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egyetemista és fõiskolás fiatalok. Elsõsorban Kemsével és a
környezõ ormánsági falvakkal, a drávamenti horvát fal-
vakkal ismerkedtek, követve többé-kevésbé azt a falukutató
módszert, mellyel elõdeik, Kovács Imréék is kutattak ezen a
tájon. 

Így hát szoros kapcsolatot tart a Kodolányi János Irodalmi
Társaság e szellemi mûhelyekkel, mert minden évben a
Kodolányi-emlékek is szóba kerülnek óhatatlanul a kutatás
kapcsán. Nem, lehet kihagyni Kiss Gézát sem, aki

„ORMÁNYSÁG” címmel írta meg máig a legteljesebben, a
tudomány eszközeit is felhasználva az Ormánság múltját és
jövõjét. Én, mint a Kodolányi János Irodalmi Társaság
elnöke nem engedhetem feledésbe menni Kiss Géza
munkásságát sem, hanem rangos rendezvényeken
emlékezünk meg róla is.

Tömös Mihó László
a Kodolányi János Irodalmi Társaság elnöke

Alulnézetben
A Ormánság múltját több oldalról is kiválóan feldolgozták.
Ennek ismerete azért szükséges, hogy tûnõdhessünk, miként
jutott jelenlegi állapotába, és mire számíthatunk.

A táj, a természeti adottságok gyökeresen nem változtak,
sõt, Magyarország egyik legjobban épségben maradt ter-
mészeti környezetével rendelkezik.

Mi történt hát valójában? Az elsõ világháborút követõen
határmenti terület lett, elvesztette szerves kapcsolatát a
Dráva jobb parti vidékével. Ezzel kapcsolatban érdemes
elolvasni a kevésbé ismert Thassy Jenõ „Veszélyes vidék”
címû memoárját. Ezt követõen már jelentkeztek problémák
az akkor még színtiszta magyar õslakosság körében,
melyekrõl szemléletesen írt Kiss Géza, Kodolányi, Móricz,
és még sokan mások. De még rémálmaikban sem gondolták,
hogy ez lesz az Ormánságból.

Mi volt a következõ csapás? A második világháborút
követõen hamarosan a jóbarát Tito Jugoszláviájából láncos
kutya lett, akitõl legalább annyira kellett félni, mint nyugati
szomszédainktól. A szokásos történet aknazárral, belépési
tilalommal és a „megbízhatatlan elemek” kitelepítésével.
Utóbbiak fõleg a legmódosabb, legértelmesebb parasztpol-
gárok, a kulákok voltak. õk maguk vagy soha nem tértek vis-
sza, vagy gyermekeiket arra presszionálták, hogy örökre
hagyják el a térséget. Megkezdõdött a lakosság „fel-
hígulása”, kicserélõdése. A betelepülõknek már nem voltak
gyökereik. Elveszett az az összetartó erõ, ami egy település-
bõl közösséget kovácsol.

Ez is volt a cél. Mindenki féljen, ne legyenek generációs
példaképei, csak a hatalom képviselõi. Példakép helyett
hangadók. Bach-huszárok helyett párthuszárok. Ne felejtsük
el, ez a mai napig így van, mind a jobb, mind a baloldal
részérõl.

A mindenkori hatalom nem szereti az önálló
közösségeket, a civil szervezeteket, az egyéniségeket. A
vazallusokat szereti, a manipulálható tömeget. Ez elõzõ
folyamatokról az Ormánságban figyelemreméltóan
emlékezik meg Berta Bulcsú, „Füstkutyák” címû
kisregényében.

És mi történt a helyben maradt lakossággal?
Bérmunkást csináltak belõlük a TSZ-ekben és az egy-két
kisüzemben. Az emberek elfelejtettek gondolkodni.
Megutálták a napfelkeltét, alig várták, hogy este legyen, és
közben megtanultak lopni. A korábban becsületes
embereknek már nem volt szégyen a közösbõl, a „nép
vagyonából” minden mozdíthatót hazamenteni. És nem
csak a materiális javakat lopták el, hanem ami talán
súlyosabb, az idõt, a munkaidõt. 

