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Ádám Zita 
 

Műhely és alkotás 
 

avagy egy gömöri regionális pedagógiai  műhely 
 megalakulásának és működésének története 

 
„Nem akkor érsz célhoz, ha mindent kimerítettél, 
hanem, ha megtaláltad a kimeríthetetlent.” 

 (Hamvas Béla) 
 

Az állam és a civil  önszerveződés egészséges viszonya az érett demok-
rácia jellemzője.  Közép-Kelet-Európa államai, ahol nagy számú kisebbség él, 
az állam nem érett az ilyenfajta szerveződésre.  Az okok a hatalom kontragon-
dolkodó és önállóan cselekvő emberek közötti bizalmatlanságban keresendők. 
Milyen igaz Bihari Mihály megállapítása, mely szerint „A demokráciát nem ele-
gendő eltűrni, mint a diktatúrát. A demokráciát működtetni kell.” A működte-
tés a közös dolgokba való beleszólást, a vitát, a gondolkodást jelenti, a bizal-
mat, hogy az állampolgár is jót akar annak az országnak, amelyikben adózik, 
ahol született, amit hazájának érez még akkor is, ha kisebbségi, ha magyar. 
Ezért a civil feladatvállalás napjainkban is legtöbb esetben szakmai alapon tör-
ténik úgy, hogy  az állam által nem vállalt és el nem végzett feladatokat a civil 
szervezet vállalja magára minden állami támogatás nélkül, illetve a feladat meg-
valósítása anyaországi támogatással, beruházással történik. Ennek a rendszer-
nek az a hátulütője, hogy a politikai széljárás kiszámíthatatlan, a feladatok vég-
telenek. A legfőbb hibája a rendszernek, hogy nem tanítja meg az embereknek 
azonnal, hogy csak saját magukra számíthatnak minden téren, csak saját alko-
tókedvük, áldozathozataluk révén születnek a kisebbség előrehaladását érintő 
megoldások. Nem egészséges a civil szférának elköteleznie magát a politikába, 
mert a hiú ábrándok reménye megfoszt az alkotástól, illetve az eredmény illu-
zórikus,  ideig-óráig tart.  Egyet azonban tudni kell: a politika semmiért nem 
tesz engedményeket. Az emberi jogok ideális alkotmány, de a gyakorlatban  a 
makacs és saját állampolgáraitól félő politika felülírja a nemzetközi jogokat és 
kötelezettségeket. Belügy. Mindazonáltal a szlovákiai magyar pedagógusok tár-
sadalma nagyon hamar belátta, a kisebbségi közoktatás fejlesztésében partnerek 
híján maradt. Harcait saját magának kell megvívnia mind  a mai napig, jöhet 
akármilyen hazai kormány.  

Ilyen gondolkodás folytán született meg a Kárpát-medence legkorábbi 
pedagógusszervezete, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 1990 janu-
árja és májusa között. A Szövetség Programja a szakmai fejlesztések,  oktatás-
politikai célkitűzések és szervezetfejlesztés hármas pillérén nyugvó feladatokat 
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foglalja össze. Megjegyzem, húsz év elteltével csakis azok a feladatok, célok 
teljesültek, melyeknek az  európai közoktatás fejlesztését érintették, és amelyek 
begyűrűztek hozzánk is. Ilyen például az intézmények fenntartói pluralizmusa, 
az iskolatanácsok működése, a 2008-as új közoktatási törvényből eredő peda-
gógiai program, a normatív finanszírozás, a pedagóguskarriert és a –továbbkép-
zést érintő jogszabályi változások. 

Van ugyan egyeteme a szlovákiai magyar kisebbségnek, de nincsenek ok-
tatáskutató, fejlesztő szakemberei, nincs állami szakmai háttérintézménye. Ez a 
probléma generálja a fejlesztések elmaradását. Marad újra az önerő, a saját erő-
ből történő kezdeményezés.  

