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1. Témaválasztás indoklása 

Pedagógia bölcsész szakos szakdolgozatom címe  A magyarországi 

mezıgazdasági oktatás története a Fáy András Szakközépiskola 

történetének tükrében címet kapta.  

A dolgozat írása közben Dr. Walleshausen Gyula a Gödöllıi 

Agrártudományi Egyetem nyugalmazott könyvtárigazgatója hívta fel a 

figyelmemet arra, hogy a mezıgazdasági képzés Pécelen a 

gazdasszonyképzéssel kezdıdött 1927-ben. 

Megnéztem az ide vonatkozó szakirodalmat, de az itt mőködı intézmény 

említésén kívül semmit sem találtam. Sıt Rendek Magdolna Új Pedagógiai 

Szemlében megjelent cikke az iskola keletkezésére vonatkozóan helytelen 

adatot közölt. Az iskola története teljesen feltáratlan volt. 

A Jézus Szíve Népleányai Társasága jelenleg a volt gazdasszonyképzı 

helyén idısek otthonát mőködtet. Elmentem, és az Igazgatónı, Bányai 

Ilona nagy szeretettel fogadott, és megkaptam Tıle a hajdanvolt intézmény 

fotóalbumát, illetve az alapítóról, P. Bíró Ferenc jezsuita atyáról szóló 

belsı dokumentumokat, kiadványokat. Az otthonban találkoztam Dudás 

Rozália nıvérrel, aki a gazdasszonyképzı diákja volt, majd belépett a 

Rendbe.  

 Vele beszélgettem, és a kapott dokumentumokból, az emlékekbıl 

kirajzolódott bennem egy kép a gazdasszonyképzırıl, és Páter Bíró 

szociális apostolkodásáról. 

Nagyon megragadott a gazdasszonyképzı története, és úgy gondoltam, a 

továbbiakban is foglalkozni fogok vele. Az alapító, P. Bíró Ferenc atya 

olyan  pedagógiai hitvallással rendelkezett, amelynél modernebbet, jobbat, 

újabbat korunk pedagógiája sem tud felmutatni. 

A fotóalbum képei publikálatlanok, a jezsuiták maguk sem dolgozták fel, 

nem jelentették meg ıket. 
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 „ A  m i nd e nü t t  j e l e n  l évı  I s t en  s z e r e t e t e  ha t á r t a l a n  

k i h í vá s  eg y  j ez s u i t a  s z ám á r a .  

Eb b e n  a  s z e r e t e t b en  s z o l g á l n i  n em  p us z t á n  m u nk á t  

j e l e n t ,  ha nem  te l j es  é l e t e t .” 

 

2. A magyar Jezsuita Rendtartomány 

A magyar jezsuita rendtartomány létszáma 102 fı. Többségük már idısebb, 

de a rendszerváltás óta már több mint 30 rendtag lépett be a Társaságba, 

akiknek egy része még tanulmányait végzi, a másik része már 

bekapcsolódott a következı apostoli munkák valamelyikébe. 

2.1. A jezsuiták apostoli munkái 

- Lelkigyakorlatok  

- Nevelés-ifjúsági munka: „A jezsuitákat a történelembıl sokan úgy 

ismerik, mint tanító rendet. Ha ez nem is igaz teljesen, mert oktatáson kívül 

sok mással is foglalkozunk, de mégis a nevelés kezdettıl fogva az egyik 

legfontosabb apostoli munkája volt a Társaságnak. Magyarországon a két 

jelentısebb oktatási intézményük a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita 

Gimnázium és Kollégium, ahol több mint 500 diák tanul és Budapesten a 

Szent Ignác egyetemi szakkollégium, amelynek 50 hallgatója van.”(1) 

-Templomi lelkipásztorkodás 

- Média apostolság 

- Szociális tevékenység 

-Társadalmi párbeszéd 

A jezsuita nevelés ideálja, a másokért – élı - ember. Ennek az 

emberideálnak a jellemzıi: 
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1. Hitében elkötelezett 

� Fel akarja fedezni hitét 

� Elfogadja minden ember szükségét a szeretetre, tiszteletre és 

igazságra 

� Megtapasztalta Istent 

� Kész reflektálni saját lelkiismerete fejlıdésére, (ez erısíti benne a 

megértést, elfogadást és elkötelezıdést, hogy másokért élı emberré 

válhasson) 

� Megtapasztalja a kapcsolatot a hit és a másokért való cselekvı élet 

között,(miután megtapasztalta az elkötelezıdést néhány konkrét 

szociális tevékenységben) 

2. Szellemileg felkészült 

� Törekszik megismerni a minket körülvevı világot 

� Logikusan gondolkodik 

� Tényeket kritikusan elemzi 

� Önfegyelmet tanult 

� Elfogadja a tudomány és technika fontosságát a mai világban 

� Megtanult tanulni 

� Értékeli a sajátos magyar kulturális örökséget 

3. Elkötelezett az igazság elıremozdításában 

� Tudatában van az önmagában megtalálható önzésnek 

� Felismerni, hogy kereszténynek lenni megköveteli az elkötelezıdést 

egy igazságos társadalom felépítése mellett 

� Felismeri, hogy egy pluralista társadalom megköveteli a tiszteletet és 

a toleranciát más emberek és csoportok véleménye mellett 

� Együtt érez az igazságtalanságok elszenvedıivel, érzékeny a 

szegények és a rászorulók hangjára, képes megtanulni a 
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szegényektıl, hogy lehet együttmőködni velük sorsuk javítása 

érdekében 

� Tudatában van társadalmával szembeni jogainak és kötelességeinek 

� Felismeri a média hatalmát, és képes használni azt, ami az egyes 

személy joga és a társadalom java megkíván 

� Hiszi a személy és a társadalom alakíthatóságát 

4. Nyitott a fejlıdésre 

� Felelısséget vállal saját tevékenységében és fejlıdésben 

� Tanul hibáiból és nyitott mások véleményére 

� Figyel saját értékeire és igyekszik aktívan építeni rájuk 

� Kész változni, és felelısséget hozni 

� Egészségesen él 

5. Elfogadja önmagát és embertársait 

� Megtanul bízni barátaiban, társaiban 

� Elfogadja önmagát 

� Képes, és akar kapcsolatot építeni a fiatalabb és idısebb 

korosztállyal, saját és másik nem tagjaival, illetve más szociális és 

kulturális hátterő emberekkel 

� Tisztában van önmagával, nemiségével, saját érzéseivel 
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3. A jezsuita szakképzés 

A jezsuita szakképzés szorosan összekapcsolódott a másokért élı ember 

nevelési ideáljával, illetve a szociális apostolkodással. A huszadik század 

elején a jezsuita szakképzés a gazdasszonyképzés keretein belül valósult 

meg. 

3.1 Gazdasszonyképzés 

A dualizmus éveiben Magyarország lakosságának túlnyomó része 12. 

életévéig csak a kötelezı elemi oktatásban részesült. A parasztgyermekek 

egy része csupán a kötelezı két osztályt végezte el. 1890-ben az ország 7 

évnél idısebb lakóinak 38%-a analfabéta volt. 

Az oktatáspolitikának meg kellett újulnia, különbözı intézkedéseket kellett 

bevezetni a társadalmi-gazdasági fejlıdés érdekében.  

