnál szerzi meg. 
Hogy a semmi gyakorlat micsoda és mit érő, azt tudja mindenki –, hogy a pró-
baéves tanárságból micsoda haszna van a tanárjelöltnek, az nem titok az előtt, 
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aki maga próbaéves volt vagy szolgált oly intézeteknél, hol vele egyidejűen pró-
baéves tanár működött. Nem lehet azonban ily könnyen készen lenni a gyakor-
ló gimnáziumnál, már csak azért sem, mert ez intézménynek sikerült körülbelül 
két évtizeden át olyaténképpen működni, hogy voltaképpen senki se tudja máig 
sem, hogy mi is az ő igazi lényege, rendeltetése és hivatása? Ez intézetről nem 
beszélek s mikor a gyakorló gimnázium kritikájaképpen egy-két megjegyzést 
teszek, teszem azt minden konkrét vonatkozás nélkül, akadémikus elvi állás-
pontról. 

A tanárjelöltek paedagógiai gyakorlati előkészítését azért nem lehet kizáró-
an egy ilyen gyakorló gimnáziumra bízni, mert az voltaképpen, mint a 
paedagógiai szemináriumok egy különösebb fajtája, mindig egy bizonyos tu-
dományos paedagógiai iskola vagy irány hatása alatt áll s így proselita12 szerzés-
ről akarva sem mondhat le. Célja ugyan neki is üdvözíteni az embert, de csak az 
ő saját dogmájának révén. 

Szerinte Rómába mindig csak egy út fog vezetni s aki azon az úton nem in-
dult el, eltévelyedett. Az ifjú embernek, ki egy ilyen iskola kötelékébe jutott, 
nincs más módja, mint vagy feltétlenül alávetni egyéniségét az intézet uralkodó 
szellemi irányának, vagy rebellálni13 ellene. Gondoljuk el most már most, hogy 
az összes középiskolai tanárság egy ilyen intézet kebeléből kerül ki. Minő lesz 
akkor a tanárság arculata? Micsoda emberekből fog állani ez a nagy testület? 
Kétféléből. Egyik, a nagyobb a mester szavára esküvők csapata, a másik, azon 
kisebbségé, mely revoltált14 az uralkodó dogmák összessége ellen. A dogmati-
kusok és az eretnekek között a világ kezdetétől fogva sohasem volt eszmecsere, 
lelket elevenítő vitatkozás, hanem gyűlölködés, és üldöző erőszakoskodás. A 
paedagógiai türelmetlenség bizonyos tekintetben épp oly ártalmas, mint a vallá-
sos, s azért okunk sincs is annak ügyét intézményekkel biztosítani. 

 
Egyoldalúan és tévesen ítélnök meg azonban a gyakorló gimnasiumot, ha 

annak csupán rossz oldalát vennők ítéletünk kizárólagos alapjául. A gyakorló 
gimnasium nemcsak egyszerű gyakorlótere tanítani még nem tudó, vagy most 
tanuló jelölteknek, hanem, ha szabad e kifejezéssel élnem – egyszersmind 
paedagógiai kísérleti állomás is. A tanításban nem szabad megelégedni a ha-
gyományos módszerek kultiválásával, hanem értékesíteni kell a haladó 
paedagógiai tudomány vívmányait és egyes, kiváló tanítói egyének subjektiv 

                                                           
12 térített (olasz) 
13 fellázadni 
14 ellenszegül 
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színezetű eljárását. Ellenkező esetben merev formalismusnak és hagyományos 
megszokottságnak fog áldozatul esni a tanügy s az elevenül pezsgő élet helyét 
tespedés foglalja el. A gyakorló iskolában mindezen, részint elméleti, részint 
tapasztalati úton nyert igazságokat, a tapasztalás és a kísérlet próbakövére lehet 
vetni anélkül, hogy csalódás esetén a káros hatás általánosabban érezhető vol-
na. A gyakorló gimnasiumot bizonyos reformeri mozgékonyságnak kell jelle-
meznie szemben a más fajtájú s tisztán gyakorlati célok elérésére szolgáló kö-
zépiskolákkal, amelyekben bizonyos üdvös és okos conservatizmusnak kell 
uralkodni szemben minden újítással. Az ország összes tanintézeteivel egyszerre 
kísérletezni nem lehet, nemcsak azért, mert a kísérlet nem sikerülte esetén a 
káros hatás általános és legtöbbször helyrehozhatatlan lesz, hanem azért is, 
mert lehetetlen egy ország összes középiskoláit úgy berendezni, hogy azoknak 
tanári karai kivétel nélkül alkalmasok és hivatottak lehetnének, paedagógiai el-
méleteknek még csak valószínű igazságait a gyakorlatban kellő öntudattal és 
elméleti belátással kipróbálni. Pusztán gyakorlati célokat szolgáló intézmények-
től nem szabad oly feladatok teljesítését várni, melyek kísérletek eredményei 
szoktak lenni.  

 
Ilyes gyakorló gimnasiumot azonban nem elég fenntartani. Egy fecske még 

nem csinál nyarat s egyetlen szellemi irány sem szokott mozgalmat előidézni 
egymagában. Hogy gyümölcsöző eszmecsere induljon meg, oda mindenekelőtt 
két hang, két elv, és két gondolkozó fő kell. Semmi sem áll útjába, hogy Ko-
lozsvárott ne lehessen egy ilyen második gyakorló gimnasium. A mostani gya-
korló gimnasium inkább árt, mint használ azzal, hogy a maga kizárólagos dog-
máját egyedül üdvözítővé s egyedül uralkodóvá akarja tenni a magyar tanügy 
minden egyes kérdésében, s nincs egy neki megfelelő, hasonló másik institucio, 
mely működését ellensúlyozná, s a szellemeket más irányba terelve, megkorri-
gálná hibáit s megtörné a fiatalabb tanári generációban napról napra jobban 
lábra kapó dogmatismust, mely elöli a gondolkozás szabadságát s a tanításban 
oly feltétlenül szükséges egyéni önállóságot. A gyakorló gimnasiumoknak, mint 
paedagógiai kísérletező állomásoknak fontosságuk éppen abban rejlik, hogy 
eszmecserét, mozgást és elevenséget vannak hivatva belevinni a gyakorlatba, 
mely nagyon könnyen hajlandó a megszokott formák keretében mintegy meg-
kövülni. De ha csak egyetlen egy irány nyerhet egyetlen tényleg működő 
institucióban kifejezést, hogyan várhassuk azt a hatást, mely két vagy több té-
nyező közreműködésének szokott eredménye lenni. 

Nem minden ember szeret a maga mesterségének vagy mondjuk művésze-
tének egyszersmind elméleti részével is behatóbban foglalkozni. Az emberek 
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egy része s talán éppen nagyobb része több hasznot húz az élettel elevenebb 
kapcsolatban álló gyakorlatból, mint a szélesebb elméleti alapon nyugvó kísérle-
tezésből, azért azt sem kellene feltétlenül kívánni, hogy a tanári gyakorló évet 
csak a két gyakorló gimnasiumnál lehessen eltölteni. Azoknak, kik a tanításban 
inkább gyakorlatát szeretik, úgy kellene szervezni minden tankerületi főigazga-
tóság székhelyén egy-egy középiskolát, hogy bennök a szükséges gyakorlatot 
megszerezhessék. Volna tehát az országban 12 olyan középiskola, hol a tanárje-
lölt, ki nem nagy barátja az elméleti fejtegetésnek, a tanítói gyakorlat öntudatos 
ügyességét is elsajátíthatná magából az életből közvetlenebb kapcsolatban lévő 
tényleges iskolai gyakorlatból. Magától értetődik, hogy a gyakorlatszerzés e ne-
mének csak úgy lesz meg az értéke, ha ez intézetek igazgatói és tanárai valóban 
feladatuk magaslatán álló és elméletileg is képzett paedagógusok. 
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Egyed Ákos 
 

Jancsó Benedek a székelyekről és a székelyekért 
 

Bár keveset élt a Székelyföldön, csak zsenge gyermekkorát töltötte a szülő-
faluban, a háromszéki Gelencén, illetve első középiskolai éveit Csíksomlyón a 
római katolikus gimnáziumban, székelységét mindig megőrizte és megvallotta. 
Tudatos székelymagyar volt: a székelyeket a magyar nemzet részének tartotta, 
de sajátos történelmét, szerepét, erényeit nagyra értékelte. Bárhol tevékenyke-
dett egy adott időben, kereste az alkalmat és a lehetőséget arra, hogy tehessen 
valami hasznosat a Székelyföld megmaradásáért és erősítéséért. Jancsó Benedek 
életének ebből a tevékenységi köréből meríti tárgyát itt következő tanulmá-
nyom, különös tekintettel a székelyek történelméről szóló írásaira, illetve a Szé-
kelyföld érdekében kifejtett munkásságára. 

Ismert, hogy nem készült történetkutatónak, jobban érdekelte a nyelvészet 
és irodalom, de a székelyek múltja már egyetemi hallgató korában foglalkoztat-
ta. Erről később tanulságos emlékezésben számolt be. Mivel igen fontos a tar-
talma, engedtessék meg, hogy hosszasabban idézzek az emlékezéséből: „Öt-
venhárom esztendővel ezelőtt – írta 1928-ban –, mint a kolozsvári egyetem 
bölcsészeti karának másodéves hallgatója ott ültem a közönség sorában azon az 
értekezleten, amelyik elhatározta, hogy közadakozásból elégséges pénzalapot 
fog gyűjteni, hogy a magyar történetírás akkor legkiválóbbi mesterével, Szabó 
Károllyal megírassa a székely nemzet történetét. Azok közül, akik jelen voltunk: 
öregek, férfiak és ifjak, senki sem gondolta volna, hogy a székelyek története 
több mint félszáz esztendő múlva, akkor fog megjelenni, mikor vége lesz – ta-
lán örökre – annak a székely szabadságnak, amelynek mindnyájunk hite és 
meggyőződése szerint vitéz és hű katonája volt minden székely, aki a Maros, az 
Olt, a két Küküllő és a Feketeügy völgyeiben a zöldellő hegyek, a havas bércek 
s magasba nyúló sziklák tövében született. Mindaz, amit akkor a székelyek tör-
ténetéről tudtunk, alig volt egyéb történeti legendánál, hősi mítosznál s azért 
egyáltalán nem volt hiba, sem csodálatos dolog, ha azt hittük mindnyájan, hogy 
Szabó Károly tollából a székelyek története olyan szépen és ragyogóan fog ki-
kerülni, mint ahogy akkor nemcsak a mi képzeletünkben, hanem az egész erdé-
lyi magyarság lelkében is élt. Azt sem hittük volna, hogy nem Szabó Károly 
fogja megírni, hanem utóda, ki ez értekezlet után majdnem két évtizeddel ké-
sőbb mint ifjú ember veszi kezébe a tollat, amelyet a halál Szabó Károly ujjai 
közül kiragadott és több mint harminc évig dolgozik rajta.”1 

                                                           
1 Széphalom, II. évfolyam, 1928, 33–34. szám, 134. p. 
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Az idézett sorokat akkor írta Jancsó Benedek, amikor megjelent Szádeczky 
K. Lajos A székely nemzet története és alkotmánya című kiváló kötete. Hiába 
várták fiatalon a kolozsvári egyetemi hallgatók a romantikus székely históriát 
Szabó Károlytól, mert az 1890-ben bekövetkezett halála miatt nem kerülhetett 
sor a könyv megírására. Helyette, az ő örökébe lépő Szádeczky K. Lajos mun-
kája jelent meg, de már a trianoni tragédia után, 1927-ben. És nem történeti 
legendát vagy hősi mítoszt kaptak kézbe az érdeklődők, hanem „adatokból, 
tényekből, valóságból és néhány esetben valószerűségekből” összeállított tu-
dományos munkát. Ezt Jancsó Benedek kiemelkedő történetírói teljesítmény-
ként értékelte. 

De tévednénk, ha azt feltételeznénk, hogy Jancsó Benedek és társai nem 
szerezhettek maradandó tudást az 1872-ben alapított fiatal kolozsvári (később 
Ferenc József királyról elnevezett) Tudományegyetem első magyar történelem-
tanárától, Szabó Károlytól. Az ő nevéhez fűződik a Régi Magyar Könyvtár so-
rozatának, valamint a Székely Oklevéltár első három kötetének kiadása, amely-
lyel elősegítette a székely történelem tudományos vizsgálatának a lehetőségét. 
Bizonyos, hogy Jancsó Benedek is sokat forgatta és használta mindkét említett 
sorozat köteteit. Akárcsak a Székely Oklevéltárnak azokat a köteteit, amelyek 
Szádeczky Lajos szerkesztői asztaláról kerültek a nyomdába. Jancsó Benedek 
mindkét említett professzort személyesen ismerte, akiket nagyra értékelt: amint 
az előbb említettük Szabó Károlyt „a magyar történetírás akkor élő egyik legki-
válóbb mesterének” tartotta, Szádeczkyről pedig azt írta, hogy könyvéből „a 
székely nációnak sok száz esztendős történetét ismerjük meg úgy, ahogy az a 
valóságban volt. Szádeczky kalauzolója e könyvének megírásában az igazság 
keresése volt, s azért sikerült is neki valóságosan igaz székely történetet írni 
azok helyett a történeti legendák és hősi mítoszok helyett, amelyeket megszok-
tunk székely történetnek tekinteni.2 Szádeczkynek mítoszok nélkül is sikerült 
olyan székely történetet írni, amely igazolja, hogy a magyar nemzetnek „egyik 
legértékesebb része a nemes székely náció” – amivel Jancsó teljesen egyetér-
tett.3  

Jancsó Benedek nem könyvismertetőt írt, ő a székely történelmet áttekintő 
saját gondolatait is bele foglalta írásába, ezért Szádeczky könyvének néhány na-
gyobb hiányosságát is szóvá tette, például azt, hogy nem foglalkozott eléggé 
hangsúlyosan a székelyek szerepével 1848-ban, és sokkal többet szeretett volna 
olvasni a székelyek szellemi és művészeti örökségéről, amellyel a magyar kultú-
rát gazdagították. Megjegyezzük, hogy már fiatal tanárként, 1888-ban rövidebb 
írást tett közzé Gábor Áron, Az ágyúöntő székely címmel, amelyet jelzésértékűnek 

                                                           
2 Uo. 
3 A magyarságnak értékes és igen nagy történeti múlttal bíró egyik legtősgyökeresebb ága. 
Székelység. Hasonmás kiadás, Székelyudvarhely, 190. 22. p. 
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látok arra vonatkozóan, hogy milyen nagy jelentőségűnek tartotta Háromszék 
1848–1849-i hősi önvédelmi harcát a magyar szabadságharcban.4 S bár ideje 
nagy részét mindinkább a román politikai törekvések kutatása kötötte le, a szé-
kelyek történelméről később sem feledkezett meg. Például népies irodalmi 
formában 1903-ban Históriák a régi székely huszárokról címmel a francia há-
borúkba kivezényelt székely határőr csapatokról írva, egyik Csató nevű altiszt 
bravúros párbaját, és a huszárok egy győztes csatájának emlékét írja meg5 A 
következő évben Gaál őrmester című históriája viszont a porosz–osztrák hábo-
rú idejéből elevenít meg egy érdekes eseményt 6 . Azt az eseményt, hogy 
Grivicsics osztrák tábornoknak egyik rossz parancsa nyomán hogyan pusztult 
el a nagyrészt háromszékiekből álló, II. Sándor cár nevű huszárezred több száz 
katonája annak ellenére, hogy a székely huszárok bátorsága a győztesek elisme-
rését is kivívta. 

