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LECTORI SALUTEM! 

 

 
 

 

   Tisztelt Olvasó!* 

 

   Üdvözöljük az OxIPO interdiszcip-

lináris e-folyóirat 2020/3 számának Olva-

sói között! Jelen lapszám a humán infor-

mációfeldolgozás következő aspektusait 

tárja elénk:   

     Szerdi Márta, Szőllősi Gergő József, 

Hegedűs Réka és Barth Anita a betegokta-

tás jelentőségét a szív- és érrendszeri 

megbetegedések vonatkozásában hangsú-

lyozzák tanulmányukban. A betegoktatás 

az OxIPO sémán alapuló elemzéssel is 

megközelíthető  –  például:   a  stroke-kal  

 

 

*Kedves Olvasó! Ha az OxIPO mozaikszó az Ön 

számára még nem ismerős, akkor javasoljuk, hogy a 

lappal való ismerkedést jelen számon túl az alábbi 

témafelvető tanulmány megismerésével kezdje:  

    

Mező Ferenc és Mező Katalin (2019): Az OxIPO-

modell – az interdiszciplináris kutatások egy lehet-

séges értelmezési kerete. OxIPO – interdiszciplináris 

tudományos folyóirat, 2019/1, 9–21. doi: 

10.35405/OXIPO.2019.1.9 

kapcsolatban adott információ, mint in-

put, milyen egészségvédő magatartást 

(=output)  von maga után. Hasonló a 

helyzet Tuza Alexandra, Szőllősi Gergő 

József, Szőnyi Krisztina és Barth Anita 

egészségműveltségre és táplálkozási szo-

kásokra fókuszáló tanulmányával, vala-

mint  Hegedűs Réka Dóra, Barth Anita, 

Szerdi Márta és Szőllősi Gergő József fia-

talok szexuális magatartásának megisme-

résével foglalkozó művével. 

   Az egészségügyi témájú írások után 

Tudlik Csilla a pályaorientáció világába 

kalauzol bennünket. OxIPO vonatkozás: 

a pályaérdeklődést, pályaválasztási döntést 

is a személyt érő bemenő információk 

(inputok) feldolgozása révén kialakuló vá-

lasznak (outputnak) tekinthetjük, mely fo-

lyamat alakulhat spontán, vagy többé-

kevésbé szervezett módon is. 

   Ezt követően három olyan mű követke-

zik, amelyet a kommunikáció köt össze 

egymással: Varga-Csikász Csenge tanul-

mánya a drámapedagógia szerepét emeli 

ki a tanári kompetenciák szempontjából. 

Angeli Csenge a multiprofesszionális re-

habilitációs csoportok kommunikációs 

sajátosságait tárja fel. Bodnár Noémi  pe-

dig a jelnyelvi szleng szótár készítésének 

nehézségeit, módszereit mutatja be.  

   Jelen lapszámban Mező Lilla Dórától 

olvasható még egy beszámoló az V. 

Nemzetközi Interdiszciplináris Konfe-

renciáról (melynek OxIPO vonatkozása is 

volt).  

   Végül a Recenzió rovatban Almási Bri-

gitta hívja fel figyelmünket a „Gyermekek, 

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2019.1.9
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tanárok, iskolák  – egykoron és ma. Ta-

nulmányok a 90 éves Mészáros István 

tiszteletére” című,  Németh András és 

Pukánszky Béla által szerkesztett műre.  

   

 

   Kellemes és hasznos barangolást kíván a hu-

mán információfeldolgozás világában:  

 

       Mező Ferenc 

       főszerkesztő 
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…és további két anonim lektor 

 

 
 
 
   Absztrakt 
   Az elvégzett kutatás arra irányult, hogy felmérjük az egészségügyi centrumoktól távol 

eső, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Újdombrád község lakóinak betegség specifikus 

tudását, jelen esetben a stroke-kal kapcsolatban. Ezen túlmenően megvizsgáltuk, meny-

nyire hatékonyak a prevenciós előadások, a lakosság mennyire tartja ezeket hasznosnak, 

és hogy tartanak-e igényt további, más betegségekről szóló előadásoknak is. 

   Kulcsszavak: stroke, Újdombrád, egészségfejlesztés, prevenció 
   Diszciplina: egészségtudomány 
 
 
   Abstract 
   COMMUNITY-BASED PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASE: 

FOCUS ON STROKE 

   The aim of the study was to assess the disease-specific knowledge of the inhabitants 

of the municipality of Újdombrád in Szabolcs-Szatmár-Bereg County in this case in 
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relation to strokes. In addition, we examined how effective the health education was, 

and how useful the population finds them, lastly if they want more additional lectures 

about other diseases. 

   Keywords: stroke, Újdombrád, health promotion, prevention 
   Disciplines: health sciences 
 

Szerdi Márta, Szőllősi Gergő József, Hegedűs Réka és Barth Anita (2020): Szív- és ér-
rendszeri megbetegedések közösségre irányuló prevenciója: fókuszban a stroke. OxIPO 
– interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2020/3, 9-18. doi: 10.35405/OXIPO.2020.3.9 

 

 

 

  

   Jelen kutatást a szív- és érrendszeri 

megbetegedések prevenciójával kapcsola-

tosan végeztük, melynek fő célja a stroke-

kal kapcsolatos ismeretek feltérképezése 

egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei köz-

ség lakóinak körében. Fontos e területen 

is a primer prevenció, mivel világszerte a 

vezető halálokok közé tartoznak a kardio-

vaszkuláris és cerebrovaszkuláris megbe-

tegedések. 

   Az Amerikai Szív Szövetség által kiadott 

statisztikákban 2000 és 2010 között a 

stroke miatti halálozás relatív aránya 

35,8%-kal csökkent, viszont évente kö-

rülbelül 795 000 ember szenved el új (610 

000 ember) vagy ismétlődő (185 000 em-

ber) szélütést. A legelszomorítóbb adat, 

amely a laikusokat is megdöbbenti, hogy 

az Egyesült Államokban átlagosan 40 má-

sodpercenként ér valakit stroke, míg 4 

percenként meg is hal benne valaki (Go és 

tsai, 2014). 

   Az OECD tanulmány több országban 

végzett elemzést az ott élők születéskor 

várható átlagos élettartamáról, mely a 

mortalitás és morbiditás mellett megfelelő 

mutatószáma az egyének egészségi állapo-

tának. Az eredmények alapján a várható 

élettartam az OECD által vizsgált orszá-

gokban megnőtt az elmúlt néhány évti-

zedben, azonban a növekedés az utóbbi 

években lelassult. Három csoportot hatá-

roztak meg, melyből hazánk a legutolsó 

csoportba tartozik, ahol a születéskor 

várható átlagos élettartam 76 év alatt volt. 

Továbbá ez a tanulmány kitért a keringési 

rendszeri betegségek miatt bekövetkező 

halálozásokra is. Az OECD országokban 

még mindig a vezető halálokok közé tar-

toznak, a stroke és a szívinfarktus az a két 

eset, mely körülbelül minden harmadik 

haláleset kiváltója. Ennek ellenére a halá-

lozási statisztikák lassan ugyan, de javuló 

tendenciát mutatnak a betegségcsoportra 

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2020.3.9
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nézve és sok országban a születéskor vár-

ható átlagos élettartam is emelkedett 

(OECD, 2019). 

   Az ENSZ 2011-es értekezletén is ki-

emelt szerepet kaptak a szív- és érrend-

szeri megbetegedések és a stroke. Mivel e 

betegségek a haláloki listákon vezető he-

lyet foglalnak el, célul tűzték ki, hogy 

2025-re 25%-kal csökkentik e betegségek 

miatti korai halálozást. A cél elérése érde-

kében különböző célkitűzéseket határoz-

tak meg, mégpedig azt, hogy a dohányzás 

gyakoriságát 30%-kal csökkentik, 25%-os 

relatív csökkenést szeretnének elérni a 

magasvérnyomás betegség prevalenciá-

jában, valamint csökkentenék az elhízást 

és a diabetes mellitus előfordulását.  

   A célok kitűzése mellett stratégiai javas-

latokat is tettek a tagországoknak. A hi-

pertónia csökkentését a különböző ter-

mékek sótartalmának redukálásával, vala-

mint a sófogyasztás káros hatásainak is-

mertetésével kívánták elérni. 

   Mindemellett javasolták az egészséges 

étrend és a fizikai aktivitás hatásainak 

propagálását és hangsúlyozták a rendsze-

res vérnyomásmérést az egészséges egyé-

nek körében.  

   A diabetes mellitus és az elhízás vissza-

szorítását az élelmiszerek transzzsírsavtar-

talmának csökkentése mellett a magas 

transzzsírsavtartalmú táplálék árának nö-

velésével akarták megállítani, emellett fel 

kívánták hívni a figyelmet a rendszeres 

fizikai aktivitás fontosságára (Kékes, 

2018).   

  

   A BETEGOKTATÁS JELENTŐ- 

   SÉGE A PREVENCIÓBAN 

   Ahhoz, hogy az emberek megfelelő tá-

jékoztatást és ismereteket kapjanak a 

megelőzésről, az egészséges életmódról, a 

rendeleteken, lakossági szűréseken túl 

fontos, hogy a primer prevenció részeként 

a lakosság különféle prevenciós előadások 

formájában, akár online módon is tájéko-

zódhasson, információt szerezzen. Ilyen 

kezdeményezés a Szív Világnapja, melyet 

2000 óta minden év szeptemberében 

megrendeznek világszerte. Ezen rendez-

vény- és előadássorozat a kezdetektől 

Magyarországon is megrendezésre kerül 

minden évben. Budapesten 2019-ben a 

résztvevőknek megadatott az a lehetőség, 

hogy részt vegyenek ingyenes vércukor-

szint-, koleszterin-, érszűkület-, vérnyo-

más- és testzsír mérésen, valamint 

SCORE meghatározáson, EKG vizsgála-

ton is. Ezek mellett előadásokat is tartot-

tak, melyek az életmódváltást, az egészsé-

gesebb életmódot járták körbe. A Szív Vi-

lágnapi rendezvényt fővárosunk után 

Nyíregyházán is minden évben megtart-

ják, ahol, hasonlóan Budapesthez, előadá-

sokkal és szűrésekkel népszerűsítik a kar-

diovaszkuláris prevenció fontosságát 

(Net1, Net2).  

   Egy Olaszországi hipertónia központ-

ban végeztek egy tanulmányt, melyben 2 

csoportra osztották a résztvevőket, és a 

folyamatos tájékoztatás hasznosságát 

vizsgálták, vagyis az egyik csoport csak 

egy alap oktatást kapott, míg a másik 

rendszeres online oktatásban vett részt. 
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Eredményesnek bizonyult ez a módszer 

(Cicolini és tsai, 2013). 

   Ezen rendezvények azonban leginkább 

a felnőtteket célozzák, de a prevencióban 

fontos, hogy már fiatalabb korban is is-

merjék és tudják, hogy milyen következ-

ménye is lehet egy-egy káros szenvedély-

nek vagy egészségtelen életmódnak. Erre 

ad megoldást a Budapesti Orvostanhallga-

tók Egyesülete, ahol számos előadást 

szerveznek és tartanak egyetemisták kö-

zépiskolás hallgatóknak, többek között a 

kardiovaszkuláris prevencióról is. Ezek 

mellett a szűrővizsgálatokra és az otthon 

is elvégezhető önvizsgálatra hívják fel a 

figyelmet (Net3).  

   Egyéni egészségterv készítésére létreho-

zott online felületen fény derülhet az 

egyént veszélyeztető különféle kockázati 

tényezőkre. Ez a weboldal az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ által fejlesz-

tett Magyar Egészségtervező Alkalmazás, 

ami mindenki számára egyszerűen és in-

gyenesen kitölthető egészségfelmérő kér-

dőív. A beérkezett válaszok összesítése 

után kiértékeli a program, hogy az adott 

egyén milyen rizikótényezőkkel él együtt, 

majd ezek után sem engedi el a felhaszná-

ló kezét az applikáció, ugyanis javaslatokat 

tesz arra nézve, hogy hogyan is csökkent-

heti és szüntetheti meg a fennálló kocká-

zatokat. Ezt az alkalmazást egészségügyi 

szakemberek bevonásával alkalmazzák, 

ahol a páciens egy egészségtanácsadóval 

együtt tölti ki és értékeli a kérdőívet. Ez a 

fajta tanácsadás közvetlenebb, személye-

sebb, több lehetőséget ad az egyénnek, 

hogy kérdezzen (Net4). 

   Elengedhetetlen tehát, hogy rendszeres-

sé és a lakosság minden rétegének elérhe-

tővé váljanak olyan oktatóanyagok, elő-

adások, melyek felvilágosítást nyújtanak 

egyes betegségek tüneteiről, szövődmé-

nyeiről, a primer prevenció jegyében azok 

megelőzéséről is. 

 

 

   MÓDSZER 

   Minta 

   Újdombrád lakossága, a 2015-ös adatok 

alapján 736 fő, melynek 51,22%-a 18-54 

év közötti, 25%-a pedig 55 év feletti la-

kos. Tehát a lakosság negyede abban a 

korban van, ahol a legmagasabb a veszé-

lyeztetettség a kardiovaszkuláris betegsé-

gekkel kapcsolatban, valamint több mint 

az emberek fele olyan életkorú, amikor a 

legtöbbet lehet tenni a szív- és érrendszeri 

megbetegedések ellen. Az egészségdél-

utánt plakátokkal népszerűsítettük a falu 

különböző pontjain elhelyezett hirdető-

táblákon, valamint az orvosi rendelőben. 

Az egészségdélutánon 33 lakos jelent 

meg. Százalékosan a teljes lakosság 

4,48%-a, mely jó aránynak számít a lakos-

ságszámot tekintve.  

 

 

   Eszközök 

   Saját szerkesztésű kérdőívünk önkéntes 

és anonim volt. Kérdőívünk az alábbi 

kérdéscsoportokat érintette: szocio-

demográfiai adatok, a témával kapcsolatos 
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információszerzési szokások, tudásszint 

felmérő teszt. A 10 kérdésből álló tudás-

szint felmérő teszt egyszerű és többszörös 

választásos kérdéseket egyaránt tartalma-

zott. Válaszonként egy jó pontot lehetett 

szerezni, így a maximálisan elérhető pont-

szám 10 pont lett (1. táblázat).  

 

 

 

   1. táblázat: Tudásszint felmérő teszt kérdései (forrás: a Szerzők) 

 

 Tudásszint felmérő teszt kérdései Kérdés jellege 

1. Mi az a stroke? Egyszeres választás 

2. Mi az a TIA? Egyszeres választás 

3. A felsoroltak közül melyik a stroke egyik típusa? Egyszeres választás 

4. Melyik nem képviselői a legveszélyeztetettebbek a stroke 

szempontjából? 
Egyszeres választás 

5. Melyik a stroke kialakulásában szerepet játszó BEFOLYÁ-

SOLHATÓ kockázati tényező az alábbiak közül? 
Egyszeres választás 

6. Melyik a stroke kialakulásában szerepet játszó NEM BEFO-

LYÁSOLHATÓ kockázati tényező az alábbiak közül? 
Egyszeres választás 

7. Örökölhető-e a stroke? Egyszeres választás 

8. Mely esetben kell stroke-ra gyanakodni? Egyszeres választás 

9. Melyek a stroke fenyegető tünetei? Többszörös választás 

10. Az alábbiak közül melyik állítás a döntő jelentőségű a stroke 

kezelésében? 
Egyszeres választás 

 

 

 

 

   A résztvevők a tudásszint felmérő tesz-

tet az egészségdélután elején és végén is 

kitöltötték.  Az előadás végén kitöltött tu-

dásszint felmérő teszt ugyanazon kérdé-

seket tartalmazta, mint az első kérdőív, de 

más sorrendben, ezzel elkerülve, hogy va-

laki emlékezetből válaszoljon a kérdések-

re. Az előadás végén a tudásszint felmérő 

teszten kívül egy elégedettségi kérdőívet is 

kitöltöttek a résztvevők.  

   Eljárás 

   Egy általunk szervezett egészségdélután 

keretén belül tartottuk második alkalom-

mal prevenciós előadásunkat a stroke té-

makörében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei Újdombrád község lakóinak. Az 

előadás előtt és az előadás után is felmé-

résre került a résztvevők ismerete a téma-

körrel kapcsolatosan. 
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 Az adatok feldolgozása és elemzése a 

Stata Statistical Software: Release 13. for 

statisztikai szoftvercsomag alkalmazásával 

történt. Az adatok elemzése során első 

lépésben a folytonos változók normalitá-

sát vizsgáltuk meg (Sapphiro-Wilk próbá-

val). Az első tudásszint felmérő teszt kö-

vette a normális eloszlást, a második 

azonban nem, ezért az előtte-utána típusú 

elemzések nem-paraméteres eljárásokkal 

történtek meg. Az adatpárok összehason-

lítása Wilcoxon-féle előjeles rangpróba 

tesztekkel történt meg. Az adatok bemu-

tatása a kérdőív kérdéseire adott válaszok 

százalékos megoszlásának segítségével 

történt meg, ahol az adott válaszhoz tar-

tozó részarányok kerültek bemutatásra. 

   EREDMÉNYEK 

   A résztvevők szocio-demográfiai adatai 

   A megjelentek körében a nemek szerinti 

eloszlást tekintve többségben voltak a nők 

(nő: 78,79% (N=26); férfi: 21,21%-ot 

(N=7)). Az életkor szerinti megoszlás 

bemutatásánál a KSH által alkalmazott 

korcsoportok szerinti felosztást alkalmaz-

tuk. Ez alapján elmondható, hogy a részt-

vevők 6,06%-a (N=2) 0-18 éves, 78,79%-

a (N=26) 19-54 éves, 15,15%-a (N=5) 

pedig 55 év feletti. A résztvevők többsége 

középfokú iskolai végzettséggel rendelke-

zik (felsőfokú: 6,06% (N=2); középfokú: 

72,72% (N=24); alapfokú: 21,21% (N=7)) 

(lásd 2. táblázat). 

 

 

   2. táblázat: Szocio-demográfiai adatok (N=33). Forrás: a Szerzők 

Változók Résztvevők 

Átlagéletkor Évek 41,67 ± 14,32 

Korcsoportok 

0-18 6,06% (N=2) 

19-54 78,79% (N=26) 

55+ 15,15% (N=5) 

Nem 
Nő 78,79% (N=26) 

Férfi 21,21% (N=7) 

Iskolai végzettség 

Alapfokú 21,21% (N=7) 

Középfokú 72,72% (N=24) 

Felsőfokú 6,06% (N=2) 

 

 

 

   A résztvevők információkeresési szokásai 

  Az 1. ábráról leolvasható, hogy a legtöb-

ben az internetről (48,48%,  n=16) szerzik 

információikat a betegséggel kapcsolato-

san. Magas azon emberek száma is, akik 

orvosuktól (24,24%, n=8) kérnek tájékoz-
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tatást, valamint azok is kiemelkednek, akik 

egyáltalán nem néztek utána a szélütésnek 

(36,36%, n=12). Ezzel szemben elenyésző 

azon emberek száma, akik családjuktól 

(9,09%, n=3), barátoktól (6,06%,  n=2), 

körzeti ápolótól (9,09%,  n=3), valamint 

egyéb helyről (3,03%, n=1) szerzi be in-

formációit. 