„Wlassics Gyula minisztersége alatt a millennium emlékére ezer új 

népiskolát építettek. A vallás,- és közoktatásügyi miniszter 1896. évi 60764 

számú rendeletével létrehozta a gazdasági ismétlı iskolákat. Ezek célja a 

12-15 éves tanulók – addigi ismereteinek megerısítése, és továbbképzése – 

a gazdaság különbözı ágaiban megfelelı gyakorlat elsajátítása, „…hogy a 

fiúk, mint leendı földmővesek okszerően kezelhessék birtokukat, valamint 

gazdasági munkások keresetképességüket fokozzák, a leányok, pedig mint 

jövendı gazdasszonyok és családanyák a munkakörükbe esı gazdasági 

ágakban és háztartásban megkívánható tudnivalókkal megismerkedjenek s 

a fıbb teendıket elsajátítsák.”(2) 

A gazdasági ismétlı iskolák elterjedésével egyidejőleg megkezdıdött a 

gazdasszonyképzés. 

1908-ban a bányai evangélikus egyházkerület leánynevelı intézetében 

egyéves háztartási gazdasági tanfolyamot indított, amelyet késıbb 2 éves 

szaktanfolyammá szerveztek át. 
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„A nık gazdasági, illetve háztartási oktatása az 1908. évben megnyílt és 

Amizoni Károly által alapított Országos Magyar Nınevelı Intézettel vette 

kezdetét. Az intézetet Amizoni Károly 1877-ben kelt végrendeletével 

alapította. Vagyonának jelentékeny részét a fıvárosban létesítendı 

országos magyar nınevelı intézet céljaira hagyta. Az intézet ellenırzésével 

a Magyar Tudományos Akadémiát bízta meg. 

 Az intézet mőködését, a hagyományozó halála után 30 évvel késıbb, 

1908-ban kezdte meg bérelt helyiségben, de egyévi mőködés után, 1909-

ben, beköltözött saját épületébe.”(3) 

1911-ben a földmővelési miniszter Putnokon Kertgazdasági Tanszéket 

állított fel. Ugyancsak Putnokon, az állami elemi népiskola napközi 

otthonában háztartási és gyümölcs-feldolgozási tanfolyamot indítottak. 

1913-ban kezdte meg itt mőködését a Magyar Királyi Háztartási Iskola.  

– A tanulmányi idı 1 év volt, 6 elemit végzett tanulókat vettek fel, az 

oktatandó tantárgyak valláserkölcs, hazafias nevelés, gazdasági, kertészeti 

és háztartási képzés volt. 

Az I. világháború a gazdasszonyképzést is visszavetette, ennek ellenére a 

háború közben – 1917-ben nyitotta meg kapuit a korábbiakban már említett 

Kertgazdasági Szakiskola Budapesten, a Maglódi úton. 

„A nıi szerzetesrendek is egyre nagyobb létszámmal kapcsolódtak be a 

képzésbe, a Jézus Szíve Népleányai Társasága két évfolyamú háztartási és 

gazdasági iskolája Pécelen 1927-ben nyitotta meg kapuit az érdeklıdı 

leányok elıtt, és 80 fıvel indult meg a képzés.”(4) 

A Jézus Szíve Népleányai Társaságát Bíró Ferenc jezsuita alapította 

Budapesten, 1921-ben az „Egyház és a magyar nép szolgálatára.” A 

közösség az apostoli élet társaságainak formáját fogadta el. A Társaság 

lelkisége Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatából származik, hangsúlyt 

helyezve arra, hogy a teremtett világ javait Isten dicsıségére és 

embertársaik szolgálatára használják. Jézus Szívének szereteturalmát az 
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egyének és a családok érdekében terjesztik a társadalomban. Közösségi 

életük példájának a názáreti Szent Család mindennapjait tekintik.” 

A Társaság elsı 30 évében, a szabad mőködés idején, Budapesten kívül 

számos vidéki településen fejtette ki apostoli tevékenységét. Jelentısebb 

munkaterületük: a KORDA könyvkiadó, nyomda, könyv-, és 

kegytárgyüzlet vidéki fiókkal. Könyvei elsısorban a nép számára nyújtottal 

lelki-szellemi táplálékot. Emellett Pécelen létesítették az ország elsı nıi 

lelkigyakorlatos házát.” (5) 

3.1.1. A Jézus Szíve Népleányok Társaságának 

Háziasszonyképz ı Iskolája, Pécel 

Az iskola a Fáy család birtokán létesült. „A Fáy család 1836-ban épült 

kastélyát 1892-ben eladta a Szilágyi családnak. A kastély és hatalmas 

parkja 1927-ben a Jézus Szíve Népleányok Társaságának birtokába került. 

A népleányok 1941-ben egy háromemeletes lelkigyakorlatos házat és 

kápolnát építettek itt.”(6) 

A Jézus Szíve Népleányok Társaságának alapítója Páter Bíró Ferenc 

jezsuita atya volt, aki 1869. október 10-én született Munkácson. 

Édesapjának virágzó hentesüzlete, és hizlaldája volt, de sok szegény 

embernek hitelezett, így a család hamarosan csıdbe ment. A város vezetıi 

„erdészállásba juttatták”, a Sajgó-erdıvel határos Pósaházára. A család 

igen szerény körülmények között élt, az édesapa nem is gondolt igen 

értelmes fia taníttatására, cipésznek szánta. Az édesanya viszont látva 

gyermeke tehetségét, gimnáziumba szánta. A családnak pénze nem volt, az 

édesanya kezdeményezésére baromfitenyésztésbe kezdtek. A 

baromfitenyésztésbıl befolyt pénzbıl majd teheneket vettek, így lassacskán 

összegyőlt a pénz, hogy a kis Ferencet iskolába adják. 

„Idıs jezsuita korában meghatódva mondta P. Bíró, a régmúltat idézve: 

Bizony, gyermekeim, engem édesanyám két tehene taníttatott. A két tehén 
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tejhozama azt a célt szolgálta, hogy én tanulhassak.” (7) Sokat mesélt 

édesanyja gazdálkodásáról: állatokat tartott, kertet mővelt, földet bérelt, 

napszámosokat fogadott, akikkel igen jól bánt, de jó munkát is követelt 

tılük. Takarékoskodott. Vállalkozott, értékesített, Istenben bízott – és új 

családi vagyont szerzett.  

Páter Bíró látva a korabeli Magyarországon a szegénységet, a családok 

elesettségét, - édesanyja példáján arra a megállapításra jutott, hogy az 

ország talpra állítására olyan édesanyákra van szükség, mint amilyen az 

övé volt. „Nemzetünk nagy családjának, a méretek különbségéhez mért 

nagy, természetfeletti édesanya kell. Egy nıkbıl álló társaság, amelynek 

tagjai ugyanolyan Istenbe vetett bizalommal, közös erıvel, összefogva, 

ugyanolyan módszerekkel segítenek a bajokon.” (8) 

Páter Bíró Ferenc élete fı mőve ennek a nıkbıl álló társaságnak, a Jézus 

Szíve Népleányok Társaságának a megalapítása volt. 

P. Bíró Ferenc szerint az elsı nevelı a család, a környezet. 

Gyermekkorának, neveltetésének néhány mozzanatát idézem fel. A kis 

Ferenc, amikor csak tehette, az erdıt járta. „Édesanyjának nagy gondja 

volt, hogy az idı helyes kihasználására tanítsa fiát. Maga mellett tartotta, és 

dolgoztatta erejéhez mérten. Segédkeznie kellett abban, amit éppen 

édesanyja csinált. Ennek köszönhette, hogy pap és jezsuita létére a nıi 

háztartási és gazdasági munkák minden ágához értett, de nemcsak 

hozzászólni és megbírálni, de megmutatni is tudta, mit, hogyan kell 

csinálni.” (9) 

Édesanyja mellett mélyült el keresztény hite. Ugyancsak ı tanította meg a 

természet, és annak valamennyi élılénye – madarak, fák tiszteletére, a 

bennük rejlı öröm – Isten keresésére. 