Az elmúlt húsz év azonban nem volt hiábavaló történés. Egy szakmai kö-
zösség  bebizonyította, hogy összefogásból, akaratból kitűnőre vizsgázott. A 
Kárpát-medencében az SZMPSZ hozta létre az első nyári egyetemein belül a 
harminc órás képzéseket, itt valósultak meg a tréningek mint a szakmai építke-
zés alapjai, elindult a tétova, majd egyre izmosodó szakmai fejlesztés. Nem a 
tantárgyi jellegű képzések domináltak a nyári egyetemek tavaszi–őszi szakmai 
képzéseken, hanem a programszerű képzések és a csapatépítő tréningek. Ezek  
a képzések a tantárgyi tudáson alapuló készségszintű mesterségbeli pedagógusi 
kompetenciafejlesztést tűzték ki célul, nem kis sikerrel. 

A témák gazdagsága felölelte az  1990-es, 2000-es évekbeli magyarországi 
pedagógus-továbbképzési kínálatot. Ezek a képzések alapozták meg nagyjából 
a hazai akkreditált képzési programok többségét is. 

Az SZMPSZ-en belül a kezdetektől probléma volt a pedagógus-
továbbképzések területi alapú terítése. A megalakulástól kezdve szempont volt 
a területi/regionális szervezés. 2004-től megalakultak a regionális pedagógiai 
központok, melyek ugyan nem bírtak jogalanyisággal, de mód volt az egymással 
szomszédos magyar többségű járás összefogásával és együttműködésével szer-
vezett pedagógusképzések és szakmai szolgáltatások megvalósítására. 

Az SZMPSZ  Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja 2004 ja-
nuárjában jött létre a Losonci, a Rimaszombati, a Nagyrőcei és a Rozsnyói járás 
SZMPSZ Területi Választmányainak egyesülésével azzal a céllal, hogy a területi 
választmányok a szervezeti életet erősítik, az RPK pedig a szakmai élettel, a 
fejlesztésekkel törődik. 

Fontos volt számunkra a szervezet demokratikus működésének biztosítása. 
Ezért minden év elején  (általában január 5-én) a regionális tanács keretében Rima-
szombatban a közösségi ház olvasótermében kiértékeltük, elemeztük az előző, 
illetve megterveztük az induló év tevékenységét.  Ezekre az értékelésekre min-
den magyar nevelő-oktató intézmény igazgatója, SZMPSZ elnöke meghívást 
kap azzal a megszólítással, hogy intézményében kérje ki a pedagóguskollégák 
véleményét, milyen képzéseket, fejlesztéseket tervezzünk a tárgyévben. Ezek az 
igények felölelik az  óvoda/iskola pedagógiai programjából adódó kérelmeket, 
nevelőtestületi képzéseket.   
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A kezdeti lelkesedést néhány esetben a bizalmatlanság megmételyezte. De 
a kitartó sziszifuszi munka, az eredmények a kételkedőket, irigyeket is meg-
győzte arról, hogy itt a közösség érdeke és a szakmai fejlődés korparancs és 
lényeg. 

A Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ életképességét bizonyít-
ja, hogy 2007-ben létrejött egy polgári társulás – Pro Scholis – Gömör és Nóg-
rád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért néven –, így a képzések és szakmai 
fejlesztések kiszámíthatókká váltak, mert lehetett önállóan gondolkodni, ter-
vezni, megvalósítani, pályázni. 

Ilyen alapon szerveződtek  a  különféle szakmai konferenciák (egy-
kétnapos), a 10–30 órás pedagógus-továbbképzések, regionális pedagógustalál-
kozók.  

Az RPK tevékenysége, szakmaisága, szolgáltatásai  hiánypótlások, állami 
feladatok  ellátása állami támogatás nélkül, senki nem készíti el helyettünk, csak 
magunkra   vagyunk utalva alapon történik. 

A célok, feladatok, kihívások, nem mérlegelünk erőt, lelkesedést, támoga-
tást. Ha a közösségnek szüksége van a fejlesztésre, belevágunk. Mert tűzbe 
tudjuk egymást vinni. A munkának nálunk  van hitele, vannak megszállott, jó 
szakemberek, a többi idő és teherbírás kérdése. 

2008. január a reneszánsz éve volt, Sajógömörön Holló Barnabás egye-
dülálló Mátyás király kapás szobra található. A kettő lehetőségként  adott volt 
ahhoz, hogy megszerveződjön és elindulhasson a Vivat Mathias Rex! féléves 
előkészítésű pedagógiai projekt, ami 15 iskolát, 300 iskolást és pedagógust 
mozgatott meg. A féléves előkészítő projektmunkát követte a projektnap, ahol 
minden projektbe bekapcsolódó csapat megmutatta, mit tanult az iskola 45 
perces tanítási óráin kívül Mátyás királyról, a reneszánszról. Ezt az előkészítő 
szakaszt és projektnapot nem lehet elfelejteni. Lehet azt élménypedagógiának 
nevezni, a lényeg az, hogy örömként raktározódjon el a gyermekek emlékeze-
tében. 