 
Hogy Jancsó Benedek a székely történelem kiváló ismerői közé tartozott 

arról tanúskodik az is, hogy Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben 
című nagy sikerű kiadvány szerkesztői őt kérték fel a Háromszékről szóló rész 
megírására, és ez az írása ma is hasznosan olvasható. A székely történelemről 
kialakított koncepcióját a Székelyek című, 1921-ben készült munkájában fejtet-
te ki tömören és lényegre törő módon. Erről írta Demény Lajos 2006-ban, a 
hasonmás kiadás megjelenésekor, hogy azt „Az eredeti megjelenéstől eltelt 85 
esztendő nem tette elavulttá”.7 Ezt teljesen elfogadva, sietek hozzátenni, hogy 
az 1922-ben közzétett Erdély története című könyvében is külön részeket szentelt 
a székely históriának.  

Természetesen nemcsak a múltja, hanem a székelyek aktuális helyzete is 
sokat foglalkoztatta. Egyetértünk Kolosváry Bálint véleményével, hogy számos 
tudományos, irodalmi vagy társadalmi alakulásban és megmozdulásban, melyek 
a magyar nemzeti érdekek védelmét tűzték ki célul maguk elé, Jancsó Benedek 
derekasan kivette részét.8 Az ilyen sokoldalú tevékenységre akkor kerülhetett 
igazán sor, amikor már a fővárosban dolgozhatott, ahol számos állami és társa-
dalmi jellegű intézmény kezdte meg működését a kiegyezés korában. 

Még kolozsvári egyetemi hallgató volt, amikor 1875-ben Budapesten meg-
alakult a Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület, tíz évvel megelőzve az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet (EMKE). Az alapítók neves 
                                                           
 4I. m. 32. p. 
5 Székely-Egyesületi Évkönyv 1903-ra. Budapest, 1904. 32–34. p. 
6 I. m. 1904. Budapest, 1905. 29–32. p. 
7 Demény Lajos: Rendkívüli összefoglaló a székelyekről. L. A székelyek. Székelyudvarhely, 
2006. 11. p. 
8 Kolosváry Bálint: Emlékezés Jancsó Benedekre. In Jancsó Benedek Emlékkönyv. Buda-
pest, 1931, 16. p. 
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személyiségek, városi törvényhatóságok, székelyföldi falvak voltak. Az alapítók 
között legismertebb gróf Mikó Imre volt, „Erdély Széchenyije”, akinek a nevé-
hez – egyebek mellett – az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) megalapítása 
fűződik.9. Nem kevésbé ismert és tisztelt volt Haynald Lajos kalocsai érsek, s 
ha nem is annyira közismert, de olyan rangos személyiségeket találunk az alapí-
tók között, mint Bonnaz Sándor csanádi püspök, Béldi Gergely Marosszék fő-
királybírója, 1876-tól Maros-Torda főispánja, báró Daniel Gábor Udvarhely-
szék főkirálybírója, 1876-tól Udvarhely megye főispánja, Kemény György 
Torda-Aranyos megye főispánja s több országgyűlési képviselő, valamint még 
1848-ból ismert személyiség: Hegyesi Márton, gróf Kemény István, Tisza Lász-
ló. Nem szándékunk az alapítók teljes névsorát közölni, de mégsem maradhat 
megemlítés nélkül Bedő Albert minisztériumi erdőtanácsos, Dósa Dániel tör-
vénybíró, Kálnoky Dénes királyi tanácsos neve. Az alapító városok közt Arad, 
Budapest, Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Szé-
kelyudvarhely szerepel. Az Egyesület első tiszteletbeli elnöke Mikó Imre gróf 
volt. Elnökké 1876-ban a székely származású (Vargyas) Hajós János miniszteri 
tanácsost választották, titkára Buzogány Áron lett. A választmányban helyet 
kapott Bedő Albert, Béldy Gergely, Daniel Gábor, Deák Farkas, Jakab Elek, 
Mikó Mihály, Szász Károly – hogy csak az ismertebbeket említsem meg. 

Az alapítás körülményei azt mutatják, hogy ennek a székely egyesületnek a 
szükségességét elsősorban a Budapesten élő, illetve hosszasan ott tartózkodó 
székely kötődésű személyiségek ismerték fel, és a hozzájuk csatlakozó magyar-
országi tagokkal együtt vitték dűlőre.  

A Székely Közművelődési és Közgazdasági Egyesület később (1899) Szé-
kely Egyesület néven működött ugyancsak Budapesten. Elnöke a már említett 
Bedő Albert, titkára Benedek Elek közismert író lett. Az Egyesület kezdettől 
fogva azt a feladatot vállalta, hogy a magyar közvéleményt tájékoztassa és moz-
gósítsa a Székelyföldön jelentkező gazdasági és társadalmi problémákról, illetve 
azok megoldása érdekében. Ezt a célját ugyan csak két évtized múltán sikerült 
elérnie. Azt világosan kell látnunk, hogy az 1902. évi csíktusnádi Székely Kong-
resszus összehívása nagyrészt az említett társadalmi szervezet kitartó munkájá-
nak volt köszönhető. És mivel az Egyesületben a századfordulótól Jancsó Be-
nedeknek kiemelkedő szerepe volt, a következőkben valamivel részletesebben 
kitérünk erre a kérdésre. 

Az 1875-ben elfogadott és 1880-ban módosított alapszabály az Egyesület 
általános célkitűzését „a székelyföldi lakosok szellemi és anyagi előhaladásának 
fejlesztésében, támogatásában” határozta meg. Ennek érdekében elősegíti a 
meglévő közművelődési és tanintézetek haladását, illetve újabbak létesítését 

                                                           
9 Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije. Debrecen, 2005.  
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javasolja, segíti a székely tanulók képzését, ismerteti a székelyföldi ipar, mező-
gazdaság, erdő- és közgazdaság állapotát, előterjesztéseket tesz azok jobbításá-
ra, szakmunkákat ajánl, pályázatokat ír ki céljai megvalósítása érdekében, figye-
lemmel kíséri a székely kivándorlás kérdését, indítványozza annak korlátozását, 
sőt meggátlását, felhívja a figyelmet a Székelyföldön előállított iparcikkek vásár-
lásának fontosságára a fővárosban és máshol az országban, kezdeményezni 
fogja takarékpénztárak alapítását.10  

Mi volt a háttere a szerveződésnek, mi tette szükségessé ennek a program-
nak a kidolgozását és közzétételét? 

A mozgalom hátterében az a felismerés állt, hogy a Székelyföld gazdasága 
lemaradt a modern irányú fejlődésben, és emiatt erős társadalmi feszültség ke-
letkezett. Az egyesület 1876-ban megválasztott elnöke, Hajós János szerint 
1848, illetve 1867 óta, tehát amióta a fejlődés keretei létrejöttek „alig-alig észre 
vehető némi fejlődés és haladás a viszonyok összességében és külön-külön is”11 
Az alapítók, akik közt nem egy jeles közgazdász, jogász, politikus is volt, felis-
merték, hogy cselekedni kell, de magát a székelységet is mozgósítani kell: meg 
kell ismertetni a fejlődést hátráltató okokat, buzdítani kell az öntevékenységet. 
Az egyesület elve az volt, hogy a székelységet „elsősorban mindig saját ottho-
nában kell segíteni”, csökkenteni kell az elvándorlást, de ha nem is lehet azt tel-
jesen megszüntetni, legalább Nyugat felé kell azt terelni a hagyományos keleti 
irány helyett.12 

Röviden szólva: már az 1870-es években jelentkezett az ún. székelykérdés, 
amely sokrétegű, sok okú jelenség volt, amelynek tanulmányozását is vállalta a 
Székely Egyesület. 

Budapesten, különösen a minisztériumokban dolgozó székelyek látták, 
hogy az állam nem kezdeményezi a Székelyföld felzárkóztatását a fejlettebb 
régiókhoz, ezért a társadalmat kell megszólítani. Ha elfogadjuk is, hogy a fővá-
rosban könnyebb volt felismerni a problémákat, nem vitatható az sem, hogy 
azok konkrét megnyilvánulási formáit csak a helyszínen, a Székelyföldön lehe-
tett pontosabban meghatározni. Ezért a székely társadalom megnyerése is el-
maradhatatlan volt. Az Egyesület nem is késett a vidéki választmányok megala-
kításával. Az első ilyen választmány Udvarhely megyében jött létre Orbán Ba-
lázs, valamint Kozma Ferenc gazdasági író közreműködésével, aztán rendre a 
Maros megyei, háromszéki és a csíki választmány is megalakult. Ezek által a 
Székely Művelődési és Közgazdasági Egyesület – a már említettek mellett – olyan 
kiváló egyéniségeket nyert meg, mint Maros megye főispánja, Mikó Mihály, az 

                                                           
10 A Székely Mívelődési és Közgazdasági Egyesület első Évkönyve 1876-ra. Szerk. Buzo-
gány Áron. Budapest, 1877.  
11 Uo. 
12 Uo. 
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író, filozófus Mentovich Ferenc és Császár Bálint, Sepsiszentgyörgy polgármes-
tere. S mert a szervezet nyitott volt és a programja is figyelmet keltett, új tagok-
ként egyetemi tanárok, akadémikusok, földbirtokosok, ügyvédek, lelkészek lép-
tek be a szervezetbe, például Ballagi Aladár, Fejérpataky László egyetemi taná-
rok, Szilágyi Sándor, Thallóczy Lajos, Pulszky Ferenc akadémikusok, s ne fe-
ledjük a nagy székely festőművészt, Barabás Miklóst, valamint a nagyon aktív 
Ugron Gábor országgyűlési képviselő nevét se. A tagok száma 1878-ban 510 
személy volt. 

A székelyföldi helyzet felmérésére jó alkalmat kínáltak az évente más-más 
megyében, illetve azok székhelyén tartott közgyűlések. 1876-ban Sepsiszent-
györgyön, 1877-ben Székelyudvarhelyt, a következőben Marosvásárhelyt, 1879-
ben Csíkszeredában, 1880-ban Tordán, 1881-ben pedig Kézdivásárhelyt ta-
nácskoztak 

Az Egyesület tevékenységét több irányba igyekezett kiterjeszteni. Hogy a 
székelyföldi viszonyokat alapos kutatás tárgyává tegye, az első lépések egyiké-
ben ezer forintos pályázatot írt ki a Székelyföld gazdasági és közművelődési 
viszonyainak felmérésére.13 Továbbá három tehetséges fiatalnak, köztük Köllő 
Miklós szobrásznak nyújtott ösztöndíjat a szakmai képzéshez. Kiterjesztette 
figyelmét a moldvai csángókra is, és közbenjárt azért, hogy a kézdivásárhelyi és 
csíkszeredai iskolákba csángó gyermekeket is fogadjanak. Nem késlekedett 
szakértőket felkérni a kivándorlás okainak felkutatására, amelyről 1880-ban ta-
nulmány készült, amelyet vitára bocsátottak. Láthatjuk, hogy mind olyan kérdé-
seket feszegettek, amelyek még napjainkban is foglalkoztatják a magyar közvé-
leményt és politikát. 

Az első évek igazi eredményét – a konkrét megvalósításokon túl – főleg 
abban látjuk, hogy a székelyföldi problémákat mindjobban felkarolta a sajtó: 
cikkek, elemzések, beszámolók sokasága látott napvilágot. S ha mindezek elle-
nére mégsem született olyan politika, amely a felvetett kérdések megvalósítását 
napirendre tűzte volna, az nagyrészt a korra jellemző liberális gazdaságpolitiká-
nak s e politikát foganatosító Tisza Kálmán kormányának volt a mulasztása, 
bár nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy országos viszonylatban igen je-
lentős fejlődés bontakozott ki. És tekintetbe kell vennünk azt is, hogy abban a 
korban a kormányok gazdasági beavatkozásának lehetőségei korlátozottak vol-
tak. 