Édesanyjáról így vallott élete delén tanítóképzıs leányoknak: „Az én 

édesanyám azt hiszem, soha életében nem látott neveléstan könyvet. Nem 
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is nevelt tudatosan. Csak élt, és azzal nevelt. Elém élt egy megkapóan szép 

istengyermeki életet.” (10) 

3.1.2. Háziasszonyképz ı 

P. Bíró Ferenc azt hirdette, hogy háziasszonyképzı néven kell felállítani 

világi lányok számára egy olyan iskolát, ahol a növendékek lelki 

felkészítést kapnak a házas életre, tanulmányozzák a katekizmust, és a 

bibliát olyan fokon, „hogy családjaik hitoktatónıi tudjanak lenni, akik a 

pici gyerektıl kezdve a serdülıkoron át a felnıtt és öregkorig, minden 

emberrel kedvesen és gyümölcsözıen el tudják találni az Istenhez vezetés 

módját.” (11) 

Rendkívül fontosnak tartotta a magyar nyelv alapos ismeretét és tanítását, 

hiszen az édesanyák lesznek majd nyelvünk továbbadói. 

P. Bíró Ferenc 3 fokozatú háziasszonyképzıt tervezett: érettséginél 

alacsonyabb elıképzettségő leányoknak, érettségizetteknek, és érettséginél 

magasabb elıképzettségőeknek. Leendı iskolájának célja volt: „a 

háztartási ismeretek tanításának célja, hogy minél jobban értsen a leendı 

háziasszony háza tájának rendben tartásához, minél okosabban tudjon 

fızni, takarítani, mosni, minél kedvesebb, meghittebb otthont tudjon 

teremteni hozzátartozóinak, minél szebbé, boldogabbá tudja tenni apró, 

mindennapi ügyeskedéseivel, leleményességeivel övéinek életét, s így 

minél boldogabb öntudattal tudja segíteni a gondviselı jó Istentıl rábízott 

nehéz és felelısségteljes hivatását.” (12) 

Fontosnak tartotta még a szabás-varrás tanítását, mert ezzel az édesanya 

pénzt takaríthat meg családjának, és nagy öröm a családtagok számára a 

nekik személyesen készített ruha. 
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A honismeret tanítása is fontos, hogy az édesanya hazaszeretetre tudja 

nevelni a gyermekeit. Az ének a „kedélyt nemesíti”, és dalos édesanya 

mellett felnıni öröm.  

Az elsı háziasszonyképzı  1925-ben Mezıkövesden alakult meg, 1927-ben 

pedig Pécelen. A két intézményt összevonták, a tényleges oktatás Pécelen 

folytatódott. 

P. Bíró Ferenc felismerte, hogy az akkori magyar társadalomban a családfı 

keresete nem ad elegendı jövedelmet ahhoz, hogy családját fenntartsa, 

ezért az édesanyák is kénytelenek voltak kenyérkeresı munkával 

foglalkozni. A háztartás azonban önmagában is lefoglalta a nık idejét, ezért 

olyan munkát kellett találni, amit egy nı otthon, a házvezetés mellett 

végez. Ez az elgondolás vezette P. Bíró Ferencet, hogy szaktanfolyamokat 

létesítsen, „…amelynek végzett növendékei szükségesetén tudjanak majd 

önmaguk számára otthonukban kenyérkeresı foglalkozást biztosítani. 

 Ehhez az is szükséges volt, hogy a tanfolyamok államérvényes 

szakbizonyítványt adjanak, amihez viszont az kellett, hogy a megfelelı 

hatóságok megértsék P. Bíró elgondolását. Ez pedig igen nehéz volt.” (13) 

Ezek a szaktanfolyamok a következık voltak: Varró szak, - szerzıdés 

alkalmával az ipartestület beszámította az 1 éves háziasszonyképzıben már 

elvégzett tanulmányokat is, így a szaktanfolyam 1 éve után 

felszabadulhattak, és segédlevelet kaphattak a növendékek. A  

szaktanfolyam 3. évének befejeztével, - újabb két év tanulás után, - 

mestervizsgát tehettek, képesítésük alapján önálló varrómőhelyt nyithattak. 

A vendéglátó szak végzıi egyelıre csak iskolai végbizonyítványt kaptak, 

mert a vendéglısök ipartestületével nem sikerült megállapodni. 

 Az itt végzettek tudásuk alapján ipartestületi képzéshez nem kötött 

üzemek, kifızések, panziók vezetıi lehettek. 
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A kertész szakon a növendékek leszerzıdtek, és a 3. évfolyam 

elvégzésekor kertészvizsgát tehettek, és segédlevelet kaptak. A 

bizonyítvány önálló kertészet létesítésére adott jogot.  

Az állattenyésztés nem tartozott a képesítéshez kötött foglalkozásokhoz. A 

Földmővelıdésügyi Minisztérium „hajlandó volt” telepvezetıi 

szakbizonyítványt kiadni. Az állattenyésztı szakosok az FM kiküldötte 

elıtt vizsgáztak, aki bizonyítványukra rávezette az állami elismerést, és 

ráütötte az állami bélyegzıt. 

Egy állattenyésztési szakot végzett növendék, aki egy dunántúli falusi 

tanítóhoz ment férjhez, házasságának 3. évfordulóján elküldte az iskolának 

összes számadásait, melyeket állandóan és pontosan vezetett, és kimutatta, 

hogy az állattenyésztésbıl származó jövedelme éppen háromszorosa volt 

férje tanítói fizetésének. „Sok érdekes példa mutatta, hogy mennyire 

rátalált P. Bíró a háziasszonyképzık szaktanfolyamaival a házasság egyik 

legnehezebb kérdésének, - a megélhetésnek, - a megoldására.” (14) 

A Jézus Szíve Népleányai Társaság jelenleg is „mőködik” Pécelen, a 

hajdan volt háziasszonyképzı – ma idısek otthona.  

A rendszerváltáskor igényelte vissza a Társaság az ingatlant, és a fenntartó 

Pest Megyei Önkormányzattól azt a válasz kapta, ha megtartja az 

intézmény akkori funkcióját, az ingatlan visszaigénylése könnyebb lesz. – 

Így a Pest Megyei Idısek Otthonát 1990-ben átvette a Jézus Szíve 

Népleányai Társasága. 

2008. április 8-án felkerestem Bányai Ilona igazgatónıt, az intézmény 

vezetıjét, aki a Társaság egyik alapító tagja volt. Nagyon kedvesen, 

szeretettel fogadott, minden segítséget megadott, a Háziasszonyképzı 

történetére vonatkozóan.  

Rendelkezésemre bocsátott egy fényképalbumot a péceli iskoláról, egy a 

Kedves Nıvérek által gépelt életrajzot P. Bíró Ferenc életútjáról, és más, - 
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Társasággal kapcsolatos, nyomtatásban megjelent kiadványokat. – Ezúton 

is köszönöm segítıkészségét, kedvességét. Az igazgatónı felajánlotta, 

hogy beszélhetek az iskola hajdan volt növendékével, Dudás Rozáliával, 

aki jelenleg az otthon lakója. – Erre a beszélgetésre 2008. április 9-én 

került sor. 

Dudás Rozália 1945-ig volt a Háziasszonyképzı Iskola tanulója. – Úgy 

érkezett Pécelre, hogy már tagja volt a Társaságnak. Elmondása szerint az 

egy év háziasszonyképzıt minden tanuló elvégezte, mindenki tanulta 

közben a négy „szak” legáltalánosabb ismereteit. A szaktanfolyamokat a 

növendékek a következıképpen hívták: „fızı”, „barmos”, „kertész”, 

„varrodás”. Mindegyik szak gyakorlati oktatásának felelıse a telepvezetı 

volt. A társaság több holdas területtel rendelkezett, a nagy kiterjedéső 

angolpark mögött meghúzódó Völgy utcában volt az állattartó telep: 

baromfikkal, ludakkal, kacsákkal, angóra nyulakkal, mangalica disznókkal, 

szarvasmarhákkal. A kertészet a park területén volt: a lelkigyakorlatos ház 

(az új épület) mögött, itt volt a minta-veteményes, és a három üvegház.  

