
MEGLÁTNI, AMI A VILÁGBAN SZÉP ÉS ÉRDEKES 
 

A Hunyadiváros civil szerveződéseinek sorát gazdagítja a Pedagogia Sub Rosa 
Kulturális Egyesület. – Milyen indíttatással jött létre ez a gyermek- és művészetbarát 
szervezet? – kérdeztük az egyesület vezetőjét, a már alapító tagként is jelen lévő Kövesdi 
Máriát.  

- A munkám évekig a fővároshoz kötött, s az ott kialakult személyes baráti kör 
tagjaival 2005-ben alakítottuk meg ezt az egyesületet, amelynek akkoriban még alig volt 
kecskeméti tagja. Mára ez megfordítódott, de továbbra is nagyon aktív kapcsolattartással, 
közösen hozott döntésekkel szervezzük az egyesület programjait. Az alapítás alapgondolata az 
volt, hogy próbáljuk meg a gyerekek szemével nézni a világot. Figyeljük meg, mi az, ami 
náluk elfogadó, befogadó hozzáállást, örömteli tevékenységet eredményez, s mi az, ami 
elzárkózó, elutasító magatartást vált ki. Ezt megismerve, ily módon elnyerve az 
együttműködésüket, kínálunk számukra olyan elfoglaltságot, amelyben örömmel, alkotó 
energiákat mozgósítva tudnak részt venni. Úgy tűnik, ez a szándékunk és a ráépülő 
pedagógiai tevékenységünk viszonylag rövid időn belül igen széles körben pozitív 
visszhangra talált.  

 
- Kizárólag pedagógusok kezdeményezéséről van szó?  
- Az alapítók egy része valóban az, másik része szobrász, festőművész, grafikus. A 

művész-szemmel látás voltaképp harmóniára törekvés, nyitottság arra, hogy előítéletmentesen 
észrevegyük mindazt, ami a világban szép és érdekes. Távol van tőle a kizárás, a kirekesztés. 
Ennek ellenére mi nem „kis művészeket” szeretnénk nevelni: az építő, alkotó tevékenység 
modellje magának a munkának is. A gyermek valamit eltervez, ezt a rendelkezésre álló 
eszközökkel megoldja, majd örül munkája eredményének. Azt tapasztaltuk, hogy ez a 
sikerélmény az élet sok más területére is jótékonyan visszahat. Egyszer egy rajzpályázaton 
fődíjat elnyert kislány édesanyja a jutalomtáborozásra való induláskor egy zacskó gyógyszert 
nyomott a kezünkbe a gyerek gyakorta előforduló asztmatikus tünetei, fulladása miatt. Végig 
figyeltük a kislányt, s telefonkapcsolatban voltunk a szülővel, de gyógyszert egy szemet sem 
kellett adnunk a sikerétől felbuzdult, végig nagyon felszabadult kislánynak.   

Visszatérve a rajzra, képalkotásra, nem véletlen, hogy a modern pedagógia 
megalapítójának első oktatókönyve épp egy képes gyermekenciklopédia volt. Comenius a „A 
látható világ képekben” című művét a sárospataki református kollégium tanáraként, az 1650-
es évek elején írta, de még két évszázaddal később is kiadták, használták, hogy abból 
szerezzenek életközeli ismereteket a világról a kisdiákok. „Adatassék a Gyermekek kezeikbe, 
hadd gyönyörködtessék magokat a Képeknek megnézésével kedvek szerint, hogy azokat 
voltaképpen megismerhessék…”, írta Comenius. Emberi sajátosság, ami a gyermekekre még 
fokozottabban érvényes, hogy igazából azt fogjuk megtanulni, az hagy maradandó nyomot 
bennünk, amit látunk és megtapasztalunk. A papagájként megtanult ismeretek nehezen állnak 
össze később is felidézhető, felhasználható tudássá. Ezek rázúdítása sok esetben inkább csak 
elbizonytalanítja a gyermeket.  

A többször alátámasztott pavlovi szemlélet speciálisan háromféle embertípust 
különböztet meg. A művésztípusnál a gondolkodás elsődlegesen nem fogalmakban, hanem 
képekben, képzetekben megy végbe. A gondolkodó típusnál mindez elvontan, fogalmakban 
történik. A középtípust pedig a képszerű és fogalmi gondolkodás szabályos elrendeződése 
jellemzi. Az oktatás hagyományos folyamata az első típus ismeretszerzését nem, illetve csak 
korlátozott mértékben támogatja. Pedig a képi kifejezéssel elkerülhetőek a szavak csapdái, 
összekapcsolhatók a korosztályok, a nem egy nyelvet beszélők stb.. Mindezek okán mi 
élménypedagógiai módszereket alkalmazva, megtapasztaláson alapuló ismeretszerzés 



lehetőségével, a képi, formai kifejezés széles tárházát kínálva próbáljuk foglalkoztatni a 
velünk kapcsolatba kerülő gyermekeket.  

