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FOLYTATÁS A 14. OLDALON

Teljes tanulói életpályák teljesedtek ki a tehetséges diákoknak támogatást nyújtó Nyilas Misi-egyesületnek köszönhetően

Az önámítástól mentes hazaszeretet példája

– Milyen céllal és gondolattal 
hozták létre 2004-ben a Nyilas 
Misi Tehetségtámogató Egye-
sületet, illetve az évek során 
mivé nőtte ki magát?
– Húsz évvel ezelőtt már nyilvánva-
lóvá vált, és tanárként folyamatosan 
tapasztalhattam, hogy az akkor új-
nak induló világban az állam által 
kötelezőként és ingyenesként garan-
tált oktatás távolról sem ingyenes, és 
nem is kötelező. Szó sincs az okta-
tási rendszer által biztosított egyen-
lő bánásmódról, esélyegyenlőségről. 
Miután az előző század közepén po-
litikai alapon diszkriminálták a fi-
atalokat (az „osztályellenség” gyer-
mekeit), a század végén a pénz kez-
dett egyre inkább diszkriminálni. Az 
új politikai, hatalmi elitet ez látható-
an nem zavarta: a világ nagy részé-
ben így van, miért lenne ez másként 
nálunk. Polarizálódtak a jövedel-
mek, egyre szélsőségesebben oszlott 
meg a családok anyagi helyzete (eb-
ben ma is vezetünk Európában), egy-
re nyilvánvalóbbá váltak és mélyül-
tek a hátrányos helyzetek: a szeg-
regáció törésvonalai, árkai és sza-
kadékai. Falusi vagy lakótelepi kör-
nyezetből, szórványból egyre keve-
sebb gyermek jutott el középiskolá-
ba, még kevesebb az egyetemre. Ezt 
akkor már a kutatások és a statiszti-
kák is igazolták. Rögeszmémmé vált, 
hogy tenni kellene valamit. Több al-
kalommal beszéltem erről nyilváno-
san, és egy ilyen, 2002 júniusában 
tartott előadást követően É. Kiss Ka-
talin budapesti nyelvészprofesszor, 
akit nem hagyott nyugton, amit hal-
lott, megkeresett, hogy próbáljunk el-
indítani egy támogató programot a te-
hetséges hátrányos helyzetűeknek. A 
program névadója is ő volt. Magyar-
országon az indulásban a Baptista 
Szeretetszolgálat segített bennünket, 
Kolozsváron az Iskola Alapítvány ré-
széről Somai József. 2003 őszén in-
dult a program mintegy 100 ösztön-
díjassal, 2004-ben hoztuk létre sa-
ját egyesületünket, néhány évvel ké-
sőbb Budapesten bejegyzett alapítvá-
nyunkat. 15 támogatási év van mögöt-
tünk, az ösztöndíjasok száma éven-
ként 300–500 között mozgott, támo-
gatóink száma is változott. A támo-
gatási összeg ebben az időszakban 
meghaladja a 2 millió eurót. Közben 
szaporodtak és mélyültek a szociá-
lis, a szociokulturális és a nyelvi kör-
nyezettel összefüggő hátrányos hely-
zetek. Egyre hátrányosabb helyzet-
be kerültek a falusi gyermekek a vá-
rosiakhoz viszonyítva, a kisvárosiak 
a nagyvárosiakhoz viszonyítva, a la-
kótelepiek a városközpontiakhoz vi-
szonyítva, a szakiskolások az elmé-
leti líceumok tanulóihoz viszonyít-
va, a szórványbeliek a tömbben élők-
höz viszonyítva, az ingázók a helyben 
tanulókhoz viszonyítva, általában a 
magyar oktatás tanulói a románok-
hoz viszonyítva, a magyar anyanyel-
vű cigányok mindenkihez viszonyít-
va. Nem beszélve egyes családok sa-
ját nehézségeiről (munkanélküliség, 
betegség, árvaság stb.). Azt sem le-

het elhallgatni, ezt ösztöndíjasaink 
beszámolóiból is látjuk, hogy gyak-
ran az iskolai osztályokon belül a pe-
dagógusok is „szegregálnak”. Maga 
a rendszer is diszkriminatív, diszk-
rimináló. Ez annak is következmé-
nye, hogy az elit, különösen a hatal-
mi elit, amely a rendszer alakítója, 
szociálisan teljesen érzéketlen. És 
ebben a magyar elitek jelentős része 
sem kivétel – kivételek természete-
sen mindig vannak. Hovatovább az a 
hamis látszat alakult ki, hogy tehet-
ségek kizárólag a városi központok-
ban születnek az elitek, az értelmi-
ségiek gyermekeiként, és hogy ami 
azon túl van, azzal nem is érdemes 
foglalkozni. Ez alakítja aztán a köny-
nyebb megoldást választó pedagó-
gusok és iskolák gyakorlatát: a le-
mondás, a lebeszélés mindig egysze-
rűbb, mint a bátorítás, a felzárkóz-
tatás. Nem vagyunk annyira naivak, 
hogy azt higgyük: a mi civil progra-
munk egy szerény ösztöndíjjal mind-
ezt ellensúlyozni képes. Úgy gondol-
juk, és a 15 év bizonyítja, hogy a prog-
ram biztató hátszél, bátorítás azok-
nak a tehetségeknek, akik elakadná-
nak pályájukon.