Rozika néni elmondása szerint a háziasszonynak úgy kellett beállítania a 

vetésforgót, hogy tavasztól ıszig mindig legyen a kertben termés: 

gyümölcs, zöldség, és mindig legyenek virágok is.  

A Varrodában – az angóra nyulak szırébıl fonalat fontak, - itt tanulták 

meg a különbözı tájegységek hímzéseit, valamint a praktikus ismereteket 

is itt szerezték, megtanultak szabásmintát készíteni, ruhanemőt varrni.  

A „ fızı szakon” elleshették a lányok a nyersanyagok gazdaságos 

felhasználását – az egyszerő, de ízletes ételek elkészítését. Semmi sem 

ment veszendıbe, hiszen a hulladékot, esetleges maradékot az 

állattenyésztésben hasznosították. 

Négy polgári után vették fel ide a lányokat, az iskolaidı 10 hónapig tartott, 

az intézmény bentlakásos volt. A lányok csak Karácsonykor, Húsvétkor 

látogathatták meg a családjukat a tanév során. 
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A napirend a következı volt: felkelés, torna, szent mise, reggeli elméleti 

óra (magyar, számtan, közhasznú ismeretek – vidék flórája, 

csecsemıápolás), telephelyi gyakorlati óra, ebéd, pihenı, elméleti óra, 

vacsora, „úri-muri”- ének és zene a zongora körül, esti ima, pihenı. 

Vasárnap reggel hittanóra és szent mise volt, utána mehettek a lányok 

moziba, sétálni. 

A növendékek általában katolikus vallásúak voltak, de más vallásúakat is 

felvettek. Lakóhelyüket tekintve az ország különbözı helyeirıl érkeztek, a 

tanításért fizetni kellett. Ezek a növendékek, akik itt végeztek, hazatérve 

taníthatták a környezetükben élı embereket. A Társaság iskolája állami 

támogatást is kapott. Pécelen lelki gyakorlatokat tartottak a hívık számára, 

kapcsolatuk a lakossággal és a katolikus egyházzal rendkívül jó volt.  

Rozika néni most 82 éves, jelenleg az intézet lakója. Nagyon szép 

emlékeket ıriz az itt töltött diákévekrıl. Kiemelte, hogy az „anyagiakkal 

való foglalkozás” – a megélhetéshez szükséges ismeretek elsajátítása 

fontos volt, mert csak így tudunk egymáson segíteni. Egész életét a 

Társaságnak, az emberek segítésének szentelte. 

1945-ben mezıgazdasági középiskolát indított a képzés folytatásaként a 

Jézus Szíve Népleányainak Társasága. Az iskolát négy évre tervezték, 

azonban az elsı csoport érettségije elıtt elvették, feloszlatták az iskolát. 

A II. Világháború alatt, 1944-ben a házat a svéd Vöröskereszt céljaira 

ajánlották fel. Itt találtak menedéket Pécel asszonyai és lányai a háború 

borzalmai elıl.   

3.2 Jezsuita szakképzés napjainkban - Tápiószecs ıi 

cigánypasztoráció 

A szegényekrıl való gondoskodás mindig ott volt a jezsuiták tevékenységei 

között, de a 32. Általános Rendgyőlés óta (1975) különösen megerısödött a 

társadalmi igazságosságért való munkák jelentısége. A szociális jellegő 
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jezsuita munkának van egy elméleti, tudományos oldala, amit a Kerkai 

Jenırıl elnevezett egyházszociológiai intézet végez. A szociális 

tevékenység egyik gyakorlati mozgalma a KALOT, amely a háború elıtt 

Kerkai Jenı atya által létrehozott, az agrárifjúság segítésére törekvı 

hatalmas sikerő mozgalom volt, amely csak a rendszerváltás után 

indulhatott újra.  

Napjaink legszegényebbjeivel foglalkozik Hofher József atya, aki 

cigánymissziót végez. Munkatársaival indították a „Szeretet Iskolája” címő 

programot, mely a tápiószecsıi funkcionális analfabéta cigányok oktatására 

jött létre, hogy lehetıségük legyen egy tanfolyam elvégzésére vagy szakma 

elsajátítására, ezzel segítve a munkaerıpiacon való elhelyezkedésüket.  

A cigánypasztoráció vezetı lelkésze, tanára és programfelelıse Hofher 

József atya. A program kidolgozója, szervezıje, programvezetıje, valamint 

tanára Szemes Zsuzsa. 

A program létrehozói a Párbeszéd címő rádiómősorban – két alkalommal 

bemutatták a program létrejöttének történetét. A rádióadásokból 

lejegyeztem a legfontosabb gondolatokat: 

Szemes Zsuzsa: 

A Nagykátai KALOT mozgalom tagjaként vállaltam, hogy a helyi 

Családsegítı Központ munkatársait segítve felkeresem azokat a roma 

családokat, akik iskolázatlanok, és megpróbálom rávenni ıket arra, hogy 

részt vegyenek a területi Munkaügyi Központ által is támogatott 

felzárkóztató programban. 

A program célja, hogy csökkentsük az írni-olvasni nem tudó emberek 

számát a roma közösségekben. Úgy gondolom, hogy a cigányság számára 

is döntı fontosságú, hogy felismerje, hogy számukra a tudás megszerzése 

fontosabb minden segélynél… 
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Naponta 3-4 családba elmentem, mert fontos volt, hogy megismerjem, 

lássam ıket. Meg akartam ismerni az álmaikat, céljaikat, gondjaikat. Ez 

egy rendkívül idıigényes tevékenység volt. Összes bajukat rám zúdították, 

és én nagyon jó hallgató voltam. 

Elızıleg is foglalkoztam romákkal, érdekelt a kultúrájuk, szokásaik, 

hiedelemviláguk. Az összes ráolvasásukat ismertem, a bölcsıtıl a 

koporsóig. 

Érezték, hogy elıttem nincsenek tabuk, nem érdekelnek az elıítéletek. 

Többször is visszamentem, hogy tényleg megismerjem ıket. 

Az volt az álmom, hogy a felzárkóztató programba bekapcsolódjanak azok 

a fiatal anyukák, akik a terhességük miatt kerültek ki az iskolapadból. 

Boldogan jöttek volna, de nem tudták kire hagyni a gyerekeiket. Azt 

gondoltam, hogy a képzés helyszíne melletti teremben nıvérek vigyáztak 

volna a gyerekeikre, de sajnos nem volt annyi nıvér… 

Egy modern anya-mítosz megteremtése lebegett a szemem elıtt. Egy olyan 

anyáé, aki modern háztartástant tanul, egészségnevelést, - ennek keretében 

tanul a drog-abúzusról, az áldozattá válásról, megtanulja a gyermek, -és 

felnıttápolást.  

Ez egy modern gazdasszonyképzı lenne, ahol megtanulnának még a 

háziasszonyok takarékosan háztartást vezetni. – A romák nem tudnak 

spórolni, hosszabb távra gondolkodni, tartalékot képezni. Ha pénzhez 

jutnak, 3 napig tartó lakodalom van, utána pedig a nélkülözés következik. 

A tanfolyam november 27-én indult, de többször kijártam a leendı 

tanítványokhoz, hogy szét ne széledjenek. Az egyik roma hölgy azt 

mondta, csak akkor jön az iskolába, ha én fogom tanítani. Ekkor az összes 

tanárt elvittem a leendı tanítványokhoz. Elmondtam nekik, hogy most ık 

fognak egy pohár vizet kérni… 
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 A romák a legféltettebb poharukat vették elı, látták, hogy ık is adhattak 

valamit, kialakult a kölcsönös bizalom. Amikor az iskolában találkoztak, 

már ismerısként üdvözölhették egymást. 