Az első öt évet mérlegelve az Udvarhely megyei választmány nagyobb része 
elégedetlen volt az addigi eredményekkel. Nevükben Ugron Gábor azt kérte, 
hogy az Egyesület székhelyét Budapestről helyezzék át Marosvásárhelyre. Elő-
terjesztését azzal indokolta, hogy Marosvásárhelyről sikeresebb munkát lehet 

                                                           
13 Ennek nyomán született meg Kozma Ferenc: A Székelyföld közgazdasági és 
közmívelődési állapota.Budapest, 1879. 
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kifejteni, mint Budapestről, mert az itt élők nem látják eléggé a helyi problémá-
kat, s nagyobbrészt állami tisztviselők lévén, az egylet budapesti vezetői „érde-
keik kockáztatása nélkül nem léphetnek fel a székely érdekek mellett a kor-
mánnyal és a törvényhozó testülettel szemben”14  

Az előterjesztés heves vitát váltott ki, a közgyűlés cáfolta Ugron érveit, és 
azokat elvetve megerősítette a budapesti vezetést, a fővárost tartva továbbra is 
alkalmasabbnak arra, hogy az Egyesület székhelye legyen. De ez nem gördített 
akadályt azon kezdeményezés elé, hogy Marosvásárhelyen is Székely Társaság 
néven új szervezet alakuljon, amely fő feladatának tartotta, hogy egyesítse az 
Erdélyben és Magyarországon egyre szaporodó székely egyesületeket, és ennek 
érdekében, 1905-ben létrehozták a Székelyföldi Társaságok Szövetsége nevű 
szerveződést. Ezután a marosvásárhelyi, illetve a budapesti székhelyű két nagy 
szervezet között inkább rivalizálás, mint együttműködés volt jellemző, de telje-
sen ez utóbbi sem hiányzott. A budapesti székhelyű egyesületet erősítették az 
ott működő országgyűlési képviselők, például Bedőházy János, Benedek Elek, 
Bethlen István gróf, Sebess Dénes, Urmánczy Nándor és mások. Sokatmondó 
tény, hogy Magyarország legnehezebb éveiben, 1918 és 1920 között az előbb 
említettek közül Jancsó Benedek, Sebess Dénes, Urmánczy Nándor és Bethlen 
István gróf a Budapesten megalakult Székely Nemzeti Tanácsban hosszabb 
vagy rövidebb ideig együtt fognak működni. 

A Székely Közművelődési és Közgazdasági Egyesület – amint már említet-
tem – nevét Székely Egyesület-re változtatta, de célja ugyanaz maradt, mint ko-
rábban. Elnökké Bedő Albert miniszteri tanácsost választotta, titkárnak pedig 
Benedek Elek írót. Ettől kezdve Jancsó Benedek a Székely Egyesületnek belső 
munkatársa s befolyásos vezetőségi tagja volt. A megújuló Egyesület program-
jában már megtaláljuk azokat a gondolatokat, amelyeket a közeli, 1902. évi Szé-
kely Kongresszus programjába iktatott. Ezzel és közvetlenül a szervezőmunká-
val az 1875 óta folyamatosan működő és a század végén megújult Székely 
Egyesület nagymértékben hozzájárult az 1902 évi csíktusnádi Székely Kong-
resszus előkészítéséhez és megszervezéséhez. Erről az Egyesület 1902. évi je-
lentésében a következőket írta Jancsó Benedek: „Egyesületünk ez évi életében 
a legnevezetesebb esemény a Székely Kongresszus, melynek előkészítésében, 
rendezésében Egyesületünk vezetői, élükön Bedő Albert elnökkel jelentékeny 
részt vettek.”15 A közoktatásügyi szekcióban a „magasabb közoktatás” téma-
körének előadója volt, amiről általában megfeledkezik a történeti irodalom. 

                                                           
14 Jegyzőkönyve a Székely Mívelődési és Közgazdasági Egylet rendkívüli közgyűlésének, 
mely tartatott Budapesten, 1880. november 28-án. A Székely Mívelődési és Közgazdasági 
Egyesület Évönyve az 1880. évre. Bp., 1881. 41. p.  
15 Székely Egyesületi Képes Naptár és Évkönyv az 1902-évre. Szerkeszti Benedek Elek. Bp., 
1903. / A továbbiakban: Egyesületi Évkönyv. 
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Mielőtt az előterjesztését ismertetnénk, lássuk röviden miért volt szükség e 
nagyszabású értekezlet összehívására. Ez a kérdés bőven szerepelt a Kongresz-
szus napirendjén. A nagyszabású értekezlet hátterében az a felismerés állt, hogy 
a Székelyföld gazdasági fejlődése messze elmaradt a kor szükségleteitől, emiatt 
sokasodtak a székelyek megélhetési gondjai. Voltaképpen azokról a kérdésekről 
volt szó, amelyeket a Székely Közművelődési és Közgazdasági Egyesület, illet-
ve a Székely Egyesület évtizedek óta hangoztatott és a közvélemény elé tárt. 

Véleményem szerint: a modernizáció újabb hulláma 1848 után érte el a Szé-
kelyföldet, de hiányoztak az anyagi feltételei, és a modernizációnak meg kellett 
ütköznie a székely hagyományossággal és közgondolkodással is, amely alapve-
tően hagyományőrző, konzervatív természetű volt.16 Ehhez viszont a magyar 
törvényhozás nem találta meg a megfelelő sajátos törvényeket. Amint Benedek 
Elek találóan megállapította: 1848–1849 után „az ország átalakulása e népet, 
mely hajdan a katonáskodás fejében nemesi kiváltságokat élvezett, készületlenül 
találta s az alkotmányos éra után is a törvényhozás nem volt kellő figyelemmel 
a Székelyföldnek és népének az ország minden más vidékétől elütő viszonyai-
ra”. 

Végül az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE), a Székely Egye-
sület, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), a marosvásárhelyi 
Kereskedelmi és Iparkamara és a marosvásárhelyi Székely Társaság képviselői-
ből alakult bizottság megegyezett abban, hogy tanácskozást tartsanak „figye-
lemmel a székely nép közgazdasági helyzetére, hogy megvizsgálják a székelyföl-
di mezőgazdaság, ipar, kereskedelem és közművelődés helyzetét és olyan intéz-
kedéseket javasolnak, amelyek hozzájárulhatnak „a székely nép mai szenvedő 
helyzetének” javításához, kivándorlásának csökkentéséhez.17 A tanácskozásra a 
Csík megyei Tusnádon került sor és Székely Kongresszus néven került be a 
történelembe. 

A Székely Egyesület részéről a tanácskozáson az elnök Bedő Albert mellett 
Benedek Elek, Felszeghi Ferenc, Györffy Gyula és Jancsó Benedek vett részt. 
A Kongresszus díszelnöke Gróf Dessewffy Aurél, az OMGE elnöke és báró 
Kemény Kálmán, a főrendiház alelnöke volt, a rendezőbizottság elnökévé 
Bedő Albertet, a Székely Egyesület elnökét választották, titkárrá pedig Buday 
Barnát.18  

A jelentős eseményt Benedek Elek így méltatta: „Rég letűnt idők nagy nap-
jai látszottak megelevenedni ez esztendő augusztus havának utolsó napjain. 

                                                           
16 Egyed Ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Csíkszereda, 2006. 
Lásd A székelykérdés az 1902. évi csíktusnádi Székely Kongresszuson című fejezetet. 
17 Bedő Albert megnyitó beszéde. Lásd: A Székely Kongresszus szervezete, tagjainak név-
sora, tárgyalásai és határozatai. Bp. Hasonmás kiadás, Csíkszereda, 2001. 16. p. 
18 A szervezés részleteit lásd: Székely Kongresszus, i. m. 5–15. p. 
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Mint egykoron Agyagfalvára, úgy gyülekezett a székelység Csíktusnádra, hogy 
az ország színe elé teregessék e népnek sok és nagy bajait, s megnevezzék 
egyúttal e bajoknak gyógyító szereit is. Ez a mostani országgyűlés azonban sok 
tekintetben különbözött a régi székely országgyűlésektől. Hajdan a székelység 
összessége gyülekezett egybe, most a nép vezéremberei gyűltek egybe tanács-
kozásra, a nép maga távolról leste, figyelte, mit beszélnek  róla s szorongva vár-
ta s várja: vajon felderül-e még egyszer az ég fölötte”. A szerző nyilvánvalóan 
székely országgyűlésen a régi székely nemzetgyűléseket értette. 

A tanácskozás megnyitása után a küldöttek a székelyföld helyzetét öt szak-
osztályban elemezték és vitatták meg, elsőbbséget biztosítva a gazdasági és tár-
sadalmi kérdéseknek, figyelmet fordítva a nép erkölcsi és egészségi állapotára, a 
közművelődésre, különösen az oktatásügy helyzetére. Az utóbbi keretében Ma-
gasabb közoktatás címmel került sor Jancsó Benedek előterjesztésére. A konkrét 
javaslatok előtt saját nézeteit foglalta össze, amely tanári tapasztalatait is nyil-
vánvalóan tartalmazta. Ebből kitűnik, hogy milyen elkötelezetten viszonyult a 
Székelyföld és a székelység, különösen az ifjúság iránt, és mennyire európai 
mércével próbálta előmozdítani a felzárkózás ügyét. 

Előadását a következőkkel kezdte: „Ha tisztán a szokásos statisztikai mód-
szert követve, azt vizsgálom, hogy a Székelyföld területén hány négyzetkilomé-
terre esik egy középiskola, vagy hány ezer lakosra egy középiskolai tanuló vi-
szonyítva az ország más vidékeihez, könnyű lesz megállapítanom azt a tényt, 
hogy a Székelyföldön nincs hiány sem középiskolában, sem középiskolai tanu-
lókban. Ugyanez lesz az eredmény akkor is, ha vizsgálom azt a törekvést, sür-
gés-forgást, mellyel az okleveles székely ifjúság az életben igyekezik elhelyez-
kedni. Alább előadandó határozataimban, javaslatomban mégis a székelyföldi 
gimnáziumok számának némi szaporítását kérem. Mielőtt kifejteném az okokat, 
melyeknek alapján ezt teszem, megjegyzem, hogy a kézdivásárhelyi-kantai és 
keresztúri gimnáziumoknál tulajdonképpen csak gyorsítani akarom a főgimná-
ziummá fejlesztés megindult folyamatát.”19  

Új gimnázium felállítását tehát Tordán és Gyergyószentmiklóson látta 
szükségesnek. Torda ugyan nem tartozott a Székelyföldhöz, de az 1876-os köz-
igazgatási átszervezéstől az Aranyosszéket is magába foglaló Torda-Aranyos 
megye székhelye volt, és régi törekvése volt egy gimnázium alapítása. Gyergyó-
szentmiklóson a közlekedési viszonyok nehézségei és a kulturális helyzet kéri a 
középiskolát – érvelt javaslatai mellett Jancsó Benedek. Javaslatai egyik – nem 
mellékes – célja a középiskolák megfelelőbb területi elosztása volt.  

Azt is kiemelten fontosnak tartotta, hogy az új iskolák bentlakással és ét-
kezdékkel is rendelkezzenek, amelyhez állami segítséggel juthatnának hozzá. A 
régebbi római katolikus és református gimnáziumok mellett már vannak ilyen 

                                                           
19 Székely Kongreszus. 327. p. 
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intézmények, de azok nem felelnek meg a fokozott igényeknek sem tanulmá-
nyi, sem higiéniai szempontból. 

Jancsó Benedek szerint „segédtanítókat” is alkalmazni kellene, akik az ifja-
kat segítenék a tanulásban, főként az idegen nyelvek elsajátításában, mert pilla-
natnyilag „egyetlen nyugati nyelven sincs jártassága” a székely fiataloknak. Nagy 
hiányosságnak tartotta, hogy a Székelyföldön nincsen leányok számára közép-
iskola. „Ha gondoskodunk a székely fiúk kellő középiskolázásáról, a székely 
lányokét sem szabad elhanyagolnunk. Nem tartom célszerűnek, hogy a Székely-
földön egyetlen középiskolai jelleggel bíró felső leányiskola sincs. Okvetlenül 
szükségünk van egy ilyen, a budapesti állami felső leányiskola mintájára leány-
gimnáziumi tanfolyammal is összekötött felső leányiskolára és nevelőintézetre a 
Székelyföld valamelyik pontján”.20 Egy ilyen intézmény székhelye lehetne sze-
rinte Marosvásárhely vagy Székelyudvarhely. Időszerű az is, hogy a székely ta-
nulóifjúság a technikai pályák felé is forduljon. Gondolatait az a szempont is 
vezette, hogy a középiskolát végzett ifjak számára „lehetővé legyen téve maga-
sabb tanulmányait a legnyomasztóbb anyagi gondoktól mentesen folytatni.” 

Jancsó Benedek nem gondolkodott csak a székelységben, hangsúlyozza, 
hogy amit ő a székelyföldi középiskolák helyzetéről előterjeszt „nem is tisztán 
székely ügy, hanem összefüggésben áll a magyar felsőbb iskolák tanulóinak 
anyagi és erkölcsi helyzetével”. A Székelyföldön úgy kell nevelni és oktatni a 
fiatalokat, hogy ők „a magyar társadalom vezető elemei között is” érvényesülni 
tudjanak.21 

Szaporítani kell azon értelmiségiek számát „akiket a francia úgy szokott ne-
vezni: „les hommes superierieurs”. 

A fentiek kifejtése után, gondolatai összefoglalásaképpen javaslatait két 
nagy csoportban terjesztette elő.  

A.  

1. A kézdivásárhelyi-kantai római katolikus és a székelykeresztúri unitárius 
gimnáziumok állami segítséggel nyolc osztályú teljes gimnáziumokká fejlesz-
tendők és megfelelő intézményekkel látandók el.  

2. Tordán teljes nyolc osztályú, Gyergyószentmiklóson pedig négy osztályú 
algimnázium létesítendő, de az ottani polgári iskolákat továbbra is fenn kell tar-
tani.  

3. Marosvásárhelyt vagy Székelyudvarhelyt konviktussal, nevelőintézettel 
összekötött hat osztályú felsőbb leányiskolát alapítanak. 

                                                           
20 Uo. 328. p. 
21 „Ha azt akarjuk, hogy a székely értelmiség a magyar társadalom vezető elemei között is 
érvényesüljön, mégpedig a maga teljes súlyával, e színvonalat okvetlenül emelnünk kell.” 
(Székely Kongresszus, 329. p.) 
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4. Az új állami gimnáziumok helyi viszonyok szerint ingyenes vagy félin-
gyenes helyekkel látandók el.  

5. A tandíjakat és más költségeket állami segítséggel lehet csökkenteni. 
 
B.  

1. Azok a Kolozsvárt már fennálló római katolikus, református és unitárius 
egyházi intézetek és intézmények, amelyek a székelyföldi egyetemi hallgatókat 
teljes ellátásban részesítik, vagy bentlakással és más módon támogatják tanul-
mányuk idején, állami segítséggel fejlesztendők és bővítendők.  

2. A kolozsvári és budapesti „menza-akadémikák” részesüljenek állami tá-
mogatásban, hogy szolgáltatásaikat „a székelyföldi tanulók a lehető legnagyobb 
számba vehessék igénybe”.  

