
Akik megértik egymást 

(egy továbbképzés margójára) 

 
Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik vagy 

nem, hogy látják-e vagy nem, hogy lesz e sikere 

vagy nem, tedd a jót, tégy minden jót, amit 

megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, 

akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig,  szüntelen 

ez legyen a programod. 

          (Sík Sándor) 

 

Balatonalmádiban találkoztak 2013 augusztusában egy hétre a nyugati 

szórványban magyar nyelvet tanító pedagógusok. A szakmai 

továbbképzés a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Külhoni Magyarok 

Osztálya támogatásával jött létre.  A kultúra megőrzésének jegyében 

szervezett képzés idei mottóját egy Korniss Gyula-idézet adta: „a 

nemzet fennmaradása a kultúra függvénye”.  

 

A megnyitón Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, 

hogy a kormány számos újonnan hozott rendelkezése segíti a 

szórványban élőket magyarságuk megőrzésében. Így a tavalyi év a 

külhoni óvodák éve volt, eredménye pedig világszerte felhasználható 

tananyag-csomag, az idei év pedig a külhoni kisiskoláké. A 

továbbképzés is eddig 25 főt fogadott, az idén huszonnyolcat (és 

néhány jelentkező még így is kimaradt).  

 

A résztvevők kilenc országból érkeztek: Finnországból, Kanadából, 

Romániából, Svájcból, Ausztriából, Lengyelországból, Spanyol-

országból, Németországból és Svédországból. Az érdekődés a 

rendezvény iránt egyre nagyobb, a létszám is növekedett az előző 

évekhez képest. Az immár 13. találkozón a fiatalabb nemzedék 

képviselői a résztvevők felét tették ki, először a továbbképzés 

történetében.  

 



Dr. Kováts-Németh Mária, a program összeállításáért és szervezéséért 

felelelős professzor asszony egy riportban úgy fogalmazott, hogy „a 

13. alkalom nem csak egy szerencsés szám, hanem - néhány résztvevő 

tréfás megjegyzésére utalva: a serdülőkort is jelenti, – és ebben a 

korban fontos, hogy az értékítéletek helyesen szülessenek meg”.  

 

A résztvevő pedagógusok a kultúraközvetítés problémáival 

találkoznak folyamatosan, mind életük színterein, mind azokban az 

intézményekben, ahol nevelnek-tanítanak. E közvetítés  nehézségeit 

látva – mert a demokráciában nehezebb a értékek közvetítése – 

valamennyi résztvevő számára fontos volt, hogy megerősítést kapjon, 

hogy biztonságérzete növekedjék munkája hasznát illetően. A globális 

kihívások, az aktuális problémák számbavétele, amelyek leginkább 

Európában, de a világ más részein is megjelennek, már évek óta 

foglalkoztatják a résztvevőket. A korunkra oly jellemző értékvesztést 

e találkozón más-más oldalról járták körbe, és ennek ellenpólusaként a 

magyarság megőrzését, az anyanyelv ápolását, a módszertani kultúra  

gazdagítását tekintették elsődleges feladatuknak. Évről évre változó 

előadásokkal, más-más tartalommal gazdagodva. 

 

Az előadások változatossága kiterjedt számos kérdésre: a Kárpát-

medence magyarságára, a felvidéki magyar iskolahálózatra (Albert 

Sándor), a kárpátaljai kétnyelvűségre (Bátyi Szilvia), vagy általában a 

nyelvváltás kérdéseinek elméleti megközelítésére (Nádor Orsolya).   

 

Dr. Navracsics Judit, a Veszprémi Egyetem intézetvezető professzora, 

a rendezvény házigazdája az egyéni kétnyelvűség kapcsán kitért arra, 

mekkora előnyei vannak a kétnyelvűeknek. Tudatában kell legyenek, 

hogy kincs van a birtokukban, már kisgyermekkortól kezdve.  

 

Akik Takáts Istvánt hallgatták, a Veszprémi Hittudományi Főiskola 

adjunktusa szavaiban alig hallhattak papos színezetű mondatokat. Úgy 

fogalmazta meg a hit, biztonság, távlatos élet, harmónia- és 



egyensúlykeresés fogalmairól a gondolatait, hogy azok átíveltek 

felekezeti különbözőségek fölött, és az eltérő világnézetűeket is 

elgondolkoztatták. 

Legnagyobb és legszebb alkotásunk a helyes élet, részletezte és 

vetítette ki a jelenre is érvényesen Montaigne gondolatát Szíjártó  

István, a Százak Tanácsának elnöke. Géczi János a művészet és 

pedagógia kapcsolatát fejtegette, Kováts-Németh Mária a kultúra 

fogalmának változásait taglalta, és a maradandó értékekre irányította 

a figyelemet. Az önálló Zsolnai-féle módszertanba nyújtott betekintést 

Zsolnai Józsefné Mátyási Mária. Tóth Etelka olyan gyakorlatias 

„mintaórában” kötötte le a tanárkollégákat a szövegszerkesztés, 

szövegépítés titkai kapcsán, amit csak követni kell a nyugati 

gimnáziumra érett ifjúság körében.  

 

A meghívott előadók mellett a hallgatóság néhány tagja is bemutatta 

tevékenységének egy-egy szeletét a népzene (Kalló Katalin), a 

nyelvtanítás (Gedeon Márta), az irodalom (Lengyel Ferenc) vagy a 

szimbólumvizsgálat területén (Ónodi László). A Magyar Katolikus 

Rádió munkatársa, Sallai Éva a 20. század derekának irodalmában 

villantotta fel Sárközi Mátyás alakját idei kiadású kötete, a Tamperdü 

mentén. (A továbbképzésről készült riportanyag a világhálón is 

elérhető a www.katolikusradio.hu  Délutáni találkozás című 

rovatában.) 

 

A szervező, aki 13 évvel ezelőtt a továbbképzést útjára indította, a 

Nyugat-Európai Országok Magyar Szervezetei Szövetségének oktatási 

felelőse, Wurst Erzsébet. A komoly szakmai kapcsolat, amelyet 

kialakított a programok szervezőjével, Dr. Kováts-Németh Máriával, 

egyfajta folyamatosságot biztosított a továbbképzésnek. A magyarság-

kutatással több évtizede foglalkozó professzorasszony jóvoltából 

pedig a nyári találkozások sora fokozatosan egyedi arculatú 

hagyománnyá nőtte ki magát.  

 

http://www.katolikusradio.hu/


A visszatérő pedagógusokkal is szoros kapcsolat alakult ki, igénylik a 

folytatást, hiszen „mindenkinek folyamatosan szüksége van arrra, 

hogy a múltból ránk hagyományozódott igen gazdag hagyományt és  

gazadagságot a kultúrában anyanyelvünkön keresztül  megőrizzék és 

ápolják”. A jelenlevők egy része csapattá forrt össze, annak ellenére, 

hogy minden évben újakkal egészül ki. Időközben az is megtörtént, 

hogy a jelenlevők olyan tanítványaikat is elhozták, akik tovább viszik 

ezt a tevékenységet (pl. a varsói egyetemi katedrán). 

 

Igen fontos mind egyénileg, mind a jelenvolt közösség szempontjából, 

hogy folyamat van ebben a tevékenységben, és folytonosság, hiszen –

Dr. Kováts-Németh Máriát idézve –  „csak az visz előre bennünket, 

csak azoknak az útja biztos, akik megértik egymást.”  

 

              Lengyel Ferenc    
 