 
- Hogyan sikerült ezt a gyakorlatban is megvalósítani? 
- Elsőként Bodri Ferenc festőművész szakmai irányításával egy gyermekrajzpályázatot 

hirdettünk meg Kecskeméten „A piros alma útnak indul” címmel”, aminek azonnal nagy 
sikere volt. A pályázaton részt vett gyermekek részére a Tőserdőben egy nyári napközis tábort 
is szereztünk, ahol a díjazottak kedvezményt kaptak a részvételi díjból. Ez azóta már kialakult 
rendszerré vált. A különbség csak annyi, hogy az általunk elért gyermekek köre időközben 
nemzetközivé szélesült.  

Minden évben van napközis táborunk Kadafalván. A Nomád Alkotó Táborban íjazás, 
lovaglás, mese, hangszeres muzsika, tánc és játékos foglalkozások inspirációjával születnek a 
szebbnél szebb gyermekalkotások. Ifjúsági szabadidő programokat is szervezünk. Évi két-
három alkalommal rendezünk kiállítást a hozzánk eljutott gyermekalkotásokból. Igény szerint 
játszóházi foglalkozásokra is sor kerül. A közelmúltban pályázati támogatásból saját jurtát is 
sikerült vásárolnunk, így a Jurta Játszóház lehetőségei tovább bővültek. A Magyar Ilona 
Általános Iskolában heti rendszerességgel vannak műhelyfoglalkozásaink. A Sub Rózsa 
Tanoda Bodri Ferenc művészeti irányításával működik. „A gyermekek öröméért” jeligével 
működik a kortárs művészek tehetséggondozó műhelye a Hunyadivárosban. Nagyon 
szeretnénk a felnőttekhez is elvinni a művészi tevékenység örömét egy műhely indításával, 
ahol képzett művészekkel lehet művészetről beszélgetni és alkotni. Itt megtalálnak majd 
bennünket a nyugdíjasként festegetni, alkotni vágyó idősek is. 

Új projekt az egyesületen belül az Első Magyar Gyermekalkotás Múzeum létrehozása, 
ahol a legsikerültebb gyermekmunkák állandó tárlaton kapnak helyet. A már most is gazdag 
gyűjtemény gondozása a magyar kortárs művészet neves képviselőinek, művészeti 
pedagógusoknak, múzeumi szakembereknek, művészettörténészeknek és a gyermekek 
művészeti tevékenységét pártoló családoknak a támogatásával történik. Nagyon fontos, hogy 
mindig legyen pozitív visszajelzése, megerősítése a gyermekek igyekezetének. 

 
- Milyen tudják ezt nemzetközi szinten biztosítani?  

 - Eddig hét országból több ezer alkotás érkezett, melyet digitalizálunk, katalogizálunk és 
megőrzünk. A www.pedagogiasubrosa.hu elnevezésű honlapunk Galéria rovatába 
folyamatosan feltesszük a legszebb gyermekrajzokat. Az állandó virtuális bemutatóhely 
mellett elismert művészeti galériák és múzeumok mutatják be  az ország különböző pontjain a 
gyermekalkotásokat (Gyula, Kecskemét, Budapest). A zsűri tagjai országosan ismert 
művészek, akik felfigyeltek a nagyon értékes üzeneteket hordozó gyermekmunkákra, s ezek 
nem egy esetben őket is alkotásra ihlették. 2007-ben a gyermek- és felnőtt alkotópárok 
munkáiból közös tárlatot mutatott be a Kecskeméti Képtár. 2010. május 2. és június 29 között 
Londonban nyílik kiállításunk gyermekalkotásokból, melynek helyszíne a  „London 
International Gallery of Children’s Art” (LIGCA). A kiállított rajzok mellett viszünk ki egy 
lapozható albumot is, amelyben még 50 rajz lesz látható. Ebben hunyadivárosi gyermekek 
rajzai is megtalálhatóak lesznek. A kollekciót értő művészek: Szappanos István,  Bodri Ferenc 
és Király György válogatták össze. Kiállításunkat támogatja városunk önkormányzata, a 
Kecskemétfilm Kft. és a HIPERKOM Kft. is.  

 
- Mi biztosítja a működés anyagi hátterét?  
- Az állandó pályázatfigyelés mellett a velünk gondolkodók összefogása. A nyári 

táboraink helyszínét például egyik tagunk ajánlotta fel, de ezen kívül is számtalan kisebb-
nagyobb felajánlást kapunk a tagjainktól és mindazoktól, akik rokonszenveznek velünk. Így 
például a hunyadivárosi Baba-Mama Klub is segített minket. A tőlük kapott bébiételes 

http://www.pedagogiasubrosa.hu/


üvegekből télapó- és karácsonyi  ajándékot készítettünk a gyerekeknek. Ez az ereje is az 
egyesületünknek. Attól, hogy egy programhoz mindenki felajánl, hozzátesz valamit, lesz 
olyan jó a rendezvényeink légköre, s talán ennek köszönhető, hogy a vártnál messzebb 
eljutottunk, s még mennyi szép terünk van. 