3. A budapesti különböző egyetemeken, főiskolákon és máshol, így a mű-
egyetemen, állatorvosi főiskolán, keleti kereskedelmi akadémián, rajztanárképző 
intézetben, festészeti és zeneakadémián, valamint a selmecbányai erdészeti és 
bányászati főiskolán több ösztöndíjat kell alapítani, hogy „e szakmákban is kel-
lő számú székely ifjúnak tétessék lehetővé a tanulás”.  

4. Létesüljön legkevesebb három olyan ösztöndíj a székelyföldi középisko-
lai tanárok számára, hogy a törekvőbbeknek lehetőségük legyen magukat vala-
melyik külföldi egyetemen tovább képezni.  

5. Ilyen ösztöndíjak, ún. utazási-képzési célokra a technikai, orvosi és fel-
sőbb művészeti intézmények végzettjei számára is alapíttassanak.  

6. Lehetővé kell tenni a magasabb tudományos képzettség megszerzésének 
megkedveltetését is. Ennek érdekében a marosvásárhelyi Teleki Könyvtár, a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, a közelebbről alapított 
Székelyudvarhelyi Múzeum és a Csíkszeredában még ezután létrejövő Csík Me-
gyei Múzeum „kellő színvonalon álló vidéki múzeumokká” fejlesztendők. A 
múzeumok és a középiskolák között szorosabbá kell fűzni a kapcsolatot, hogy 
az előbbiek a közművelődés megannyi forrásai lehessenek. Ilyen módon – foly-
tatódik Jancsó Benedek előterjesztése – megyénként „magasabb fokú közmű-
velődési központok alakulnának, amelyekből kiindulva s amelyeknek körében a 
székelység tudománnyal foglalkozó egyénei csoportosulva, megindítói és veze-
tői lehetnének a népegyetemi előadásoknak, az ún. University Extension tevé-
kenységének. 

 
Kétségtelen, hogy Jancsó Benedek jól átgondolt és korszerű javaslatot ter-

jesztett a csíktusnádi Székely Kongresszus elé. Olyant, amely tekintetbe vette az 
európai fejlődés szintjét, de a magyarországi helyzetet is, amikor a székely ifjú-
ság oktatásügyének tervét kidolgozta. Ismeretes, hogy már tanárként tudomá-
nyos kutatással is foglalkozott, könyveket publikált az irodalomtörténet és a 
nemzetiségi kérdés köréből, és forrásait mindig szakszerűen használta fel. 
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Az előbb ismertetett kongresszusi előterjesztésére is az alaposság, de a jövőbe 
tekintés is jellemző volt. Amint írta: a székely ifjúságot képessé kell tenni a kul-
túra és a tudomány eszközeivel arra, hogy elfoglalhassa méltó helyét a magyar 
vezetőréteg körében.  

Előterjesztését „helyesléssel” fogadta a szakosztály, majd többen hozzá-
szóltak és néhány újabb javaslatot is tettek. 

Zakariás János brassói küldött köszönetet mondva az előadónak kifejtette, 
hogy téves a székely ifjak azon törekvése, amely szerint boldogulásukat Buda-
pesten és az ország más központjaiban keresik, holott a Székelyföldön volna 
nagy szükség rájuk. Kérte: a Kongresszus hozzon határozatot arról, hogy az 
alapítványi pénzeket és más támogatásokat igénybe vevő székely fiatalok köte-
lesek legyenek „lehetőleg a Székelyföldön letelepedni”, élethivatásukat itt telje-
síteni.22 Ugron Gábor, Udvarhely megye küldötte az előadói javaslathoz „nagy-
részt hozzájárul, csak néhány árnyalatban tér el” attól. Szerinte a Székelyföldön 
kereskedelmi akadémiát is kellene létesíteni,23 mert ha „a székely nép vagyono-
sodni és a magyar faj érdekeit kellően szolgálni akarja, a kereskedelmi pályához 
kell fordulnia”. Dósa Ferenc „égetően sürgősnek tartotta, hogy Tordán közép-
iskolát alapítsanak. Ferenczi Károly plébános a gyergyószentmiklósi algimnázi-
um létesítését tartotta fontosnak.24  

A hozzászólásokhoz Jancsó Benedek nyugodt hangvételű véleményeket fű-
zött. Csatlakozva Ugron Gáborhoz, nem teszi magáévá Zakariás János indítvá-
nyát, szerinte nem szükséges kimondani, hogy „a székely ifjúság a Székelyföld-
nek szentelje erejét, tehetségét.” A maga példájára hivatkozva kijelenti, hogy 
minden székely szívesen maradna a szülőföldjén, és működnék ott és nem ide-
genben vagy akár Budapesten. De például, ha valaki a zeneművészetben sze-
retné magát képezni, nem teheti azt a Székelyföldön. Nem tartja kivihetőnek 
Ugron Gábornak azt a javaslatát sem, hogy a Székelyföldön kereskedelmi aka-
démiát alapítsanak. Kitart saját indítványa mellett: a székely ifjak alapítványok 
segítségével elvégezhetik a budapesti kereskedelmi akadémiát. Ha szívesen is 
látna, például Csíkszeredában egy kereskedelmi akadémiát a székely ifjak szá-
mára, meggyőződése szerint annak végzettjei nem tudnának elhelyezkedni, hi-
szen a budapesti intézmény látogatói is ilyen gondokkal küzdenek.25  

                                                           
22 Zakariás János azt is kívánatosnak tartotta, hogy a községi jegyzői állásokat lehetőleg 
székely ifjak töltsék be.  
23 Nem ért egyet Zakariás Jánossal abban, hogy a székely fiatalok ne hagyják el a Székely-
földet, szerinte egész Magyarországon vagyont és szeretetet kell keresniük, ami hozzájárul 
ahhoz, hogy a Székelyföldön vagyonosodni és szellemi erejében erősödni tudjon. 
24 Ferenczi Károly utalt arra, hogy a gyergyói papság memorandumot terjesztett be a 
gyergyószentmiklósi algimnázium ügyében.  
25 Székely Kongresszus, 331. p. 
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A szekció ülését vezető Sándor József elnök megköszönte Jancsó Benedek 
előterjesztését, s javasolja annak elfogadását, illetve a Kongresszus elé terjeszté-
sét. 

 
Nem lehet vitás, hogy Jancsó Benedek a munkahelyén, valamint a Székely 

Egyesület vezetőségi tagjaként igyekezett elősegíteni, hogy javaslatai a gyakor-
latban megvalósuljanak. Ezt igyekezett vállalni a Székely Egyesület vezetősége, 
amelynek 1902. évi jelentésében ezeket olvassuk: „E kongresszusnak a Székely-
földre és népére való nagy fontosságát nem kell bizonyítgatnunk, s azzal is tisz-
tában vagyunk mindnyájan, hogy az igazi munka csak most kezdődik: a Kong-
resszus határozatainak megvalósítása. A Székely Egyesület természetszerűen, 
amint kivette részét a kongresszust előkészítő munkából s magának a kongresz-
szusnak vezetéséből, teljes erkölcsi és anyagi erejével fog munkálni a kongresz-
szuson hozott határozatok megvalósításán is, minek már reális nyomát is találja 
a t. közgyűlés a jövő évi költségvetési előirányzat egyik tételében.”26 A további 
kutatás feladata annak kimutatása, hogy előterjesztései valóban mennyivel járul-
tak hozzá a székelyföldi közoktatás és közművelődés fejlődéséhez. Azonban 
nem nehéz észlelnünk, hogy a Székely Kongresszus után a Darányi Ignác föld-
művelésügyi miniszter vezetésével kibontakozó ún. székely akció lebonyolítá-
sában nem a budapesti Székely Egyesületre, hanem a marosvásárhelyi Székely 
Társaságra támaszkodott.27 De voltaképpen az erre a célra felállított Székelyföl-
di Miniszteri Kirendeltség, amelyet Sándor János Maros-Torda megye főispánja 
irányított egy ideig, kapott megbízatást. Holott a közvélemény Bedő Albert ki-
nevezésére számított, aki – amint láttuk – a Székely Kongresszus elnöke volt. 
Ennek következtében a budapesti Székely Egyesület fokozatosan vesztett abból a 
társadalmi támogatottságából, amelyet korábban élvezett. Ezt abból is lemér-
hetjük, hogy Jancsó Benedek az 1907. évi közgyűlésen szóvá tette: tenni kellene 
valamit, hogy az Egyesület iránt nagyobb legyen az érdeklődés a székely társa-
dalom körében.28 Erről határozat született: az Egyesület Emlékiratot intéz a 
székelyföldi főispánokhoz ebben a kérdésben. Ugyanez a közgyűlés elhatározta 
a székelység anyakönyvének összeállítását és egy székelyföldi célokat szolgáló 
pénzalap létrehozását is.29 De ez a kérdés már nem tartozik dolgozatom keretei 
közé. 

A székely akció nem tudott igazán kibontakozni – bár a kormányzat részé-
ről nem hiányzott az akarat –, mert a világháború kitörése ezt megakadályozta. 
                                                           
26 Jelentés a Székely Egyesület 1902. évi működéséről. Székely Egyesületi Évkönyv az 
1904. évre. 105. p. 
27 Balaton Petra: A székely akció története. Források I/1. Bp., 2004. Cartofil. 50–58. p. 
28 Székely Egyesületi Évkönyv az 1909. évre. 46. p. 
29 Ezt eredetileg a Székely Társaságok Szövetsége határozta el. Ehhez csatlakozott a Szé-
kely Egyesület.  
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Közismert, hogy Jancsó Benedek mind a világháború előtti években, mind a 
háború idején a román politikai törekvésekre összpontosította figyelmét. A vi-
lágháború után a trianoni döntés következtében Erdély és benne a Székelyföld 
román uralom alá került, a székelység szerepe azonban az erdélyi magyarság 
életében nem csökkent, sőt fokozódott. Így látta ezt Jancsó Benedek az 1921-
ben írt A székelyek című rövid összefoglaló munkájában. Szerinte a székelység 
mind a Magyar Királyság, mind az Erdélyi Fejedelemség idején katonai honvé-
dő szerepet vállalt, és a Habsburg-hatalom keretében is kiemelkedő szerepe 
volt a magyar örökség mentésében és gyarapításában. „A magyar hadi történe-
lem arra tanít – írta Jancsó Benedek –, hogy a székelyek voltak századokon át 
az a gát, melyen megtört minden hódító áramlat, amely a magyar államot kelet 
felől fenyegette. Erdély volt Magyarország keleti védőbástyája mindig, és e bás-

tyának legerősebb őrtornya a Székelyföld, 
ahol a veszedelem idején meggyújtották a 
máglyákat a tűzhalmokon és a nép a fi-
gyelmeztető harci kürtök riadóját hallva, 
ment a harc mezejére küzdeni vagy meg-
halni Magyarországért és a székely sza-
badságért.”30 

Azonban az, hogy a székelység máig 
megtartotta az ősi szállásterületét, ugyan-
olyan mértékben volt köszönhető annak, 
hogy békés időkben földjét nagy szorga-
lommal művelte meg és teremtette elő a 
család megélhetésének anyagi feltételeit. 
És gazdagítva őrizte hagyományait, mely-
ben a szülőföld szeretete a székelységnek 
a legféltettebb lelki tulajdonsága volt. 
Ilyen volt Jancsó Benedek legféltettebb 
lelki tulajdonsága is. 

 
 

Forrás: Jancsó Benedek emlékezete. Budapest, 2011, Jancsó Alapítvány. 

                                                           
30 Székelyek, i. m. 56. 
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Ozsváth Judit 
 

Egy neveléstörténész találkozása Jancsó Benedekkel 
 

Jáki László Szinnyei József- és Trefort Ágoston-díjjal kitüntetett, valamint 
államtitkári elismerésben részesített neveléstörténész kutató, volt egyetemi és 
főiskolai oktató, főtanácsos, könyvsorozat- és lapszerkesztő számos érdeme 
mellett az 1854–1930 között élt neves erdélyi származású polihisztor, Jancsó 
Benedek talán leglelkesebb kutatója és népszerűsítője. Jancsó Benedek életmű-
vét kötetbe is foglalta és számos tanulmányban tette közzé. Mindezek mellett 
úgy érzem, Jáki László és e méltatlanul keveset emlegetett szellemi nagyság kö-
zött valami „több” is van az említetteknél. Az alábbi beszélgetésben erről is 
kérdeztem őt.  
 

Milyen módon találkozott Jancsó Benedekkel? Miként hatott ez az emberöltővel 

korábban élt tudós az ön életére és (pedagógiai) gondolkodására? 
 

– Hosszú életem során sok „találkozásom” volt. Első találkozásom egye-
temista koromban történt, amikor felfedeztem Tessedik Sámuelt. Megragadott 
aktivitása, emberszeretete, kezdeményező készsége. Talán nagyképűségnek hat, 
de mintha mindhárom tulajdonságot „örököltem” tőle. 

Az aktivitás, tenni akarás egyik alaptulajdonságom. A hallgatóknak mindig 
idézem: Tessedik fákat ültetett Szarvason, amit a falu bikái tönkretettek, és 
amikor panaszra ment, közölték: ha nem ültetett volna fákat, akkor a bikák 
azokat nem tudták volna tönkretenni. Tessedik óta visszatérő alapgondolat szá-
momra. Azóta is a közönyt, az érdektelenséget az egyik legnagyobb bűnnek 
érzem.  

