
 1

Szövetségünk javaslatára az Apáczai Közalapítvány támogatásával jött lét-
re néhány szórványközpont az országban, közöttük a mezőségi gyermekek magyar 
nyelven történő tanulásának biztosítása érdekében a válaszúti központ is. 

 
Ahol a népdal otthon van 

 
A program mindennap népdallal kezdődik, és azzal is zárul. 
A reggeli friss levegőben felemelő élmény hatvan jó hangú pedagógus 

énekét hallani. Ez – mint mondják – feltölt és energiát ad az egész napi tevé-
kenységhez. A kívülállók pedig azt mondják, ezek a pedagógusok olyan szépen 
énekelnek, hogy az ember háta borzong a gyönyörűségtől! 

Ahogyan a „közös népdalkincs” alakul, a – főleg mezőségi, de nemcsak – 
népdalok száma gyarapodik, úgy oldódnak a résztvevők. Egyre kevesebb gond-
terhelt homlokot látni. Egyre több a mosoly az arcokon. Az apró lépésekkel 
megszerzett sikerélmények, az első gyöngyfüzér, agyagtárgy vagy gyékényfonat, 
az első festettbútor-motívum vagy írott tojás után fokozatosan tűnik el a nehéz 
iskolai hónapok nyomasztó fáradtsága, és a rohanó mindennapok stresszét fel-
váltja a pedagógusi kreativitás öröme. A hangulat nem napról napra, hanem 
óráról órára, szinte percről percre jobb. 

Ez Válaszút, ahol otthon van a népdal, a néptánc, a népi kultúra. Őseink 
hagyatéka. 

Kérdezik – nem is kevesen –, hogy mi a titka a válaszúti hangulatnak? 
Valahányszor ott vagyok, érzem, hogy magának a helynek van varázsa, 

amely Kallós Zoltán személyének, példaadó munkásságának és a magyar népi 
kultúra megtartó erejébe vetett hitének köszönhető. Ezzel nem csak én lehetek 
így, hanem bizonyosan a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének orszá-
gos vezetősége is, akik megtapasztalták mindezt és úgy döntöttek, hogy Válasz-

út hangulatát minél több pe-
dagógussal meg kell ismer-
tetni. 

És lett a Bolyai Nyári 
Akadémiának válaszúti szek-
ciója, ahonnan arcán mosoly-
lyal, lelkében élményekkel, 
szívében és egész lényében 
népdalokkal, táncokkal, 
gyermekjátékokkal és kézmű-
ves technikákkal távozik el 
minden lelkes pedagógus, 
hogy azokból minél többet 
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átadjon azoknak, akikkel meg kell ismertetni azt a kultúrát, amely Kallós Zoltán 
szerint megtartott bennünket ezer évig Európában. 

Mielőtt a népdalban említett napszentület felé fordulnánk (akár mi, akár 
pedig azok, akik utánunk jönnek), tegyük fel magunknak a kérdést: mire lettünk 
hivatva mi, a XXI. század magyar pedagógusai? 

Válaszútra pedig azért menjünk, hogy megérthessük, kik vagyunk, hon-
nan jöttünk, és meddig maradhatunk meg önmagunknak, nyelvünkben, érzése-
inkben, kultúránkban, táncainkban és népdalainkban. 

Mert Válaszúton otthon van a népdal, és Válaszút közvetítésével otthon 
van a pedagógusszövetségben is. Ahol pedig a népdal otthon van, ott mi, peda-
gógusok is otthon vagyunk. Biztosan és biztonságban. 

 
Szabó Gábor 

 
 
 


