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> Újra felfedezni a hagyományos 
gyümölcsöket. A székelyudvarhelyi 
Civitas Alapítvány a Polgár-Társ Ala-
pítvány és a Tusnád Ásványvíz Rt. 
támogatásával Környezetünk újrafel-
fedezése és formálása megnevezéssel 
újabb projektet valósított meg, part-
nerségben a Székelygyümölcs Egye-
sület tagjaival, valamint a farkaslaki, 
szentléleki és siménfalvi iskolákkal. 
A projekt célja a hagyományos gyü-
mölcsösök újrafelfedezése volt. Mivel 
Udvarhelyszék nagyon gazdag hagyo-
mányos gyümölcsösökben, amelyet a 
kiveszés fenyeget, e projekt keretében 

ezt a tendenciát kívánták megfordíta-
ni. Nyikómenti iskolákkal dolgoztak 
együtt azért, hogy már gyerekkorban 
el tudják ültetni a gyümölcsfák iránti 
szeretetet és rajongást a gyerekek szí-
vébe. Felmérték, milyen gyümölcsfák 
találhatók a háztáji gyümölcsösökben. 
Házról házra kopogtatva kérték a gye-
rekek a helybéliek segítségét ebben a 
munkában. E tevékenységbe besegí-
tettek helyi szakemberek, tanítók, ta-
nárok és a Székelygyümölcs Egyesület 
tagjai. Sikerült a falvakban elindítani 
és a beszélgetések középpontjába he-
lyezni a gyümölcsökhöz kapcsolódó 

ismereteket, és feleleveníteni a régi 
iskolakertek történeteit, ahol az idő-
sebbek annak idején tapasztalatot és 
tudást gyűjtöttek. 

A tavasszal létrehozott csemete-
kerteket előkészítették télre, a nyári 
szárazság miatt kipusztult fák helyébe 
újakat ültettek. Mindez fontos volt a 
gyerekek számára is, mert tavasszal ki-
sebb csoportokat alkotva örökbe vet-
ték a fákat és a jövőben végigkísérik 
növekedésüket, fejlődésüket. A gyü-
mölcstermesztő szakemberek a faülte-
tés és faoltás különböző módozatába 
avatatták be a gyerekeket. Ültetéskor 

megtanulták, hogyan kell a gödröket 
és a földet előkészíteni az új cseme-
téknek, a gyökereket megmetszeni, 
megigazítani. Megismerkedtek a hasí-
tékoltás, héjaláoltás, párosítás, nyelves 
párosítás, chip-szemzés alkalmazásával 
és megtanulták, hogy hogyan lehet a 
fa koronáját már csemetekorban meg-
tervezni, kialakítani. A projekt kereté-
ben a Civitas Alapítvány munkatársai 
több közösségben is megbeszélést tar-
tottak a hagyományos gyümölcsösök 
szerepéről és arról, hogyan lehetne 
prioritásként kezelni Udvarhelyszék 
fejlesztésében.

A Magyar Tudomány Napján idén 
Székelyudvarhelyen Szabó K. Atti-
la nyugdíjas pedagógust tüntették 
ki az Udvarhelyszéki Tudományért 
díjjal, mellyel immár negyedik 
éve helyi tudósok munkásságát 
ismerik el. A tanár úr elsősorban 
Az erdélyi magyar tanító- és óvó-
képzés évszázadai 1777–2000 cí-
met viselő, több mint ezeroldalas 
könyvével került reflektorfénybe. 
Mint beszélgetésünk során kide-
rült, munkakedve nem lankadt, 
lesz még néhány, nevéhez fűződő 
könyvbemutató. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