Ha újra születnék, etológus lennék. 
Most olvastam, hogy van egy denevér-
fajta. Kis, húszas létszám körüli kö-
zösségekben élnek. Éjjel „dolgoznak”, 
táplálkoznak, reggel megvizsgálják 
egymást, és aki kevesebbet evett, an-
nak visszaböfögik a saját eledelüket. 
Hihetetlen, de ilyenkor a 21. századra 
gondolunk: az önzésre, a másokkal 
szembeni közönyre… 
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Említettem a sok találkozásomat. Sok mindennel foglalkoztam. Ez adódott 
az elmúlt évtizedek változásaiból, munkahelyek megszűnéséből, megélhetési 
gondokból, publikálási lehetőségekből és egyebekből. Meg kell említenem, 
hogy nem voltam egy pártnak sem tagja, és így mindig kétszer annyit kellett 
dolgoznom, hogy fennmaradjak, hogy elfogadjanak. Mindezekhez bizonyára hi-
báim is hozzájárultak. Sok minden érdekelt, s ez időközönként a színvonal ro-
vására is ment. Nincs „életművem”, csak szándékok sokasága. Sok-sok kezde-
ményezésem közül példaként említem, hogy nyugdíjas koromban elkezdtem 
egy könyvsorozatot elindítani. Ebben jelent meg Jancsó Benedek is. Központi 
költségvetési támogatás nélkül is az 55. füzet kiadásánál tartunk. Egy másik ré-
gebbi példa: kezdeményeztem egy film készítését, amely az 1920-as évekből 
mutat be egy osztatlan iskolai tanítási órát a tapolcai iskolamúzeumban, korhű 
környezetben, a gyerekek korhű ruhában. Mindezekben ragaszkodtam a hite-
lességhez. Ezért a korabeli szokásoknak megfelelően a gyerekek a tanítót várva 
skandáltak: mondták az egyszeregyet, és mondták, hogy Magyarország határai a 
Kis-Kárpátok – Nagy-Kárpátok… E mondat miatt a film lejátszását megtiltot-
ták. De közreműködtem egy CD készítésében is, melyen a régi taneszközök 
sokasága látható. Több kiállítást is szerveztem Tatán, Keszthelyen, de amire 
leginkább büszke vagyok: Ercsiben, Eötvös Loránd egykori lakhelyén beren-
deztem egy kiállítást… Mindezt nem dicsekvésként említem, pusztán csak azt 
igyekeztem igazolni, hogy miért fő ellenségem a közöny, az érdektelenség. 

Talán ez az utolsó „találkozásom” – mivel 83 éves vagyok – Jancsó Benedek-
kel. 

Ő is – és Tessediktől Jancsóig mindazok, akikkel foglalkoztam –, hatottak 
rám, hiszen a kutató általában kicsit szerelmes is lesz abba, akivel foglalkozik.  
 

– Jáki tanár úr mögött több mint nyolc évtizedes életút, egy teljes életpálya áll. 

Hogyan tekint vissza az elmúlt időre? Melyek a legnagyobb örömei és büszkeségei? 
 

– Örömforrásom számtalan, hiszen egy kutatónak minden nap öröm, de ha 
rangsorolnám ezeket, akkor a legnagyobb örömet a hallgatók jelentették éle-
temben. Pályafutásom során soha nem volt konfliktusom. A közelmúltban az 
utcán „nyakamba esett” egy idős hölgy. Közel ötven éve neveléstörténetet taní-
tottam a Testnevelési Főiskolán, ahol ez természetesen melléktárgy volt A 
hölgy egykori tanítványom, akkor gyönyörű atléta, megismert, örült nekem, 
idézett tőlem. Ilyen és hasonló élmények erőt adnak. Hasonló öröm, amikor 
egy könyvemből idéznek. Tavasszal Kolozsváron jártam egy ismerősömnél, 
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ahol a könyvespolcán megpillantottam az általam kiadott sorozatban a tudós 
premontrei fizikusról, Kuncz Adolfról írt könyvet. Talán nagyképűnek tűnik, 
de büszke voltam rá. És talán nem félreérhető, hogy ott, Kolozsváron rögtön 
elkezdtem kapcsolatot keresni a Kuncz Aladár Alapítvánnyal, talán sikerül egy 
új könyv anyagi feltételeit megteremteni. 

 

– Kihívásokkal teli korban élt és dolgozott, ám lelkesedését, munkakedvét máig 

nem veszítette el. Miből merített és merít erőt mindehhez?  
 

– Sokat dolgozom, de számomra ez nem munka. Talán furcsa így megfo-
galmazni, az egész életem egy nagy „szórakozás” volt. Az aktivitásommal nincs 
baj, de a lelkesedéssel már időközönként gondjaim vannak. Egy időben foglal-
koztam a pedagógia jövőjével. Tartottam is pár előadást e témakörből, de aztán 
elbizonytalanodtam. A pedagógia központjában mindig az értékek voltak, és 
most – a jövő körvonalait látva – az értékek egyre nehezebben találhatók. A 
világ mindig is változott, az értékek is kisebb-nagyobb mértékben módosultak, 
de a 21. századi változások egyre gyorsabbak, olyan mértékűek, hogy ezek fel-
dolgozására nem vagyunk felkészülve. Szoktam említeni a hallgatóimnak, hogy 
a közösségi beállítottságú Athén fénykorától pár száz év – azaz több generáció 
– kellett ahhoz, hogy egy új szemlélet talajt kapjon (Epikuroszra, Epiktétoszra, 
Senecára stb. gondolok). Ma már egyértelmű, hogy a gyorsulás értékválsághoz 
vezet. A vallás által képviselt örök emberi értékek jelentenének megoldást, de 
ezzel a segítséggel, támasszal – sajnos – egyre kevesebben élnek.  
 

– A bibliai példabeszéd azt mondja, hogy a fényt adó gyertyát nem rejtjük el, ha-

nem tartóba helyezzük, hogy világítson mindenkinek. Feltételezem, hogy valami 

„megvilágosítót” tapasztalhatott tanár úr Jancsó Benedekkel kapcsolatosan is, 

ezért helyezte őt „gyertyatartóba”. Kérem, mutassa be őt olvasóinknak! 
 

– Jancsó valóban „világított”. Külön-
leges ember volt, aki az élet számos terü-
letén tudott értékeket képviselni, újat adni. 
Én természetesen pedagógiai nézeteit he-
lyezem előtérbe, bár tudom, tudjuk, hogy 
kiváló történész volt. Irodalomtörténeti 
munkái ma is alapforrást jelentek a kuta-
tók számára, és ugyancsak időt állók a 
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nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó írásai. E bonyolult problémát történelmi 
rálátással, hatalmas forrásismeret birtokában, és ami a legfontosabb, nagy tár-
gyilagossággal kezelte. Jancsó nem a könyvekben találkozott a nemzetiségi 
problémával, hiszen Gelencén született, ott tanult, és Kolozsváron végezte az 
egyetemet. Meggyőződésem, hogy van mit tanulnunk tőle, és a Jancsó Benedek 
Alapítvány sok mindent meg is tesz, hogy megismerjük ezt a különleges embert. 
Könyveit bemutattuk Gelencén, Kolozsváron, Budapesten több helyen, de ta-
lán, hogy a legfontabbat említsük: az Országházban is. 
 
– Egyik merész vállalkozása a középiskolai reformtervezet kidolgozása volt. Ta-

nár úr több ponton is elismerően szól erről a munkáról, bár azt sem hallgatja el, 

hogy e tervezet előterjesztését nem övezte nagy öröm. Melyek az erős pontjai ennek?  
 

– A középiskola az oktatásügy legérzékenyebb pontja minden oktatási 
rendszerben. Így volt ez száz évvel ezelőtt, és így van ez ma is. Társadalmi, gaz-
dasági, pedagógiai, pszichológiai és más problémák sokaságát kell összehangol-
ni. Többek között a népiskola és az egyetem közötti oktatásnak figyelembe kell 
venni, hogy mire építhet, de azt is, hogy mi lesz a középiskolát elhagyókkal. 
Milyen ismeretekkel lehet a szellemet úgy kiművelni, hogy az iskolát elhagyó 
fiatal alkalmas legyen „mindenre”, a felsőfokú tanulmányokra éppúgy, mint a 
mindenkori gazdasági-technikai követelmények által igényelt munkaerőpiacon 
megfelelni. A kérdés tehát az, hogy a humán vagy a természettudományi isme-
reteket, az úgynevezett reáliákat kell középpontba állítani? Nyitott és megoldás-
ra váró kérések sora volt ez Jancsó korában is éppúgy, mint ma is.  

Mint neveléstörténész, érthetően nagyon kedvezően ítélem meg, hogy a 
középiskolával kapcsolatos tervét Jancsó a történeti előzmények elemzésével 
kezdi. Tervének lényege, hogy a korabeli gyakorlattal szemben egységes közép-
iskola kell, a differenciálást egy iskolatípuson belül kell megoldani. Jancsó há-
romszintes, kilencosztályos középiskolát javasolt. Az első három év elegendő 
lenne arra, hogy különválasszák az értelmiségi életpályára készülőket azoktól, 
akik ilyenre alkalmatlanok. Őket a szakiskolák felé kellene irányítani. A közép-
iskola második, az úgynevezett középső szakaszában azok tanulhatnának, akik a 
tudományos pályák felé orientálódnak. A harmadik szakaszában tanulók már a 
továbbtanulási szándéknak megfelelően humán vagy reál tagozaton készülhet-
nek fel egyetemi tanulmányaikra.  
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Jancsó a középiskolai reformmal kapcsolatban tantervi kérdésekkel is fog-
lalkozott, és jellemző módon idevonatkozó gondolatait is átjárták a pszicholó-
giai szempontok, az életkori sajátosságok figyelembevétele. Szerinte a gimnázi-
umi tanterv egyik hibája, hogy az alsóbb osztályokban nem nyújtja azt a szelle-
mi táplálékot, melyet ez az életkor megkíván. E korban írja „a fiú szelleme ér-
zéseit és képzelmét foglalkoztató táplálékot kér s a Tanterv helyette grammati-
kát nyújt, melyre eddigelé még soha legnagyobb ellensége sem tudta ráfogni, 
hogy az érzést és a képzelmet csak legtávolabbról is érintené.” Szellemes ha-
sonlattal él: a virágnak napfény, világosság kell, de mi a gyereket levisszük a 
pincébe. Az életkori sajátosság figyelembevétele visszatérő gondolata Jancsó-
nak. Az állatkertben sétál gyermekével, aki megfigyeli ugyan a madarak tollaza-
tát, de érdeklődését inkább a mogyorót feltörő mókus kelti fel. Számára ebből a 
tanulság, hogy a tanterveknek jobban figyelembe kell venni a tanulók életkorát. 

Sajnos úgy érzem, hogy Jancsó középiskolával kapcsolatos gondolatai mai 
napig nem találtak kellő visszhangra. 
 

– Kérem, ismertesse bővebben Jancsó Benedek – ma is aktuálisnak látszó – peda-

gógiai szemléletét! 
 

– Számomra Jancsó pedagógiai nézetei jelentik a legnagyobb izgalmat. 
Közhelynek tűnik, de Jancsó mindenben megelőzte korát. A 19. század utolsó 
éveiben, amikor tanári munkáját megkezdte Pancsován, majd Aradon, Magyar-
országon a pedagógiai gyakorlatot a konzervativizmus jellemezte. A pszicholó-
gia tudománya még csak nagyon a kezdeteteknél tartott, de ezen belül a gyer-
mekpszichológia területünkön csaknem ismeretlen volt. Csak a századforduló 
után kezdte meg éreztetni hatását egy korszerű gyermekszemlélet, mely az élet-
kori sajátosságok felismerésén, illetve annak elfogadásán alapult. Jancsó ezen a 
területen is forradalmian újszerű volt. 1889-ben a következőket írja: „Az orvosi 
tudomány csodaszereket nem ismer. A bölcsek kövét a chemika többé nem 
keresi. Miért kellene tehát azt hirdetni és hinni, hogy a paedagogiának megvan-
nak a maga csalhatatlan receptjei. A nevelés, a tanítás inkább művészet mint 
tudomány. Mire való tehát a lélek inspirációját, az egyéniség közvetlen hatását 
kitörölni, vagy belefojtani a methodikai szőrszálhasogatások hínárjába, admi-
nisztratív paragrafusainak útvesztőjébe, vagy elnyomni azt a prioristikus tudálé-
kosság gőgjével.” Pedagógiájának minden sorát mélységes humanizmus, gyer-
mekszeretet, elkötelezett közösségi szemlélet és hazaszeretet jellemezte. Ezek 
egységéből állt össze nagyszerű személyisége.  
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A fiatal aradi tanár szemléletére jellemző volt, hogy amikor tanulói játék 
közben véletlenül kővel megdobtak egy arra lovagoló katonatisztet, neki – mint 
osztályfőnöknek – feladata lett volna szigorúan büntetni. E helyett az „ügyet” 
csúnya szóval élve: „elkente”. Személyiségére, nyitottságára jellemző, hogy ké-
sőbb a megbántott tiszttel összebarátkozott, és megállapították, hogy a harcias 
tanulók idővel jó katonákká válhatnak. A másik eset talán még érdekesebb. 
Jancsó kisfiával az erdőben sétált. A gyerek megunta a sétát, mivel a gyerekek-
nek ez nem alapigénye. Az apa, hogy elérje a célját – a további sétát –, nem 
győzködte a gyereket, nem követelte a további sétát, nem bonyolódott hosszú 
fejtegetésbe az egészségről meg a jó levegőről, hanem keresett egy botot, azt 
kinevezte lónak, amivel a fiatal „huszár” boldogan lovagolt tovább. Ez az élet-
kori sajátosság felismerésének klasszikus példája. Nem a gyermek életkorától 
idegen követelés, hanem az életkort, a gyermek igényeit figyelembe vevő peda-
gógiai megoldás keresése a járható út. Tudjuk, hogy a pedagógia válságban van. 
Adódik ez a már említett értékválságból, valamint abból, hogy nem találjuk 
meg a helyes arányt a gyermeki személyiség tisztelete és a társadalmilag indo-
kolt elvárások, követelmények között. Napjainkban lemondunk a követelésről, 
feladjuk a célokat, és hogy ez mihez vezet, ezt sajnálatosan tapasztaljuk. 

Korszerű pedagógiai gondolatait sorolhatnánk, de itt most csak egyet, a tes-
ti neveléssel kapcsolatos gondolataira utalunk. Nem a televízió, a számítógép, a 
mobiltelefon okozta károsodások korában, hanem száz évvel ezelőtt felismerte, 
hogy a tanuló szellemi terhelése növekedni fog, és „Nincs más védelmi eszköz, 
mint lehetővé tenni, hogy ifjúságunk testileg is megbírja a ráhalmozott ideg- és 
izomemésztő szellemi munkát.” Megdöbbentő, hogy száz évvel ezelőtt megfo-
galmazza: a történelem során egyetlen időszakban sem volt az értelmi munka 
mennyisége iránt támasztott igény akkora, mint most. Jancsó idevonatkozó 
szemléletére mi sem jellemzőbb, hogy a német testneveléssel szemben az angol 
játékot helyezte előtérbe. Több mint egy évszázaddal Jancsó után most vezet-
jük be Magyarországon a mindennapos testnevelést, ami – a kezdeti gondok 
ellenére – gyökereiben új szemléletváltást és ennek megfelelő gyakorlatot jelent. 
 