És akkor a több évtizedes falansztert követõen „nyakunk-
ba szakadt” a rendszerváltás. Jött az õsi „trükk,” kár-
pótlásként „földet osztunk”, addig sem figyelnek ránk, amíg
mi privatizálunk. De kinek osztunk földet? A több évtizede
városba származottaknak, a már túlságosan elöregedett, de
még hozzáértõ helyi lakosságnak, a mezõgazdasági bér-
munkásoknak. Minden hozzáértõ látta, hogy ez katasztrófa
lesz. Az is lett!

Már kárpótlási jegy formájában a földek egyik részét
felvásárolták a nepperek. Másik részén még pár évig kínlód-
tak a nosztalgiázó öregek, aztán vagy kihaltak, vagy õk is
áron alul eladták a földet. 16 év nagy idõ! És hova lett a
legtöbbször csak 5–10–15 hektár föld ára? És hova lettek a
nagy álmok? Jobbik esetben az emberek újra bérmunkások
lettek, csak nem a TSZ-ekben, hanem gyakran egy arc-
nélküli új, vagy idegen „földesúr” birtokán. És még õk a
szerencsések. A mezõgazdaságban dolgozók nagyobb része
földönfutó munkanélküli lett. A nagybirtokok újra kialakul-
nak, ami természetes is, hisz csak ezek lehetnek
versenyképesek. Nyugat Európában is ez a tendencia, min-
den tévhit ellenére. Lenne még egy kiút: értékesítõ, feldolgo-
zó szövetkezetet létrehozni. Na, de mi magyarok vagyunk,
az összefogás soha nem tartozott az erényeink közé. Ezért
hát várjuk a csodát.

És a csoda eljött, beléptünk az EU-ba. De az EU-nak nem
a mi termékeink kellenek, vagy legalábbis nem ebben az
összetételben, hanem a piac és esetleg a termõföld. És
megint rugalmatlanok vagyunk, megint nem tudunk változ-
tatni. Pedig már a csodák ideje lejárt.
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Tanuljunk meg nyelvet tanulni!
Tanulási technikák, melyek az önálló nyelvtanulást segítik

Egy idegen nyelv kommunikációs szintû ismeretéhez körül-
belül olyan hosszú út vezet, mint a hobbikocogástól a maratoni
táv lefutásáig. Nincs olyan nyelvtanuló, aki a nyelvtanulás
maratoni távja alatt ne érezte volna már, hogy hiába erõlködik,
egyes szavakat, nyelvtani szabályokat képtelen megjegyezni,
vagy éppenséggel a rosszul megjegyzett kiejtéstõl, szavaktól,
szabályoktól nem tud megszabadulni. Sokan azért hagynak fel
a nyelvtanulással, mert úgy érzik, elértek egy ’platóra’, azaz a
rendszeres tanulás ellenére is egy helyben topognak, idegen-
nyelvi készségeik nem fejlõdnek. Akik feladják a nyelvtan-
ulást, döntésüket gyakorta azzal indokolják, hogy nincs
nyelvérzékük. A maratonfutó párhuzamánál maradva kijelen-
thetjük, hogy ahogy nincs olyan egészséges ember, aki ne
tudna futni, ugyanúgy nincs olyan ember, aki ne tudna egy ide-
gen nyelvet kommunikációs szinten megtanulni. Abban az
esetben, ha a nyelvtanulás objektív körülményei megfelelõek
(pl. heti rendszerességgel folyik az oktatás, a nyelvtanár
nyelvileg és módszertanilag is jól képzett, a nyelvtanuló rend-
szeresen készül a nyelvórákra – és a felsorolást még folytathat-
nánk), akkor biztos, hogy nem a nyelvtanulást feladó ember
képességeivel van baj, hanem a rosszul rögzült tanulási szoká-
sokkal. Ugyanakkor ez utóbbi oka sem a nyelvtanulóban kere-
sendõ, mert Magyarországon a tanulási technikák fejlesztésére
is hangsúlyt helyezõ nyelvoktatás csak az 1990-es évek végén
kezdett elterjedni. Tanulási technikákon mindazon ötleteket,
tippeket és trükköket értjük, melyek hozzásegítik a nyelvtan-
ulót ahhoz, hogy gyorsabban, hatékonyabban tanulja meg az új
kifejezéseket, nyelvtani szabályokat, a megtanultakra tovább
emlékezzen, azaz tudása minél tovább aktív maradjon. Ezen
kívül a tanulási technikák egyike-másika segít abban, hogy a
tanuló levetkõzze a mind szóbeli, mind írásbeli megnyi-
latkozástól való szorongást, illetve megkönnyíti a rögzült
nyelvi hibák korrigálását.