 

 

   1. ábra: Stroke-kal kapcsolatos információszerzési források (N=33). Forrás: a Szerzők 

 

 

   A résztvevők ismeretei  

   a stroke-kal kapcsolatban 

   A résztvevők előadás előtti tudásszint 

felmérő tesztjeinek az összesített pont-

számainak mediánja 5,00 (iqr=2,00), míg  

 

ez a szám az előadás után kitöltött tesztek 

esetében 9,00 (iqr=2,00). A tudásszint vál-

tozásában szignifikáns összefüggést ta-

pasztaltunk (p<0,001; lásd: 2. ábra).  

 

 

   2. ábra: az előadás előtti és utáni tudáspontszám alakulása (N=33). Forrás: a Szerzők 
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   A szocio-demográfiai tényezők közül az 

életkor nem bizonyult befolyásoló ténye-

zőnek (Coeff: -0,004; p=0,878). A nemek 

vonatkozásában elmondható, hogy mind 

a nők mind pedig a férfiak szignifikánsan 

magasabb pontszámot értek el az előadás 

utáni tudásszint felmérő teszten 

(p<0,001). Az iskolai végzettség tekinte-

tében elmondható, hogy csupán a közép-

fokú iskolai végzettséggel rendelkező 

személyek értek el szignifikánsan maga-

sabb pontszámot (p<0,001; 2. táblázat).  

 

 

   2. táblázat: A tudásszint változása a szocio-demográfiai tényezők vonatkozásában (N=33). For-

rás: a Szerzők 

Változó  

Előadás előtti 

tudáspontszám 

medián (iqr) 

Előadás utáni 

tudáspontszám 

medián (iqr) 

p-érték 

Nem Férfi 4,00 (6,00) 9,00 (1,00) p<0,001 

 Nő 5,00 (2,00) 9,00 (2,00) p<0,001 

Iskolai  Alapfokú 6,00 (4,00) 8,00 (3,00) p=0,146 

végzettség Középfokú  5,00 (2,00) 9,00 (1,00) p<0,001 

 Felsőfokú 5,00 (0,00) 8,50 (0,50) p=0,179 

 

 

 

   A résztvevők véleménye az egészségdélutánról 

   Az értékelő kérdőív adatainak elemzése 

alapján elmondható, hogy résztvevők egy 

10 fokú Likert-skálán átlagosan 9,91 pont-

ra értékelték annak hasznosságát. Valam-

ennyi résztvevő igényt tartana további 

prevenciós előadások részvételére.  

 

 

   MEGVITATÁS 

   Az életkori eloszlást figyelembe véve 

magyarázható az, hogy a kérdőívet kitöl-

tők nagy része az interneten keres infor-

mációkat a betegségekkel, annak megelő-

zésével kapcsolatosan. Laikusként azon-

ban nem mindig egyszerű kiszűrni azt, 

hogy melyik honlap közöl hiteles infor-

mációkat az olvasóval, így a prevenciós 

előadások tartása segítheti a világhálón is 

böngészőket abban, hogy felismerhessék a 

hamis híreket.  

   Abból, hogy a megjelentek nagy része 

önbevallása alapján már korábban tájéko-

zódott a betegségről, az következne, hogy 

a tudásszint felmérő teszten magas pont-

számok születnek. Ez azonban nem így 

alakult, hiszen az előadás előtti tudásszint 

felmérő teszten a megszerezhető pontok 

közel felét érték csupán el. Ez is alátá-

masztja azt a feltételezést, hogy ugyan in-



 

 

OXIPO 

  

 

 
17 

 

formálódnak az egyének a betegségekről, 

azonban ezek az információk nem biztos, 

hogy hitelesek. Az információszerzési 

szokásokból kitűnik az is, hogy sok olyan 

ember van, aki egyáltalán nem néz utána a 

betegségnek, vagy az azzal kapcsolatos 

prevenciós stratégiáknak sem. Ezen hoz-

záállás is épp úgy veszélyes lehet, mint a 

hitelt nem érdemlő forrásokból való tájé-

kozódás. Ugyanis, ha a stroke-kal kapcso-

latban valaki azt az alap információt sem 

tudja, hogy hogyan ismerhető fel az, ha 

valaki szélütést szenved el, a károsult 

személy nem jut időben kórházba, mellyel 

az egészségben eltöltött életéveinek száma 

lecsökkenhet. 

   A tudásszint felmérő teszt eredményei 

alapján elmondható, hogy a résztvevők 

keveset tudtak a betegséggel kapcsolato-

san. Ezen tudatlanság vezethet ahhoz, 

hogy a kardiovaszkuláris és cerebrovasz-

kuláris kórképek miatti halálozás még 

mindig élen jár a haláloki listán. A pre-

venciós előadások tartása ezt a tudatlan-

ságból fakadó megbetegedéseket és feles-

leges halálokat előzhetné meg, mellyel 

csökkenthető lenne a betegségteher, amit 

az egyének kiesése a munkából és a kór-

házakba való bekerülése ró az egészség-

ügyre, családokra, magára az egyénre, va-

lamint közvetve az egész társadalomra. 

Ugyanakkor a prevenciós előadások végén 

mért tudásszintbeli javulás mutatja a pre-

venciós előadások hatékonyságát. A 

résztvevők többsége figyelmesen hallgatta 

végig az előadást, és összefüggéseiben is 

értelmezték az elhangzottakat, mely tu-

dással már sikeresen ki tudták tölteni a 

kérdőívet. 

   Az elégedettségi kérdőív eredményéből 

következik, hogy az emberek szívesen 

vettek részt a prevenciós előadáson, hasz-

nosnak gondolták azt. A személyes be-

szélgetésekből is tükröződött, hogy az 

emberek további előadásokat is szeretné-

nek meghallgatni különféle egészséggel 

kapcsolatos témákban.  

 

 

   KORLÁTOZÁSOK 

   Az előadáson kis létszámban jelentek 

meg, így a minta nem reprezentatív. A 

nem, életkor, iskolai végzettség szerinti 

eloszlás sem egyenlő, mely így az esetleges 

tudásszintbeli változás összehasonlítása 

során sem mutat valós képet.  

 

 

   KONKLÚZIÓK 

   Összességében elmondható, hogy a la-

kosság számára tartott egészséggel kap-

csolatos, prevenciós jellegű előadások 

hasznosak. Ezt tükrözik egyrészt a tudás-

szint felmérő teszten kapott eredmények 

valamit az értékelő kérdőív eredményei is. 

A résztvevők egy-egy ilyen előadás alkal-

mával hasznos, a mindennapokban is 

használható információt nyernek különfé-

le betegségcsoportokkal kapcsolatosan. 

Mindemellett hozzásegíti őket az interne-

ten található információk hitelességének 

megállapításához is. A község lakóinak 

számára tartott előadások számának növe-

lése éppen ezért indokolt. A létszám nö-
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velése mellett fontos lenne azon egyének 

megnyerése is, jelen esetben az idősebbek 

és a férfiak, akik jelen egészségdélutánon 

alacsony számban vettek részt, hisz van-

nak olyan betegségek, amelyek kifejezet-

ten rájuk jelentenek veszélyt. 
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   Absztrakt 

   A fiatalkorban kialakuló nem megfelelő táplálkozási szokások felnőttkorban számos 

betegség kialakulásához vezethetnek. Célunk a serdülők egészségműveltségi szintjének 

feltérképezése és az ezt befolyásoló tényezők vizsgálata. Az egészségműveltség szintjé-

nek meghatározására a The Newest Vital Sign (NVS) tesztet használtuk. Szignifikáns 

összefüggést találtunk az egészségműveltségi szint és a rostos üdítőital fogyasztás között 

(p=0,037). Magas a problémás egészségműveltséggel rendelkezők aránya, mely a rostos 

üdítőital fogyasztásával mutatott összefüggést. 

   Kulcsszavak: egészségműveltség, NVS, serdülők, táplálkozási szokások 

   Diszciplina: egészségtudomány 

 

   Abstract 

   MEASURING THE RELATIONSHIP BETWEEN  

   HEALTH LITERACY AND EATING HABITS AMONG ADOLESCENTS  

   Inadequate eating habits at a young age can lead many diseases in adulthood. The aim 

of the study was to measure the health literacy level of adolescents and to examine the 
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factors that may influence it. The health literacy level was measured with the Newest 

Vital Sign (NVS) test. We found a significant correlation between the level of health 

literacy and the consumption of soft drinks (p = 0,037). Inadequate health literacy was 

high among students, which was related to the consumption of soft drinks. 

   Keywords: health literacy, NVS, adolescents, eating habits 

   Disciplines: health science 

Tuza Alexandra, Szőllősi Gergő József, Szőnyi Krisztina és Barth Anita (2020): Az 
egészségműveltség és a táplálkozási szokások közötti összefüggés vizsgálata serdülők 
körében. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2020/3, 19-29. doi: 
10.35405/OXIPO.2020.3.19 

 

   A serdülők egészségmagatartásának és 

egészségműveltségi szintjének feltérképe-

zése elengedhetetlen a hatékony egész-

ségnevelési és egészségfejlesztési stratégi-

ák kialakításához és azok módszertani fej-

lesztéséhez. Mind a lakosság (Papp és 

mtsai, 2016), mind pedig a serdülők (Nagy 

és mtsai, 2015) egészségműveltség vizsgá-

latára volt példa hazánkban, ugyanakkor 

legjobb tudásunk szerint az egészségmű-

veltség és az egészségmagatartás össze-

függését vizsgáló kutatás még nem tör-

tént.  A nemzetközi irodalomban fellelhe-

tő tanulmányok azonban rávilágítottak 

arra, hogy az egészségműveltség és az 

egészség- és rizikómagatartás között ösz-

szefüggés áll fenn (Fleary, Joseph, és 

Pappagianopoulos, 2017). 

   Vizsgálatunkkal célunk a serdülők 

egészségműveltségének és egészségmaga-

tartásának (különös tekintettel a táplálko-

zási szokásokra) feltérképezése, annak ér-

dekében, hogy a vizsgált intézményekben 

célzott, személyre szabott intervenciók 

kerülhessenek kidolgozásra. A követke-

zőkben a serdülők körében végzett egész-

ségműveltség vizsgálatokra, valamint az 

egészségmagatartást célzó felmérésekre 

fókuszálunk. Ismertetésre kerülnek to-

vábbá keresztmetszeti kutatásunk legfris-

sebb eredményei is.  

 

 

 

   AZ EGÉSZSÉGMŰVELTSÉG 

   JELENTŐSÉGE A SERDÜLŐK  

   KÖRÉBEN 

   Az egészségműveltség és annak vizsgá-

lata napjainkban egyre többet kutatott te-

rület. Multidimenzionális fogalomként 

emlegetik. Egy tanulmány 17 különböző 

definícióját említi az egészségműveltség-

nek (Csizmadia, 2016; Nagy és mtsai, 

2015). Leggyakrabban azonban a WHO 

fogalmát idézik, mely szerint az egész-

ségműveltség „az emberek kognitív és 

szociális készsége (skills), amely meghatá-

rozza az egyének motivációját és az egyé-
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nek képességét (ability), amely segítségé-

vel hozzáférnek, megértik és felhasználják 

azokat az információkat, amelyek elősegí-

tik és fenntartják jó egészségüket” (Csiz-

madia, 2016).  

   Az egészségműveltség mérésére számos 

mérőeszközt fejlesztettek ki. A nemzetkö-

zi irodalomban azonban több olyan teszt 

is található, amelyet az egészségműveltség 

mérésére használtak a serdülők körében.  

Egy napjainkban megjelent összefoglaló 

tanulmány összesen 29 db mérőeszközt 

mutat be részletesen azok előnyeivel, hát-

rányaival együtt (Guo és mtsai, 2018). A 

kérdőívek közül elsősorban az általunk is 

alkalmazott Newest Vital Sign (NVS) 

teszttel mért fontosabb nemzetközi 

eredményeket szeretnénk bemutatni.  

   Az NVS tesztet 2004-ben Weiss és 

munkatársai (Weiss és mtsai, 2005) fej-

lesztették ki a felnőttek egészségművelt-

ségének vizsgálatára. A teszt szövegértési 

képességet, számolási készséget és prob-

lémamegoldó képességet egyaránt mér. A 

válaszadóknak összesen hat kérdésre kell 

válaszolniuk egy jégkrémes doboz táplál-

kozási adatait tartalmazó címke alapján. 

Összesen 6 pont szerezhető, a pontozás 

pedig az alábbiak szerint alakul:  

   0-1 pont: nagy valószínűséggel korláto 

                   zott,  

   2-3 pont: valószínűleg korlátozott,  

   4-6 pont: nagy valószínűséggel megfele- 

                   lő egészségműveltségi szint.  

   Néhány évvel ezelőtt a teszt gyermekek 

és serdülők körében végzett sikeres 

validálását mutatták be (Driessnack és 

mtsai, 2014; Warsh és mtsai, 2013). 

Driessnack és munkatársai 7 éves kor fö-

lötti gyermekek körében már ajánlják a 

teszt használatát, ezzel szemben Warsh és 

munkatársai úgy gondolják, hogy a teszt 

10 éves kor fölött használható csak meg-

bízhatóan. Driessnack és munkatársai által 

végzett felmérés érdekessége, hogy a tesz-

tet nem csupán a gyermekek, de a szülők 

körében is felvették. A résztvevők 72%-a 

nagy valószínűséggel megfelelő egészség-

műveltségi szinttel rendelkezik, tehát 

többségük a 6 pontból 4 vagy több pont-

számot ért el. Nem mutattak ki szignifi-

káns különbséget a szülők (átlagpontszám 

4,8±1,6) és a gyermekeik (átlagpontszám 

4,8±1,5) egészségműveltségi szintje kö-

zött. Ugyanakkor közöttük pozitív korre-

láció volt tapasztalható.  Mindemellett 

összefüggést találtak a háztartásban elő-

forduló gyermekkönyvek száma és az 

egészségműveltségi szint között. Azokban 

a családokban, ahol 10-nél kevesebb 

gyermekkönyv fordult elő a gyermek és a 

szülő egyaránt alacsonyabb egészségmű-

veltségi szinttel rendelkezett, tehát valam-

ennyi esetben 4 pontnál kevesebbet értek 

el (Driessnack és mtsai, 2014). Ezen 

eredmények hatására több országban al-

kalmazták sikeresen a tesztet a fiatalok 

körében.  

   Az Amerikai Egyesült Államokban a 6. 

osztályosok körében (átlagéletkor: 11,1± 

0,24 év) végzett felmérés eredményei 

alapján elmondható, hogy a tanulók 

62,9%-a nagy valószínűséggel megfelelő, 

míg 12,6%-a nagy valószínűséggel korlá-
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tozott egészségműveltségi szinttel rendel-

kezik. A maximális 6 pontból a vizsgálat-

ban résztvevők 3,75 pontot értek el (szó-

rás: 1,70). A nemek között szignifikáns 

különbség nem volt kimutatható (nő át-

lagpontszám 3,80±1,72; férfi átlagpont-

szám: 3,74±1,67). A kutatók úgy gondol-

ják, hogy az NVS teszt önállóan is megáll-

ja a helyét úgy a klinikai gyakorlatban, 

mint az iskolai felhasználás során 

(Linnebur és Linnebur, 2016). 

   A nemzetközi irodalomban fellelhető 

néhány, a serdülők körében végzett, kife-

jezetten az egészség- és rizikómagatartás, 

valamint az egészségműveltség összefüg-

gését vizsgáló tanulmány is. Egy 2017-ben 

megjelenő áttekintő tanulmány azon kuta-

tásokat gyűjtötte össze és elemezte, me-

lyek középpontjában a serdülőkori egész-

ségmagatartás, valamint az egészségmű-

veltség vizsgálata állt. Az eredmények pe-

dig arra engednek következtetni, hogy a 

kettő szoros kapcsolatban áll egymással 

(Fleary, Joseph, és Pappagianopoulos, 

2017).  

 

 

   A SERDÜLŐK  

   EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁT  

   CÉLZÓ VIZSGÁLATOK 

   A HBSC (Health Behaviour In School-

aged Children) kutatás az Egészségügyi 

Világszervezettel együttműködésben zajló 

nemzetközi keresztmetszeti kutatás, amely 

az 5., 7., 9. és 11. osztályos diákok egész-

ségmagatartását vizsgálja.  

   Hazánk először 1986-ban csatlakozott a 

négy évenkénti gyakorisággal ismétlődő 

kutatáshoz, melynek napjainkban már 

több mint 40 ország a tagja (Németh és 

Költő, 2011; Németh és Költő, 2016). A 

2014-es felmérés során használt kérdőív 

az alábbi témaköröket érintette: egész-

ségmagatartás (táplálkozási szokások, fizi-

kai aktivitás, rizikómagatartások stb.), 

szubjektív jóllét (önértékelt egészség, kró-

nikus betegségek és állapotok, élettel való 

elégedettség stb.) és háttértényezők (de-

mográfia, család, kortársak stb.). 

   Összességében elmondható, hogy az 

évek során, hol pozitív, hol negatív válto-

zások következtek be a fiatalok táplálko-

zási szokásaiban, de ezek nem kielégítőek 

az egészségük szempontjából. 

   A hazai adatok azonban elszomorítóak. 

Közismert tény ugyanis, hogy a megfelelő 

mennyiségű és minőségű táplálékbevitel 

gyermekkorban a legjelentősebb, hiszen 

biztosítja az optimális növekedést és hoz-

zájárul a szellemi fejlődéshez (Schaub és 

Bácsi, 2011). Helyes táplálkozással a be-

tegségek egyharmada megelőzhető lenne. 

Ennek ellenére világszerte az egyik leg-

főbb probléma a zsírban és koleszterin-

ben gazdag táplálkozás, amely különféle 

negatív hatásokhoz vezet. Az állandó és 

nagymértékű cukrozott üdítőitalok bevi-

telének szintén negatív irányú hatása van, 

hiszen sok fruktózt tartalmaznak, ami nö-

veli a szérum húgysavat és a köszvény 

kockázatát (Choi és mtsai, 2007). A gyer-

mekek körében egyre gyakoribb az elhí-

zás, a 2-es típusú diabetes mellitus, vala-



 

 

OXIPO 

  

 

 
23 

 

mint szív- és érrendszeri betegségek (Be-

senyei és mtsai, 2014; Cselik, 2017; Boros 

és mtsai, 2018).  

 

 

   MÓDSZER 

 

   Minta 

   A végleges mintanagyságot befolyásolta 

az adatfelvétel napján hiányzó tanulók, 

illetve a kérdőív kitöltését visszautasító  

      A vizsgálatban két intézmény 5., 7. és 

9. évfolyamos tanulók (n=206 fő) vettek 

részt, akiknek átlagéletkora 13,89 év (szó-

rás: 1,80) volt. A nemek megoszlásánál 

elmondható, hogy a résztvevők 53,88%-a 

lány, 46,12%-a fiú.  