– Milyen volt Jancsó Benedek pedagógusképe?  
 

– Jancsó nemcsak felismerte, hanem vallotta is, hogy minden oktatási kér-
désnek alapja, kulcsa a pedagógus. Fontosnak tartotta anyagi helyzetük javítását. 
Hozzá kell azonban tennünk, hogy Jancsó soha nem panaszkodott, bár ez nem 
is lett volna indokolt. A középiskolai tanároknak, így Jancsónak is 18–22 között 
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volt a heti óraszáma. Anyagi helyzetükön nyilván lehetett volna javítani – mikor 
nem lehet? –, de azért megemlítjük, hogy Szabó Dezső kolozsvári középiskolai 
tanárként évzáró után felszállt a párizsi gyors hálókocsijába, ahonnan az évnyi-
tó hajnalán érkezett vissza. Az óraszámokkal kapcsolatban viszont fontos tudni, 
hogy a középiskolai tanárok döntő többsége tudós kutató is volt. Jancsó aradi 
évei alatt két könyvet is írt, tucatnyi tanulmánya jelent meg, és szerkesztett egy 
folyóiratot. A középiskolai törvény és Eötvös Loránd miniszter is kifejtette, 
hogy a tanárnak saját szakterületén tudósnak, kutatónak is lennie kell. A tudo-
mányos eredmények közzétételét segítette, könnyítette a nagyszámú pedagógiai 
folyóirat (számuk Jancsó idejében megközelítette a százat). Jancsó Benedek 
pedagógiai gondolatait különben az Aradon 1882–1883 között általa szerkesz-
tett Középiskolai Szemlében, majd a Budapesten megjelenő Egyetemes Közoktatás-

ügyi Szemlében fejtette ki. 
Az anyagiakon túl Jancsó a legfontosabbnak a pedagógusok hivatástudatát 

tartotta, amit önállóságuk, szellemi szabadságuk biztosításával lehet leginkább 
elérni.  

Napjaink oktatáspolitikája bölcsen felismerte azt, amit Jancsó is vallott: 
nincs pedagógiai reform pedagógus nélkül. A Trianont követő évek gazdasági 
válsága idején fogalom volt a magyar középiskola. Színvonala világelső volt, és 
ennek magyarázata nem a különleges módszerekben vagy eszközökben, hanem 
a magyar középiskolai tanárok színvonalában, hivatástudatában keresendő. 
Vagy említhetnénk a klebelsbergi tanyai iskolák tanítóit, akik sokszor megélhe-
tésük nehézségei közepette is hivatásbeli elkötelezettséggel tanították a több 
tucat különböző korú gyereket. (Megjegyzem a Magyar Tudományos Akadémia 
jelenlegi tudós elnöke is osztatlan iskolában tanult.) 

Jancsó szerint – ahogyan ezt a magyarországi oktatáspolitika napjaink irá-
nyítói is felismerték – mindez a tanárképzés átalakítását igényli. Megdöbbentő a 
Jancsó tervezete és a most bevezetendő mentorképzés közötti hasonlóság. A 
Jancsó által megfogalmazott „correpetitorok” feladata segíteni tanárjelölt tanít-
ványaikat „megtanítani az ifjakat, hogy az egyetemi előadások kapcsán szerzett 
tudományos ismereteiket hogyan alkalmazzák a középiskolai tanítás céljaihoz és 
feladatához, akik mint magasabb fajtájú correpetitorok nem csak ellenőriznék a 
vezetésükre bízott tanárjelölteket, hanem segítenék is tanulmányaikban, külö-
nösebb figyelmet fordítva arra, hogy az ifjak elemi s főleg középiskolai tanítás 
körében érvényesülő ismereteik fogyatékosságait kipótolják…” 
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A fentieket Jancsó kiegészíti azzal a ma is időszerű gondolattal, hogy a 
négyéves elméleti képzést követné az ötödik év és ez a „pedagógiai gyakorlat-
hoz való czélszerű és tudatos előkészület éve” lenne.  

Fontos megemlíteni azt sem, hogy Jancsó Benedek egyike volt azoknak, 
akik igen korán felismerték az iskolán kívüli oktatás jelentőségét. Ma már evi-
dencia, hogy a gyorsan változó világban az oktatás jövője az iskolai lapozáson 
túl, az iskolán kívüli oktatásban található. Jancsó mint a szabadoktatási tanács – 
Apponyi által kinevezett – felügyelője száz évvel ezelőtt felismerte és hirdette 
ennek fontosságát.  

Ha Jancsó Benedek életútját akarjuk értékelni, akkor egyértelmű, hogy ő a 
szó legjobb értelmében polihisztor volt: tanár, oktatáspolitikus, pszichológus, 
történész, irodalmár és magyarságkutató, de mindezeket képes volt egy tudo-
mányos szintézisbe összegezni. Eredményei szerves egységbe forrtak, melyek-
nek közös gyökerei a haza szeretetében keresendők.   
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Jáki László 
 

Zászlónk 
 

Gyorsan változó világunkban érdemes felfigyelni azokra az értékekre, me-
lyek egy évszázad után is időszerűek. Ilyen volt az 1902 szeptemberében indu-
ló, Zászlónk című katolikus ifjúsági folyóirat.  

Igényes tudományosság, színesség, a fiatalok érdeklődését felkeltő és lekötő 
írások mellett a lap katolikus vallási értéket képviselt. A szerkesztő, Izsóf Alajos 
felismerte, hogy az erkölcsi-vallásos értékek mellett a 10–18 éves fiatalok érdek-
lődésének felkeltéséhez a XX. századot meghatározó tudomány és technika 
robbanásszerű fejlődősének bemutatása  alapvetően fontos. A lap szerkesztői 
száz évvel ezelőtt felismerték azt, amit Illyés Gyula klasszikus szépséggel fo-
galmazott meg, hogy Alarik hordái nem űzték úgy szét a közösség tagjait, mint Watt és 
Edison angyalhadai. Pusztításuk végezetes, mert ők a jövőt szolgálják, ugyanakkor nincs 
nemesebb feladatunk, mint káros hatásuk megállítása. Meggyőződésünk, hogy az érté-
kek és a kikerülhetetlen technikai fejlődés közötti ellentét csökkentésének 
szándéka a szerkesztő tudatos törekvése volt. A szerkesztő ugyanis a méltatla-
nul elfelejtett Izsóf Alajos volt. A tehetséges, de teológiai doktorátust nem 
szerzett fiatal pap különleges személyisége nem a tudomány művelésére szüle-
tett, hanem sokkal inkább tevékenységre, 
öntevékenységre. Így lett újságíró, két évti-
zeden keresztül a Zászlónk című ifjúsági lap 
szerkesztője. Újságírói teljesítménye egye-
dülálló. Az 1902-ben 7000 példánnyal in-
dult lap tíz év után elérte a 26 000 pél-
dányt. 

Pedagógiai szemléletének gyökereit 
nem ismerjük, de tény, hogy a magyaror-
szági gyermektanulmányozással egy időben 
„felfedezi a gyermeket”. A folyóirat a szó 
legjobb értelmében gyermekcentrikus, fi-
gyelembe veszi olvasóinak életkori sajátos-
ságait, érdeklődésüket, igényeiket. Nem 
„bölcs” fölénnyel, hanem barátilag, szinte 
bizalmasan közelít feléjük. A középkori 

  



Könyvespolc 

 

 190

gyermektelen és napjaink liberális megközelítésével szemben megtalálta az ér-
tékek feladása nélküli gyermekszeretetet.  

A közel két évtizedes folyóirat részletes ismertetésére e helyen nincs mó-
dunk, de talán az egyes rovatok bemutatása alkalmas arra, hogy képet kapjunk 
erről a különleges folyóiratról.  

Amint említettük a lap egész szellemisége valláserkölcsi értékeket képviselt. 
A megemlékezéseket, elbeszéléseket, verseket, az erkölcsi tárgyú elmélkedése-
ket átjárta a vallási értékek tisztelete. Mindezt természetesnek is vehetnénk, hi-
szen kiadója az egyházi elkötelezettségű Regnum Marianum, amelynek szer-
kesztőjéről az esztergomi szeminárium vezetője azt írta, hogy a „szeminárium 
dísze és ékessége”. E szerkesztő felismerte, hogy az értékeket el kell juttatni az 
olvasókhoz – ebben az esetben a 10–18 éves fiatalokhoz – úgy, hogy azok fel-
adása nélkül az olvasóközönség legszélesebb rétegeihez eljusson. 

Meggyőződésünk, hogy ez a folyóiratnak optimálisan sikerült. A keresztény 
értékeket képviselő írások kivétel nélkül a fiatalokhoz szóltak, az ettől a korosz-
tálytól idegen pátoszok nélkül. Példák sokaságát említhetnénk. A folyóirat kivá-
ló szerkesztője úgy írt például Vaszary Kolos haláláról, hogy az ma is figyelmet 
érdemel, azaz olvasható és ezért hatékony. A „valláserkölcsi elmélkedéseket” 
erősítik a költemények is, melyeknek visszatérő szerzőjük az akkor még fiatal 
Sík Sándor. 

Amint a bevezetőben említettük, a 
szerkesztő nagy figyelmet szentelt az új 
tudományos, technikai eredmények bemu-
tatására. 

A Természettudományi, technikai, föld- és 
néprajzi leírások és értekezések című rovat tele 
van érdekesebbnél érdekesebb, a fiatalokat 
érdeklő írásokkal. Az 1910-es években 
ilyen volt a telefon, a repülő, a búvárhajó, a 
léghajó. E kérdésekkel foglalkozó számos 
írás közül említjük a telefonnal foglalkozó 
„Beszélgetés New-Yorkból San-Franciscóba” c. 
írást. A színes írás utolsó bekezdéséből 
idézünk, mely jól tükrözi a lap szemléletét: 
„Önkénytelenül is arra gondoltam: bár ott-
hon a Kelet- és Nyugat-Európa között is 
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már meg volna ez az összeköttetés. És elhangzana az első szó, melyet mindany-
nyian epedve várunk: – a Pax, a béke. Természetesen ma már mosolyoghatunk 
azon az 1913-ban megjelent íráson, melyben bemutatja, hogy a fénykép „tanú-
ként” is felhasználható. 

A fotográfus a levegőben című írás szakszerűsége, érdekessége mellett olyan 
színvonalú, hogy a korabeli tankönyvekben is helyet kaphatott volna.  

A technikai újdonságok bemutatás mellett igen gazdag a természettel fog-
lalkozó érdekes írások sokasága. Hangyákról, különleges állatokról, madarakról 
olvashatunk érdekes, a fiatal olvasók érdeklődését, fantáziáját felkeltő írásokat. 
A hangyák háborúja, a madarak vándorlása számos olyan részt tartalmaznak, 
melyek a mai olvasó számára is újat mondanak. 

A Történelmi megemlékezések című rovatban megjelent írások természetesen 
tükrözik a folyóirat alapszemléletét, és törvényszerűen bizonyos értékelést is 
jelentenek. A Zászlónk szerkesztői e téren is árnyaltan közelítik meg a bonyolult 
történelmi problémákat. Ellentmondásosnak ítélik meg például a magyar–török 
kapcsolatokat, de történelmi tények felsorakoztatásával alakítják a fiatalok gon-
dolkodását azzal, hogy ennek a kapcsolatnak voltak kölcsönös előnyei is. 

Az Útirajzok és leírások rovatban nem csak színes, érdekes írások voltak, ha-
nem a fiatal olvasókat hasznos információkkal is ellátták. A rádiumról például 
egy kirándulás leírásába ágyazva olyan információk vannak, melyek gazdagítják 
az olvasó tudományos ismereteit. E rovat-
ban folytatásokban jelent meg a Nyugat orszá-
gain keresztül című írás. A lebilincselő úti be-
számoló az érdekességeken túl értékes törté-
nelmi, néprajzi, pedagógiai információkat 
közöl a bemutatott országokról. Jellemző, 
hogy az útirajzok írója – feltételezhető, hogy 
maga a szerkesztő – nem feledkezik meg 
hazájáról. Összehasonlít, értékel, elemez. A 
londoni gazdagságot látván, egy szállodai 
szobában Apáczai jut eszébe. 

A folyóirat egyes rovatainak értékét rang-
sorolni aligha lehetséges, mégis úgy érezzük, 
hogy az újságírásban meghonosodott hason-
ló célú megoldások között a Zászlónk „szer-
kesztői üzenetei” egyedülállóak, és száz év 
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távlatából is figyelmet érdemelnek. Egyéni hangvételére, szellemességére, hu-
morára, a sablonos válaszok elkerülésére számos példát sorolhatnánk. A vála-
szok pár szóval biztatnak, további munkára serkentenek, értékelnek, de nem 
egyszer keményen bírálnak. Egy-egy számhoz esetenként félszáz olvasói levél 
érkezett, és a szerkesztő valamennyire válaszolt. Nem tudjuk, mert a válaszok-
ban csak a levelek íróinak kezdőbetűi szerepelnek, hogy az olvasók hány száza-
lékára hatottak a szerkesztői megjegyzések. E sorok írója – teljesen véletlenül – 
egyetlen példával tudja bizonyítani a bírálatok hatását, „eredményét”. Az 1916. 
évi májusi–júniusi számban egy hódmezővásárhelyi P. F. nevű tanulónak, a 
szerkesztő egy beküldött versére a következőt írta: „Ferikém, te olyan komoly 
vagy másodikos létedre, hogy szinte megdöbbentesz vele. Verseid még csak 
rímes szónoklatok. De mozog bennük a lélek. Pá!” Mivel a P. F. – Pákozdy 
Ferenc – e sorok írójának rokona, tudjuk, hogy a szerkesztői dicséret eredmé-
nyes volt, mert (Vásárhelyi) Pákozdy Ferenc költő lett, és éppen 2014-ben jele-
ink meg egy gyűjteményes verseskötete. 