– Az évek során milyen eredmé-
nyeket értek el az ösztöndíjban 
részesülő diákok?
– Nem egyéves ösztöndíjról van szó: 
aki egyszer megkapta az ösztöndíjat, 
és továbbra is rászolgál, az alapprog-
ramban az érettségiig élvezi a támo-
gatást. Azt követően pedig, ha a támo-

gatója vállalja, az egyetemi évek alatt 
a Barátság programban lesz ösztön-
díjas. Így mára már teljes tanulói élet-
pályák teljesedhettek ki a program 
keretében: több mint ezren érettsé-
giztek az évek folyamán, többségük 
egyetemre is felkerült: fiatal orvosok, 
mérnökök, tanárok, újságírók, kép-
zőművészek és zenészek vannak ko-

rábbi kedvezményezettjeink között. 
Erről néhányan maguk vallanak a 
honlapunkra is felkerült leveleikben. 
A honlapunkon egyébként megtekint-
hető az az „önkontrollos hatásvizsgá-
lat”, amelyet ezzel kapcsolatban vé-
geztek munkatársaink. De például a 
programot működtető titkárságunk 
közgazdász-diplomájú pénzügyi re-
ferense maga is ösztöndíjasunk volt 
iskolás éveiben.

– Az elért eredményeket, fejlő-
désüket milyen módon mutat-
hatják meg a diákok a támoga-
tóknak, valamint az egyesület 
tagjainak?
– Minden iskolai félév végén köte-
lezően beszámolnak támogatójuk-
nak munkájukról, helyzetükről, elő-
rehaladásukról. Az egyesület titkár-
sága vigyáz arra, hogy ne szakad-
jon meg a kapcsolat a támogató és az 
ösztöndíjas között. Ezenkívül évente 
tartunk tehetségnapot Kolozsváron, 
amelyre ösztöndíjasokat és támo-
gatókat is meghívunk. Ebben az év-
ben május 5-én, a 15 éves évforduló-
ra való tekintettel, Budapesten, a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum dísztermében 
volt ilyen bemutatkozás, 5 évvel ko-
rábban a Magyar Tudományos Aka-
démián. Ezt azért is tartottuk fontos-
nak, mivel a támogatók többsége ma-
gyarországi magánszemély, különö-
sen sokan az akadémiai szférából, a 
tudósok köréből.

– A 2017-es adatok alapján a 
támogatók listáján 388 sze-
mély szerepel. Az elmúlt egy 
évben változott, növekedett ez 
a szám? Mivel magyarázha-
tó, hogy a legtöbben Magyar-
országról csatlakoztak a prog-
ramhoz?
– A támogatók száma változik, jelen-
leg 275 aktív támogatónk van. Vol-
tak ennél többen, talán kevesebben 
is. Nem a mindenáron való bővítésre 
törekszünk, hanem a stabilitásra, és 
arra, hogy olyanokon segítsünk, akik 
megérdemlik, és rá is szorulnak az 
ösztöndíjra. A legtöbb támogatónk va-
lóban Magyarországról van, és mint 
említettem, nagyon sokan a tudo-
mányos körökből. De vannak a nyu-
gat-európai országokból és Ameriká-

ból is (a teljes térkép szintén ott van a 
honlapunkon). Külön elismerés illeti 
leghűségesebb támogatóinkat, akik a 
kezdetektől velünk vannak, és külön 
azokat, akik honlapunkon „kiemelt 
támogatóként” név szerint is szere-
pelnek. A lényeg, hogy a programot 
civilek éltetik, nincs közvetlen álla-
mi költségvetési vagy egyházi hátte-
re: magánszemélyek bizalmára és 
felelősségére épül, a bizalom ereje és 
értéke tükröződik benne. Magyaror-

szágról a tudós körökből származó 
támogatás teljesen érthető: ez a kör 
pontosan tudja, mit jelent a tudás, az 
iskolai végzettség, a tehetség kitelje-
sítése. Nálunk sokkal kisebb a tudás 
presztízse. Mások azért támogatnak 
bennünket, mert innen mentek el ők 
vagy az őseik, és így nem közöm-
bös számukra az erdélyi magyarság 
helyzete, jövője. Tudják, hogy a jö-
vő tekintetében egyetlen jó befekte-
tés van: ha vigyázunk tehetségeink-
re, nem hagyjuk elkallódni őket. Só-
lyom László volt köztársasági elnök 
azt mondta fővédnökként egyik buda-
pesti ünnepi rendezvényünk köszön-
tőjében, hogy „a Nyilas Misi támoga-
tása az önámítástól mentes hazasze-
retet példája”. Legtöbbre a hazai tá-
mogatásokat értékeljük, és sajnáljuk, 
hogy ebből van a legkevesebb.

– Mekkora igény mutatkozik 
arra, hogy a támogatók szemé-
lyes kapcsolatot alakítsanak 
ki a diákokkal?

Hátrányos helyzetben élő, magyar nyelvű oktatásban részesülő diákok százai kap-

nak évek óta ösztöndíjat a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületnek köszönhe-

tően. A kolozsvári székhelyű szervezet elnöke, Péntek János nyelvészprofesszor a 

kezdeti irányelvekről, a gyerekek fejlődéséről, elért eredményeikről, a támogatók-

kal kialakított személyes kapcsolatokról beszélt a Krónikának.

Péntek János: olyanokon segítünk, akik megérdemlik, 
és rá is szorulnak az ösztöndíjra

Az elit, különösen a ha-
talmi elit, amely a rend-
szer alakítója, szociáli-
san teljesen érzéketlen. 
És ebben a magyar elitek 
jelentős része sem kivé-
tel – kivételek természe-
tesen mindig vannak.

Erdély minden részéből vannak ösztöndíjasai a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületnek
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