Akik a legjobban a szívemhez nıttek, az a néhány idıs asszony, akik idıs 

koruk ellenére vállalták, hogy megtanulnak írni-olvasni.  

Az egyikük volt a legidısebb lány a családban, akinek vigyáznia kellett a 

kisebbekre, ı azért nem járt iskolába. A másik hölgy családja olyan 

szegény volt, hogy nem volt cipıje, azért maradt ki az oktatásból. A 

harmadik asszonyt a tanítója kis cselédnek használta, fát vágott, kertet 

mővelt, stb. ezért nem tanult meg betőt vetni.  

Egy dunántúli beás családból származó asszonyt gyermekkorában eldugta 

az édesanyja az ágy alá az összeíráskor, nehogy észre vegyék, mert a család 

folyton vándorolt. – Ezek az idıs asszonyok a legszorgalmasabbak, 

legmotiváltabbak. Képesek leülni, napi 4-5 órát tanulni. Nem könnyő, mert 

otthon azt mondják, hogy ilyen idıs korban gyogyós iskolába jár. İk 

viszont egész életükben szégyellték, hogy analfabéták voltak, és még egy 

őrlapot sem tudtak kitölteni. – Ennél szebb, értelmesebb munkám nem volt. 

Szeretetet mentem oda adni, és kaptam is. Sokkal több szeretetet kaptam 

tılük, mint fajtatársaimtól, a magyaroktól.  

A tanfolyam egyénre szabott tananyaggal dolgozik, a NAT-tól nem tér el. 

Egy tanteremben, szinkronban folyik a tanítás. Egyik sarokban vannak 

elhelyezve az analfabéták, a másik sarokban azok, akik a tanulmányaikban 

elakadtak (nem végezték el a nyolc osztályt).  

A tanulók eleinte egymást sem akarták elfogadni. A legelsı nap 

felmutattam egy tiszta lapot, és elmondtam, hogy mindenki ilyen tiszta 

lappal indul. Szertartásokat alakítottam ki. Dobozolunk. Amikor valaki 

belép a terembe, akkor a rosszkedvet, a bánatot, a betegséget bedobja – 

dobáló mozdulattal- a dobozba. Ezután egy húsz perces ellazító gyakorlat 

következik: fej, váll masszírozása, szeretetáldás. 
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A szeretáldás a következıképpen szól: Én szeretlek téged, én tisztellek 

téged, áldjon meg az Isten! Az órák végén kört formálunk, középre teszünk 

egy gyertyát, imádkozunk.  

A szertartásoknak, és egymás szeretetteljes elfogadásának köszönhetıen 

meleg, barátságos légkör alakult ki. 

Szeretném bemutatni a „gyerekeimet”, mert én annak tekintem ıket. A 

leány állami iskolai rendszerbıl kikerült magántanuló. Nagyon utált 

iskolába menni.  

Most tizenöt éves, ötödik osztályt végezte el, négyszer megbukott. 

Szégyellne visszamenni az iskolába, már a padba sem férne be. 

A roma hagyományban, az a lány, akinek ciklusa van, az már anyányi lány, 

már férjhez mehet.  

Tiszteletem, szeretem, segítem. A félévi vizsgáit le is tette a tápiószecsıi 

általános iskolában. Néha nincs kedve iskolába menni, ilyenkor érte 

megyek. Kiveszem ıt az ágyból, beültetem a kocsiba, elhozom az iskolába. 

Eleinte nagyon gyermekded módon viselkedett, ma már sokkal érettebb, 

választékosan beszél. 

A másik „gyermekem” két iskola réme is volt. Most 16 éves, hatodikos. 

Nem egy buta gyerek ı sem, de nagyon kell fogni. Árvaházból kihozott 

gyerek, azt gondolta, hogy ıt senki sem szereti. Azt mondta, hogy ı rossz 

gyerek. Kérdésemre elmondta, azért rossz, mert verekedett. Megkérdeztem, 

hogy miért. Csúfolták, hogy cigány, roma. Elkezdtem neki mesélni a 

cigányok ıshazájáról, történetükrıl. Elmondtam, hogy a roma szó jelentése 

ember. Egészen megszelídült, elkezdett sírni… Szabályozni kell ıt szívvel, 

szeretettel.  

Ezek a gyerekek csiszolhatók, csiszolatlan drágakövek.  

Az atya kommunikációs, és személyiségfejlesztı gyakorlatokat tart, és 

történelmet tanít. Kéthetente jön Szegedrıl. Filmeket is szokott hozni. 

Megfigyeltük, hogy a filmek segítségével sokkal könnyebben tanulnak.  
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Az atyát azért szeretjük, mert ahogyan minket megszólít, az maga a 

szeretet. Ahogyan bejön, bejön vele az Isten. Rehabilitál, felemel minket. 

 Ez az érzés egy hétig kitart. Másnap is beszédtéma, hogy az atya mit 

mondott. İ egy szeretetforrás, kút… 

Segítem ezeket az embereket, érzik, hogy rám számíthatnak, hogy ık is 

fontosak valakinek. Szeretet tudni kell adni. Ingyen van, mint az 

odafigyelés. 

Hofher József: 

10 éve végezzük ezt a munkát. Az elmúlt évek folyamán megismertem a 

cigányok életét. Legfontosabbnak azt tartom, hogy a gyermekek 

elvégezzék a nyolc általánost, majd képességeik szerint tanuljanak tovább. 

A jövı szempontjából nagyon fontos kérdés, hogy milyen lesz az iskolához 

való viszonyuk? Írás-olvasás nélkül még egy szakmunkásképzıbe sem 

tudnak tovább tanulni. 

Ez a program a nagykátai KALOT-on keresztül indult, felnıttek számára. 

Ezeket az embereket közmunkákra alkalmazták, egyik nap dolgoztak, 

másik nap tanultak.  

A tanulást egy spirituális légkörben, családias formában kezdtük el. A 

romák nagyon fogékonyak erre a spirituális légkörre, sokkal könnyebb így 

eredményeket elérni. A családokkal is próbálunk foglakozni, a tizenöt 

növendék családjával. Így akár száz emberrel is kapcsolatban vagyunk. Azt 

szeretnénk elérni, hogy az egész család számára érték legyen az a tény, 

hogy van valaki a családban, aki tanul. Bekapcsolódunk a család ház 

körüli teendık elvégzésébe, együtt végezzük el a munkákat a házban, a 

kertben.  

A felnıttek vállalják, hogy a tanfolyam keretében befejezik a nyolc 

általánost, vagy megtanulnak írni-olvasni. A gyerekek, ha látják, hogy a 
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szülı milyen áldozatot vállal, a tanulásnak más lesz a presztízse. Az 

asszonyoknak rendkívül erıs a hatásuk a családra. 

Tápiószecsıt azért választottuk a tanfolyam színhelyéül, mert a település 

vezetıi nyitottak voltak erre a kezdeményezésre. Naiv ırülteknek 

tekintettek minket, akik két nap kudarc után feladják. 

 Akkor azonban, amikor az iskola réme, aki akkor már magántanuló volt, 

egyszer sem hiányzott a tanfolyamról, megváltozott a véleményük… 

A tanárok régi ismerıseim közül kerültek ki, de vannak anonim, nyitott 

lelkek, akik igazi keresztény evangéliumi lélekkel végzik ezt a munkát. 

Szemes Zsuzsa az anyja ennek a pasztorációnak. Rám is nagyon pozitív 

módon hat az ı lelkisége. Nekem ı egy jó szembesítést jelent, hogy hogyan 

kell dolgozni ebben a munkában. Zsuzsa példaképemül szolgál. 

Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy minden ember egy csoda, és mindenki 

ismerje fel, hogy egy ajándék az emberiségnek. Olyan történeteket 

mondok, amelyek hıse egy-egy cigány ember. Azért teszem ezt, hogy az a 

hatalmas kisebbrendőségi komplexus, ami ezekben az emberekben van, 

oldódjon, fel tudják vállalni önmagukat. Ez a dolog akkor lenne teljes, ha 

csak ezt csinálnám. 

A többségi csoportot is fel kéne készíteni arra, hogy sokkal nagyobb 

érzékenységgel próbálják befogadni ezeket az embereket. Egy ideig pozitív 

diszkriminációra lesz szükség. Ha ebben a kérdésben nem tudunk 

elırelépni, a magyar társadalomnak még nagyon sok problémával kell 

szembe nézni. 

 Hiszek ebben a családias légkörben, amiben dolgozunk. Ezek az 

együttlétek vonzzák ezeket az embereket. Ez egy hosszúhosszú folyamat, 

jó úton vagyunk. Mindenkit egy külön program szerint vezetünk. Én 

nagyon bizakodó vagyok… 

Engedem, hogy ezek az emberek vezessenek engem, én nem rohanom le 

ıket evangelizációs programmal. Ketten-hárman együtt vagyunk, 
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imádkozunk. Sokkal több affinitás van bennük a természetfölötti iránt, mint 

más népeknek.. A cigányság rendelkezik egy ısspiritualizmussal, az ı 

nyelvükön, az ı kultúrájukon keresztül kell megszólítani ıket. Mindig a 

helyi adottságok döntik el, hogy a csoporttal kell elindulni…  Az egyházak 

is egyre érzékenyebben reagálnak erre a problémára. (2007. április 13-20, 

Párbeszéd c. rádiómősor) 

A cigánypasztoráció nem tekinthetı valódi szakképzésnek, bár a 

szakképzés csíráit hordozza. A tanfolyam résztvevıi tanfolyamok 

keretében kézmőves foglalkozásokat sajátítanak el, amelyek a cigányok ısi 

mesterségei voltak: pl. vesszıfonás, vályogvetés.  

A magyar társadalom, és a cigány közösségek számára is alapvetı kérdés 

azonban, hogy a következı években kifejlıdik-e egy olyan roma 

értelmiségi réteg, amelyik az egész roma közösség társadalomba való 

integrációját segíti majd. Ennek alapvetı feltétele az, hogy az 

analfabétizmus megszőnjön, a tanulás, a tudás megbecsült, érték legyen a 

roma közösségekben. A cigányságnak fel kell ismernie, hogy a piacképes 

tudással kell rendelkezniük, amelynek megszerzése fontosabb minden 

segélynél. 

A cigánypasztorációs program megálmodója Szemes Zsuzsa volt, a Jézus 

Társasága a Magyar Katolikus Karitásszal vállalta fel a program 

lebonyolítását. 

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya szociális 

apostolkodásként 2001 óta folytat cigánypasztorációs munkát. A 

szerzetesrend felmérte, hogy napjainkban melyek azok a feladatok, 

amelyek a rend mindenkori küldetésének megfelelnek, ahol hatékonyan 

tudnak segíteni, s amely problémákat a társadalom a közeljövıben nem 

tudja megoldani.  
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„2003-2004-ben a Pest Megyei Munkaügyi Központ EU-s forrásból nyolc 

helyszínen integrációt elısegítı programot hozott létre, halmozottan 

hátrányos helyzetőek, fıleg a munkanélküli romák felzárkóztatására, 

társadalmi integrálására, és ezzel élethelyzetük tartós megváltoztatására.” 

(15) Az egyik az úgynevezett ”humánszolgáltatás” keretében, partnerek 

bevonásával felzárkóztató képzés, melynek keretében a 6 osztállyal 

belépık 2 év alatt befejezhették az általános iskolai tanulmányaikat. Akik 8 

osztállyal léptek be, felzárkóztató oktatás keretében átismétlik az iskolai 

tananyagot, és felkészítik ıket a piaci képzésre. A második modul a 

közmunka, amiért az érintettek megkapják a minimálbért a program ideje 

alatt, amíg be nem fejezik a tanulmányait. A program sikere e két modul 

ötvözésébıl ered. 

 Siker, hogy programban résztvevık befejezték az általános iskolát, 

felkészültek a munkaerı-piaci képzésre, ahol OKJ-s szakképesítéső 

szakmát kaptak, és ezek után munkát találtak. 

A tápiószecsıi program a két különálló program, a Jezsuita Rend 

cigánymissziós munkája, és a Pest Megyei Munkaügyi Központ 

romaprogramjának ötvözésébıl született. A Jezsuita Rend 2006-ban 

iskolarendszerő komplex felzárkóztató tanfolyamot tartott, (amelynek része 

a személyiségfejlesztés), és célja az analfabéták, általános iskolát be nem 

fejezett személyek részére, hogy felkészítse ıket a munkaerı piacon való 

részvételre, és visszaintegrálják ıket a társadalomba. – A program hasonlít 

a Nyugat-Európai országokban mőködı „Második Esély” iskoláihoz. 

 A program különös értéke, hogy a csoport tagjai maguk fogalmazták 

meg problémáik gyökerét, igényüket a változtatásra, s ebben a 

folyamatban aktívan részt vettek. A tápiószecsıi romák 

személyiségfejlıdésük eredményeképp visszanyerték önbecsülésüket, s 

még az Isten hitre is rátaláltak. A program értéke még, hogy az oktatás 

nemcsak a tanfolyam résztvevıire, hanem családjukra is kiterjedt. 
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A cél eléréséhez a legjobb tanárokat sikerült megnyerni, akik a korábbi 

családlátogatásoknak köszönhetıen az oktatás folyamán már nem voltak 

idegenek, így nem főzıdött kellemetlen élmény a személyükhöz. 

 A „tabula rasa”, a tiszta lappal való indulás szintén a tanulás, és a 

személyiségfejlıdés számára kedvezı, elıítéletektıl mentes légkört 

teremtett. Az oktatás délután 15 órától 20 óráig tartott. 

A program hiányt pótol, ugyanis 2005-tıl megszőnt a Dolgozók Esti 

Általános Iskolai képzési formája, így a munka melletti tanulás, a „második 

esély iskolái” nincsenek biztosítva. „Nincs kidolgozott alternatívája a 

magántanulók rendszeres, vizsgára való felkészítésének.  

A fiatal, munkaképes korú, tartósan analfabéták iskolai rendszerbe való 

bevonása egyetlen egy hazai oktatási intézményben sem szerepel. 

 Ugyanígy nem szerepel egy Munkaügyi Központ oktatási tervében sem az 

analfabétizmus felszámolása, mivel ezen intézményeknek fı profilja az 

elsıdleges munkaerı-piaci felzárkóztatás és a felmerült munkáltató igények 

szerinti szakmai képzések. Az EU-s pályázatok ugyan említést tesznek a 

halmozottan hátrányos helyzetőek oktatására, illetve munkaerı-piaci 

esélyeket növelı oktatásokra, de csak 6-tól 8 osztályig adnak esélyt az 

általános iskola elvégzésére, illetve valamilyen felzárkóztató 

oktatásra.”(16) 

A program várható eredményei: A tanfolyamot elvégzık befejezik 

általános iskolai tanulmányaikat. A tanfolyam „hozadéka” azonban 

lényegesen több ennél, olyan viselkedési mintákat sajátítanak el, olyan 

személyiségfejlıdésen mennek keresztül, amely nagyban segíti ıket a 

jövıbeni munkahelyi, közösségbe való beilleszkedésre.  