Más esetben a szerkesztő „keményebben” fogalmazott:  S. E.-nek Nagyvá-
radra azt „üzente”, hogy „Az igazi költő a szavakba: a szótár száraz, hideg sza-
vaiba életet tud lehelni. Az ő ajkán a szavak életre kelnek és forró vér pezseg 
bennük, színt kapnak, és lélek sugárzik ki belőlük, akárcsak a beszédes szemek-
ből. Ez a költő teremtő ereje. A te verseid ügyesen Megcsinált versek, de hiány-
zik belőle a vér, a sugárzó lélek fé-
nye. Élettelen, preparátumok.” 
(1915. szept.) H. J.-nek Kolozsvár-
ra, még keményebben azt írják – 
feltételezhetően egy versre –, hogy 
„szárnycsattogtatás, de nem repü-
lés: ódai kifejezések halmozása, 
amely azonban súlyt vinni nem ké-
pes.” 

Az üzenetek egy része bekül-
dött irodalmi „alkotásokra” vonat-
kozik, de éppen úgy találunk termé-
szettudományos tárgyúakat is. B. 
B.-nek Aradra a következő üzenetet 
küldték: „1. Az antenna bármiféle 
fémből kehet. 2. Minél magasabbra 
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helyezzük, annál jobb. 3. A hatástávolság nemcsak az antennától, hanem az 
összes elektromos energiától is függ. 4. A két állomás antennája között lehet fa, 
fal, hegy, város stb. 5. Drótból, melyből tetszés szerinti hosszúságút kapcsolha-
tunk be.” Zs. E.-nek Homonnára azt üzeni a Zászlónk, hogy „1 lóerő 735 
Watt: tehát 100 volt x 7.35 ampère. A többit magad is kiszámíthatod”. 

Az üzenetek tanácsot adnak könyvek olvasására, pályaválasztásra, sőt er-
kölcsi kérésekben is állást foglalnak. A szerkesztői üzenetek esetenként nem 
nélkülözik a humort. B. L. állást kér a szerkesztőtől. A válasz: „Állást szerezni 
az államtól? Édes fiam, szerkesztőségtől kérni ilyet, ez úgy fest, mint például a 
török főhadiszálláson, Csataladásban kérni portási állást a szultán konstantiná-
polyi rezidenciáján”. 

Az olvasókkal való kapcsolattartást erősítette a Fakadó rügyek című rovat, 
mely „Állandó melléklet volt ifjúsági munkálatok számára”. A munkálatok a 
szerkesztőség által kiírt pályázati felhívásokat, s azok eredményeit tartalmazta. 

A lap népszerűségéhez nagyban hozzájárult a gazdag képanyag, a kiváló raj-
zok és grafikák. Ezek képek az egész lap stílusát, szellemiségét követték: infor-
matívak, időszerűek, szellemesek, változatosak, és időközönként humorosak. 

Napjaink egyik problémája, hogy a gyors változások idején az egyes generá-
ciók eltávolodnak egymástól. Izsóf Alajos megmutatta, hogy az értékek feladása 
nélkül is lehet a fiatal korosztályt nem csak megszólítani, hanem meg is nyerni.  
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Madarász Melinda 

 

Elfeledett örökségünk 
Katona Irén: Szerves műveltségre alapozott nevelés az óvodában 

című könyvéről (k. n., Báránd, 2012.) 
 

Katona Irén óvónő huszonöt évi bábszínház-igazgatás és negyvenévi 
szakmai tapasztalat után dolgozta ki koncepcióit. Jelen könyv a szerves művelt-
ségre alapozott oktatási rendszer elméleti felére koncentrál, és nevelési elveit 
szögezi le, a jóval részletesebb gyakorlati részt hónapokra bontva később terve-
zi megjelentetni.  

Fontos szerepet kap az, hogy ez a régi bölcsességre alapozott új oktatási 
módszer alapgondolata világosan körvonalazódjon az olvasó, esetleges pedagó-
gus előtt, aki a későbbiekben fel szeretné használni a gyakorlatban is ezeket az 
eljárásokat. A könyv részletesen végigjárja a témát, több szempontból is meg-
közelítve az elméleti oldalát a dolognak. A gyakorlati részéről csak érintőlege-
sen, ízelítőként számol be a tervezett későbbi kiadások miatt. A könyv részlete-
sen leírja, hogyan fejleszthető a gyermek az aktuális pedagógiai paradigmáknak 
megfelelően, megvilágítva, hogy ezekkel a módszerekkel az óvodások hogyan 
érik el a kívánt fejlettségi szintet. Talán ezen igyekezetében is sokszor túlságo-

san általános koncepciók kerülnek tár-
gyalásra, melyek nemigen mondhatók 
a módszer specifikumának, általános 
pedagógiai kézikönyvre emlékeztetve. 

Már a jól megtervezett borító, me-
leg színeivel, ősi motívumaival sugallja 
a könyv fő gondolatmenetét. A szer-
ves műveltségre alapozott nevelés, 
ahogy a neve is mutatja, nem őrizni 
akarja a hagyományokat vagy konzer-
válni, hanem egy aktív folyamat része-
ként a gyermek életébe ültetni, velük 
közösen átélni, és a hétköznapok ré-
szévé tenni a tradíciókat. Olyan kultu-
rális hagyatékokra épít, melyet a régi 
ember nap mint napi tudásának élő, 
szerves része volt a természettel való 
szoros interakció révén, csak sajnos az 
idő folyamán feledésbe merültek. 
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Pontosan ezért a gyermek életét is a természethez, a környezethez, a gyökerek-
hez próbálja közelíteni, ezzel segítve megtalálni önmagát. Mind szellemi, mind 
lelki szintekkel szimultán próbál foglalkozni. Egyik fő kulcsszavának a kapcso-
latteremtést emelhetjük ki, hisz nemcsak az előzetes tudás felhasználásával 
próbál valódi, előhívható új ismereteket fölépíteni, hanem az új dolgokat is re-
lációjában közelíti meg. Ha van egy téma, mind a motoros, mind a nyelvi, mind 
pedig a szociális fejlődés figyelembevételével állítja össze a foglalkozásokat. 
Például, ha a kenyérsütés a téma, akkor folyamatában próbálják megragadni a 
dolgot (hogy a gyermekek értsék meg az ok-okozati relációkat a dolgok között), 
kezdik például búzaültetéssel, ahol a gyermekek maguk is felelősséget vállalhat-
nak. Öntözgetve, vigyázgatva a fejlődő növényre, közösen megőrlik a búzát, 
megszitálva a lisztet, meggyúrva a kenyeret, a mozgáskoordinációt fejlesztik, 
miközben odakapcsolódó mondókákat mondanak, énekeket tanulnak, fejleszt-
ve a ritmusérzéket, zenei kompetenciákat. Mindent összefüggésében próbálnak 
megragadni (egyénre szabott felelősségteljes munkákat kiosztva szociális érzé-
kenységüket is finomítva) azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesz-
tését célozva meg, amelyek főként érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődését, 
valamint a magatartás és közösségi viselkedés kialakítását segítik elő. Nem a 
lexikális minőségű ismeretátadáson van a hangsúly, hanem az alkalmazható, 
„szerves”, praktikus tudáson. A szerves műveltséget – a világ összefüggéseiben 
– teljességében való gondolkozásként fogják fel, mely a nemzedéki tudásátadás 
láncolatán keresztül örökítődik tovább és tovább. Az évkörre felépített temati-
ka a külső természeti változásrend (makrokozmoszi szint) és a belső világukban 
spirálisan megfigyelhető fejlődés (mikrokozmoszi szint) között teremt élő kap-
csolatot. Ezáltal segít éreztetni a gyermekkel, hogy ő is fontos és nélkülözhetet-
len része a világ egészének.  

Gyermekképe is, a reformpedagógiai koncepciókkal összhangban, nem 
üres tartályként fogja fel a kicsiket, amelybe az ismereteket töltve egy embert 
kapunk, hanem mint isteni, teljes és megismételhetetlen teremtmény vele szüle-
tett tudására próbálnak építeni, ahol az óvónő csak lehetőségeket teremt ezek 
kibontására, gyarapítására. A könyv pozitívumaként emelhetjük ki, hogy elke-
rülte azt a hibalehetőséget, amellyel a múltra alapozva egy lépést tehetett volna 
hátrafelé. Ezzel szemben, ahogy a fentiekben is láthattuk, nagyon is aktuális 
nézőpontból használja fel: a település táji-történeti meghatározottságát, 
szociokulturális hátterét (ennek hatását a családokra, gyermekekre), az óvoda 
lehetőségeit, a csoportok összetételét. A sokszor elítélt, elmaradottnak titulált 
vegyes korosztályú csoportokban új lehetőségeket lát. Szemlélete szerint a kü-
lönböző életkorú gyermekek egymást fejlesztve könnyebben tanulnak: a kicsik 
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a nagyobbaktól, a nagyok a kicsiket tanítva, vagy sokszor egymástól tanulva, 
segítve. 

Fontos hangsúlyt fektet a gyermek természetes kíváncsiságának megőrzésé-
re, és motivációjának nem félelemmel történő megtartására. Abból a tényből 
indul ki, melyet mi magunk is megfigyelhetünk, hogy a gyermek alapvetően kí-
vánja a világ megismerését, felfedezését, amíg sokszor maguk a felnőttek ki 
nem irtják ezt a természetes, vele született csodát. Mivel óvodás korban a hang-
súly inkább az érzelmi nevelésen van, mintsem a mennyiségi tudás megszerzé-
sén, ez a probléma még jobban kiéleződik. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a szerves műveltségre alapozott tanulás 
pont az ilyen hátulütőket próbálja kikerülni. A külső-belső harmónia az én és a 
természet, a család, a közösség, a nemzet és a világ közötti összhang teremtése 
által az élet ritmusát adja, mely az ember számára megkapaszkodást, biztonság-
érzetet nyújt. Talán ez a könyv alapgondolata, mely az óvodás korosztályra lett 
konkrétan alkalmazva, de véleményem szerint felsőbb iskolákba tanító pedagó-
gusok is bátran és inspirálódva forgathatják. Olyan tudás tárulkozik elénk, mely 
talán legpontosabban egy fajta új köntösbe bújtatott régi bölcsességként ragad-
ható meg, mely alaposan szem előtt tartja a gyermekek széles körű interaktív 
fejlődését és motivációt serkentő felfedezését. 
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Málnási Ferenc 

 

„…és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt…” 

(Gyarmati Fanni emlékére; 1912–2014) 

 

A Hitves, a Feleség már az örökkévalóságban, a csillagok fénye mellett, fér-

jével együtt olvashatja a Levél a hitveshez című verset, melyet 70 éve fogalma-

zott meg Radnóti Miklós munkaszolgálatos a Lager Heidenauban. A költő szá-

mára felesége jelentette a biztos pontot, a köteléket az élethez, a megsemmisü-

lésbe hajszolt, erőltetett menetben. Mindkettőjükre emlékezzünk a verssel! 

Radnóti Miklós szövege eredetiben kézzel írott, kötetben nyomtatott vers-

szöveg. A szövegmondatok 8–8 soros 5 szakaszba sorakoznak. 

A vers a költő feleségéhez írott levele, szerelmi vallomása, ez a szövegko-

hézió. 

Az alá- és mellérendelő viszonyú szövegmondatok tartalmi-logikai kapcso-

latai alkotják a szöveg grammatikai összefüggéseit. E mondatokban birtokos 

személyjeles (-ragos) szavak: fülemben, álmom, szívemben, szememre, kamaszko-

rom, ifjúságom, hitvesem, barátom szavak mellett csókjaink, szemed, hozzád, és 

nyugalma, józansága szavak után a rám személyragos szóval zárul a vers. Mellet-

tük a személyragos igék is igazodnak, szinte kivétel nélkül egyes szám első sze-

mélyűek: felkiáltok, megtalálom, hallgatok, láthatlak, eltalálnék, vallathatlak, 

hitem, és egyes szám második személyű igék: voltál, bujdokolsz, lebbensz, lettél, 

szeretsz-e… 

A költeményben határozott névelős szavak hozzák közelebb az olvasóhoz, 

a kedveshez szóló levelet: a mélyben, a csönd, a zsoltár, a fény, az árnyék, az el-

me, a hitvesem… 

Jelentéstani elem a hitves szó háromszori szerepeltetése, amelyet a költő 

megtold a barátom szóval. Mellettük ellentétes szavakkal vallanak a hitvestől tá-

vol levő, az elhurcolt férj helyzetéről: hallgató világok – üvölt a csönd fülemben, 

hallgatok – zsong, valóság voltál – álom lettél, hitvesem leszel – az vagy, szemed 

kékjét csodáltam – de elborult, eltalálok hozzád, varázslom majd át magam – de 

mégis visszatérek, szívós leszek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak nyu-

galma nyugtat – a 2 x 2 józansága hull rám. 

A felsorolt emlékek, az emlékek nyomán felbukkanó kérdések, a múltra és je-

lenre vonatkozó megállapítások után kétségbeesett fogadkozások is sorakoznak, 
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ezeket zárja az utolsó, az olvasót is józanságra intő sora. A költemény címe té-

mamegnevező, rámutat a szövegre, bár a levél kezdő- és záró sorai hiányoznak. 

A levél írásbeli kommunikáció a távol lévő kedveshez, akitől elszakították a fér-

jét. A munkaszolgálatra hurcolt Radnóti Miklós ezt a költeményt Szerbiában, a 

Zagubica feletti Lager Heidenauban írta 1944. augusztus–szeptember folyamán, 

egy kis sárga füzetbe, amely munkatársai között körbejárt. Majd 1944. novem-

ber 6. és 10. között „erőltetett menet”-ben Nyugat felé viszik őket, s a költőt a 

Győr melletti Abda községnél a fasiszták tarkólövéssel meggyilkolták. Holttest-

ét egy abdai tömegsírban találták meg, a rajta levő viharkabát zsebében kis no-

teszt találtak, benne a Gyökér és a Razglednicák. A Levél a hitveshez még haza-

juthatott, a többi már nem. 

A költemény a lírai én monológja, erre utal a „szeretsz-e?” költői kérdés is. 