Mindennek a működéséhez  kell egy ember, meg egy másik ember, meg 
egy csapat, jó adag hit és lelkesedés. S kellenek támogatók, akik hisznek a csa-
patban, a munkában és az élményszerű tanulásban. 

A projektnap előkészítése szakmai műhely formájában történt. A régió 
minden iskoláját megkeresve a gondosan felvázolt tervvel szakmai tanácskozás-
ra invitáltam. Ez  a találkozás lett az alapja a havonkénti összejöveteleknek egy-
részt egymás segítése, másrészt a pedagógiai projekt mint módszer elsajátítása  
céljából. A projektnap a munka zárása volt, a munka értékelése az ünnepé.  

2009-ben, az anyanyelv éve kapcsán Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföld 
címmel valósult meg az identitásfejlesztő, anyanyelvőrző projekt, amiben 350 
tanuló és pedagógus vett részt Tornalján. A projekt célja  Kazinczy Ferenc és 
Radnóti Miklós előtti  tisztelgés volt. 
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2010-ben Várhosszúréten  valósult meg a projektnap Rendületlenül cím-
mel. Féléves előkészület után 15 alap- és középiskola 300 tanulója a 
krasznahorkai vár szomszédságában, az Andrássyak ősi birtokán adott számot 
az Erkel Ferencről szerzett tudásáról. A megvalósítás elképesztően gazdag mó-
don történt. 

2008. október 10-én így indult útjára a regionális olvasókönyv gondolata, 
aminek alapot a 2008-as új közoktatási törvény adott. A törvény kötelezővé 
tette a pedagógiai program elkészítését minden közoktatási intézmény számára. 
Így lehetővé vált, hogy a helyi értékek, mint az identitás megerősítésének és  a 
szülőföld szeretetének egyik eszköze beemelődhettek a helyi tantervbe.  

Újra lehetőség kínálkozott  egy másik szellemi műhely megteremtésére, 
melynek célja a helyi és a regionális értékek összegyűjtése egy közösen kidolgo-
zott koncepció alapján.  2008 októberében megszületett a cél, megvolt a hit, az 
elkötelezettség a közös munkában. A kiadvány címének elfogadása, a vázlat 
megalkotása után megkezdődött a gyűjtőmunka. A lelkesedés  a munkának 
kellő intenzitást adott, a műhely tagjai havonta egyeztették és bemutatták egy-
másnak az anyag elkészült részeit. A kiadvány menet közben érlelődött, csiszo-
lódott. 2009 májusában  a húsz műhelytag letette kéziratként azt a nyersanya-
got, amit a szerkesztők, írók, koordinátorok 2010 augusztusáig csiszolgattak, 
újraírtak, utánajártak a hitelességnek, javítottak, s maguk is mérhetetlenül sokat 
tanultak és gazdagodtak. Így készült el A hely, ahol élünk munkáltató értékkönyv 
nem egy ember, hanem egy műhely jóvoltából. Iszonyatosan kemény, embert 
próbáló munka volt.  

Készen volt a könyv, aminek minden egyes fejezete külön-külön történet, 
ahogyan a kiadvány borítója is. Mind a sajtó, mind a közvélemény nagyon pozi-
tívan fogadta. A kiadás költségei a Szülőföld Alap pályázataiból és adományok-
ból állt össze, az anyaggyűjtők, a szerkesztők honorárium nélkül dolgoztak. Ez 
is külön történet. Mindannyian tudtuk – és ezzel indultunk a munkának –, hogy 
ezt a könyvet nekünk kell megírni a gyermekeinknek, unokáinknak. S nem kér-
deztünk, ki és mennyit fizet majd a munkáért. Hiszen annyi fölösleges, társa-
dalminak mondott munkaóra volt már egyikünk-másikunk után, hogy ezt a 
gyönyörűséges terhet, ami egyben szerelem és szenvedés is volt, örömmel, zok-
szó nélkül vállaltuk. 