A program folyamán a tanulók egy tudatos felkészítésen mennek keresztül, 

amelynek segítségével reális önértékelésre, pozitív gondolkodásmódra 

tesznek szert. 
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A program kulcsfontosságú eleme, a nık, vagyis az anyák, feleségek, 

lánytestvérek tisztelete és megbecsülése. A „modern anyamítosz 

teremtés”, amely megırzi az értéket, kitolódik a roma lányok kényszer 

férjhez adásának ideje. „A cigánypasztorációnak és az erkölcsi nevelésnek 

köszönhetıen a szülık belátják azt, hogy a lánygyermeknek szellemileg és 

testileg is alkalmassá kell válni ahhoz, hogy igazi anyák legyenek. Vagyis a 

szülık megengedik a leányoknak, hogy befejezhessék a nappali általános 

iskolát, és késıbb adják férjhez ıket.” (17) 

Mivel a program nemcsak a tanulókra, de azok családjára is kiterjed, a 

gyerekek helyzete is megváltozik. Óvodai, iskolai integrálásuk már a család 

igényévé válik, nem kell rájuk erıltetni. 

 A tudatos egészségnevelı oktatás nyomán kialakul az egészséges életmód, 

csökkenhet a tüdıbetegség, a szenvedély okozta betegségek, stb.  

„Az idáig gettóban élı, a világtól el-és kizárt, saját magukat 

jövıtlennek tartó romák elıtt kinyílik a világ. S a tudás, amit ezen a 

tanfolyamon kapnak, útravaló, és esély egy emberibb élethez.”(18) 

3.3. Jezsuita szakképzés a közeljöv ıben 

Vancsó Ilona a péceli Jézus Szíve Népleányai Idısek Otthonának 

vezetıje a Lépések címő folyóiratban a hajdani gazdasszonyképzı helyén 

létesítendı szociális gondozó és ápoló szakiskola létrehozásával 

kapcsolatos kérdéseket vázolta fel a Porter elemzés szerint. 
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1. Árverseny:  

A rend ezzel nem kíván élni. Iskolájukban a szerényebb anyagi 

lehetıségekkel rendelkezı családokból érkezı gyerekeket részesítik 

elınyben, a képzéssel kapcsolatos szolgáltatásokat (étkezés, kollégium) 

alacsony áron szeretnék biztosítani. 

2. Verseny az innováció (újítások) területén: 

Ez nagyon fontos számukra, ezért mindig a felmerülı igényekre válaszoló, 

az adott jogi elvárásoknak megfelelı képzést kívánják nyújtani. Az újítások 

fontosságára P. Bíró atya is ráérzett. Azt mondta, hogy 

háziasszonyképzıkkel kapcsolatban állandóan rövid tanfolyamok is 

legyenek. Egy napostól a félévesig bármilyen hosszúak aszerint, hogy mit 

kívánnak a tanfolyam hallgatói megtanulni. Itt nem az iskola határozza meg 

a tananyagot, hanem a tanfolyamon részt venni óhajtók kérése. 

A szolgáltatások bıvítésének ma is az a szakszerő módja, hogy 

megkérdezik a leendı igénybevevıtıl, mire van igény. 

3. Verseny a reklámozás és hirdetés területén 

Ma nagyon látszik minden iskola életében, hogy életben maradása 

érdekében elengedhetetlen, hogy megismertessék magukat leendı 

tanítványaik, tanáraik körében, illetve a végzett diákjaik lehetséges 

munkahelyével. Erre a Társaságnak is nagy gondot kell fordítania.  

Versenytársak (más szociális és gondozó és ápoló szakiskolák) számát 

tekintve megfigyelhetı bizonyos növekedés, - de inkább a 

felnıttképzésben. A 9. osztályban induló képzés kevés van, egyházi 

intézmény nincs a közelben. Ez kedvezı számukra.  

A tervezett szolgaáltatás (szociális gondozó és ápoló szak) iránt a kereslet 

nı, hiszen hazánk idıskorú népessége is folyamatosan nı. Vancsó Ilona 

ismeretei szerint sok szociális intézményt kívánnak bıvíteni, illetve 
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szélesíteni kívánják a nyújtott szolgáltatások körét, pl. a házi betegápolás 

kiterjesztésével. 

P. Bíró atya is odafigyelt erre: „Mivel sok asszony képtelen férje 

jövedelméhez hozzákeresni, mert az nem elég a család eltartásához, ezért a 

háziasszonyképzık mellé ötféle szaktanfolyamot kell felállítani, hogy 

otthonukban folytathassanak jövedelmezı foglalkozást, a pénzszerzés 

kedvéért ne kelljen hazulról elmenniük.”(19) 

A Társaság 1927 óta mőködik Pécelen, jelen vannak a szakmában, ismerik 

a munkájukat. A péceli Szent Erzsébet Általános Iskola 8. osztályt végzett 

tanulói beiratkozhatnak majd a létesítendı iskolába. 

4. Helyettesítı termék, v. szolgáltatás fenyegetése 

P. Bíró atya ezt írta: „Legyenek a Társaság háziasszonyképzıi kiválóak, 

múljanak felül ennek a kérdésnek okos kezelésével minden más 

iskolát.”(18) 

Az ápolónıképzés jelenti számunkra a helyettesítı szolgáltatást, ezért elıre 

kell tudatosan törekednünk szolgáltatásaink tudatos fejlesztésére, mind a 

szakmai képzést, mind a nevelést illetıen. A szociális otthonok szívesebben 

alkalmaznak szociális gondozó és ápoló szakmai végzettséggel 

rendelkezıket, mint ápolónıket. 

5. Vásárlók hatalma 

Minden iskolát érint az alacsony tanulólétszám, Pécel azonban Budapest 

közelsége miatt – kedvezı helyzetben van. 

6. Szállítók hatalma: képzett munkaerı, és tıkekínálat 

Az intézményben dolgozók és az intézmény iránt érdeklıdıkkel 

folyamatosan tartani kell a kapcsolatot. Az intézmény dolgozóiról így írt P. 

Bíró Ferenc atya: „Habár a kormányzat és az ellenırzés egész vonalon a 

Társaság kezében összpontosuljon, mindamellett attól sem kell 
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visszariadnunk, hogy üzleti, ipari, gazdasági stb. igazgatóik, kormányzóik, 

tanáraik világiak is lehessenek. Azonban ezeknek mindenkor jó hírnévnek 

örvendıknek, szakértıknek, és katolikus családatyáknak kell lenniök.”(20) 

A Jézus Szíve Népleányi Társasága a mai kor kihívásainak akar megfelelni, 

úgy hogy szolgálatuk alapját P. Bíró Ferenc atya tanításai képezik. 

A jezsuita szakképzés az ı elgondolásai, elképzelései alapján indult és a 

jövıben kialakított szociális gondozó és ápoló szakiskola is ezeket a 

hagyományokat követi majd. 

4. P. Bíró Ferenc - egy szociális apostol életm őve és 
annak átalakulása korunkban 

P. Bíró Ferencet, Jézus Szíve Népleányai Társaság megalapítóját kortársai 

úgy emlegették, mint Jézus Szíve apostolát, vagy a magyar nép, vagy a 

szociális szeretet apostolát. Szerinte a Jézus Szíve tisztelet igazi 

megmutatkozása a szociális szeretet. Ennek megnyilvánulása, hogy a 

teremtett javakat a szociális szeretet szellemében kell használni. 

A szociális szeretet fontosságát az 1910-es években nemcsak felfedezte, 

hanem számos erre irányuló tevékenységet indított el, és inspirált. Az elsı 

világháborúban döbbent rá, hogy a magyar nép - különösen a falvakban és 

a tanyákon – mennyire elmaradott és szegény. Úgy látta, hogy gazdasági 

reformra van szükség.  