Az alábbi tanulási technikák az idegennyelv-tanulás folya-
matának minden mozzanatában sikeresen alkalmazhatók, de
áttekintésüket megkönnyítheti az egyes technikáknak az ide-
gennyelv-tanulás egyes részterületei köré csoportosítása. A
tanulási technikák felhasználási területei tehát a szókincsfe-
jlesztés, nyelvtantanulás, az íráskészség és helyesírás, az
olvasáskészség, a beszédkészség, a hallás utáni szövegértés
készsége, az autentikust megközelítõ kiejtés, és a hibajavítás.

A szókincsfejlesztés témaköréhez rendelhetõk mindazok a
technikák, melyek egyrészt a már egyszer megtanult szavak,
kifejezések elfelejtése ellen hatnak, másrészt azok a technikák,
melyek hozzájárulnak egy szervezettebb, kiterjedtebb szókincs
kialakításához:
• az új szavakat a szövegben emeljük ki színessel,
• ha a tankönyvünkhöz a kazettán levõ audioanyagot is be

tudjuk szerezni, akkor hallgassuk meg a lecke szövegét
többször,

• otthoni tanulásunk során olvassunk hangosan, a hangos
olvasás az idegennyelvi kiejtésünket is javítja,

• a hosszú, vagy (többszörösen) összetett szavakat hátulról
szótagolva memorizáljuk (pl.
schaft/sellschaft/gesellschaft/fluggesellschaft/ligflugge-
sellschaft/

• Billigfluggesellschaft),
• a megjegyzendõ szavakat írjuk le többször, egymás után,
• a nehezen megjegyezhetõ szavakat írjuk öntapadó

cédulákra és ragasszuk ki olyan helyre, ahol gyakran
tartózkodunk (íróasztal lámpája, számítógép képernyõje),

• osszuk be a megtanulandó szómennyiséget, pl. határozzuk
el, hogy minden nap 3 új szót tanulunk,

• a megjegyzendõ szavakat elalvás elõtt olvassuk át,
• németórán, televízióban, külföldön jártunkban „csípjünk

fel”, jegyezzünk meg és memorizáljunk új vagy gyakran
használt, esetleg regionális köznyelvi szavakat,

• érdemes szavakat szócsaládokban megtanulni (pl. ige –
fõnév: arbeiten – die Arbeit; fõnév – ige: das Museum –
besichtigen; melléknév – antoníma: kalt – heiß; idegen ere-
detû szó – német megfelelõje: die Produktion – die
Herstellung),

• keressük meg a magyar nyelvben is megtalálható interna-
cionalizmusok, nemzetközi kultúrszavak idegennyelvi pár-
ját,

• alakítsunk ki tudatosabb szótárhasználatot, áldozzunk idõt
arra, hogy megismerjük a szótár mikrostruktúráját, azaz
hogy mit jelentenek a szótárcikkben elõforduló rövidítések,
szimbólumok, alapvetõ nyelvtani kategóriák,

• tanuljunk meg nyelvi paneleket (pl. üdvözlés, búcsúzás,
köszönetnyilvánítás – Machen Sie’s gut! Passen Sie gut auf
sich auf! Die Freude ist ganz meinerseits. etc.),

• végezzünk tematikus szógyûjtést egy-egy lecke lezárása
után (pl. mit tudok már kifejezni az adott téma kapcsán – mi
merülhet még fel, azt hogy mondanám?),

• tanuljunk meg kívülrõl rövid memoritereket, szívünknek
kedves verseket, német dalszövegeket,

• ismerjünk szótárfüzet-variánsokat, így indokolt esetben
egyiknek a használatáról a másik típusra tudunk áttérni (pl.
egynyelvû szótárfüzet: szavak ill. 1–1 példamondat; két-
nyelvû szótárfüzet: szavak, anyanyelvi jelentéseik, példa-
mondatok)