Ám a történet csak elkezdődött. Ahhoz, hogy a helyi értékeket be lehes-
sen emelni a nevelő-oktató folyamatba, meg kell alkotni a tantervet, évfolya-
monként és témánként el kell készíteni a feladatbankot,  össze kell állítani a 
szöveggyűjteményt, s mindehhez honlap szükséges, mert papíralapú kiadványt 
már nem leszünk képesek kiadni. Minden e-alapú kiadvány lesz, illetve interak-
tív. A műhely csak az alapot készíti el, a régióbeli iskolák kivehetnek, beemel-
hetnek, pedagógiai programjukhoz igazíthatják az alapdokumentumokat. 
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Elértük, hogy a tantervi műhelyben való munka presztízs lett, kitüntetés. 
Amikor a műhely munkájának tervezete elkészült, két közös megbeszélés is 
szükséges volt a munka céljának és feladatainak összehangolására. A tantervké-
szítést meg kell tanulni, a műfajt el kell sajátítani. Segítők mindig akadnak, de az 
elszántság, az akarat, az egymástól tanulás a legjobb tanítómester. A tantárgy 
tematikája készen van. 2011 februárjában elkészül a bevezetés, benne a cél-
rendszer, a kompetenciafejlesztés, aztán következik a tematika évfolyamonkénti  
lebontása és a többi tantervi szükséglet, majd a feladatbank, ősszel pedig a szö-
veggyűjtemény.  

Mindezeket a feladatokat el tudná készíteni egy-két megszállott ember is. 
Csapatban dolgozni az „életveszély” mellett nagyszerű érzés. A műhely azt is 
szimbolizálja, hogy ez a feladat minden gömöri és észak-nógrádi pedagógust 
érint, az elkészült mű  így lesz igazi közösségi „termés”. A műhelyben barátsá-
gok szövődnek,  értékeket adunk és kapunk, emberileg is növekszik mindenki. 

S ha valaki azt kérdezné, megéri-e, nem tudom, mit ért a megéri kifejezés 
alatt: pénzt, hírnevet? Ez mind nincs meg. Mégis, megéri az erőfeszítés?  Itt siet 
segítségemre Németh László: „…De mi marad az elégett szénből, a forgó lapátra 
hulló vízből, az elbomlott atomból? S mégis ezek hajtják a társadalmat.  Mert az 
anyag széthull, más ismeretekbe megy át, a szív azonban őrzi a jó emlékeket.” 

A generáció még nem fejezte be küldetését. Jobbnak, profibbnak kell 
lennünk hagyományainkat és kulturális értékeinket megőrizve, ha anyanyel-
vünkben meg akarunk maradni egy többségi államban Európa szívében. 

Úton vagyunk. 
Az út a kellő akarattal, hűséggel, kitartással  bíró emberek lehetősége. Az 

út a haladás, a változás, a megismerés lehetősége. Az úton haladni kell, máskü-
lönben értelmét veszti a távlat. 

Az út a bátraké. 
A civilség  stratégialátás,  tervezés,  programalkotás,  meghívás az újra, a 

megismerés mámorító érzésére. 
Nincs más motiváció, csak  a nehézség feletti győzelem, önmagunk lusta-

ságának legyőzése, a lehetőség teremtette  munka, az alkotás és annak eredmé-
nye fölötti  öröm. 

Az SZMPSZ  lehetőség a változásokhoz való igazodásban, lehetőség az 
önmegvalósításra, lehetőség a közösségi elképzelések, stratégiák megalkotására.  
A Szövetség az az út, amin járni kell, különben  önmagába tér vissza, elveszti 
eredeti küldetését. 

Nyitott és küzdéssel teli húsz év után elmondható, hogy az ösvényből va-
lódi  makadámút lett a közösség összefogásának eredményeként, biztos közle-
kedési vonal, ami kibírta a terhelést. 

A tervezést és a távlatokban való gondolkodást tekintve ez az út, a lehe-
tőség szempontjából ez a pálya, ahol játszani lehet helyi, országos és nemzetkö-
zi mérkőzéseket. A lehetőség megteremtése a szervezők feladata, az is, milyen 
tervekben, hatósugárban, milyen jövőben  gondolkodnak.   