   A legnagyobb arányban a 9. évfolyamról 

vettek részt a tanulók (5. évfolyam: 

23,30%; 7 évfolyam: 16,99%; 9. évfolyam: 

60,19%).  Az évfolyamok közötti nem 

egyenlő arányú megoszlás hátterében két 

tényező áll. Egyrészt az 5. és a 7. évfo-

lyamon a kérdőív kitöltésének idején igen 

magas volt a hiányzók aránya, másrészt a 

9. évfolyamon a teljes létszámot tekintve 

is jóval többen vannak, mint a vizsgált 

másik két évfolyamon.  

   A szülők iskolai végzettsége az alábbiak 

szerint alakult: az édesanyák 15,13%-a 

alapfokú, 38,35%-a középfokú és 46,12%-

a pedig felsőfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik, az édesapák 14,56%-a alap-

fokú, 40,29%-a középfokú, 45,15%-a fel-

sőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 

(1. táblázat). 

 

   1. táblázat: A résztvevők (n=206) szocio-

demográfiai adatai (forrás: a Szerzők) 

Változók Résztvevők 

Átlagéletkor  13,89 év  
(szórás=1,80 év) 

Nem Nő 53,88% (N=111) 

Férfi 46,12% (N=95) 

Évfolyam 5. osztály 23,30% (N=48) 

7. osztály 16,99% (N=35) 

9. osztály 60,19% (N=124) 

Édesanya  
iskolai  
végzettsége 

Alapfokú 15,13% (N=32) 

Középfokú 38,35% (N=79) 

Felsőfokú 46,12% (N=95) 

Édesapa  
iskolai  
végzettsége 

Alapfokú 14,56% (N=30) 
Középfokú 40,29% (N=83) 
Felsőfokú 45,15% (N=93) 

 

 
   Eszközök 

   A papír alapú kérdőív kitöltése a tanu-

lók számára önkéntes és anonim volt. A 

kérdőív összesen 3 nagy témakört érintett. 

A kérdőív első része a szocio-demográfíai 

adatokra vonatkozó kérdéseket tartalmaz-

ta és az alábbi területekre kérdezett rá: 

nem, életkor, osztály, lakóhely, szülők is-

kolai végzettsége.  

   A második részben az egészségmagatar-

tásra vonatkozó kérdések találhatók. A 

kérdések alapjául a HBSC kutatások során 

alkalmazott kérdőív kérdései szolgáltak. 

Beválogatásra kerültek a táplálkozás mi-

nőségére vonatkozó alábbi kérdések:  

 „Hány alkalommal fogyasztasz gyü-

mölcsöt?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz zöld-

séget?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz teljes 

kiőrlésű kenyeret/graham/?” 
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 „Hány alkalommal fogyasztasz gyors-

éttermi ételeket?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz édes-

séget (csokoládé, cukor, sütemény)?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz rág-

csálnivalót (chips, mogyoró)?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz rostos 

üdítőitalt (Sió, Rauch)?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz szén-

savas üdítőitalt (kóla, Fanta)?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz 

szénsavasmentes vizet?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz ener-

giaitalt?” 

 „Hány alkalommal fogyasztasz ká-

vét?” 

   A kérdőív harmadik részben található az 

egészségműveltséget mérő teszt, mely a 

szövegértési képességet, a számolási kész-

séget és a problémamegoldó képességet is 

méri. A válaszadóknak hat kérdést kell 

megválaszolniuk egy jégkrémes doboz 

táplálkozási adatait tartalmazó címke se-

gítségével. Az első négy kérdés méri első-

sorban az alapvető számolási készséget: 

 „Ha megeszi az egész doboz jégkré-

met, mennyi kalóriát fogyaszt el?” 

 „Ha 60 g szénhidrátot fogyaszthat 

édesség gyanánt, mennyit ehet meg a 

dobozból?” 

 „Orvosa azt tanácsolta, hogy csök-

kentse a telített zsírok fogyasztását. 

Általában 42 g telített zsírt fogyaszt, 

beleértve 1 adag jégkrémet is. Ha nem 

enne többé jégkrémet, hány gramm 

telített zsírt fogyasztana naponta?” 

 „Ha naponta átlagosan 2500 kalóriát 
fogyaszt, akkor egy adag jégkrém el-
fogyasztása ennek mekkora hányadát 
(hány százalékát) teszi ki?” 

    Az utolsó két kérdés pedig a kitöltő 
szövegértési képességéről ad tájékoztatást: 

 „Tegyük föl, hogy Ön allergiás a kö-
vetkezőkre: penicillin, mogyoró, latex 
kesztyű, méhcsípés. Ennek tudatában 
biztonságos-e, ha eszik ebből a jég-
krémből?” 

 „Miért?” 
 

    Ugyanakkor minden kérdés az egyén 

problémamegoldó képességéről is infor-

mációt ad.  A Newest Vital Sign teszt 

alapján (ahol összesen 6 pont volt szerez-

hető) három kategóriába lehet besorolni a 

tanulókat egészségműveltségi szintjük 

alapján, ezek pedig a következők: nagy 

valószínűséggel megfelelő (4-6 pont), va-

lószínűleg korlátozott (2-3 pont) és nagy 

valószínűséggel korlátozott (0-1pont). 

  

   

   Eljárás 

   Csoportos mintavételi eljárás keretében 

került sor az adatfelvételre 2019 március-

május hónapjaiban. A kérdőívek kitöltése 

az iskolai osztálytermekben történt, osz-

tályfőnöki óra keretén belül, előre egyez-

tetett időpontban. Az adatfelvétel hossza 

osztályonként változott: az 5. osztályos 

tanulóknál körülbelül egy iskolai tanórát, 

azaz 45 percet, még a 7. osztályosnál 30 

percet, a 9. osztályos diákoknál pedig 15-

20 percet vett igénybe. A felmérés kitölté-

se során személyesen is jelen voltunk, így 

a felmerülő kérdésekre választ adhattunk. 
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   Az adatok feldolgozása és elemzése a 

Stata Statistical Software: Release 13. sta-

tisztikai szoftvercsomag alkalmazásával 

történt. A kérdésekre adott válaszok a 

megjelölt válaszok függvényében részará-

nyokkal (%) kerülnek bemutatásra. A ka-

tegorikus változók gyakoriságbeli eltérése-

it Khí-négyzet próbák segítségével érté-

keltük. Az eredmények közötti eltérést 

abban az esetben tekintettük szignifikáns-

nak, ha az adott statisztikai eljárásból 

származó p-érték kisebb volt, mint 0,05. 

   Eredmények 

   A serdülők táplálkozási szokásai 

   A táplálkozás minőségére vonatkozó 

eredmények könnyebb értelmezhetősége 

miatt az egyes változók esetében két kate-

góriát hoztunk létre: ajánlásoknak megfe-

lelő, ajánlásoknak nem megfelelő táplál-

kozás. A kategóriák létrehozásánál figye-

lembe vettük a magyar táplálkozási ajánlá-

sokat. Mindezek alapján elmondható (v.ö.: 

2. táblázat), hogy az ajánlásoknak megfe-

lelően, tehát naponta  egyszer  vagy  annál   

 

 

 

   2. táblázat: A vizsgálatban résztvevő tanulók táplálkozási szokásai (N=206). Forrás: a Szerzők 
 A FOGYASZTÁS GYAKORISÁGA 

TERMÉK 
Naponta 
többször 

Naponta 
egyszer 

Hetente 
legalább 
egyszer 

Ritkábban, 
mint hetente 

Soha 

Rostos üdítőital 
6,76% 

(N=14) 
26,57% 
(N=55) 

38,65% 
(N=80) 

19,81% 
(N=41) 

8,21% 
(N=17) 

Szénsavas üdítőital 
7,73% 

(N=16) 
24,15% 
(N=50) 

42,51% 
(N=88) 

18,36% 
(N=38) 

7,25% 
(N=15) 

Szénsavmentes víz 
55,34% 

(N=114) 
22,33% 
(N=46) 

9,71% 
(N=20) 

4,37% 
(N=9) 

8,25% 
(N=17) 

Energiaital 
4,88% 

(N=10) 
9,76% 

(N=20) 
16,59% 
(N=34) 

17,56% 
(N=36) 

51,22% 
(N=105) 

Kávé 
2,90% 
(N=6) 

10,14% 
(N=21) 

15,46% 
(N=32) 

13,53% 
(N=28) 

57,97% 
(N=120) 

Gyümölcs 
21,84% 
(N=45) 

40,78% 
(N=87) 

29,13% 
(N=60) 

6,80% 
(N=14) 

1,46% 
(N=3) 

Zöldség 
11,59% 
(N=24) 

45,41% 
(N=94) 

35,75% 
(N=74) 

5,80% 
(N=12) 

1,45% 
(N=3) 

Teljes kiörlésű 
kenyér 

18,36% 
(N=38) 

29,47% 
(N=61) 

20,29% 
(N=42) 

14,49% 
(N=30) 

17,39% 
(N=36) 

Gyorséttermi étel 
1,94% 
(N=4) 

4,37% 
(N=9) 

31,55% 
(N=65) 

54,85% 
(N=113) 

7,28% 
(N=15) 

Édesség 
13,59% 
(N=28) 

44,17% 
(N=91) 

33,50% 
(N=69) 

6,80% 
(N=14) 

1,94% 
(N=4) 

Sós rágcsálnivaló 
9,18% 

(N=19) 
24,15% 
(N=50) 

52,66% 
(N=109) 

11,59% 
(N=24) 

2,42% 
(N=5) 

 



 

 

OXIPO 

 

 

 
26 

 

többször a tanulók 57,00%-a zöldséget, 

62,62%-a gyümölcsöt és 77,67%-a szén-

savmentes vizet fogyaszt. Teljes kiölésű 

kenyeret naponta, vagy legalább hetente 

egyszer 68,12%-a eszik a serdülőknek. 

   A gyorséttermi ételek esetében elmond-

ható, hogy a tanulók 62,13%-a ritkábban, 

mint hetente vagy egyáltalán nem fogyaszt 

ilyen ételeket. Az ajánlásoknak megfelelő-

en, tehát hetente egyszer, vagy ennél is 

ritkábban a tanulók 42,24%-a édességet, 

míg 66,67%-a sós rágcsálnivalók eszik.  

Ritkábban, mint hetente a tanulók 

19,81%-a rostos üdítőt, 25,61%-a pedig 

szénsavas üdítőt fogyaszt. Soha nem iszik 

energiaitalt a tanulók 51,22%-a, kávét a 

tanulók pedig 57,97%-a (2. táblázat). 

 

   A serdülők egészségműveltségi szintje 

   Az NVS teszt alapján a vizsgálatban 

részt vevő fiatalok 50,49%-a nagy való-

színűséggel megfelelő, 23,30%-a valószí-

nűleg korlátozott, míg 26,21%-a nagy va-

lószínűséggel korlátozott kategóriába ke-

rült (1. ábra). 

   Az egészségműveltségre vonatkozó e-

redmények könnyebb értelmezhetősége 

miatt két kategóriát hoztunk létre: az NVS 

teszten 4 vagy annál magasabb pontszám 

elérése esetén az egyén a megfelelő, míg 

ez alatti pontszám esetén a nem megfelelő 

egészségműveltségi kategóriába került. Ez 

alapján az alábbiak szerint alakul a száza-

lékos megoszlás: A tanulók 50,49%-a 

megfelelő egészségműveltségi kategóriába 

kerül, míg 49,51%-a nem megfelelő 

egészségműveltségi kategóriába esik.  

   1. ábra: A serdülők egészségműveltségi szintje 

(N=206). Forrás: a Szerzők 

 

 

 

   Nem találtunk szignifikáns összefüggést 

a két intézmény tanulói között az egész-

ségműveltség vonatkozásában (p=0,376). 

A következőkben ezért a két intézmény 

tanulóit egy egységként kezeljük, az össze-

függéseket pedig a teljes mintára vonatko-

zóan (N=206) mutatjuk be. 

   Összességében elmondható, hogy nem 

találtunk szignifikáns összefüggést az 

egészségműveltség és a zöldség-, gyü-

mölcs-, teljes kiőrlésű kenyér, gyorsétter-

mi ételek, édesség, valamint sós rágcsálni-

való fogyasztása között. A szénsavas üdí-

tőital, szénsavmentes víz, energiaital, va-

lamint a kávé fogyasztása sem bizonyult 

befolyásoló tényezőnek. 

   Ugyanakkor szignifikáns összefüggést 

találtunk az egészségműveltség és a rostos 

üdítőital fogyasztás közötti (p=0,037). 

Azok a serdülők, akik megfelelő egész-

ségműveltségi kategóriába esnek, nagyobb 

valószínűséggel fogyasztanak az ajánlá-

soknak megfelelően rostos üdítőitalt a 

nem megfelelő egészségműveltségi kate-

góriába eső serdülőkhöz képest (2. ábra). 
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   2. ábra: Az egészségműveltség és a rostos üdí-

tőital fogyasztás közötti összefüggés (N=206). 

Forrás: a Szerzők 

 

 

 

   MEGVITATÁS 

   Összességében elmondható, hogy a ta-

nulók esetében a teljes kiőrlésű pékáruk, 

valamint a szénsavmentes víz fogyasztása 

közelít leginkább az ajánlásokhoz. Javí-

tandó azonban a gyümölcs-, a zöldségfo-

gyasztás. Csökkentésre szorul a kávé-, az 

energiaital-, az édesség-, a sós rágcsálniva-

lók-, a gyorséttermi ételek-, valamint a 

rostos- és szénsavas üdítőitalok fogyasztá-

sának gyakorisága.  

   Ugyan a résztvevők fele nagy valószínű-

séggel megfelelő egészségműveltséggel 

rendelkezik, nem szabad figyelmen kívül 

hagyni azt a tényt, hogy a nemzetközi 

eredményekkel összevetve a vizsgálatunk-

ban részt vevő tanulók rosszabb eredmé-

nyeket értek el az egészségműveltség vo-

natkozásában (Linnebur és Linnebur, 

2016). Az egészségműveltség és a táplál-

kozás minősége közötti összefüggéseket 

vizsgálva a rostos üdítőital tekintetében 

találtunk szignifikáns összefüggést 

(p=0,037). Úgy tűnik tehát, hogy azok a 

tanulók, akik magasabb egészségművelt-

ségi kategóriába tartoznak a rostos üdítő-

itallal kapcsolatos ajánlásokkal jobban 

tisztában vannak, ezért kerülik annak fo-

gyasztását.  

 

 

   KORLÁTOZÁSOK 

   Esetünkben egy anonim kérdőíves fel-

mérésről van szó, mely felmérésnek vég-

leges mintanagyságát a mintavétel napján 

hiányzott tanulók létszáma, illetve a kitöl-

tést megtagadó tanulók létszáma befolyá-

solta. A kapott eredményekből nem von-

hatóak le általános következmények, csu-

pán az adott intézmények tanulóira vo-

natkoztathatóak az eredmények. Mivel a 

választott egészségműveltséget mérő kér-

dőívvel nem állnak rendelkezésre hazai, 

iskoláskorúak körében végezett vizsgála-

tok, így nincs lehetőség eredményeink 

összevetésére hazai vizsgálatok eredmé-

nyeivel.  

 

 

   KONKLÚZIÓK 

   A vizsgált intézményekben vannak fej-

lesztésre szoruló területek – mind az 

egészséges táplálkozás, mind pedig az 

egészségműveltség vonatkozásában. En-

nek javítása érdekében kiemelt jelentőségű 

az egészségtudatosság javítása, az egész-

ségmagatartás fejlesztése a különféle 

egészségnevelési és egészségfejlesztési 
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programok fejlesztését célzó intézkedések 

révén. Fontos nem csupán a tanulók, de a 

szülők körében történő felvilágosítás, tá-

jékoztatás is, annak érdekében, hogy va-

lódi, mérhető változás következzen be. 

   A jövőben nagyobb, reprezentatív min-

tán érdemes a vizsgálatot megismételni. 
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   Absztrakt 
   Jelen kutatás célja gimnáziumi tanulók szexuális magatartásának feltérképezése és an-

nak vizsgálata, hogy mennyire hatékony a kiválasztott intézményben a szexuális nevelés. 

A vizsgálatban összesen 300 fő vett részt. A tanulók átlagéletkora 17,51 év (szórás: 1,38) 

volt. A kapott eredményeink alapján elmondható, hogy a tanulók közel fele 15 évesen, 

vagy annál fiatalabb életkorban kezd nemi életet élni. Ugyan a leggyakrabban alkalma-

zott fogamzásgátló módszer a kondom volt körükben a legutóbbi aktus során, igen ma-

gas azok aránya, akik egyáltalán nem védekeztek. 

   Kulcsszavak: szexuális magatartás, serdülők, gimnázium 
   Diszciplina: társadalomtudomány 
 
   Abstract 
   A STUDY OF YOUNG PEOPLE’S SEXUAL BEHAVIOUR  

   AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS – A STUDY WITH INITIAL RESULTS 

   The aim of the present study is to measure the sexual behaviour of high school 

students and to examine the effectiveness of sex education in the selected institution. A 

total of 300 people participated in the study. The mean age of the students was 17.51 
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years (standard deviation: 1.38). Nearly half of the students start having sex at the age 

of 15 or younger. Although the most commonly used method of contraception was the 

condom among them during the last act, the proportion of those who did not defend 

themselves at all was very high. 

   Keywords: sexual behavior, adolescents, high school 
   Disciplines: social sciences 
 

Hegedűs Réka Dóra, Barth Anita, Szerdi Márta és Szőllősi Gergő József (2020): Fiata-
lok szexuális magatartásának vizsgálata gimnáziumban tanuló fiatalok körében – egy 
vizsgálat kezdeti eredményei. OxIPO – interdiszciplináris tudományos folyóirat, 2020/3, 31-
41. doi: 10.35405/OXIPO.2020.3.31 

 

 

 

 

   A serdülőkor egy átmeneti időszak a 

gyermek- és felnőttkor között, amely so-

rán mentális, fizikális és szociális változá-

sok zajlanak le. A serdülőkori problémá-

kat a hormonális és pszicho-szociális fo-

lyamatok adják, amit tovább ronthatnak a 

hangulati ingadozások, fokozott érzé-

kenység. Egy serdülő számára kihívást je-

lent a nemi szerepek elsajátítása, identitás 

kialakítása és a társas kapcsolatok átalaku-

lása (Rice és Mulkeen, 1995). Ebben az 

időszakban próbálja megtalálni a saját ér-

tékeit, helyét a társadalomban. Ha ez nem 

sikerül, ha nem találja meg a megfelelő 

szerepet, vagy nem találja meg a helyét, 

akkor összezavarodhat, ez pedig konfúzi-

ót eredményez (Erikson, 1968). A serdü-

lőkorban hozott helytelen döntések nega-

tív hatással lehetnek az egyén későbbi éle-

tére. Jelen kutatás célja felmérni egy haj-

dúszoboszlói intézmény felső tagozatos 

tanulóinak szexuális magatartását. A kö-

vetkezőkben az Olvasó a serdülők szexuá-

lis magatartásával foglalkozó vizsgálatok-

kal és azok eredményeiről tájékozódhat. 