• gyûjthetünk nyelvi nyalánkságokat, pl. karikatúrák, sikeres
reklámszövegek, szlogenek a tanult idegen nyelven,

• és ha minden kötél szakad: legyen kéznél mindig egy két-
nyelvû zseb- vagy kéziszótár!
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Mi történt közben a lakossággal? Mint már utaltam rá, a
lakosság összetételének változása már korábban
megkezdõdött, de az utóbbi 30 évben egy etnikai átren-
dezõdés is végbement. A ’60-as években is voltak a térség-
ben cigányok, de községenként csak 2–3 család. A kanász, a
csordás, esetleg állatkereskedõk, fõleg lókereskedõk. Õk
minden további nélkül beilleszkedtek a faluközösségbe.
Aztán voltak összefüggõ településeik (pl. a Gilvánfa mellet-
ti erdõben Zokogán, a siópusztai árok mentén…), ahol
ténylegesen embertelen körülmények között éltek, de a fér-
fiak dolgoztak. Ezeket a telepeket megszüntették (részben
erõszakkal) és lakosaikat beköltöztették a kis falvak
megüresedett házaiba, ahonnét az öregek kihaltak, gyer-
mekeik meg már a városban dolgoztak. Mivel a cigányság-
nak más a „kultúrája”, mihelyt kezdett túlsúlyba kerülni egy-
egy településen, az õslakosság, ha csak tehette, elmenekült.
Elsõsorban Sellyére, Vajszlóra, Pécsre költöztek.
Kialakultak olyan községek, ahol ma már 90–95%-ban csak
cigányok laknak. (Gilvánfa, Alsószentmárton… stb.). A
korábban tetszetõs, módos parasztházakat lelakták, a falu
képe megváltozott. Az, hogy a porták tönkrementek, nem
magyarázható csak a pénzhiánnyal. Ha egy leesett tetõc-
serepet, betört ablakot évekig nem teszünk a helyére, ha az
udvar, a kert szeméttel, gazzal telített, ha csak a legegysz-
erûbb éves meszeléseket sem végezzük el, az már mentalitás
kérdése. Annál is inkább, mivel a családból mindenki otthon
van, hisz kétségtelen, hogy a rendszerváltás utáni
munkanélküliség elsõsorban õket sújtotta. A cigányság
önmagát gettósítja. Ez persze országosan is így van, és az
egymást követõ kormányoknak még elképzelésük sincs,
hogy mit kezdjenek ezzel a problémával. Könnyen
kikövetkeztethetõ, hogy pár évtized múlva hány százaléka
lesz az összlakosságnak cigány. 

Hol van a stratégia, a hosszú távú elképzelések? Ez a
kérdés nem oldódik meg magától, és nem oldja meg helyet-
tünk se az EU, se más. 

És jelenleg mit csinálunk most már nem csak a cigányság-
gal, hanem az õ szintjükre süllyedõ elszegényedett helyi
lakossággal is? Egyszóval, újratermeljük õket.

Lehet-e egy életen keresztül, vagy több generáción át
munkanélküliként élni, és csak segélyekbõl, közmunkákból
(közhasznú, közcélú munkákból) tengõdni? Ezek iszonyú
pénzébe kerülnek a társadalomnak, és nincs mögötte teljesít-
mény, nincs megfelelõ számonkérés, így nincs erkölcsi
nevelõ hatása, nincs perspektíva, csak máról holnapra való
tengés-lengés.

Talán hasznosabb lenne ezekkel a pénzekkel a vál-
lalkozókat támogatni, és kötelezni õket, hogy ezért tartós
munkanélkülieket hosszú távon alkalmazzanak. Mert aki
profitorientált, az nem tûri el a lógást, a szándékos kártételt,
a teljesítmény hiányát. Ezzel mintegy „védett” munkahe-
lyeket teremthetnénk.

Amivel mindannyian egyetértünk hosszú távon, az

oktatás, a képzés lehet megoldás. Ezt is ketté kell választa-
nunk, felnõtt- és ifjúsági oktatásra.