Egyesületünk szellemiségére jellemző még, hogy a megyei kórház gyermekosztályára 
is eljárunk hetente egyszer foglalkozásokat tartani a beteg gyerekeknek. A kapott SZJA  1% 
adományokból társasjátékokat, bútort vásároltunk. Adományt gyűjtöttünk szegény, hátrányos 
helyzetű gyermekek számára és azokat általános iskolákban és a kórházban osztottuk szét 
játékos foglalkozással összekötve.  

 
- Hogyan kapcsolódik az egyesület tevékenysége a Hunyadivároshoz? 
- Azon túl, hogy az egyesület tagjainak zöme most már hunyadivárosi, vagy ide 

szorosan kötődő emberekből kerül ki, s programjainknak is többször helyszínéül szolgál, 
mindig törekedtünk arra, hogy hazahozzuk a sikereinket. A Kárpát-medencei rajzpályázat 
eredményhirdetését például úgy igazítottuk, hogy a legügyesebb rajzok készítőinek díjátadása 
épp a 2008-as Hunyadivárosi Napokra essen, s a környező országokból családtagjaikkal 
ideérkező gyermekek jó hírét, szép emlékét vigyék haza ennek a városrésznek. Ebben az 
évben „Esik eső karikára” címmel írtunk ki pályázatot, aminek a díjkiosztó ünnepségét 
szintén a Hunyadivárosi Napokra időzítjük.      

Mindebben természetesen közrejátszott az, hogy személyes szálak is kötnek ehhez a 
városrészhez. 1987-ban költöztünk Kecskemétre, s nagycsaládosként új lakást keresve 1991-
ben kerültünk a Hunyadivárosba, amit kezdettől nagyon szerettek a gyerekeim. A Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság szomszédságában minden reggel madárdalra ébredni addig nem 
tapasztalt gyönyörűség volt. Később megismertük itt az embereket is, és már akkor sem 
mentünk el innen, amikor a munkám miatt szolgálati lakást felkínálva Budapestre 
költözhettünk volna.  

 
- Mit mutat az elmúlt évek tapasztalata: milyenek a mai gyerekek?  
- Sokkal nagyobb belső tartalom van bennük, mint amit mi a rohanó világunkban 

észreveszünk, illetve hajlandóak vagyunk tudomásul venni. Az alapfelfogás velük 
kapcsolatban ma észrevehetően az, hogy a tudást „mintegy tölcséren”, kívülről kell beléjük 
töltögetni. Comenius ezzel szemben azt mondja, hogy a gyermekek világa hasonlatos a 
növény magjához. Minden bennük van, csak az ideális feltételeket kell megteremteni a 
kifejlődéséhez. A baj csak az, hogy a kis magból még senki sem tudja az elején, hogy sudár 
tölgyet vagy nem kevésbé értékes, de merőben más törpefenyőt hordoz, s rendszerint egy 
általános séma szerint nyesegetjük az ágait ahelyett, hogy a folyamatosan kibontakozó belső 
késztetésekre figyelnénk, erre építenénk. Ebből is adódhat, hogy a mai gyerekek feszültek, 
nehezen találják a helyüket. A nem valós értékén kezelt gyermek nehezen alakít ki aktív, 
öntudatos, öntevékeny életet, bizonytalan marad a döntéseiben és a motivációjában. 
Ellenérvként gyakran elhangzik, hogy a szülő jobban tudja, mi kell a gyermeknek a jövője 
szempontjából. Ám ha belegondolunk, mi volt a szülői elvárás húsz évvel ezelőtt, s mi most: 
rájövünk, hogy addigra is sok minden megváltozhat, mire a mi gyermekeink felnőnek. A 
legjobb tanács, segítség számukra az, ha megpróbáljuk őket minél jobban megismerni. 
Észrevesszük, támogatjuk és minél több visszajelzéssel erősítjük meg őket eredményt, sikert 
hozó tevékenységeikben, személyiségük pozitív megnyilvánulásaiban.    
-  

- Kada Erika -  
 
 
 



További információ szerezhető az alábbi helyeken: 
www.pedagogiasubrosa.hu

www.psrnapok.blogspot.com
www.rozsatanoda.blogspot.com

www.hiperkom.hu
www.gyermekmosoly.blogspot.com

www.kepeshaz.blogspot.com
www.gyemu.atw.hu
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