„Az ember sosem várja, 
hogy kitüntessék, ám 
lelki elégtétel és nagy 

megtiszteltetés, ezért nagyon ör-
vendek neki” – mondja a Hargita 
Népének a frissen kapott díjról. 
Szabó K. Attila Benedek Elek „az 
a félig-meddig egész ember, aki-
nek könnyű a toll, de nem nehéz 
a kasza” mondását a pedagógusi 
pályára átültetve ars poeticájáról 
úgy nyilatkozik: „A pedagógusi 
munka nem korlátozódhat csak a 
tanórákra s a tananyagra. Kétség-
telen, hogy az a legfontosabb, ho-
gyan tartod meg óráidat, hogyan 
ragadod meg a tanulók figyelmét, 
de ez a munkának csak egy része. 
A tanulókkal az órán túl is foglal-
kozni kell. Be kell állni közéjük, 
népdalokat, táncokat, sportot kell 
nekik tanítani, meg kell szervezni 
szabadidejüket, kirándulni kell 
vinni őket.” Munkája során ehhez 
tartotta magát: minden óráján 
énekes öt perc is volt – ekkor pihe-
nésképpen népdalokat tanultak. 
Továbbá még a hetvenes évek-
ben táncos-énekes-játékos szüreti 
bálokat, regrutabúcsúztatókat 
és szintén a diákoknak tudomá-
nyos ülésszakokat, vetélkedőket 
is szervezett. Azt mondja, nincs 
alapjuk azon generációs vitáknak, 
melyek szerint „a mi időnkben 
más volt a fiatalság”. „Nehogy az 
ifjúságra kenjünk mindent, hogy 
rosszabbak, mint régen. Változtak 
a társadalmi elvárások, a követel-
mények, a feltételek, és a légkör is 
más, illetve tény, hogy rossz irá-
nyú változások is bekövetkeztek, 

például már nem szabadságról, 
hanem szabadosságról beszélhe-
tünk. Mégis, ha megtaláljuk a 
hangnemet, és azokat a tevékeny-
ségi területeket, melyeket ők is 
szépnek, hasznosnak találnak, és 
következetesek vagyunk, a mai fi-
atalokkal is lehet dolgozni.”

Könyv házi feladatból
Az erdélyi magyar tanító- és 

óvóképzés évszázadai 1777–2000 
című könyvét mondhatni a vélet-
len szülte: a ’80-as évek derekán 
neveléstörténeti házi feladatként 
azt adta a diákoknak, hogy írják 
le annak az iskolának a történe-
tét, ahonnan érkeztek. Gyűltek 

is az anyagok, majd egy adott 
pillanatban feltette magának a 
kérdést: miért nem írom meg én 
ezt? Nem mellékesen az akkor 
használt tankönyvek hiányos-
ságai is sarkallták – jeles szemé-
lyiségeink alig címszavakban 
kaptak helyet a könyvekben, 
melyekből az is hiányzott, hogy 
szebb időkben az erdélyi magyar-
ság hány tanítóképzővel bírt. „A 
tanítóképzés mindig is a politika 
célkeresztjében volt, mert a taní-
tó az, aki megalapozza a fiatalság 
jövőjét” – így ’89 előtt szóba sem 
jöhetett egy ilyen könyv megírá-
sa. A rendszerváltozás környékén 
látott neki az anyaggyűjtésnek, 

és 23 olyan várost listázott, ahol 
45 intézményben hosszabb-rö-
videbb ideig tanítóképzés zaj-
lott. „A könyvben összekapcsolva 
mutatom be a tanítóképzés és a 
népoktatás történetét, hisz ahol 
nincs iskola, oda nem kell taní-
tó, és ahol nincs tanító, ott nincs 
igazi oktatás.”

Lexikon iskoláinkról 
„Nincsenek politikai ambíci-

óim” – feleli kérdésünkre, majd 
magyarázza is, „ha felkérnek, se-
gítek, ám van dolgom bőven”. Je-
lenleg szülőfaluja monográfiáján 
dolgozik, illetve népdalgyűjtő 
édesapja több mint ezerdalos ha-
gyatékát szeretné unokaöccsével, 
Nagy Domokossal rendezni, ki-
adni. Ugyanakkor nővére, Nagy 
Éva Székelyszenterzsébet tájnyelve 
a 20. században című könyvét is 
lektorálja. Régi ötlete elkészíteni 
az erdélyi magyar iskolák tárát 
– időközben rájött, egy ilyen le-
xikonhoz nem elég egy ember 
munkája, és mivel segítőkre 
nem talált, előbb Székelyföldre, 
majd Hargita megyére, azután 
Udvarhelyszékre szűkítette a lis-
tát. „Ezt szeretném elkészíteni. 
Nem tudom, lesz-e hozzá erőm 
és időm.” 