Gyakran hangoztatta: „Tegyük nyilvánvalóvá, hogy a kereszténység a 

szeretet vallása. Adjunk földi kenyeret és majd jönni fognak az égi 

kenyérhez is. 

 Ha az a kérdés, hogy egy elhanyagolt területen templomot építsek-e vagy 

népjóléti intézményt, én az utóbbit választanám.”(21) 

Másik fontos elve a család érdekeinek középpontba állítása volt. Úgy 

gondolta, hogy amint a társadalom romlása a családokban kezdıdik, úgy a 

felemelkedés útja is a családokból indulhat el. A lelki támogatás mellett a 
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családi vállalkozásokat ösztönözte, de ı maga is számos gazdasági 

vállalkozást elindított. 

A Jézus Szíve Népleányainak Társaságát olyan apostolnıkbıl álló 

közösségnek álmodta meg, akik nagyfokú szociális érzékkel fordulnak a 

társadalmi rétegek felé. A közösség küldetése – napjainkban is, hogy a 

testi, lelki, anyagi és kulturális téren rászorulókon segítsen.  A Társaság az 

alábbi diakóniai szolgálatokat látta el, és látja el napjainkban is: 

� Testi ápolás: üdülıház családoknak. Betegek látogatása 

otthonukban, idısek otthona 

� Lelki, pszichés gondozás: családok látogatása, tanácsadás, 

beszélgetés 

� Szociális gondozás: adományok győjtése, szegénykonyha. Anyagi 

jótékonyság, kölcsön lakásvásárlásra, családalapításra, 

munkahelyteremtés, szakemberek képzésének támogatása. 

� Lelki, spirituális gondozás: lelki mozgalmak elindítása, vezetése 

(Jézus Szíve Szövetség), családok felajánlása Jézus Szívének. 

Hitoktatás, lelkigyakorlatok gyerekeknek és felnıtteknek, lelki 

vezetés, családterápia, kórházi lelki gondozás, ima-csoportok, 

bibliakör, liturgia szolgálata. 

� Pedagógiai, nevelési terület: kölcsönkönyvtárak, olvasókörök, 

színjátszás, kultúrház, énekkar, iskolák, óvodák, hímzı-fızı 

tanfolyamok, gazdasszonyképzés. Napjainkban egyetemi 

szakkollégium, tanítás. 

A Társaság napjainkban is keresi azokat a területeket, ahol karizmája 

megnyilvánulhat. 
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Összegezve P. Bíró szociális eszméit, kimondta a Társaság hitvallását: 

 „A szeretet ne legyen csupán karitatív jellegő, amely a végsı 

szükségben, vagy igen-igen nagy szükségben lévıket segíti átmenetileg. 

A szeretet legyen szociális jellegő, vagyis az emberi méltósághoz illıen 

úgy segítse a rászorulókat, hogy azok saját erejükbıl tudjanak 

megfelelı életkörülményeket biztosítani saját maguk és családjuk 

számára.  

Agrár-ország vagyunk. Használjuk ki jobban hazánk természeti 

adottságait, belterjes mezıgazdasággal, szövetkezeti rendszerrel, 

mezıgazdasági nyerstermékek feldolgozására épülı iparral és 

kereskedelemmel. A gazdasági reform megkívánja az iskolarendszer 

átalakítását is. Mővelt gazda, iparos, kereskedı osztály kialakulásához 

pedig megfelelı iskolák kellenek.”(22) 

5. Összegzés 

Páter Bíró Ferenc atya mindannyiunk számára példaképül szolgálhat.  

İ a gyakorlati, mindennapi életben megélte és bizonyította a keresztény 

szeretetet, élete példájával valósította meg a jezsuita rend embereszményét, 

a másokért élı ember ideálját.  

A rend napjainkban is foglakozik a szociális apostolkodással, a társadalom 

legelmaradottabb, legrászorulóbb rétegét találta meg például a 

cigánypasztorációs program. Nemcsak tünetileg, hanem sokoldalúan 

közelítik meg a problémát, a családokhoz jutnak el, tanításukkal, 

nevelésükkel ott érnek el olyan szemléletbeli, személyiségbeli változást, 

amely majd a kis közösségek életmódjának, értékeinek megváltozásához, 

felemelkedésükhöz vezet. A legjobb pedagógiai módszereket alkalmazzák, 

a cigányságot saját kultúráján keresztül, annak értékeit elismerve próbálják 

a többségi társadalomba beintegrálni. Közben gyakorolják a krisztusi 
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szeretet is – tabula rasa- nem számít, kinek milyen az elıélete, az a fontos, 

hogy szeressük és tiszteljük egymást, hiszen mindenkinek joga van egy 

jobb, emberibb élethez. 

A romák körében a „modern anyamítosz teremtés” is ennek a 

társadalomnak a legfontosabb célkitőzésévé kell, hogy váljon. 

Szemléletváltást kell az egyes embereknél elérni, hogy a kis roma 

közösségek szemlélete is megváltozzon. Hogy a gyermekvállalás valóban 

felelısségteljes vállalás legyen, ne csupán a roma kultúra egyik hozadéka, 

vagy a megélhetés alapja. 

A tanulásnak, a tudásnak az értékké válása, valamint ennek birtokában a 

megélhetést nyújtó szakképzés elérése is döntı fontosságú lesz ezekben a 

roma közösségekben, a közeljövıben, s nemcsak a romák, de a többségi 

társadalom számára is. 

A Pécelen, a gazdasszonyképzı utódaként létesítendı szociális gondozó és 

ápoló szakiskola szintén hiányt pótol majd. A magyar társadalom egyre 

polarizáltabb, nagyon sok a nincstelen, elhagyatott, és az ápolásra szoruló 

ember. A róluk való gondoskodás, az ı életkörülményeik javítása, vagy 

egyszerően az emberi életkörülmények kialakítása szintén a többségi 

társadalom számára is elkerülhetetlen, fontos feladat. 

A pedagógushivatás is megköveteli mindannyiunktól, hogy a jezsuitákhoz 

hasonlóan másokért élı emberek legyünk. A legszebb dolog, a legszebb 

hivatás emberekkel foglalkozni. Életünkkel, személyes példamutatással 

kell nap, mint nap megmutatnunk, hogy igazi EMBEREK vagyunk, és nem 

a véletlen sodort minket erre a pályára.  

P. Bíró Ferenc életútját, és a Jézus Szíve Népleányainak és a jezsuiták 

tevékenységét megismerve egy életre való példamutatást kaptam. 
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Képek jegyzéke 
 

1.kép       Lelkigyakorlatos ház 

2.kép       Levelezılap a lelkigyakorlatos házból 

3.kép       Feszület a parkban 

4.kép       Szilágyi kastély 

5.kép       Beharangoztak 

6.kép       Park 

7.kép       Ebédlı 

8.kép       Gazdasszony 

9.kép       Kertészet 

10.kép     „Kedves” – Állattenyésztı szak 

11.kép     Disznótartás – Állattenyésztı szak 

12.kép     Baromfitartás – Állattenyésztı szak 

13.kép      Mangalica disznótartás – Állattenyésztı szak 

14.kép      Énekkar 

15.kép      Testnevelés 

16.kép      Csacsi 

17.kép      Játék a szabadban 

18.kép      Veteményes – Kertész szak 

19.kép      Sziklakert – Kertész szak 

20.kép      Jó gazdasszony – Takarítás 

21.kép      Falusi gyerekek 

22.kép      Tájegységek kézimunkái 

23.kép      Angóra nyúl – Varró szak 
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1. kép 

 

 

2. kép 
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3. kép 

 

 

 

4. kép 
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5. kép 

 

 

 

6. kép 



 39

 

 

7. kép 

 

 

 

 

 

8. kép 
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 41

 

11. kép 

 

 

 

 

 

12. kép 
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21. kép 
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23. kép 

 

 

 

 

 