Mindemellett bemutatásra kerülnek a 

vizsgálat kezdeti eredményei is. 

 

 

   A SERDÜLŐK SZEXUÁLIS  

   MAGATARTÁSÁT CÉLZÓ 

   VIZSGÁLATOK 

   Több hazai és nemzetközi kutatás is 

megcélozta a fiatalok szexuális szokásai-

nak, viselkedésének vizsgálatát. E kutatá-

sok alapján elmondható, hogy a serdülők 

a szexuális életet egyre korábban kezdik. 

Az Egyesült Államokban végzett 2013-as 

kutatás eredményei alapján megállapítha-

tó, hogy a 15-16 éves lányok jelentős szá-

zalékának volt már szexuális kapcsolata 

(Finer és Philbin, 2013). Korai szexuális 

aktivitás figyelhető meg Svédországban is, 

ahol a megkérdezettek egyharmadának 

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2020.3.31
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volt már szexuális kapcsolata. A svéd lá-

nyok 23%-nak, míg a fiúk 20%-nak 14 

vagy annál fiatalabb korban volt az első 

szexuális kapcsolata (Makenzius és 

Larsson, 2013). Hazánkban pécsi közép-

iskolások körében végzett kutatás ered-

ményei alapján elmondható, hogy a tanu-

lók átlagos életkora az első szexuális kap-

csolat során 15 év volt (Jäger és Tigyi, 

2012). Egy kiskunhalasi gimnáziumban 

végzett felmérés szerint a fiúk átlagosan 

15 évesen, a lányok 16 évesen veszítették 

el a szüzességüket (Rácz és Németh, 

2015). A több országra kiterjedő, egyik 

legjelentősebb nemzetközi felmérés, a 

HBSC kutatás, amelynek célja az iskolás-

korúak egészségmagatartásának vizsgálata, 

a kortárskapcsolatokat, ideértve a szexuá-

lis magatartás és a romantikus tapasztala-

tok feltérképezését is célul tűzte ki. A leg-

utóbbi 2014-es felmérés eredményei alap-

ján elmondható, hogy Magyarországon a 

tanulók 45%-nak már volt szexuálisan ak-

tív kapcsolata, a két nemnél közel azonos 

arányban (fiúk 46%; lányok 45%). Évfo-

lyam szerint vizsgálva, megállapítható, 

hogy az idősebb életkorban a tanulók kö-

zött szignifikánsan nagyobb a szexuálisan 

aktív tanulók aránya. A 9. évfolyamban 

8%-kal több fiú, a 11. évfolyamon 5%-kal 

több lány él szexuálisan aktív életet. A 

szexuálisan aktív tanulók leggyakrabban 

óvszerrel védekeznek. A válaszadók 48%-

a önmagában, 18%-a pedig más módszer-

rel kombinálva használt óvszert a szexuá-

lis együttlét során. Az óvszer használat a 

korábbi vizsgálatokhoz képest 10%-kal 

csökkent, viszont a kombinált módszert 

alkalmazók köre 3%-kal emelkedett. A 

2006-os vizsgálat óta a nem védekezők 

aránya folyamatosan nő. Az utolsó szexu-

ális együttlét során a nem védekezők ará-

nya 2006-ban 7%, 2010-ben 10%, 2014-

ben pedig 14% körül volt (Németh és 

Költő, 2016). A korai szexuális élet a nem 

kívánt terhességek számának emelkedését 

is eredményezheti. Egy 21 országra kiter-

jedő nemzetközi összehasonlító vizsgálat 

alapján, Magyarországon kiemelkedően 

magas a 10-14 év közötti lányok terhessé-

gének aránya, a terhesség megszakítások 

és kihordott terhességek számát tekintve. 

A 21 vizsgált ország közül második helyen 

hazánk áll (Sedgh és mtsai, 2015). 

 

 

   SZEXEDUKÁCIÓS ÉS  

   FELVILÁGOSÍTÓ PROGRAMOK  

   MAGYARORSZÁGON 

   Magyarországon a szexuális nevelés a 

pedagógia számos más területéhez képest 

kissé elhanyagolt terület. Az Országos 

Egészségfejlesztési Intézet 2010-ben vég-

zett reprezentatív kutatása során megálla-

pította, hogy az iskolai szexuális nevelés 

komoly fejlesztésre szorul hazánkban. A 

kezdetekben főleg amerikai programokat 

adaptáltak Magyarországon. Ilyen prog-

ram volt a középiskolai egészségnevelési 

program, melyet Susan Shapiro és Carol 

Flaherty dolgoztak ki. Ennek keretében 

került sor a 12-18 évesek egészségnevelé-

sére, az alábbi területekre fókuszálva: sze-

xuális nevelés, alkohol és drog megelőzés, 
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egészséges táplálkozás, dohányzás pre-

venció. Később magyar szerzők is készí-

tettek edukációs programokat. Ilyen volt 

Csendes Éva Magyarországon megvaló-

sult szex edukációs programja a „Beszél-

jünk erről…”, a „Fiatalok az élet küszö-

bén”, az „A-HA!” Országos Szexuális és 

Mentálhigiénés Felvilágosító programja és 

a Szex Edukációs Alapítvány programja. 

A legtöbb program megjelent kézikönyv 

formájában, a fiatalok hatékony oktatásá-

nak  elősegítése érdekében. Ugyanakkor 

néhány honlaphoz interaktív CD, szóró-

lap, weblapok is tartoznak, mely a köny-

nyebb elérést teszi lehetővé. A különféle 

programban az oktatói szerepet a védő-

nők, orvostanhallgatók és nőgyógyászok 

töltik be (Simich és Fábián, 2010). 

 

 

 

   MÓDSZER 

 

   Minta 

   Vizsgálatunkat egy vidéki gimnázium 

tanulói körében végeztük. A minta lehet-

séges elemszáma 306 fő. A végleges min-

tanagyságot befolyásolta az adatfelvétel 

napján hiányzó tanulók, illetve a kérdőív 

kitöltését visszautasító tanulók száma.  

   A vizsgálatban végül összesen 300 fő 

vett részt. A válaszadók átlagéletkora 17,5 

év (szórás: 1,38) volt. A nemek megoszlá-

sa az alábbiak szerint alakult: 37%-a 

(N=110) fiú, 63%-a (N=190) lány. A ta-

nulók 25%-a (N=75) 9. évfolyamos, 22%-

a (N=67) 10. évfolyamos, 20%-a (N=59) 

11. évfolyamos és 33% (N=99) 12. évfo-

lyamos volt (1. táblázat). 

 

 

   1. táblázat: a résztvevők szociodemográfiai 

adatai (n=300). Forrás: a Szerzők 

 

Válto
zók 

Elemszám 

Életkor Átlagéletkor 17,51 év 

Nem 
Lány 63,33% (N=190) 

Fiú 36,67% (N=110) 

 
Év-
folyam 

9. évfolyam 25,00% (N=75) 

10. évfolyam 22,33% (N=67) 

11. évfolyam 19,67% (N=59) 

12. évfolyam 33,00% (N=99) 

 

 

 

 

   Eszközök 

   A kutatás során alkalmazott kérdőív két 

nagy témakört érintett. A kérdőív első ré-

sze a szociodemográfiai adatokra vonat-

kozó kérdéseket tartalmazta, és az alábbi 

területekre kérdezett rá: nem, életkor, osz-

tály, lakóhely, szülök legmagasabb iskolai 

végzettsége. A második rész a tanulók 

szexuális magatartására vonatkozó kérdé-

seket tartalmazta. A kérdőívben szereplő 

kérdések alapjául a HBSC (Iskoláskorú 

Gyermekek Egészségmagatartása) kutatá-

sok (Németh és Költő, 2016) során al-

kalmazott kérdőívek kérdései szolgáltak, 

melyek zárt, eldöntendő kérdések voltak. 

A kérdések között volt, az első szexuális 

kapcsolatra („Volt-e már szexuális kap-

csolata?”, „Hány évesen volt az első sze-
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xuális kapcsolata?”), a legutóbbi alkalom-

mal alkalmazott védekezési módra („A 

legutóbbi alkalommal használt-e te vagy a 

partnered óvszert?”, ”A legutóbbi alka-

lommal használt-e te vagy a partnered fo-

gamzásgátló tablettát?”, ”A legutóbbi al-

kalommal használt-e te vagy a partnered 

megszakításos közösülést (coitus 

interruptus) védekezési módszert?”, „A 

legutóbbi alkalommal használt-e te vagy a 

partnered valamilyen más módszert a vé-

dekezésre?”) és a romantikus kapcsolatok-

ra („Voltál-e már szerelmes valakibe?”, 

„Jártál-e már valakivel?”) vonatkozó kér-

dések. 

  

   Eljárás 

   Csoportos mintavételi eljárás keretében 

került sor az adatfelvételre 2020. január és 

február hónapjaiban. A papír alapú kérdő-

ív kitöltése a tanulók számára önkéntes és 

anonim volt. 

   A kérdőívek kitöltése az iskolai osztály-

termekben történt, osztályfőnöki óra ke-

retén belül, előre egyeztetett időpontban. 

Az adatok feldolgozása és elemzése a 

Stata Statistical Software: Release 13. sta-

tisztikai szoftvercsomag alkalmazásával 

történt. A kérdésekre adott válaszok a 

megjelölt válaszok függvényében részará-

nyokkal kerülnek bemutatásra. A katego-

rikus változók gyakoriságbeli eltéréseit 

Khí-négyzet próbák segítségével értékel-

tük. Az évfolyamok körében a szexuális 

aktivitás gyakoriságának vizsgálata 

Fishers-féle egzakt tesztekkel valósult 

meg. Az eredmények közötti eltérést ab-

ban az esetben tekintettük szignifikáns-

nak, ha az adott statisztikai eljárásból 

származó p-érték kisebb volt, mint 0,05. 

 

 

 

 

   EREDMÉNYEK 

 

   Szexuális aktivitás 

A válaszadók 35%-nak (N=112) már volt 

szexuális kapcsolata. A szexuális kapcsola-

tot már létesített tanulókat nem valamint 

évfolyamok szerint is megvizsgáltuk. Nem 

találtunk szignifikáns különbséget a sze-

xuális aktivitás tekintetében a nemek kö-

zött (p=0,609). A fiúk 35%-a míg a lá-

nyok 38%-a létesített szexuális kapcsola-

tot élete során legalább egyszer (1. ábra). 

   Évfolyamok szerinti bontásban szignifi-

káns különbség figyelhető meg: az idő-

sebb tanulók körében nagyobb a szexuáli-

san aktív tanulók aránya (2. ábra). A 9. év-

folyamos tanulók 3%-ának (N=2) volt 

szexuális kapcsolata, míg a 12. évfolya-

mon a tanulók körében ez az arány 66% 

(N=65) volt (p <0,01). 

 

 

 

   Szexuális élet kezdete 

   A vizsgálatban résztvevő tanulók csu-

pán 9%-ának volt 14 évesen vagy annál 

fiatalabb életkorban az első szexuális kap-

csolata. A tanulók többsége, 89%-a 15 

vagy annál idősebb életkorban szerezte 

első szexuális tapasztalatát (3. ábra). 
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   1. ábra: Szexuális kapcsolatot a nemek vonatkozásában (forrás: a szerzők) 

 

   2. ábra: Szexuális kapcsolat az évfolyamok vonatkozásában (forrás: a szerzők) 

 

   3. ábra: Életkor az első szexuális kapcsolat idején (forrás: a szerzők) 
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   Alkalmazott védekezési mód  

   a legutóbbi aktus során 

   A szexuálisan aktív tanulók többsége 

(72%) védekezett a legutóbbi szexuális 

aktus során. Ugyanakkor szignifikáns kü-

lönbség figyelhető meg a nemek tekinte-

tében. A fiúk nagyobb arányban alkalmaz-

tak valamilyen védekezési módot a lá-

nyokhoz képest (p=0,070 – vesd össze: 4. 

ábra). 

   A legutóbbi szexuális együttlét alkalmá-

val a tanulók többsége, 45%-uk óvszert 

használt. Alacsony azon tanulók aránya, 

akik az óvszert egyéb védekezési mód-

szerrel kiegészítve alkalmazták azt. Egyéb 

módszert (pl. fogamzásgátló tabletta) a 

tanulók 18%-a alkalmazott. 

   Különbség figyelhető meg a fiúk és lá-

nyok között az egyes védekezési módok 

alkalmazásának arányában. A lányok ese-

tében az alábbiak szerint alakulnak az ará-

nyok: 45% óvszer; 7% óvszer és egyéb; 

15% egyéb; 33% nem védekezett. A fiúk 

esetében pedig az alábbiak szerint alakul-

nak: 46% óvszer; 13% óvszer és egyéb; 

23% egyéb; 18% nem védekezett. Összes-

ségében elmondható, hogy mindkét nem 

esetében a leggyakrabban alkalmazott vé-

dekezési mód az óvszer volt (fiúk: 46%; 

lányok: 45%) A nemek vonatkozásában 

elmondható, hogy az óvszerhasználat 

esetben nincs különbség a nemek között 

(p=0,309). Ugyanakkor a fiúk gyakrabban 

használnak egyéb módszert, mint a lányok 

(p=0,087). Mindemellett a lányok gyak-

rabban számoltak be védekezés nélküli 

szexuális kapcsolatról, mint a fiúk 

(p=0,087) (5. ábra). 

 

 

 

   4. ábra: A legutóbbi szexuális együttlét során történő védekezés a nemek vonatkozásában (forrás: a 

szerzők) 
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   5. ábra: A legutóbbi szexuális együttlét során alkalmazott védekezési mód (forrás: a szerzők) 

 

 

 

 

   Romantikus tapasztalatok 

   A tanulók túlnyomó többsége 86%-uk 

(N=259) már érzett szerelmet ellenkező 

nemű partner iránt és a diákok 71%-nak 

(N=212) volt már romantikus kapcsolata 

is (6. ábra). 

  

  A válaszadók 56%-a (N=) volt szerel-

mes, de nem volt kapcsolata. Hasonló 

arányban voltak azok a tanulók, akiknek  

nem  volt  még  párkapcsolata  és  nem  is  

érzett  még  szerelmet  (7. ábra). 

 

 

 

   6. ábra: A tanulók romantikus tapasztalatai és érzései I. (forrás: a szerzők) 
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   7. ábra: A tanulók romantikus tapasztalatai és érzései II. (forrás: a szerzők) 

 

 

 

   MEGVITATÁS 

   Az alábbiakban eredményeinket a 2014-

es HBSC (Iskoláskorú Gyermekek Egész-

ségmagatartása) kutatás eredményeivel kí-

vánjuk összevetni. A szexuális aktivitás 

esetében elmondható, hogy a HBSC kuta-

tásban résztvevő magyarországi fiatalok 

45%-ának volt szexuális kapcsolata (fiúk 

46%; lányok 45%). Jelen kutatásban 

résztvevő fiatalok esetében is közel ha-

sonlóan alakultak az eredmények úgy a 

teljes mintán, mint nemek közötti bontás-

ban. Az évfolyamok esetében mind a 

HBSC kutatás, mind pedig a jelen vizsgá-

lat során megállapítható, hogy az életkor 

növekedésével a szexuálisan aktív tanulók 

száma is növekszik. Míg a 2014-ben ké-

szül felmérés során a gimnáziumi tanulók 

24%-a vallotta, hogy 14 vagy annál fiata-

labb korban estek át az első szexuális ak-

tuson, addig jelen vizsgálatban ez a szám 

9%, mely alapján elmondható, hogy a 

vizsgált mintában kedvezőbb a helyzet. 

Mindkét vizsgálat során a tanulók által a 

legutóbbi aktus során alkalmazott védeke-

zés mód az óvszer volt. Ugyanakkor a 

nem védekezők számának esetében kü-

lönbség figyelhető meg. A hajdúszobosz-

lói intézmény tanulóinak 28%-a nem vé-

dekezett a legutóbbi aktus során, ezzel 

szemben HBSC kutatásban résztvevő ta-

nulók 14%-ára igaz ez. Érdekesség, hogy 

a nem óvszerrel való védekezésről a vizs-

gálatunkban résztvevő fiatalok közül a fi-

úk számoltak be gyakrabban. Ezzel szem-

ben a HBSC kutatásban résztvevő fiatalok 

esetében ez a lányokra volt jellemzőbb. 

Romantikus tapasztalat esetében nem ta-

pasztaltunk nagyobb eltérést. Közel azo-

nos arányban voltak szerelmesek és volt 

romantikus kapcsolatuk a tanulóknak 

(Németh és Költő, 2016). 

 

   KORLÁTOZÁSOK 

   A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim 

volt. A végleges mintanagyságát a hiányzó 
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tanulók száma befolyásolta. A kapott 

eredményekből nem vonhatóak le általá-

nos következtetések, csupán az adott in-

tézmények tanulóira vonatkozhatóak az 

eredmények. 

 

 

   KONKLÚZIÓK 

   Összességében elmondható, hogy a 

vizsgált mintán magasabb azok átlagélet-

kora, akik már szexuálisan aktívak voltak a 

vizsgálat idején. Ugyanakkor még így is 

magasnak mondható a szexuálisan aktív 

tanulók száma. Az életkor előrehaladtával 

a vizsgálatban résztvevő tanulók esetében 

is nő a szexuálisan aktív tanulók száma. A 

legutóbbi aktus során magas az óvszert 

használók száma, de ezzel szemben a nem 

védekezők aránya jelentősnek mondható.  