Névjegy

1937-ben született Székelyszenterzsébeten paraszt szülők gyerekeként. 
Elemi iskoláit otthon végezte, majd a keresztúri tanítóképzőbe járt, annak 
is utolsó osztályába – az intézmény 1955-ben megszűnt. Az egyetemet 
Kolozsváron a Bolyain kezdte, és a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen 
fejezte be – időközben egyesítették a két egyetemet. Itt magyar nyelv és 
irodalom, illetve pedagógia és lélektan főszakon tanult. Keresztúron rajo-
ni főkönyvtáros lett, majd a szenterzsébeti iskola magyar szakos tanára, az-
tán Rugonfalván körzeti igazgatóként dolgozott, majd 1972-től az udvar-
helyi tanítóképző neveléstudományi és lélektan tanára, illetve pedagógiai 
gyakorlatokat is vezetett. 1987 és 1990 között az intézmény aligazgatója 
volt, 1998-ban nyugdíjazták, utána még öt évet tanított.

ToMcSA SáNdor SzíNház

Posta után 
Szarvas is lelép

részben anyagi, részben pedig 
társadalombiztosítási igényei 
miatt Szarvas zsuzsanna, a szé-
kely udvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház közönségszervezője is 
úgy döntött, új pályára lép: egy 
helyi vendéglátói egység üzlet-
vezetőjeként fog dolgozni. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Szarvas Zsuzsanna 2009 ta-
vaszán került haza szülővá-
rosába, ekkor kapta meg a 

színház közönségszervezői állá-
sát. Nagy kihívásnak tekintette, 
s mivel korábban a médiában 
dolgozott, nem tartotta idegen-
nek a közönséggel való kapcso-
lattartást. „Végzettségem szerint 
PR-os vagyok, gyakorlatilag szak-
mában voltam végig. Örültem, 
hogy ilyen munkakörre találtam, 
hiszen ez még elég fiatal szakma 
Romániában. Egyáltalán nem 
volt könnyű az elején, hisz az 
én feladatom volt annak a szo-
kásnak a kialakítása, hogy akár 
jegyért, akár bérletért engem 
keressenek fel” – fogalmazott 
Szarvas. Hangsúlyozta, rengeteg 
olyan apró élménnyel gazdago-
dott, amely miatt megérte ezt a 
munkát végezni. Jövő hétfőtől 
már nem a színház ajtaján fog 
reggel benyitni – mint mondja, 
egyelőre fogalma sincs, milyen 
érzések kerítik majd hatalmába. 
„Én abban az időszakban kerül-
tem a színházhoz, amikor már 
nem kaphattam munkakönyves 
alkalmazást. Még sokan vannak 
így. Fontosnak tartom, hogy be 
legyek biztosítva, hiszen már a 
családalapításon gondolkodunk. 
Nem haraggal hagyom el a szín-
házat, de már muszáj meggon-
doltan döntsek. Való igaz, hogy 
sikerként élhettem meg rengeteg 
dolgot, de sok mindenen nem 
tudtam változtatni, bármennyire 
is akartam. Neh éz volt több me-
cénást és diákbérletest szerezni. 
Amint korábban is hangsúlyoz-
tam, erre a feladatra egy ember 
nem elég.”

Mint hírül adtuk, nemré-
giben Posta Ervin színművész 
– szintén anyagi okok miatt – 
hagyta ott a társulatot és pincér-
nek csapott fel.

Szabó K. Attila hitvallása: a pedagógusi munka nem korlátozódhat csak a tanórákra és a tananyagra fotó: máthé lászló ferenc
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SzAbó K. ATTiLA éS A TANíTáS 

„Ne kenjünk mindent az ifjúságra!”