A szöveg valóságos és elképzelt világkép ötvözete, az olvasó ennek alapján 

alakíthat ki magának egy képet a költeményben megrajzolt, megteremtett világ-

ról. Társíthatja a költő fiatal korában írt, szintén kedveséhez szóló verseket: 

Tavaszi szeretők verse, Az áhítat zsoltárai, Szerelemes vers Boldogasszony napján, 

Beteg a kedves, Kis kácsa fürdik, Szerelem, Október, délután, Szerelmes vers az 

erdőn, Bizalmas ének és varázs, Együgyű dal a feleségről, Két karodban… 

A szöveg nyelve magyar, mai, írott, kapcsolatteremtő, érzelemkifejező, 

szépirodalmi mű. Stílusa is szépirodalmi. A hitveshez, a hitvesről szóló jó 

hangzású szavak mellett – hangod, szép, mint a fény, hitvesem s barátom, csókja-

ink, szemed kékjét – a kényszerű tábori élet embertelenségét, a háború, a bom-

bázások, a zuhanó lángok iszonyát rossz hangzású szavak érzékeltetik. A 11 

szótagos sorok a a b b c c d d rímekkel záródnak. A szöveg szavainak szótári 

jelentésére ráépül a szövegösszefüggésből adódó érzelmi-hangulati többletje-

lentés. A cselekvést, a történést és a létezést jelentő igék jelentéseinek világából 

bontakozik ki a hitvesről szóló emlékek sora, de a 2 x 2 józansága is. Ezt a vilá-

got melléknévvel párosított főnevek vetítik az olvasó elé: néma, hallgató világok, 

háborúba ájult Szerbia, túl három vad határon át, bíbor parázson, zuhanó lángok, 

vad férfiak, hatalmat érő nyugalom, hűvös hullám.  

Radnóti Miklós egyik megszemélyesítése a hitvesről szól: hangod befonja ál-

mom, s hasonlattal vall szerelmet is: biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, szép, 

mint a fény és oly szép, mint az árnyék, és ez a vallomás mondatja a visszatérést 

kívánó, óhajtó hasonlatát: szívós leszek, mint a fán a kéreg, de mint egy hűvös 

hullám: a 2 x 2 józansága hull rám – és az olvasóra is. 



Málnási Ferenc                                                                 Gyarmati Fanni emlékére 
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A költemény kijelentő mondatai érzelmi 

telítettségük miatt közelítenek a felkiáltó 

mondatokhoz. Ezt az olvasó elfogadhatja, aki 

már ismeri a költemény keletkezésének kö-

rülményeit, a költő életét, a verse utóéletét. 

Az élet, a sors elszakította a 20. századi 

Rómeót és Júliát, most már együtt vannak, 

ahogyan a költő írta: „Két karodban ringató-

zom / csöndesen… / Két karomban ringató-

zol / csöndesen… 

Két karodban nem ijeszt majd / a halál nagy 

/ csöndje sem. / Két karodban a halálon, / 

mint egy álmon / átesem.” 
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Málnási Ferenc 
 

Többnyelvűség és kommunikáció 

 Kelet-Közép-Európában 
 

XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus 
Kolozsvár, 2014. április 24–26. 

 

Rendezte: 
– Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsésztudományi Kar, Magyar és 
Általános Nyelvészeti Tanszék; 
– Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE); 
– Kolozsvári Akadémiai Bizottság. 
  

Még 1991-ben, a magyartanárok egy csoportja hívta létre, majd 1993-ban 
Szépe György pécsi professzor kezdeményezésére alakult meg a MANYE. 
Azóta a nyelvészek, a nyelvtanárok, a kutatók, a doktori vizsgára készülők 
mutathatják be oktatási, kutatási ötleteiket, témáikat az évente megrendezett 
találkozókon, konferenciákon. 

Az idén Kolozsváron, a Farkas utcai főépületben tartott megnyitó után, a 
plenáris előadások között Szilágyi N. Sándor egyetemi tanár a Nyelvészek 

felelőssége címmel tartott, a magyar anyanyelvet oktatók számára tartalmas 
előadást, majd Prószéky Gábor egyetemi tanár Az emberi nyelvfeldolgozás egy 

lehetséges számítógépes modellje felé vezető úton kalauzolta el a hallgatókat. Fóris 
Ágota egyetemi docens A terminológia szerepe a többnyelvű Európában című 
előadását hallgathattuk meg.  

A Bölcsészkar épületében zajlottak a szekcióülések, 12 csoportban:  

1. Anyanyelv-pedagógia többségi és kisebbségi helyzetben (11 előadás, témabemutatás)  

2. Fordítástudomány (12) 

3. Stilisztika és szövegtan (4)  

4. Magyar mint idegen nyelv tanítása (8) 

5. Idegennyelv-tanítás (5)  

6. Szociolingvisztika – kisebbségi nyelvek – nyelvi kisebbségek (8) 

7. Lexikográfia és terminológia (7)  

8. Fordító- és tolmácsképzés (4)  
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9. Alkalmazott nyelvészet és korpusznyelvészet (7) 

10. Mentalitás, attitűd és gendernyelvészet (5) 

11. Nyelvpolitika (5) 

12. Kontextus és nyelvhasználat (6) 

A bőség zavarával küszködhettünk, amikor sokszor azonos időpontban tar-
tott előadások között kellett választanunk, melyiket hallgatjuk meg. Végül csat-
lakoztunk egy-egy csoporthoz, és 20–25 percenként más és más terembe ván-
dorolva hallgattuk a kollégák érdekes, sok-sok ötletet felsoroló, bemutató témá-
it, véleményét közös munkánkról. De felfigyeltünk egy-egy olyan témára is, me-
lyet majd kifejtett formában a tanácskozás előadásaiból összeállított kötetben 
szeretnénk elolvasni. S talán az interneten is hozzáférhetők lesznek az előadá-
sok. 

Erdélyi magyartanárként hallgattam meg a három plenáris előadást, majd a 
szekciókban zajló előadások, beszélgetések közül néhányra sikerült eljutnom: 
Kétnyelvűek nyelvtanulási hiedelmei és a nyelvtanulási motivációk (Bíró Enikő); A magyar 

nyelv oktatása a szlovéniai Muravidéken (Gróf Annamária); 9. évfolyamos diákok fo-

galmazásainak vizsgálata (Bús Enikő); Tananyagfejlesztés új utakon (Kádár Edit); 



Esemény 
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Hány nyelvet beszélünk az oktatásban? (Bácsi János); A magyar kultúra közvetítésének 

régi és új módozatai a magyar mint idegen nyelv tanításban (Fazakas Emese); Többirányú 

lexikai átvétel a mai magyar nyelvváltozatban (Benő Attila)… De szívesen hallgattam 
volna meg a Kapcsolattartási nyelvi szokások a kétnyelvűségben (Erdély Judit), Iskolai 

nyelvhasználat a határon túl (Kovács Gabriella), A verbális agresszió (Tóth Kocsis 
Csilla), Kié az iskola? (Tódor Erika Mária) előadásokat is. 

A tanácskozás egyben a személyes találkozásokra is kiválóan alkalmas, mert 
a levél, a telefon, az ímél segítségével kommunikálhatunk egymással, de az év-
ről évre megvalósuló személyes beszélgetések hozzájárulhatnak a hosszú távú 
együttműködés kialakításához, fenntartásához. 

Az is jelentős esemény, hogy az első 23 konferenciát több magyarországi 
városban szervezték, ebbe a sorba lépett be most Kolozsvár, és reméljük, más 
erdélyi városok mellett sor kerül majd Kárpát-medencei, felvidéki, kárpátaljai és 
vajdasági településekre is, sőt olyan távolabbi központokra is, ahol egy-egy 
vendégtanár magyar nyelvet oktat. 
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VI. Apáczai-díj  
2014 

Pályázati felhívás 

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége által 
alapított Tudományos Tanács célja a közoktatásban dolgozó magyar pedagógu-
sok tudományos tevékenységének felmérése, segítése és ösztönzése. Nyilván-
tartja mindazokat a pedagógusokat, akik valamely területen tudományos mun-
kát is végeznek, számba veszi az eddig megjelent munkákat, és lehetőségei 
függvényében népszerűsíti azokat, hogy az azonos vagy a határtudományok 
művelői kapcsolatot építhessenek ki egymással, közös projekteket valósíthassa-
nak meg. A Tudományos Tanács további célja, hogy méltó emléket állítson 
Apáczai Csere János munkásságának azáltal, hogy létrehozta a nagy magyar pe-
dagógusról és tudósról elnevezett díjat, és kétévente odaítéli a legjobb – önálló 
kötetben vagy tudományos lapban közétett – munkák szerzőinek. 

A Tudományos Tanács 2014-ben is kiírja pályázatát az Apáczai-díjak 

elnyerésére. 

A pályázaton azok a pedagógusok vehetnek részt, akik a közoktatásban 
dolgoznak, vagy onnan mentek nyugdíjba, és az oktató-nevelő munka mellett 
tudományos munkát, kutatást is végeznek. A kétévente kiírt pályázatra az előző 
díjkiosztó, 2012 októbere után megjelent – könyvben vagy folyóiratban közzé-
tett – tanulmánnyal lehet jelentkezni a természettudomány, a humán tudo-

mányok, valamint a pszichopedagógia területéről.   
A pályázók munkafüzeteket, szöveggyűjteményeket, illetve doktori érteke-

zéseket is beküldhetnek, ám ezeket a Tanács nem díjazza; a szerzőket részvételi 
oklevéllel jutalmazza. 

A Tudományos Tanács az idei pályázat alkalmával is kategóriánként leg-
alább egy-egy díjat oszt ki, de el is tekinthet valamelyik díj odaítélésétől, ameny-
nyiben megítélése szerint az illető kategóriában díjra érdemes pályamunkát nem 
nyújtottak be.  

 

Az Apáczai-díj kisplasztikából, sorszámozott oklevélből és pénzjutalom-
ból áll. 

Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet. Csoportos pályázat esetében a 
kisplasztikát, az oklevelet és a pénzjutalmat a csoport kapja. Azok a szerzők is 
pályázhatnak, akik már korábban is küldtek be pályamunkákat az Apáczai-díj 
elnyerésére. Azok a pedagógusok, akik már részesültek Apáczai-díjban, elnyer-
hetik a díj ezüst, arany vagy gyémánt fokozatát. 

A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap mellett a pályázónak be kell nyújta-
nia a megjelent pályamunka egy példányát, a tudományos munka részletes, de 
nem több, mint két oldalas ismertetését, valamint a saját szakmai önéletrajzát.  
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A beérkezett pályamunkák elbírálásáról a Tudományos Tanács gondosko-
dik, és a díjazásra vonatkozó javaslatát az RMPSZ Országos Elnöksége elé ter-
jeszti. Az Apáczai-díj ünnepélyes kiosztására 2014. október 11-én, szombaton 
kerül sor a szovátai Teleki Oktatási Központban.  

Az Apáczai-díj pályázati felhívása és űrlapja letölthető a Szövetség honlap-
járól, a www.rmpsz.ro oldalról. A pályázatok beadhatók személyesen az 
RMPSZ csíkszeredai székhelyén, vagy eljuttathatók postai úton az alábbi címre:  

Hargita megye/Jud. Harghita, 530210 Csíkszereda/Miercurea Ciuc, 

Petőfi Sándor u. 4. sz.  

Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon a címzés mellett tüntessék fel az 
„Apáczai-díj pályázatára” feliratot.  

A pályázatok beadásának határideje: 2014. szeptember 16.  

A postai küldemények feladásának határideje: 2014. szeptember 8. 
   

Dr. Péter Sándor 
 a Tudományos Tanács elnöke 

 
Burus-Siklódi Botond 

az RMPSZ elnöke 
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XXII. Bolyai Nyári Akadémia – 2014 
 

Differenciált oktatás, felzárkoztatás és tehetségápolás a közoktatásban 

 
„A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a 

gyermeknek valóra váltani lehetőségeit” 
Kosztolányi Dezső 

 

IDŐPONT HELYSZÍN SZEKCIÓ/HELYEK 
SZÁMA/CÉLCSOPORT 

• Óvónők (25) CSÍKSZEREDA 
Apáczai Csere János 
Pedagógusok Háza 

• Tanítók (25) 

• Óvónők (25) SZOVÁTA 
Teleki Oktatási Központ 

• Tanítók (25) 

 
 
2014. július 

6–12. 
 

VÁLASZÚT 
Kallós Alapítvány 

Szórványkollégiuma 

• Népzene, néptánc és 
kézművesség (60) – 
pedagógusok 
• Az interaktív tábla 
használata (20) – pedagógusok 
• A differenciálás (20) – 
pedagógusok 

 
CSÍKSZEREDA 

Apáczai Csere János 
Pedagógusok Háza 

• Tehetségápolás  (20) – 
pedagógusok 

Sapientia EMTE • Kémia (20) 

• Osztályfőnökök (20) SZOVÁTA 
Teleki Oktatási Központ 

• Tanintézményvezetők (20) 

SZÉKELYUDVARHELY
Dr. Palló Imre Művészeti 

Líceum 
 

•  Művészetek: (30) 
 Ének-zene, kórusvezetés, 

hangszerhasználat 
Képzőművészet 
• Biológia (15) 

 
2014. július 

13–19. 
 
 
 

TOROCKÓ 
Tóbiás-ház 

 
Báthory-ház 

• Földrajz (15) 
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SEPSISZENTGYÖRGY 
Kós Károly Technológiai 

Líceum 

• Műszaki tantárgyak (20) – 
tanárok és szakoktatók 

KOLOZSVÁR 
Báthory István Elméleti 

Líceum 

• Magyar nyelv és irodalom 
(25) 

NAGYVÁRAD 
Partiumi Keresztény 

Egyetem 

• Drámapedagógia (25) 
pedagógusok  

2014. július 
20–26. 

KOLOZSVÁR 
Diakónia Központ 

• Református vallástanárok 
továbbképzése (20) 

2014. 
augusztus  

4–8. 

GYULAFEHÉRVÁR 
Gróf Majláth Gusztáv 

Károly Római Katolikus 
Gimnázium 

• Római katolikus 
vallástanárok továbbképzése 
(30) 

 