   A vizsgálatban résztvevő tanulók igen 

magas százaléka volt már szerelmes és élt 

párkapcsolatban is. A párkapcsolatban 

élők többsége szerelemből volt együtt 

partnerével. Mindezek alapján javasolt 

szexuális felvilágosító programok tartása, 

azok esetleges módszertani fejlesztése a 

fiatalok szexuális magatartásának pozitív 

irányú változásához való bekövetkezésé-

hez, különös figyelmet fordítva a különfé-

le védekezési módszerek bemutatására. 
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   Absztrakt 
   A pályaválasztás elvitathatatlan szereplője a pályaérdeklődés, annak vizsgálata mégis 
hiányt szenved hazánkban. Tanulmányunkban két kérdést vetünk fel: a pályaérdeklődés, 
karrier én-hatékonyság és pályaválasztási bizonytalanság tekintetében kimutatható-e kü-
lönbség a nem, kor, településszerkezet és tanulmányi eredményesség tekintetében, illet-
ve hogyan függ össze a pályaérdeklődés a hatékonyság és a bizonytalanság jelenségével. 
Ezek megválaszolásához pályatanácsadáson részt vevő gimnáziumi tanulók (n=57) kis-
mintás vizsgálatát végeztük el. Megállapítottuk, hogy a pályaérdeklődés esetén mutatha-
tó ki a nem, az életkor és a településszerkezet szerint különbség a tanulók között, vala-
mint a pályaérdeklődés intenzitása nem, de egyes területei összefüggnek a pályaválasztá-
si bizonytalansággal (negatívan) és a karrierdöntési én-hatékonysággal (pozitívan).       
   Kulcsszavak: pályaérdeklődés, karrier én-hatékonyság, pályaválasztási bizonytalanság 
   Diszciplina: pedagógia, pszichológia  
 
   Abstract 
   RELATIONSHIP BETWEEN CAREER INTEREST AND CAREER CHOICE 
UNCERTAINTY AND CAREER SELF-EFFICACY 
   Career interest has an undisputed role in career decision, however, its thorough 
examination lacks in our country. The study has raised two questions: whether any 
difference can be detected on interest, career self-efficacy and career indecision by 
gender, age, living area and academic achievement, furthermore how interest correlates 
with the phenomenon of career self-efficacy and indecision. To answer an examination 
was conducted on small sample of secondary school students (n=57) who took part in 
career counselling. It was stated that (1) there is difference between the students’ inte-
rest in terms of gender, age and living area; (2) the intensity of interest does not, but (3) 
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distinct part of the interest correlate with career indecision (negatively) and career self-
efficacy (positively). 
   Keywords: career interest, career self-efficacy, career indecision 
   Disciplines: pedagogy, psychology 
 

Tudlik Csilla (2020): A pályaérdeklődés kapcsolata a pályaválasztási bizonytalansággal és 
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43-54. doi: 10.35405/OXIPO.2020.3.43 

 

 

 

 

   IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

   Valamennyi pályaválasztási elméletben 

elvitathatatlan szerepe van a pályaérdek-

lődésnek, mégis kevés figyelmet kap ha-

zánkban az utóbbi időben. A pályaérdek-

lődés feltárása nem öncélú tevékenység, 

sokkal több, mint a jó iskola kiválasztása 

vagy a kívánatos szakmai képzés megtalá-

lása. Újabb és újabb, akár évtizedeket át-

ölelő kutatások is bizonyítják, hogy az ér-

deklődés összefügg a munkahelyi beválás-

sal, a mentális jólléttel, az elégedettséggel 

és a sikerérzettel (Allen és Robbins 2008, 

2010, Dik és Hansen 2008).  

   A pályaérdeklődéssel kapcsolatban álló 

tényezőket többször vetették már vizsgá-

lat alá, ilyen a nem, az életkor, a társadal-

mi-gazdasági státusz vagy a tanulmányi 

eredményesség. Ezek közül bizonyított-

nak tűnik, hogy a nem egyértelműen befo-

lyásoló tényező, a férfiak általában a tár-

gyakkal, míg a nők az emberekkel foglal-

koznak szívesebben.  

   Számos kutatás azonban kimutatta 

(Christensen és Knezek, 2017, Li és Liu, 

2015, Ekore, 2014, Ludwickowski és tsai, 

2019, Su és tsai, 2009), hogy a műszaki 

terület nem a férfiak privilégiuma, a nők 

ugyanúgy fel tudnak zárkózni tudásban, 

érdeklődésben, aprólékosabbak a fel-

adatmegoldások során, és motiváltabbak 

(Henderlong és Lepper, 2007, Ion, Nye és 

Iliescu, 2019), ha nem őket, hanem az el-

ért teljesítményüket dicsérik.  

   Az életkor tekintetében az rajzolódott ki 

(Low és tsai, 2005, Schultz és tsai, 2017), 

hogy az évek előrehaladtával stabilizálódik 

az érdeklődés, körülbelül kora felnőttkor-

ra válik egyértelművé, mi fontos az egyén 

számára a munkákat leíró tevékenységek 

közül. Többen kimutatták (Diemer és Ali, 

2009), hogy a családi környezet, a szülők 

végzettsége, és a lakóhely hatással van az 

érdeklődésre, hiszen az a miliő, amelyben 

az egyén él, amit maga körül lát és tapasz-

tal, illetve amire a szülői indíttatás sarkall-

ja, döntő lehet. 

   A fent elemzett tényezők egyirányú 

kapcsolatban állnak a pályaérdeklődéssel, 

hiszen azok befolyásolják az érdeklődés 

kialakulását, fordítva azonban ez nem le-

hetséges (eltekintve attól, hogy bizonyos 

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2020.3.43
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esetben az érdeklődés és az abból kiindu-

ló pályaválasztás nyomán olyan társadal-

mi-gazdasági lehetőségekre tehet szert az 

egyén, melyben korábban nem volt része.) 

   Más tényezők viszont, mint a karrier-

döntési én-hatékonyság, a tanulmányi 

eredményesség vagy a pályaválasztási bi-

zonytalanság kölcsönösségi kapcsolatban 

áll a pályaérdeklődéssel. Az első két jelen-

séget kiterjedt kutatás tárta már fel. Azt 

találták (Holland, 1997, Boyle, 2007 

Patrick, Care és Ainley, 2011), hogy aki-

nek kifejezettebb az érdeklődése, annak 

jobb az iskolai teljesítménye, motiváltabb, 

célkitűzése biztosabb, de fordítva is érvé-

nyes lehet, hiszen a jó tanulmányi ered-

mény, a hatékonyabb kognitív képességek 

bizonyos érdeklődési területeket vonzhat-

nak.  

   A karrierdöntési én-hatékonyság érdek-

lődéssel való összefüggésének megértésé-

hez Lent és munkatársai (1994) alakítottak 

ki értelmezési keretet. Megállapították, 

hogy a személyes inputokon, háttérténye-

zőkön és a tanulási tapasztalatokon ke-

resztül az én-hatékonyság hat az érdeklő-

désre, vagyis az önmagába vetett hit, hogy 

képesnek tartja magát a célkitűzésre, ter-

vezésre, információgyűjtésre és megvaló-

sításra, olyan érdeklődési területek felé 

irányítja az egyént, amelyben ezeket a jel-

lemzőket kiélheti. 

   Kevés figyelmet kapott azonban a pá-

lyaválasztási bizonytalanság és a pályaér-

deklődés közötti kapcsolat feltárása. Több 

kutatás arra a következtetésre jutott, hogy 

a bizonytalanoknak kevésbé van kialakult 

érdeklődésük, vagyis negatív kapcsolatban 

állnak, akárcsak az én-hatékonysággal 

(Guay és munkatársai, 2003, Taylor és 

Betz, 1983; Betz és tsai, 1996, 1997). A jó 

tanulók kevésbé bizonytalanok, és az idő 

előrehaladtával a bizonytalanság csökken. 

Holland (1997) három okban határozta 

meg a bizonytalanságot, melyet Osipow 

(1999) kiegészített eggyel: 

   1) a személy több ellentétes érdeklődési  

       területtel jellemezhető,  

   2) nincs kialakult érdeklődése, 

   3) túl széles az érdeklődése vagy  

   4) tehetségéből kifolyólag több területre  

       alkalmas lehet.  

   Releváns kutatások (Creed, Prideaux, és 

Patton, 2006, Feldman, 2003) azt állítják, 

a bizonytalanság és az érdeklődés negatív 

viszonyban fejezhető ki, azaz minél erő-

sebb valaki vonzalma egy szakterület 

iránt, annál kevésbé kell a bizonytalanság-

gal megküzdenie.  

 

 

 

   MÓDSZEREK ÉS MINTA 

   Magyar tanulói mintán történtek vizsgá-

latok a pályaválasztási bizonytalanság 

(Lukács, 2012) és a karrierdöntési én-

hatékonyság (Török, 2016) tekintetében, 

jelen tanulmány célja pedig az, hogy a pá-

lyaérdeklődést is bevonja a vizsgálatok 

körébe, különösen az előbbi két jelenség-

gel kapcsolatban. Felvetéseinket a követ-

kezőkben fogalmaztuk meg: 

   1. Különbség van a pályaválasztási bi-

zonytalanság, a karrier én-hatékony-
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ság és a pályaérdeklődés értékeiben 

nem, település, életkor és tanulmányi 

eredmény szerint. 

   2. Összefüggés van a pályaérdeklődés és 

a nem, település, életkor és tanulmá-

nyi eredmény szerint. 

   3.  A pályaválasztási bizonytalanság ne-

gatívan hat a pályaérdeklődésre. 

   4. A karrierdöntési én-hatékonyság 

szintje pozitívan befolyásolja a pálya-

érdeklődést.  

   Vizsgálatunkat kérdőíves módszerrel 

végeztük, melyet nemre, életkorra, tanul-

mányi eredményre és a lakhelyre vonatko-

zó adatokkal egészítettük ki. 

   A Karriertábla (ODCTE-Tudlik, 2015) 

nevű eszköz a középiskolás korosztály pá-

lyaérdeklődésének felmérését teszi lehető-

vé önértékelés segítségével. A kérdőív ti-

zenhat – elsősorban a felsőoktatási tudo-

mányterületeket lefedő – érdeklődést 

azonosít a kedvelt tevékenységek, jellem-

ző tulajdonságok és kiemelt témák kom-

binációja szerint:  

   1. Agrár, természeti erőforrások, élelmi 

       szer, 

   2. Építészet, épített környezet, 

   3. Művészet, kommunikáció, technoló- 

       gia, 

   4. Üzleti adminisztráció, 

   5. Oktatás-képzés, 

   6. Pénzügyek, 

   7. Kormányzati adminisztráció, 

   8. Egészségügy, 

   9. Turizmus-vendéglátás, 

   10. Humán szolgáltatás, 

   11. Információtechnológia, 

   12. Jog, közbiztonság, 

   13. Gyártás, 

   14. Kereskedelem-marketing, 

   15. Matematika, mérnöki, tudományos  

         tevékenység, 

   16. Logisztika. 

   A tanulóknak az egyes területek iránti 

attitűdjét egy 17 fokozatú skálán kell je-

lölniük. 

   A Pályaválasztási Bizonytalanság Skála 

(Chartrand et al., 1990)  négy faktor (szo-

rongás, információszükséglet, önismeret, 

általános bizonytalanság) segítségével tárja 

fel a diákra vonatkozó döntési nehézség 

okát. A kérdőív öt fokozatú skálát alkal-

maz a válaszok rögzítésére. 

   A Karrierdöntési én-hatékonyság (Betz, 

Klein & Taylor, 1996) kérdőív öt faktora 

(önbecsülés, célkitűzés, információgyűjtés, 

megvalósítás és tervezés) azt vizsgálja, 

mennyire hisz önmagában az egyén, 

mennyire képes elképzeléseihez erőit 

mozgósítani és azokat megvalósítani. A 

kérdőív szintén öt fokozatú skálát alkal-

maz a válaszok rögzítésére. 

   Elővizsgálatunkat olyan gimnáziumi ta-

nulók körében végeztük, akik pályata-

nácsadáson vettek részt. Leíró statisztiká-

jukat az 1. táblázat tartalmazza. 

 

 

   1. táblázat A minta leíró statisztikája (forrás: 

a Szerző) 

Nem 
10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 
Össz. 

fiú 23 1 2 26 

lány 24 2 5 31 

Össz. 47 3 7 57 
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   A mintában túlsúlyban voltak a tizedik 

évfolyamos tanulók, illetve a megyeszék-

helyen élők (53%), így csak nem tekinte-

tében igazán kiegyensúlyozott a vizsgálat-

ban résztvevők köre. Tanulmányi ered-

ményük átlaga 4,37 (SD 0,663). 

 

 

   EREDMÉNYEK 

   A pályaválasztási bizonytalanság és a 

karrierdöntési én-hatékonyság esetében 

nem mutatható ki szignifikáns különbség 

a nem, az életkor, a településszerkezet 

vagy a tanulmányi eredményesség szerint. 

Úgy tűnik, ezek a pályaérdeklődéssel egy-

irányú kapcsolatban álló tényezők nem 

befolyásolják sem a döntésben való bizo-

nyosságot, sem pedig azt, mennyire bízik 

az egyén saját magában, képességeiben, 

hogy meg tudja valósítani elképzeléseit. 

Megállapítható azonban, hogy míg a fiúk 

több információt szeretnének a lehetséges 

szakterületekről, addig a lányok általában 

bizonytalanabbak, szorongóbbak és több 

önismeretre van szükségük. Ez utóbbi a 

nemi szerepek konfliktusából is adódhat, 

vagyis ha vonzódik is a társadalom által a 

férfiaknak szánt szakmák iránt, kétségei 

vannak, hogy neki való-e, illetve ameny-

nyiben elfogadjuk a kutatások eredménye-

it, miszerint a nők szívesebben választa-

nak az emberekkel kapcsolatos tevékeny-

ségek közül, akkor a nagy választék miatt 

– melyre Feldman (2003) hívta fel a fi-

gyelmet – eluralkodik a bizonytalanság.  

   A 10. évfolyamosok szorongóbbak és 

rendkívül információéhesek, a tizenegye-

dikeseknél önismeretigény a kifejezett, 

míg a végzősök általában bizonytalanab-

bak. Az évfolyamok én-hatékonyságára 

jellemző, hogy a legfiatalabbak jók a ter-

vezésben, a tizenegyedikesek szeretnek 

célt kitűzni, míg a végzősök önbecsülése 

magasabb és információkeresésben jók. 

Látható tehát, hogy a minta követi az év-

folyamokról alkotott képet, hiszen a 

tizedik az első évfolyam, amelyikre döntés 

hárul, tizenegyedik az átmenet, a tényleg 

jó döntés volt-e kérdéssel tudnak azono-

sulni, míg a végzősök komolyabb elhatá-

rozásokról tudnak beszámolni, illetve fel-

tehetően jól használják a számukra fejlesz-

tett csatornákat, mint a Felvi.hu, nyílt fel-

sőoktatási napok vagy az Educatio kiállí-

tás.   

   A községben élők körében nagy a bi-

zonytalanság, míg a kisvárosban élőknél a 

legkevésbé jellemző. A legalacsonyabb én-

hatékonyságot a megyeszékhelyi diákok 

mutatják, míg a városban élők hatékony-

sága a legmagasabb. Feltételezhetően a 

bizonytalanság és a hatékonyság szintje a 

települések szerinti túl kevés vagy túl sok 

lehetőséghez való hozzáférést jelezheti. 

   Mintánk tanulmányi átlaga egyik jelen-

séget sem befolyásolta. A kitűnők a legke-

vésbé bizonytalanok, míg a négyes átlagú-

ak a leginkább bizonytalanok döntésük-

ben, talán mert ők sem a túl jó, sem pedig 

a túl rossz kategóriába nem érzik odatar-

tozónak magukat. Érdekes, hogy a karri-

erdöntési én-hatékonyság a közepes tanu-

lók körében mutat jellegzetességet, a hár-

mas tanulók érzik leginkább az én-
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hatékonyságot, míg a hármas és négyes 

közöttiek a legkevésbé. A tanulmányi 

eredmény még a pályaérdeklődést sem be-

folyásolta. Korábbi eredményekkel már 

bemutattuk (Tudlik, 2019), hogy a gimná-

ziumi tanulók körében végzett vizsgála-

tunk szerint az oktatás-képzés, turizmus-

vendéglátás, kereskedelem-marketing a 

legkedveltebb terület minden nemre, év-

folyamra és településre nézve. Ez a megál-

lapítás jelen vizsgálatunkra is érvényes, 

illetve a közepes tanulóknál a legváltoza-

tosabb az érdeklődés mintázata, míg a 3,5 

átlaggal bíró diákok figyelmét a legkevés-

bé keltik fel a szakmai tevékenységek, ta-

lán az agrár terület tűnik vonzónak szá-

mukra. 

   Ahol szignifikáns eltérés mutatható ki a 

fiúk javára, az a pályaérdeklődés köre. Az 

agrár, az építészet, az üzleti adminisztrá-

ció, a pénzügy és az informatika kevésbé 

fontos a lányok számára. A tizedik évfo-

lyamosok körében nagyon népszerű a 

pénzügyi-gazdasági terület, ugyanakkor 

szerepe fokozatosabb csökken (Bon-

ferroni teszt: 10. évf.-12. évf. p=0,038, 

MD=2,845, SD=1,102), míg a kereskede-

lem-marketing igen változékony képet 

mutat az évfolyamok között.  

   Az érdeklődési területek közül a humán 

szolgáltatás (például szociális munka, 

szociál-pedagógia, pszichológia stb.) ese-

tében mutatható ki szignifikáns eltérés a 

településszerkezet szerint, mivel a kisvá-

rosban élők kedvelik ezt a tevékenységet, 

a városi diákok azonban a legkevésbé ta-

lálják vonzónak a másokkal való foglala-

tosságot (Bonferroni teszt, kisváros-

nagyváros, p=0,010, MD=4,345, SD= 

1,305 –  lásd még: 2. és 3. táblázat). 

 

 

 

 

   2. táblázat: varianciaanalzis szignifikáns (p<0,05) eredményei (forrás: a Szerző) 

 
Változók  SS df MS F p ETA ETA2  

K1*nem Between group (Combined) 
Within group 

28,537 
371,393 

1 
55 

28,537 
6,753 

4,226 ,045 ,267 ,071 

K6*nem Between group (Combined) 
Within group 

53,926 
402,635 

1 
55 

53,926 
7,321 

7,366 ,009 ,344 ,118 

K11*nem Between group (Combined) 
Within group 

88,465 
684,377 

1 
55 

88,465 
12,443 

7,109 ,010 ,338 ,114 

K6*évfolyam Between group (Combined) 
Within group 

57,208 
399,354 

2 
54 

28,604 
7,395 

3,868 ,027 ,354 ,125 

K14*évfolyam Between group (Combined) 
Within group 

86,115 
536,095 

2 
54 

43,058 
9,928 

4,337 ,018 ,372 ,138 

K10*település Between group (Combined) 
Within group 

90,388 
399,331 

3 
53 

30,129 
7,535  

3,999 ,012 ,430 ,185 

K1: agrár; K6: pénzügyek; K10: humán szolgáltatás; K11: informatika; K14: kereskedelem-marketing 

 

 

 

 



 

 

OXIPO 

  

 

 
49 

 

   3. táblázat: Az érdeklődési területek, a pályaválasztási bizonytalanság és a pályadöntési én-

hatékonyság adatainak leíró statisztikája (n=57). Forrás: a Szerző   

 
Változó Átlag Szórás Minimum Maximum 

  K1: Agrár… 6,04 2,672 1 14 
  K2: Építészet… 7,23 3,012 1 13 

  K3: Művészet… 6,67 3,043 2 14 

  K4: Üzleti adminisztráció 7,05 2,552 2 13 

  K5: Oktatás-képzés 8,93 2,665 3 15 

  K6: Pénzügyek 6,25 2,855 0 13 

  K7: Kormányzati admin. 7,19 3,091 2 15 
  K8: Egészségügy 7,05 2,906 2 15 

  K9: Turizmus-vendéglátás 8,67 2,984 3 16 

K10: Humán szolgáltatás 7,07 2,957 1 15 
K11: Információtechnológia 6,95 3,715 0 15 

K12: Jog, közbiztonság 7,88 3,295 2 15 

K13: Gyártás 5,58 2,891 0 13 
K14: Kereskedelem-marketing 8,47 3,333 2 14 

K15: Matematika, mérnöki… 5,77 3,196 1 13 

K16: Logisztika 6,74 2,553 2 13 
Éh-önbecsülés 19,12 2,639 14 24 

Éh-cél 17,82 2,873 8 24 

Éh-inf. 20,04 2,368 15 25 

Éh-megoldás 19,21 3,069 11 25 

Éh-tervezés 18,81 2,973 12 24 

PV-szorongás 18,72 3,745 11 26 
PV-bizonyt. 14,40 1,801 10 19 

PV-infó 7,35 1,837 3 10 

PV-önismeret 15,42 4,101 4 20 
ÉH-össz. 95,00 10,503 73 119 

PV-össz. 55,89 6,143 44 71 

Érdeklődés össz. 113,5263 31,79011 63,00 174,00 

Megjegyzés: K1-16 = érdeklődési területek, Éh=én-hatékonyság, PV=pályaválasztás 

 

 

 

 

   Holland (1997) elgondolása szerint a 

pályaérdeklődés elevációja is fontos mérő-

szám lehet. Az egyes érdeklődési területe-

ken elért pontszámok összességét annak 

kifejezésére alkalmazta, hogy az egyén ál-

talánosságban mennyire intenzív érdeklő-

déssel rendelkezik. Mintánkban azonban 

nem volt arra vonatkozó jel, hogy az ér-

deklődés intenzitása és a pályaválasztási 

bizonytalanság, valamint a karrierdöntési 

én-hatékonyság között összefüggés lenne. 

