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Fodor László 

 

Janusz Korczak-konferencia Budapesten 

 
A Magyar Pedagógiai Társaság szervezésében folyó év szeptember 21-én – 

a Korczak-emlékév magyarországi programsorozatának részeként – nagyszabá-
sú konferencia zajlott le a budapesti Lengyel Intézetben Janusz Korczak (ere-
deti nevén Henryk Goldszmit) kiemelkedő jelentőségű  zsidó származású len-
gyel orvos, pedagógus, író és fáradhatatlan gyermekjogi aktivista halálának 70., 
illetve a nemzetközi téren és ismertté vált („Dom Sierot”-nak, azaz árvák ott-
honának nevezett) árvaháza megalapításának 100. évfordulója alkalmából. 
Korczak, miután elévülhetetlen érdemeket szerzett, ami az árva és szegény 
gyermekek emberséges ellátását, a gyermekgondozó intézmények orvosi, peda-
gógiai és pszichológiai szempontokat követő megszervezését és vezetését, va-
lamint a gyermekeket természetes módon megillető emberi jogok kérdését illeti, 
1942-ben szállt fel árvaházának mintegy 200 gyermekével együtt arra a vonatra, 
amely mindannyiukat közvetlenül a treblinkai haláltáborba, végül is annak gáz-
kamráiba vitte.  

A konferencia programjában a következő előadások hangzottak el: 
 Büki Péter: Párhuzamos életrajzok. Janusz Korczak magyar kortársai és 

gondolati azonosságuk 
 Füzéki Bálint: Sztehlo Gábor pedagógiai tevékenysége 
 Iványi Gábor: A humanizmusról 
 Fodor László: Korczak pedagógiai eszméinek és törekvéseinek idősze-

rűsége 
 Molnár Lajos: Üzenet a múlt századból mindannyiunknak, avagy 

Korczak méltányossága 
 Csillag Ferenc: Jogok és kötelességek, vagy kötelességek és jogok. A 

központi szabályozás várható hatásai az iskola világában 
 Bákonyi Dorottya: A nevelőmunka módszerei 
 Rózsás Ildikó: Gyermekjogok érvényesülése a közigazgatásban 
 Makai Éva: Korczak követőjeként a pedagógia poroszos útjain. Egy ta-

nár feljegyzései 
 Simon Mária: Korczak Magyarországon 
 Trencsényi László: Tanulói részvétel és a gyermeki jogok 

Ezen előadások révén felelevenítődtek Janusz Korczak korszakváltó peda-
gógiai tevékenységei, kiemelkedő irodalmi és tudományos törekvései, valamint 
a gyermeki jogok terén megmutatkozott úttörő elgondolásai. Számos hivatko-
zás történt pedagógiai írásaira, melyek közül kivételes neveléstörténeti jelentő-
séget vívtak ki maguknak a háborús körülmények között megírt és 1919-ban 
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kiadott „Hogyan szeressünk egy gyermeket”, valamint az 1929-ben publikált 
„A gyermek joga a tiszteletre” című, számos idegen nyelvre lefordított munkák. 
Ezek az írások – melyek híven tükrözik pedagógusi személyiségének sokoldalú-
ságát és eredetiségét – máig tartóan kivételesen erős befolyást gyakoroltak mind 
a gyermekfelfogás alakulására, mind a gyermeki jogok fogalmának letisztulásá-
ra, mind pedig az általános pedagógiai gondolkodás, az emberséges pedagógiai 
viszonyulásmód és a nevelési gyakorlat fejlődésére. A Simon Mária lelkes és 
tökéletes szervezésében lezajlott konferencián ismételt megállapítást nyert az a 
tény, hogy a mártírhalált halt lengyel-zsidó pedagógus emlékét nemzetközi ki-
tekintésben továbbra is éltetni kell, hisz egyrészt benne gyakorlatilag az első 
olyan pedagógiai szakembert kell tisztelni, aki a gyermekek iránti szeretet és 
tisztelet fogalmát széleskörűen teoretizálta, eme viszonyulásmódok elengedhe-
tetlen szükségességét és jelentőségét a nevelésben meggyőződéssel és szakmai 
elkötelezettséggel hirdette, másrészt pedig mert a felnőttek társadalmának és a 
nemzetközi szervezeteknek a figyelmét arra hívta fel, hogy a gyermek is – mint 
emberi lény – tényleges jogalanyisággal rendelkező személy, akit származásra, 
vallásra, nyelvre, etnikumra, szociális állapotra vagy nemre való tekintet nélkül 
alapvető emberi jogok illetnek meg. Korczak elévülhetetlen érdeme, hogy ma-
napság gyakorlatilag az egész világ csatlakozott a gyermeki jogok alapelvéhez, 
hogy mindenki elfogadja  azokat a követelményeket, melyek explicit módon 
hirdetik, hogy minden gyermeket minden gyermeki jog megillet, hogy minden 
gyermek azonos jogokkal rendelkezik és minden jog azonos fontosságú,  hogy 
egyetlen gyermeket sem lehet megfosztani egyetlen jogától sem, valamint hogy 
a gyermek alapvető joga, hogy jogait tiszteletben tartsák. Mind értékes gyer-
mekirodalmi és publicisztikai munkássága, mind pedig eredeti pedagógiai gon-
dolkodása és fáradtságot nem ismerő lelkes nevelési tevékenysége alapján a 
konferencia végkövetkeztetésében megállapítást nyert az a tény, hogy Janusz 
Korczak messzemenően kiérdemelte, hogy őt a pedagógiai tudományok, az 
árvagondozás és a gyermekvédelem befolyásos és nagy hatású egyéniségeként, a 
gyermeki jogok elkötelezett harcosaként tartsuk továbbra is számon. 