Mi van jelenleg a felnõttképzésben? Elsõsorban nem a
piac igényeinek megfelelõ képzés történik, ha tudják egyál-
talán, hogy mit igényel a piac. Jól hangzó szlogen az õsi
mesterségek felújítása, kosárfonás, szõnyegszövés,
teknõvájás, fafaragás… stb., csak éppen nem lehet vele
pénzt keresni. A képzésben részt vevõk közül sokan tudják
is, és nem szívvel-lélekkel vesznek részt az oktatásban,
hanem mert ez egy projekt része, valamennyi pénzt kapnak,
ha végigülik az elõadásokat. Rövid távon ez is több nekik a
semminél. Nagyon jó üzlet ez az oktatóknak, hisz részben a
pályázatokat is már e célból írják. Visszacsatolás nem
történik, hogy hányan tudnak megélni a képzés során
elsajátított anyagból, ami érthetõ is, hisz kiderülne, hogy
fölösleges pénzkidobás volt az egész.

Mint ahogy 16 év kellett ahhoz, hogy kiderüljön, olyan
diplomásokat olyan szinten képeztünk százszámra, akikre
nincsen szükség. Kinek a pénzén? Az oktatásunk minden
szinten mélypontra süllyedt. Mi az, hogy a világ elsõ három-
száz felsõoktatási intézményében nincsen egyetlen magyar
sem? Mi az, hogy 20% funkcionális analfabétánk van? Mi
joggal büszkék vagyunk arra a tíz fölötti Nobel-díjasra, akik
magyar iskolákból indultak el. Ez nem csak pénz kérdése,
hisz akkor sem volt gazdag Magyarország.

A jövõ pedig egyedül az oktatásra alapozható. Miért csak
a gagyit, a felszíneset vesszük át idegen országoktól, miért
nem a példaértékû finn oktatást? Azért, mert percemberekké
váltunk. Mert önmagunknak is hazudunk. 

Még néhány gondolatot a pályázatokról, melyeknek az
lenne a szerepe, hogy segítsék egy térség fejlõdését. Hát nem
mindig ez történik. Nem arra pályázunk, amire ténylegesen
szükség van, hanem amire kiírás, lehetõség van. Jellemzõ
pályázatok: járdaépítés; temetõi út, temetû rendbetétele;
ravatalozó építése; közösségi ház építése; gáz bevezetése. 

Ez mind nagyon szép és kell, csak éppen nem visz elõre.
Az, hogy a temetõket rendbe tesszük, ahol õseink alszanak,
belsõ igénybõl kell, hogy fakadjon, nem állami pénzekbõl.
Az, hogy közösségi házakat építünk és újítunk föl, ott ahol
nincs már közösség, és azokat nem tartjuk fenn: pénzki-
dobás. Az, hogy iszonyú költségeken gázt vezetünk be
munkanélküli falvakba, ahol még a vizet és az elektromos
áramot sem tudják kifizetni, és a helyi erdõket a Pécsi
Hõerõmûhöz szállítjuk be: ésszerûtlenség.

Persze mindenre van magyarázat, az elmondottak tételes
cáfolatára is. 

Még mindig nincs veszve semmi, csak próbáljunk meg
õseink egyszerû paraszti eszével gondolkodni és cselekedni.

Sellye, 2006. november 23.

Keszei Tamás
Ormánság Fejlesztõ Társulás
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Eszmecsere a konferencia szünetében

Az EAEA közgyûlése több más programmal is társult, köztük a Felnõtt Tanulók Hete fesztivál is helyett kapott, Avilés-ben elsõ
alkalommal. A fesztivál célja itt is – ahogy Európa-szerte –, hogy látványos akciókkal hívják fel a figyelmet az élethosszig tartó
tanulás fontosságára. A szabadtéri zenei és képzõmûvészeti eseményeket oktatási kirakodóvásár is kiegészítette.

Az EAEA Budapesti Kapcsolati Irodája
és a brüsszeli központi iroda munkatársai
közösen dolgoztak a közgyûlés lebo-
nyolításán.

A közgyûléshez csatolt további program volt a Spanyol Népi
Egyetemek Szövetségének (FEUP) közgyûlése is és további
fontos panelbeszélgetések is zajlottak az európai felnõttképzés
legfontosabb szereplõinek részvételével.

Aközgyûlésrõl részletes beszámoló olvasható angolul a www.eaea.org oldalon, ahol a vonatkozó dokumenumok – így például a
szervezet tevékenység-beszámolója is  – letölthetõk.
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