Nem tudtuk tehát azt az elképzelést bizo-

nyítani, miszerint minél kifejezettebb ösz-

szességében az egyén érdeklődése, vagyis 

sok területben, tevékenységben és témá-

ban talál magának vonzót, annál kevésbé 

bizonytalan és annál inkább én-hatékony 

pályadöntésében. 

   Azt azonban meg tudjuk erősíteni, hogy 

bizonyos érdeklődési területek összefüg-
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gésben állnak a bizonytalansággal és az 

én-hatékonysággal, továbbá azok mutatják 

a korábbi kutatások feltevéseit, vagyis a 

bizonytalansággal negatív, míg az én-

hatékonysággal pozitív a kapcsolat. 

   Az 1. ábrán látható, hogy egyes terüle-

teket (építészet, művészet, oktatás, kor-

mányzat, humán szolgáltatás, informatika, 

jog, természettudományos-kutatói) nem 

érintett meg a bizonytalanság és az én-

hatékonyság szintje. Ugyanakkor e három 

jelenség kapcsolata egyértelműen kimu-

tatható.  

 

 

 

 

 

   1. ábra. Az érdeklődés, a bizonytalanság és az én-hatékonyság összefüggései (n=57). Forrás: a 

Szerző 

 

 

 
 

 

Rövidítések:  

K1: agrár, K2: építészet, K3: művészet, K4: üzleti adminisztráció, K5: oktatás, K6: pénzügy, K7: kormányzati 

adminisztráció, K8: egészségügy, K9: turizmus, K10: humán szolgáltatás, K11: IT, K12: jog, K13: gyártás, K14: 

kereskedelem-marketing, K15: matematika, mérnöki, tudományos, K16: logisztika, Pv.biz.: pályaválasztási 

bizonytalanság, É.hat.: én-hatékonyság 
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   Az érdeklődési területeknél úgy tűnik, a 

pályaválasztási bizonytalanság és annak 

önismereti faktora a valódi befolyásoló 

tényező. Az agrár, az üzleti adminisztrá-

ció, a pénzügy, az egészségügy és a gyár-

tást választók magas önismeretről tesznek 

tanúbizonyságot, vagy megfordítva, minél 

kevésbé ismeri önmagát, annál kevésbé 

választ ezen területek közül. Az összesí-

tett pályaválasztási bizonytalanság értéke 

hasonlóan negatív kapcsolatban áll az ag-

rár, az üzleti adminisztráció, a gyártás és a 

logisztika területével. Úgy fogalmazhat-

nánk meg, hogy vizsgálatunk eredménye 

megegyezik Feldman (2003) gondolatával, 

miszerint a gyakorlatiasabb foglalkozások, 

ahol könnyen értelmezhetőek a tevékeny-

ségek, kevésbé teszik bizonytalanná a fia-

talokat, míg az elméleti feladatokba nehéz 

beleképzelni önmagukat, ezért ott foko-

zódik a bizonytalanság. 

   Lent és munkatársai (1994) szerint az 

én-hatékonyság hat az érdeklődésre, s tu-

lajdonképpen ez is igazolást nyert vizsgá-

latunkban. Azok a tanulók, akik hatéko-

nyabbnak érzik magukat, illetve az én-

hatékonyság összetevőit könnyen alkal-

mazzák, leginkább az egészségügy, a ven-

déglátás-turizmus, a kereskedelem-mar-

keting és a pénzügyek területéről válasz-

tanak maguknak. Vagyis elsősorban olyan 

szakmákban gondolkodnak, ahol az em-

beri kapcsolatoknak, a meggyőzésnek, a 

segítségnyújtásnak, az irányításnak, a szer-

vezésnek és tervezésnek egyaránt szerepe 

van.  

   A pályaválasztási bizonytalanság és a 

karrierdöntési én-hatékonyság jelensége 

két ponton találkozik. Egyrészt az látszik, 

hogy összességében a bizonytalanság az 

önbecsüléssel van összefüggésben, más-

részt az én-hatékonyság a szorongáshoz 

kapcsolódik. Az azonban kérdéses, ho-

gyan értelmezhető, hogy a gyakorlatias 

foglalkozások közül választva minél ke-

vésbé bizonytalan az egyén, pozitív önér-

tékelése annál kevésbé kifejezett, hiszen 

ez ellentmond több eddigi vizsgálatnak 

(Taylor és Betz, 1983; Betz és mtsai, 1996, 

Germeijs és Boeck, 2003, Török, 2016). 

Továbbá az emberekkel kapcsolatos ér-

deklődési területek inkább a karrierdönté-

si én-hatékonysággal állnak kapcsolatban, 

és mintánk alanyai jobban szoronganak. 

Feldman (2003) arra hívta fel a figyelmet, 

hogy a humán (és a művészi) területek 

nagy változatossága és kevés konkrétuma 

növelheti a bizonytalanságot. 

 

 

   GYAKORLATI MEGKÖZELÍTÉS 

   Tanulmányunkban egy olyan területtel 

kívántunk foglalkozni, nevezetesen a pá-

lyaérdeklődéssel, amely az utóbbi évtize-

dekben hiányzott a kutatási palettáról. Je-

lentőségét nehéz lenne vitatni, hiszen va-

lamennyi pályaválasztási elmélet és ta-

nácsadási forma központi szerepet szán 

neki. Célunk volt, hogy megállapítsuk, a 

pályaérdeklődés a nemmel, az életkorral, a 

településszerkezettel vagy a tanulmányi 

eredményességgel mutat-e összefüggést. 

Továbbá célunk volt két olyan jelenséggel 
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– a karrierdöntési én-hatékonysággal és 

pályaválasztási bizonytalansággal - össze-

kapcsolni a pályaérdeklődést, amelyek – 

különösen az utóbbi – bőven szolgáltat-

nak még vizsgálati lehetőséget.  

   Megállapítottuk, hogy a pályaérdeklő-

dést mintánkban befolyásolja a nem, az 

életkor és a településszerkezet, ugyanak-

kor nincs kapcsolatban a tanulmányi 

eredményességgel.  

   A pályaérdeklődés intenzitása, vagyis 

hogy az egyén összességében milyen kí-

váncsisággal, nyitottsággal fordul a lehet-

séges tevékenységek felé, sem a személyes 

jellemzőkkel, sem a lakhellyel, sem pedig a 

bizonytalanság vagy én-hatékonyság jelen-

ségével nincs összefüggésben mintánk-

ban. 

   Láthatóvá vált, hogy a triád tagjai egy-

részt megfelelnek az előzetesen várt 

eredménynek, azaz az érdeklődés a pálya-

választási bizonytalansággal negatív, míg a 

karrierdöntési én-hatékonysággal pozitív 

viszonyban áll. Másrészt azonban arra is 

fény derült, hogy a gyakorlatorientált ér-

deklődési területet választókra nem jel-

lemző a bizonytalanság, ám önbecsülésük 

ezzel ellentétes irányú, míg az emberekkel 

kapcsolatos tevékenységeket űzők biztos 

én-hatékonyságot élnek át, ugyanakkor ez 

szorongással is eltölti őket. 

   A középiskolai munkára vonatkozóan 

úgy fogalmazhatnánk, hogy az önismeret 

segítése elsődleges fontosságú, az egyéni 

érdeklődési területek szélesítése a nem fi-

gyelembevételével elengedhetetlen, to-

vábbá külső segítséggel a felmerülő szo-

rongás kezelése hozzájárulhat az alapos 

pályadöntés meghozatalához. 
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…és további két anonim lektor 

   Absztrakt 
   A drámapedagógia Magyarországon már az 1970-es évektől jelen van, ez idő alatt az okta-

tásban betöltött szerepe sokat változott. A dráma eszközeinek fiatalokra gyakorolt személyi-

ségfejlesztő hatásai már jól ismertek, de az általános tanárképzésben még mindig nem foglal-

ta el méltó helyét, pedig ez a gyakorlatorientált módszer a pedagóguskompetenciákat is po-

zitívan formálja.  A tanulmányban közölt kutatási terv a következő kérdésre fókuszál: ho-

gyan segíthet a drámapedagógia a pedagógussá válás folyamatában? 

   Kulcsszavak: drámapedagógia, kutatási terv, pedagóguskutatás 
   Diszciplina: pedagógia  
 
   Abstract 
   THE EFFECT OF DRAMA PEDAGOGY ON THE DEVELOPMENT OF 

TEACHER COMPETENCIES 

   Drama pedagogy has been present in Hungary since the 1970s, during this time, its role in 

education has changed a lot. The personality development effects of drama tools on young 

people are already well known but hasn’t occupied a worthy place in general teacher 

education yet, although this practice-oriented method also positively shapes teacher 

competencies. In this study a research plan focuses on the following question: how can 

drama pedagogy help in the process of becoming a teacher? 

   Keywords: drama pedagogy, project, development of pedagogue 
   Discipline: pedagogy 
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   Magyarországra az 1970-es években 

Mezei Éva és Debreczeni Tibor külföldi 

tapasztalatainak köszönhetően került a 

drámapedagógia. A módszer gyakorlattal 

kapcsolatos szakértelmét Mezei Éva Bir-

minghamből, Debreczeni Tibor pedig 

Prágából hazatérve osztotta meg a szak-

mabeliekkel, gyermekszínjátszással foglal-

kozókkal. Később pedagógiai kísérletek-

ben értintetté vált a téma – Gáspár László 

és Zsolnay József munkásságát kiemelve –

, de Gabnai Katalin neve is közismertté 

vált a drámajátékokkal kapcsolatban.  

   1988-ban alakult meg a Magyar Dráma-

pedagógiai Társaság, melynek tagjai nagy 

szerepet játszottak a drámapedagógiai 

módszerek terjesztésében, és a kilenctagú 

vezetőség jelenleg is – Kaposi László ve-

zetésével – képzésekkel, szakmai napok-

kal, versenyekkel igyekszenek színesíteni a 

nevelési programok palettáját.  

   A drámapedagógia magyarországi törté-

netében fontos esemény volt David Davis 

1991-ben Fóton tartott kurzusa.  A dráma 

professzorának célja a módszer hazai ön-

állósodásának elősegítése volt.  

   A témában ma, Cziboly Ádámmal 

együtt is kutató Bethlenfalvy Ádám írására 

hivatkozva, az angol drámapedagógia tör-

ténetéből több úttörő nevét szükséges ki-

emelnünk: Peter Slade, Gavin Bolton és 

Jonothan Neelands személye mellett per-

sze Dorothy Heathcote munkásságának 

említése is elengedhetetlen az angol drá-

mapedagógiában (Bethlenfaly, 2005). Az 

angolszász dráma kapcsán két kategória, a 

Drama in Education (DIE) és a Theatre 

in Education (TIE) ismert.  

   A DIE célja: problémák drámán keresz-

tüli megértése; a második a színházról va-

ló tanulás. A tanítási dráma Dorothy 

Heathcote nevéhez kötődik, követői is rá 

hivatkoznak a fogalmat használva, de 

Gavin Bolton volt, aki osztályozta drama-

tikus tevékenységformákat. A felosztás-

ban a tanítási – vagy az úgynevezett 

„komplex” dráma –  volt a „D” típus. Ez 

utóbbi terjed el a magyar drámapedagógu-

sok körében is. A komplex drámában a 

játszók egy „mintha” világba kerülnek. 

Erről Jonothan Neelands (2013, 8. o.) így 

ír:  

   - „Úgy cselekszem »mintha« valaki más 

lennék. 

   - Úgy cselekszem »mintha« ebben a 

helyzetben lennék. 

   - Úgy cselekszem »mintha« ez a tárgy 

valami más lenne.”  

   Az résztvevők közösen élik meg az 

adott témán belül feldolgozni kívánt 

problémát.  

 

   A második típus, a TIE napjainkban 

egyre inkább kikerülni látszik az angol ok-

tatásból: az úgynevezett „soft skills”-ek 

helyére egyre inkább a megélhetést szolgá-

ló tárgyak kerülnek be az iskolákba. 

(Bethlenfalvy, 2017). A Magyar Dráma-

pedagógiai Társaság által 1993 óta minden 

évben két alkalommal hirdetik meg a 120 

órás akkreditált drámapedagógus képzést, 

melyben kiemelt szerepet kap a tanítási 
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dráma, a kurzus sikeres teljesítését egy 

ilyen foglalkozás megtartásához kötik.   

   A drámapedagógia útjának egy részébe 

beletekintve jogosan érezhetnénk, hogy 

mára már a magyar oktatásban és neve-

lésben sikeresen meghonosodott. A drá-

mával foglalkozó szakemberek hisznek a 

módszer hatásosságában, napi szinten ta-

pasztalják annak eredményességét, de a 

gyökeres változáshoz, áttöréshez a drá-

mapedagógia általános tanárképzésbe tör-

ténő bevezetése lenne szükséges.  

   Az iskolákban, az általános gyakorlatban 

még mindig nem vált gyakorlatiassá a 

módszer használata. Szabó Zsófia 2015-

ben végzett kutatása kimutatta, hogy a 

drámás képzettségű oktatók töredéke 

használja tantárgyi keretek között a szak-

tudását (Szabó, 2016).  

   A módszer aktualitása, használhatósága 

az oktatásban (személyiségfejlesztés, kap-

csolatteremtés elősegítése) kiemelendő. 

Az Y generációnak az első nemzedék, 

amely gyermekkorától kezdve találkozha-

tott olyan elektronikai eszközökkel, és a 

világhálón való időtöltéssel, ami a min-

dennapi tevékenységeink, munkáink ré-

szévé váltak (Szőke-Milinte, 2019). Ezért 

szükséges az iskola rendszerén keresztül – 

a lexikai tudás megszerzése mellett – a 

drámapedagógiát, és a hozzá hasonló 

módszereket tudatosan beépíteni a diákok 

hétköznapjaiba.  

   Az újabb generációkat tanító szakembe-

rek képzése már diákkorban is elkezdődik, 

hiszen a pedagógussá válás folyamata nem 

az egyetemre lépéssel indul el. A tanári 

pályára lépést elősegítik azok a tapasztala-

tok, amit diákként az osztálytársak vagy 

kisebbek tanításában átélünk, vezetői fel-

adatokban vállalunk, színpadhoz való kiál-

lásunkban, előadásunkban vagy más mű-

vészeti tevékenységben megtapasztalunk 

(Dudás, 1984, 2013, Komlósi, Dudás és 

Vastagh, 1987).  

 

 

   A DRÁMAPEDAGÓGIA  

   ALAKULÁSA MAGYAR- 

   ORSZÁGON 

   Az 1973-ban Mezei Évának és Debrec-

zeni Tibornak a Pécsen megrendezett Or-

szágos Diákszínjátszó Fesztivál nyújtott 

lehetőséget arra, hogy a szakmabelieknek 

és a nagyközönségnek is átadhassák a kül-

földön szerzett ismereteiket. Ezen az al-

kalmon számolnak be először a fentebb 

említett birminghami és prágai tapasztala-

tokról.  Mindketten látták, hogy a gyer-

mekszínjátszás mellett az iskolai oktatás-

ban is alkalmazható lenne a drámapeda-

gógia nyújtotta eszköztár.  De ezt meg-

előzően először a gyermek- és 

diákaszínjátszó közösségek gyakorlatába 

és a játszóházi tevékenységekbe emelték 

át a módszer elemeit. Mezei és Debrecze-

ni is a hétköznapi oktatás megújítását látta 

a tanintézményekben való beemelés gon-

dolatában (Tölgyessy, 2011). A drámape-

dagógia több az egyszerű utánzásnál, mely 

„során a jelentésnek mindössze egyetlen 

dimenzióját adja: a denotatív vagy tárgyi 

jelentést. Ahhoz, hogy a cselekvés drámai 

erővel bírjon, más jelentéstartalmaknak 
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kell előtérbe kerülniük. (A dráma-

tanmenetek többsége sajnos erőteljesen 

épít az utánzásra ezen belül pedig nem 

ritkán az érzelmek imitációját várja el!) 

Ezt pedig két egymással szembeállítható 

tényező határozza meg: a személyes, 

egyedi és az általános érvényű jelentés.” 

(Bolton, 1996, 2. o.). A ma drámát okta-

tók, tanítási drámát használó pedagógu-

sok ezen felismeréseknek és oktatási 

anyagok létrehozásának hála, olyan alap-

vető ismeretekkel, fogalomtárral rendel-

kezhetnek, amivel korábban nem.  

   A dráma egyik ilyen technikai fogásáról, 

a  konvenciókról, Dorothy Heathcote a 

következőképpen ír: „A konvenciók (…) 

speciális módokon aknázzák ki a jel és je-

lentés viszonyát: legtöbbjük megváltoztat-

ja a szereppel való kapcsolatteremtés és a 

»közvetlen idő« (immediate time) műkö-

désének módját, (…) lelassítja az időt, va-

lamint saját gondolkodásuk és a döntések 

feletti hatalomhoz juttatja az osztályokat.” 

(Heathcote, 2013, 123. o.). A drámapeda-

gógia iskolák falain belüli terjeszkedéséhez 

Zsolnai József 1971-es nyelvi, irodalmi és 

kommunikációs programja is hozzájárult, 

azzal hogy a program tervezetébe bekerül-

tek a dramatikus eljárások is (Eck, 2015). 

A már említett drámapedagógus, Gabnai 

Katalin, aki – bár Mezezinél és Debrecze-

ninél fiatalabb – a módszer honosítóinak 

oszlopos tagja, ma is élharcosa a dráma-

pedagógia küzdelmeinek. Többször meg-

fogalmazta munkássága során a szakos 

tanárképzés szükségességét, de számtalan 

elutasítást kapott az ötlete. Egy 2019-es 

szakmai előadáson idézték egy levelének 

szavait, amiben úgy fogalmazott, hogy 

amíg a drámapedagógiai nincs az általános 

tanári és nevelési képzésben, addig a tö-

rekvések csak önálló „partizánakciók”. 

(Kinyílt az aranykapu? Színházi nevelés és 

a rendszerváltás, 2019).  A drámapedagó-

gia követelményrendszerének kidolgozá-

sában is részt vállalt, mely munka a dra-

matikus nevelési program 1972-1982-ig 

néven található meg (Papp és Trencsényi, 

1984). Végül a ’90-es években a Színház- 

és Filmművészeti Egyetemen elindulnak a 

szakirányú továbbképzések, melyekben 

Gabnai Katalin vezető szerepet játszik. 

Így alakult meg az első drámapedagógiai 

képzés, ami mellett 1993-ban Zsámbékon 

is kezdetét veszi egy kurzus, Gabnai és 

Móka János szervezésében.  

   1995-ben – amikor a Nemzeti Alaptan-

tervbe is bekerül a művészetek műveltség-

terület – az iskolák is tárt kapukkal várják 

a tánc és dráma néven ismerté vált tárgyat 

(Tölgyessy, 2011).  

   2003-ban a dráma és tánc névre módo-

sult műveltség(rész)te-rület óraszámai 

nem erősödtek tovább, pedig hogy „mára 

a tartalmi szabályozók tekintetében szinte 

a többivel teljesen egyenrangú tantárgy 

lett a Dráma és tánc, létezik dráma érett-

ségi, OKTV, felmenő rendszerű művésze-

ti versenyek, kiépültek a színjátékos alap-

fokú művészeti iskolák és léteznek egye-

temi képzések, sőt formálódóban van egy 

akadémiai bizottság is a témában” (Kapo-

si, 2015, 2. o.).  
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   A tantárgy a 2000-es évektől önálló óra-

számmal van jelen az 5-6. és gimnáziumi 

9-10. osztályban. A helyi tantervben és 

gyakorlatban a tárgyon belüli részterületek 

(dráma, népi kultúra, bábjáték, néptánc) 

megismerésére kéthetente egy óra adott. 

Visszalépés volt a 2010-es év a dráma és 

tánc érettségi vizsgát illetően, ugyanis 

2005-től kétszintű-, 2010 őszétől közép-

szintű vizsga tehető le a tárgyból. 

(Tölgyessy, 2011).  

   A dráma fejlődése, iskolába és felsőok-

tatásba való bekerülése ellenére a szakma-

beliek folyamatos küzdelmekről adnak tá-

jékoztatást. A bevezetőben már említett 

kutatás (Szabó, 2016) amellett, hogy be-

mutatta az olyan drámás végzettségűek 

számát, akik tantárgyi keretek között is 

használják drámás szaktudásukat, más in-

formációkkal is szolgál. Az általános- és 

középiskolai drámaoktatásban milyen 

arányban találhatóak meg a drámás vég-

zettségű pedagógusok. A statisztikai ada-

tok a különböző megyék közti különbsé-

geket is jól kimutatják – melyben Pest 

megye kiemelkedő mint kulturális köz-

pont –, drámatanításban például Borsod-

Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok 

jó adatokat mutat a nagyobb népsűrűségű 

és területű megyék melletti hátrányban is. 

Tolna, Baranya, Heves és Nógrád megyé-

ben kevesebb aktivitást vélhetünk felfe-

dezni. 

   Az elektronikai eszközök megjelenésé-

vel az iskolai tevékenységformák is kezd-

tet átalakulni, és talán napjainkban, 2020-

ban egy világjárvány betoppanásával és az 

online oktatásba való kényszerüléssel nem 

kell bemutatni, hogy milyen digitális alter-

natívákat használhatunk a tanulás és taní-

tás érdekében Az online funkciókkal élve 

személyes kapcsolataink, a jelen világban 

való létezésünk is átalakult: bármikor bár-

hol elérhetővé vált az ember, a tanár, a 

diák és a tananyag is. Az világhálón a 

drámapedagógiai tevékenységek is megáll-

ják a helyüket, megalakult a Dráma akció-

csoport, melynek célja „hogy keressük, 

kutassuk, felfedezzük a drámapedagógia 

alkalmazási lehetőségeit a tantermen kívüli 

digitális munkarendben. Hiszünk abban, 

hogy ez a nem vágyott helyzet mindany-

nyiunk számára lehetőség is, amelyben 

megmutathatjuk a drámapedagógia erejét 

és a drámapedagógusok kreativitását, 

amely nem ismer lehetetlent, és amelynek 

az online tér sem szabhat gátat” (Magyar 

Drámapedagógiai Társaság, 2020).  

   Ha általánosságban beszélünk az inter-

nethasználatról,  annak  az ifjú generáci-

ókra gyakorolt pozitív és negatív oldalait 

is látnunk kell, hiszen nem zárkózhatunk 

el a fejlődés eme formájától sem (már 

nem is tudunk): az elektronikai eszközök 

tudatosan történő használata tanulható és 

tanulandó feladatunk.  Az X generáció 

idejében a munka területén már használa-

tosak voltak az elektronikai eszközök, de 

az Y generáció az első olyan nemzedék, 

akik életét gyermekkortól fogva a „digitá-

lis kütyük” és a világhálón való időtöltés 

szövi és formálja át (Szőke-Milinte, 2019). 

A „digitális detox” kifejezése nem sokkal 

az okostelefonok megjelenését követően 
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jelent meg. A fogalmat Catherine Price 

azonos című könyve alapján ismerhetjük, 

amely információval szolgálhat azoknak, 

akiknek a valódi élmények megélése, be-

fogadása a telefonja nélkül már nehézsé-

get okoz. „A digitális nemzedék gyűjtőfo-

galom. Vonatkozik mindazokra a generá-

ciókra, akik igen korai életszakaszban ta-

lálkoztak a digitális technológiával, és igen 

korai életszakaszban annak felhasználóivá 

is váltak, tehát alapjában határozta meg a 

szocializációjukat a digitalizáció. Legin-

kább az Y, Z és az alfa generációkról be-

szélünk, amikor a digitális nemzedéket 

említjük.” (Szőke-Milinte 2019, 131. o.). 

Az oktatási reformok gondolata e két ge-

nerációt, a Z és az alfa nemzedéket érinti 

leginkább. A közösségi kapcsolatok kiala-

kítása, megtartása és folyamatos ápolása 

kiemelten fontos az emberi életben – en-

nek hiányát napjainkban is átélhetjük. 

Amellett, hogy megtanuljuk, megtanítjuk 

hogyan töltsük el helyesen az időnket az 

online felületeken, arányosan fontossá vá-

lik annak az átadása, hogyan töltsük fel 

minőségi idővel, valódi értékekkel szemé-

lyes kapcsolatainkat. 

   A XX. században reformpedagógiák 

nevelési elveiben megjelent az a gondolat, 

hogy a pedagógiai tevékenységeket a szo-

cializációs elvárásokkal összhangba állít-

sák. Nem lehet meglepő tehát a felvetés a 

XXI. században sem, miszerint a nevelési 

módszereket a társadalmi igényekkel 

összhangba kell állítani. „Azok a gondola-

tok, melyekből a drámapedagógia szemlé-

letmódja táplálkozik, nem újkeletűek. Már 

az ókori Görögországban jellemző volt az 

»akadémia« (kiemelkedett ezek közül Pla-

tón iskolája), ahol a híres filozófus termé-

szeti környezetben beszélgetett, vitatko-

zott a köréje sereglett fiatalokkal.” 

(Pukánszky és Németh, 1996, 53. o.). Ha-

sonló hatással lehetett „Nietzsche életfilo-

zófiája, Spencer pozitivista etikai nevelés-

felfogása, Darwin fejlődéselmélete, Gal-

ton genetikai kutatásai, Owen gyermeki 

jogokról vallott véleménye, Malthus né-

pességelmélete, ill. a korszak szociális- if-

júsági és emancipációs nőmozgalmainak 

jellegzetes gondolatai” a reformpedagógiai 

áramlatok iskolamodelljeire, mint a globá-

lis technikai változások jelenünkre (Pin-

czésné, 2003. 9. o.). A reformpedagógiák 

hagyományos pedagógus-diák kapcsolatot 

megbontó törekvései saját korukban 

ugyanolyan elképzelhetetlenek voltak, 

mint pár évtizeddel ezelőtt az, hogy or-

szágokat áthidalva, a képernyőn keresztül, 

telefon és laptop segítségével tanuljunk 

nyelveket egymástól több száz, vagy ezer 

kilométerre. A lehetőségek végtelenek,  de 

ezek erdejében mennyire tudjuk megőriz-

ni a személyes jelenlétet?  

   A reformpedagógiák többsége a har-

móniára, a közösségi lét és a gyermek 

személyiségének egységére, az egyensúly 

megtalálására fókuszál. S. Lorain Hull Szí-

nészmesterség mindenkinek  című könyvében 

Lee Strasberg módszeréről ír, aki Szta-

nyiszlavszkij technikáit tovább fejlesztve 

olyan gyakorlatokat hozott létre, melyek 

segítségével megtanulhatjuk, hogyan bán-

junk az érzelmeinkkel. A gyakorlatokat 
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ajánlják személyiségfejlesztő csoportok-

nak, drámakurzusok résztvevőinek, drá-

mát oktatóknak is. A drámatanárok által 

közvetített gondolatokat már Maria Mon-

tessori pedagógiai metodikájában is fellel-

hetjük: „A gyerekek képesek figyelem-

megosztásra, reakció idejük gyorsabb, de 

nehezebben összpontosítanak, és csak in-

tenzív ingerekre reagálnak. Hagyományos 

módszertannal nehéz kiváltani motivációt. 

(…) Jó, ha mozoghatnak, kommunikál-

hatnak egymással.” (Eck, 2015, 5. o.). A 

XXI. században – IKT eszközök, a telje-

sítményorientált nevelési elvek és fel-fel 

törekvő alternatív pedagógiák között – is 

fontos, hogy megtaláljuk az oktatási mód-

szerek hálózatában az arany középutat.   

 

   A PEDAGÓGUSSÁ VÁLÁS  

   FOLYAMATA A DRÁMA- 

   PEDAGÓGIA TÜKRÉBEN  

   „Tudjuk, hogy a gyerekek tanulása jó-

részt játékban valósul meg. A mai köz-

gondolkodás ettől eltér. Kritikusai szerint 

iskoláinkat még mindig herbarti terek 

uralják. Gyermekeinket 6 éves kortól 

kényszerítjük iskolapadba, legalább tíz 

évig napi 6-7 órában zárjuk őket a tante-

rem, a szűk tér rabságába.” (Eck, 2015, 5. 

o.). Talán maga az a teljesítményorientált 

világnézet is közre játszik abban, ami nap-

jainkban az oktatásban is problémaként 

merül fel – mind a felsőoktatási, mind a 

közép- és általános iskolai tananyagbeli 

terheltséget illetően. Ha nem is értünk 

egyet azzal, hogy korábban kevesebbet 

kellett volna tanulnia bárkinek, a Z és alfa 

generáció befogadóképessége megválto-

zott.  

   A drámapedagógia elterjedtségének, 

használhatóságának kérdése – ezen tények 

függvényében – joggal merül fel az azt al-

kalmazó szakemberekben: nagy szükség 

van arra, hogy az iskolában olyan ventilá-

lási, stresszlevezetési lehetőségeket kínál-

hassunk fel az újabb generációnak, amik-

ben fel tudják oldani azt a rengeteg (pél-

dául vizuális) ingert, ami percről percre éri 

őket a média (köztük: okostelefonok, 

órástévék, utcai kivetítők) hatásának töm-

kelege által is. Lehet, hogy – mindezen 

impresszióknak is köszönhetően – most 

jött el az ideje annak, hogy a drámapeda-

gógia kiteljesedjen, hiszen szükség van az 

emberi kapcsolatépítő, közösségformáló 

és személyiségformáló erejére. Ehhez vi-

szont olyan pedagógusokra lenne szükség, 

akik alkalmazzák és terjesztik ezt a mód-

szert, újabb és újabb drámás gyakorlatokat 

ismerő, önazonos utánpótlást nevelve ez-

zel. 

 

   A SZEREPRŐL 

   ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

   „Az a kép, amely a leginkább tükrözi a 

tanításról alkotott nézeteimet, a követke-

ző: az iskola egy színház, és ebben a szín-

házban a tanár a dramaturg, következés-

képpen ő dönti el, hogyan alkalmaz a 

színpadra valamit, hogy abból előadás le-

hessen. A tanulók statiszták, akik a tanu-

lással igazi színészekké válhatnak.” (Du-

dás, 2013, 65. o.). A drámapedagógia és a 

színházi nevelés eszköztárát vizsgálva 
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tudhatjuk, hogy a módszer az érzelmi in-

telligencia, a helyes erkölcsi magatartás és 

a személyiség fejlesztésére is pozitív hatást 

gyakorol. A fiatalok formálása mellett a 

technikát alkalmazó pedagógusokat is op-

timizmussal tölti fel.  

   A tanár- és diákszerepekbe – ugyanúgy, 

mint más szociális szerepeinkbe is – bele-

növünk, beleszületünk. Az, hogy milyen 

szerepeket vállalunk a világ színpadán, 

nem mindig megválasztható. A szerencsé-

sebbek saját életükben a főszerepet játsz-

hatják, és a darabjuk rendezői állását is 

betöltve ezzel önmagukat vállalják fel. 

Adódnak olyan életszerepek, amik örökre 

szólnak, nem tudunk kilépni belőlük. 

Amikor valaki szülővé válik, akkor meg-

változtathatatlanul szülő lesz. „Mit jelent 

apának, főnöknek, beosztottnak, mit je-

lent kamasznak, s mit jelent gyereknek 

lenni?” – teszi fel a kérdést Gabnai Kata-

lin drámapedagógus (Gabnai, 1999, 181. 

o.). Az iskolába lépve 6-7 évesen azt visz-

szük magunkkal, amit otthonról kaptunk, 

a drámajátékok során pedig ugyanezzel a 

csomaggal dolgozhatunk. A szerepben 

való játék arra is lehetőséget ad, hogy 

megjelenítsük a legjobb diákot, miközben 

a legrosszabbnak érezzük magunkat, s 

ezért talán mások is annak tartanak. Ha 

jól alakítunk, a szerepből kilépve is meg-

élhetjük az ott tapasztalt pozitívumokat: 

az iskolapadban újra eszünkbe juthatnak 

jó tanuló személyiségvonásai, és a való-

ságban is megpróbálhatjuk átélni azt. Sze-

repben a szegény lehet gazdag, a gazdag 

pedig szegény – szembesülhetünk az 

anyagiaktól független barátságokkal és ér-

tékekkel, vagy éppen a pénz okozta elszi-

geteltséggel. 

   A drámapedagógia és a színházi nevelés 

eszközei ilyen „mintha” helyzetet teremt-

ve lehetőséget adnak olyan dolgok után-

zására, amikkel már találkoztunk, és olya-

nokra is, amikkel még nem, vagy nem is 

fogunk másképp – ezek megjelenítésének 

csak a fantázia szabhat határt. Önmagun-

kat más perspektívából ismerhetjük meg, 

újragondolhatunk bizonyos helyzeteket, 

szerepeket cserélhetünk, hogy megértsünk 

és megoldjunk konfliktusokat. „Bevallott 

célunk tehát a szociális szerepviselkedés 

készségtárának, kelléktárának fejlesztése 

is.” (Gabnai, 1999, 181. o.). Amikor egy 

pedagógus amellett dönt, hogy a dráma 

eszközeit használja – akár konfliktusmeg-

oldás, akár beszédfejlesztés, akár egy tan-

anyag megértése a célja vele – lehetőséget 

ad, arra, hogy a kreativitásra, és ezzel 

együtt a gyermek személyiségére kerüljön 

a fókusz – így segítve elő a jövőbeli társa-

dalmi és szociális szerepvállalását is (Var-

ga-Csikász, 2018). 

 

 

    A TANÁRI SZEREP 

    ÉS A DRÁMAPEDAGÓGIA 

   Az emberi életben a minták, és azok 

követése vagy elhagyása kifejezetten jelen-

tőségteljes, főleg azokban az időszakok-

ban, amikor változáson megyünk keresz-

tül. Ezek a szakaszok a pedagógussá válás 

folyamatában is megjelennek, és nemcsak 

akkor, amikor már valaki betöltötte ezt a 
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munkakört – jóval előbbi élményeket kell 

keresnünk. „Minden kezdet nehéz – 

mondja a magyar és a német egyaránt. És 

valóban: a pedagógussá válás folyamatá-

ban minden egyes szakasz újabb kihíváso-

kat, nehézségeket és lehetőségeket jelent. 

A német szakirodalomban nemcsak a pe-

dagógussá válás folyamatának három sza-

kasza, a hallgatói, a gyakornoki és a tanári 

szakasz kap különös hangsúlyt. Egyre 

többen kutatják ezen szakaszok kezdetét 

is, amire a német nyelvben külön szó van: 

az elkezdés időszaka” (Bikics, 2013). 

   Sok pedagógusjelölt a tanári gyakorlatá-

nak megkezdése pillanatában ismeri fel 

azt – és remélhetően felismeri –, hogy a 

korábbi tanárszerepek, amelyek példaként 

jelentek meg a diákéveiben, és a saját sze-

repvállalásaik milyen befolyással lehetnek 

tanári megnyilvánulásaikra. A pedagógus-

sá válás folyamata már elkezdődhetett „a 

korábbi kortárscsoportokban vállalt veze-

tői feladatok, az osztálytársak és/vagy ki-

sebb gyerekek tanítása, színpadhoz kap-

csolódó művészeti csoportokban végzett 

tevékenységgel (…). Az ilyen háttérrel 

rendelkező tanárjelöltek eredményeseb-

ben oldották meg a kapcsolatteremtési, 

kommunikációs képességek működését 

igénylő feladatokat (Dudás, 1984; 

Komlósi, T. Dudás, Vastagh, 1987).” 

(Dudás, 2013). A személyes és iskolai él-

mény tehát már azelőtt formálja a peda-

góguspályára lépő hallgatót, mielőtt még a 

hivatás iránti elköteleződés csírája nap-

fényhez és vízhez juthatna. Ebből látható, 

hogy a gyermeknek, mint a jövő pedagó-

gusának, hogyan válik hasznává az a sze-

repskála, amiben a drámapedagógiai tevé-

kenységben kipróbálhatná magát. 

   A hallgatók más és más tudásanyaggal 

érkeznek az egyetemekre, hiszen külön-

böző iskolákban, különböző mintákat sa-

játítottak el. Az egységesen meghatározott 

tudásanyag, amivel közel tizenkét évig 

foglalkoznak, az érettségi vizsga sikeres-

sége nem jelentik azt, hogy az iskolák – 

ahogy az egyetemek sem – képesek a diá-

kokat úgy az egyetemre küldeni, hogy az 

általános műveltség és ismeretanyag min-

den részterülete lefedve legyen. „A peda-

gógusok alapképzése, legyen az bármeny-

nyire is jó minőségű, tanulási eredmé-

nyekre irányuló, és nem képes a gyakorlat 

minden részterületét sikeresen ellátni ké-

pes pedagógusokat kibocsátani. A szak-

tárgyi és a pedagógusmesterségbeli felké-

szítés terjedelme olyan mértékben bővült, 

hogy mindez nem szorítható be az alap-

képzés keretei közé. Az egyes iskolák, te-

rületek közötti eltérések sajátos kompe-

tenciákat igényelnek, amelyre a speciális 

felkészítés csak a munkahely ismeretében, 

továbbképzési formában oldható meg.” 

(Falus, 2013, 22. o.). A pedagógusok kö-

rében a sikeresség érdekében kiemelendő 

az élethosszig tartó tanulás kulcsszerepe 

is.  

   Az általános iskolás korosztályt szemlél-

ve már hat-hét éveseknél megfigyelhető 

például néptánc próbákon, fellépéseken, 

zenei tanulmányokban és iskolai vers-

mondó versenyeken a megkövetelt szín-

padi fegyelem: tehát az ember korához és 
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tevékenységéhez illő, számonkérhető elő-

adói magatartás. A fegyelmezettség kifeje-

zésének használata jelentőséggel bír, 

tudnillik a nyilvánosság előtti előadás- és 

megjelenésmód, kiállás, beszédtechnikai 

gyakorlottság már az óvodai szocializáci-

ós, kulturális tevékenységekben is ismert 

különböző ünnepek közös megélésének 

alkalmával. Ezek a szereplési lehetőségek 

az oktatási intézmények különböző pro-

jektnapok szervezésében is megjelenik, 

például a műsorra való készülődés mun-

kafolyamatában, beleértve az óvodákban a 

szülő-gyermek- pedagógus kapcsolatának 

közös tevékenységét is. Ez az életre, élet-

helyzetekre nevelés folyamata: „A művé-

szi tevékenység mind a mai napig meg-

őrizte beavatás jellegét: a műalkotások ál-

tal közvetített sors- és magatartásminták 

megismerése az egyén szocializációjának 

döntő mozzanata, a kulturális közösség 

fennmaradásának biztosítéka.” (110/2012.  

Korm. rendelet, 10784. o.). A drámapeda-

gógia mint művészi tevékenység, segítsé-

get nyújthat az egyetemi éveit, a gyakor-

noki idejét vagy az első munkanapját kez-

dő pedagógusjelöltnek, tanárnak is. A 

drámás módszertan lehetőséget nyújt a 

pedagógus pályára készülők személyiségé-

nek fejlesztésére is, elvégre a tanítási gya-

korlatok ideje alatt gyakran kerül a 

tanárszakos hallgató abba a kettős szere-

pe, hogy a nap egyik felében diák, a má-

sikban pedig tanárként kell helytállnia. 

Egyszerre ülnek még az egyetem padjai-

ban, és kezdenek oktatni a gyakorló isko-

lákban. Ezzel párhuzamosan jelenik meg a 

szerepváltás, a szerepbizonytalanság prob-

lémája is. (Bikics, 2013). A szakmai tudás 

gyakorlatba való átültetése, az osztályok 

előtti megszólalás okozta stressz, és a 

mentor előtti megfelelni akarás vágya túl 

sok figyelemmegosztást igényel ilyenkor a 

gyakorló pedagógustól. 

   A dráma eszköztára „szinte nélkülözhe-

tetlen a személyiségfejlesztésben, a peda-

gógus alkalmasság érdekében. A drámás 

készség- és képességfejlesztés, kommuni-

kációs tréningek, helyzetgyakorlatok, szi-

tuációs játékok a tanári kompetenciafej-

lesztés talán leghasznosabb eszközei le-

hetnének. Emellett igen fontos alkalmazá-

sa a szakmódszertani fejlesztésben (pl.: 

hospitálások drámaórákon és drámás 

módszertannal dolgozó nem-dráma-

órákon, előadások, workshopok, megha-

tározott tantárgyi célú foglalkozások stb.). 

Maguk a hallgatók, a tanítási gyakorlatukat 

végző tanárjelöltek fogalmazzák meg a 

legpontosabban, milyen sokat segítenek 

ezek a tevékenységek személyes módszer-

tanuk kialakításában.” (Eck, 2016, 111. 

o.). A tanári szerepbe lépés a drámapeda-

gógia segítségével már a gyakorlatot meg-

előzően is létrejöhet, és nem a mikro-

tanításokhoz hasonló környezetben, sőt 

az ott történő megmérettetéseket is előké-

szítve. Amíg a mikrotanítások alkalmával 

a pedagógusjelölt már saját tanári meg-

nyilvánulásait ízlelgeti a hallgatótársak kö-

rében, addig egy kezdő drámás csoport-

ban különböző tanári szerepeket ölthet 

magára. Ezt megteheti úgy, hogy közben 

nem önmagát kell játszania, hanem egy-
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egy tanártípust, szerepet, mely segíthet 

abban is, hogy elkezdje kialakítani saját 

pedagógiáját. 

   A végzett pedagógusok körében megje-

lenő korai pályaelhagyások egyik oka lehet 

az ún. „start-sokk”. A kifejezést a 

Bielefeldi Egyetemen végzett kutatásban 

résztvevők fogalmazták meg a különböző 

intézményekbe, élethelyzetekbe történő 

átlépésekkel kapcsolatban végzett vizsgá-

latuk során. A „start-sokk” arra az átme-

neti állapotra utal, amit az iskolából az 

egyetemre, az egyetemről a munkaerőpi-

acra való átlépés okoz. A kezdő, végzős és 

már végzett hallgatók körében végzett ku-

tatásban arra jutottak, hogy az ún. „start-

sokk” mind a két (iskola-egyetem, egye-

tem-munkaerőpiac) átlépés esetében 

érezhető. Az is vizsgálták a projektben, 

hogy milyen képességeket kellene fejlesz-

teni, hogy ezen az átmeneti állapoton si-

keresen túl lehessen jutni. Ezek a rugal-

masság, alkalmazkodó- rendszerező és 

problémamegoldó képesség, felelősségvál-

lalás, kockázatvállalás és önérvényesítés. 

(Bikics, 2013). A kutatásban elemzett te-

rület azt s mutatja, hogy a szakmai fejlő-

dés folyamatos, de élethelyzethez mérten 

változatos.  

   A Magyarországon szakmai gyakorlatu-

kat teljesítő hallgatók, vagy pályakezdő 

éveiket kezdő pedagógusok – ha már csak 

Budapestre és környékére gondolunk – 

olyan iskolába is betérhetnek, és olyan di-

ákokkal is találkozhatnak, akik az élet va-

lamilyen területén, de főként a szociális 

pilléren sérültek. Többen ezek közül a ta-

nulók közül nem rendelkeznek olyan min-

tákkal, tanulási és életvezetési módszerek-

kel, amik a mindennapi nehézségekben 

segíthetnének nekik. Az a belső elszige-

teltség, amit az említett ingerek ellen épí-

tünk, nem biztos, hogy egyedül lerombol-

hatók. Nélkülözhetetlen az, hogy az okta-

tási intézményekben dolgozók rendelkez-

zenek olyan tudással, tapasztalattal és gya-

korlattal, amivel – egy bizonyos szakmai 

szintig – segíteni tudják a felnövekvő 

nemzedéket. A dráma lehet egy prevenci-

ós eszköz is, amivel a kapcsolatok, a segít-

ségadás felé nyitjuk ki a kapunkat (Varga-

Csikász, 2018). 

   Felmerül a kérdés azonban, hogy a 

drámapedagógiának milyen személyiség-

fejlesztő, motiváló hatásai lehetnek a pá-

lyakezdő és már kisebb tapasztalattal 

rendelkezdő pedagógusok munkájára, éle-

tére, és ezt hogyan lehetne vizsgálni. Az 

oktatás körforgásába ugyanis csak általuk 

kerülhet be a módszer sokszínűsége. 

 

 

    A DRÁMAPEDAGÓGIA 

   PEDAGÓGUST FEJLESZTŐ 

   HATÁSA 

   „A jó drámatanár olvasott, és nemcsak 

szakmailag az (drámakönyvek, újságok és 

cikkek iránt érdeklődve), hanem építhet a 

jó irodalom széles körű ismeretére. Ez 

utóbbiba – saját kedvencei mellett – bele 

kell, hogy tartozzanak a gyermek- és ifjú-

sági regények, novellák, a mítoszok, le-

gendák, tündér- és népmesék, mindenfajta 

vallás »bibliai« történetei, s az emberiség 
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története, pozitív és negatív hőseivel 

együtt. Az is fontos, hogy ismerje a kor-

társ irodalmat, a tévé- és mozifilmeket, 

újságokat, képregényeket olvasson, kiállí-

tásokat nézzen, hogy kiismerje magát a 

világban és iskolán kívüli szűkebb környe-

zetében. Ez a háttér minden tanár eseté-

ben kívánatos, azonban a drámatanárnak 

elengedhetetlen, mert a felsoroltak a tan-

órai-osztálytermi ötletek forrásai lehetnek. 

(Morgan-Saxton, 1989, In: Lipták Ildikó 

2006.)” (Körömi, 2016, 163. o.). A felso-

rolt ismeretek a drámatanárok, drámape-

dagógusok mellett szakmai táplálékot 

nyújthatnak bármely pedagógusnak. Eb-

ben az eltérő korosztályok érdeklődésé-

nek és befogadóképességének ismerete 

elengedhetetlen bizonyul, főleg ha bár-

mely szakmabeli hatékonyan szeretné vé-

gezni a munkáját – legyen szó a bölcsödé-

től a felnőttképzésig.  

   Egy frissen végzett pedagógus hallgató 

életében mérföldkőnek számít a diploma 

megszerzése és az utána elkövetkezendő 

időszak is változásokkal teli – nemcsak 

szakmailag mérettetik meg, hanem az élet 

más területein is. Ha a diplomaszerzés 

időszakát követően rögtön állást kap egy 

kezdő tanár, és munkába is áll, még gyak-

ran adódhatnak tapasztalatlanságából 

származó bizonytalanságai. Ha a friss dip-

lomás tanár ebben az időszakban részt 

venne egy drámapedagógiai képzésen, lát-

hatná, érezhetné, tapasztalhatná magán a 

pozitív változásokat. Például a drámás 

gyakorlatok által magabiztosabbá válna az 

előadásmódjában, az osztálytermi környe-

zetben történő bizalomteljes légkör kiala-

kításában – tehát fejlődne a különböző 

tanári kompetenciáiban  (Hivatal, 2020). 

A drámapedagógia segítségével – ha maga 

a pedagógus résztvevőként van jelen –  

pályakezdőként megélt frusztrációik ol-

dottabbá válhatnak. „Szerepjátékról akkor 

beszélünk, ha valaki egy másik személy 

szerepét vagy funkcióit játssza el. Például 

ha az előbb leírt mikrotanítási szituáció-

ban az iskolásokat egyetemisták helyettesí-

tik, már nem szimulációról, hanem sze-

repjátékról van szó.” (Falus, 2007, 242. 

o.). A fejlődési terület függ a drámás kép-

zés tematikájától, céljától is, de a  mások 

által tartott szabályjátékok, adaptációk és a 

vizsgákra összeállított számtalan tanítási 

drámán való részvétel egy kötetlenebb 

mikrotanítási gyakorlatként is értelmezhe-

tő. 

   „Keveset tudunk a jelenleg létező 

színházpedagógiai gyakorlatok közvetett 

és közvetlen oktató-nevelő hatásairól, il-

letve arról, hogy az iskolák milyen arány-

ban és milyen hatékonysággal tanítják a 

tantárgyat.” (Kaposi, 2015, 2. o.). A már 

többször említett 2015-os kutatás, melyet 

Szabó Zsófia nevével együtt olvashattunk 

egy olyan projekt része volt, melyre Ka-

posi József is utal.  „A drámaoktatás hely-

zete a köznevelésben és a színházi nevelés 

a köznevelés eredményességéért” című 

pályázat egy projekt, a TÁMOP 3.1.15. 

részeként jöhetett létre. A Drámapedagó-

giai Magazin 52. számában Szabó Zsófia 

munkája mellett még számtalan írás szüle-

tett a dráma jelenlegi helyzetéről. Bethlen-
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falvy Ádámék szintén részt vettet pozitív 

eredményről beszámoló kutatásban, ami-

nek beszámolója 2010-ben jelent meg.  

   A projektben tizenkét ország vett részt: 

Magyarország mint vezető, és további 

partnerekként Csehország, Egyesült Ki-

rályság, Hollandia, Lengyelország, Norvé-

gia, Palesztina, Portugália, Románia, 

Svédország, Szerbia, és Szlovénia. (DICE 

Konzorcium, 2010). A beszámolóban 

összefoglalják azokat az eredményeket, 

melyek bizonyítják, hogy a drámás foglal-

kozásokon résztvevő diákokon milyen 

pozitív változásokat véltek felfedezni. Ez-

zel kapcsolatban felmerülhet az a kérdés, 

amiről már szót ejtettünk: milyen tanárrá 

válik az a személy, aki fiatalon találkozott, 

vett részt „drámás foglalkozásokon”? 

Dudás Margit szavait idézve olvashattuk 

már, hogy „az ilyen háttérrel rendelkező 

tanárjelöltek eredményesebben oldották 

meg a kapcsolatteremtési, kommunikációs 

képességek működését igénylő feladatokat 

(Dudás, 1984; Komlósi, T. Dudás, Vas-

tagh, 1987).” (Dudás, 2013). A DICE 

Konzorcium hipotézisében megfogalmaz-

ta, hogy a tanítási színház és dráma a 

nyolc „Lisszaboni Kulcskompetencia” 

közül ötre lesz befolyással. Megállapítha-

tóvá vált, hogy a diákok, akik részt vettek 

a foglalkozásokon: 

    „tanáraik értékelése szerint minden 

szempontból jobb teljesítményt nyújta-

nak; 

    magabiztosabbak azokban a felada-

tokban, ahol olvasniuk kell, vagy meg kell 

érteniük valamit;  

    magabiztosabban kommunikálnak; 

    inkább tartják kreatívnak önmagukat;  

    jobban szeretnek iskolába járni;  

    nagyobb örömüket lelik az iskolai fel-

adatokban; 

    jobban oldják meg a problémákat; 

    hatékonyabban küzdenek meg a 

stresszel; 

    jobb a humorérzékük; 

    jobban érzik magukat otthon” (DICE 

Konzorcium, 2010). 

   A huszonkettő vázlatpontból itt most 

tíz lett kiemelve, ámbár ezekből is kitűnik, 

hogy az iskolai tevékenységek és a szemé-

lyiségjegyekre gyakorolt hatások mellett a 

diákok világhoz való viszonyulásában 

(például humorérzék) is felfedezhető a 

változás, de a  kontrollcsoporton nem. 

„Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek 

tanulási folyamatának legnagyobb része a 

játékon keresztül valósul meg.” (Mérei és 

V. Binét, 1997, 122. o.). Tehát a dráma-

pedagógia által elért pozitívumok az isko-

lai kereteken is túlnyúltak: a résztvevők 

másokról és önmagukról alkotott képük-

re, a kapcsolatrendszereikre, hozzáállásuk-

ra, motivációjukra is befolyással bírt.  

   Az eredményeket szemlélve jogosan 

merülhetne fel bárkiben (gyerekben, szü-

lőben, pedagógusban) az az igény, hogy 

ezeket a pozitívumokat a fiatal a felnőtté 

válás alatt és után is meg tudja őrizni, to-

vább tudja fejleszteni és adni. „A pedagó-

gus a csoport és a csoportfejlődés pszi-

chológiai, szociológiai, kulturális sajátos-

ságainak ismeretében képes olyan peda-

gógiai helyzeteket teremteni, amelyek elő-
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segítik a tanulók szűkebb és tágabb kö-

zösségek iránti elkötelezettségét, amelyek 

alapján nyitottá válnak a demokratikus 

társadalomban való aktív részvételre, a 

helyi, a nemzeti és az egyetemes emberi 

értékek elfogadására. Képes a tanulói kö-

zösségeket tudatosan szervezni, a konflik-

tusok építő megoldását segíteni és elő-

mozdítani az iskolai demokráciát.” (Peda-

góguskompetenciák és a Pedagógus I. 

szint sztenderdjei, 2. o.). A drámatanárról 

elmondható, hogy a teljes személyiségét 

áthatja a tárgyának eszmerendszere és 

nem tud kilépni belőle: megjelenik a neve-

lési módszereiben, a tanórán kívüli tevé-

kenységében. A drámatanár még más 

szaktárgy oktatásában is a cselekvésre 

buzdító, aktivizáló eszközt részesíti 

előnyben. A „drámás” módszertan elsőd-

leges szerepet tölt be a közösségi létben, a 

pedagógus iskolai cselekedeteit – pozitív 

értelemben – olyannyira átszőve, hogy 

nem tud kilépni a drámatanári szerepből. 

Ezt az aktivizáló tanári mintát minden 

pedagógusjelöltnek (reál- és humán sza-

kon is) ismernie kellene, mert nem biztos, 

hogy találkozott vele. 

 

 

 

   EGY LEHETSÉGES 

   KUTATÁSI TERÜLET 

   Kutatás cél lehet azt vizsgálni, hogy a 

drámapedagógia milyen pedagógiai, sze-

mélyiségfejlődési hatással bírhat a gyakor-

ló- vagy pályakezdő pedagógusokra, illet-

ve, hogy ezek a hatások miben és hogyan 

nyilvánulnak meg.  

   E vizsgálat során a következő kérdések-

re kereshetnénk, találhatnán válaszokat:  

   1. Napjainkban milyen nehézségekbe 

ütközi egy pályakezdő pedagógus és eb-

ben milyen segítségére lehet a drámape-

dagógia módszere? 

   2.  Fejlesztő hatással van-e a drámape-

dagógia módszere a tanári kompetenciák 

gyakorlására, és ha igen, hogyan? 

   3. Szükséges-e a drámapedagógiát be-

építeni a felsőfokú pedagógusképzésbe? 

   Egy ilyen kutatás tehát elősorban a pá-

lyakezdő pedagógusokra vonatkozó hatá-

sokat vizsgálná, amelyeknél kvalitatív és 

kvantitatív kutatási módszerek kerülnének 

előtérbe. A kutatási minta alapját a gya-

korló és pályakezdő pedagógusok jelente-

nék, azok, akik nem találkoztak vele, ér-

deklődnek a módszer iránt és szeretnének 

megismerkedni a drámapedagógiával, 

vagy mélyíteni kívánják a témában szer-

zett ismereteiket. Egy korábbi vizsgálat-

hoz (Varga-Csikász, 2018) alkotott kérdő-

ívet  tovább gondolva, módosítva  azt, le-

hetne egy nagyobb létszámú csoporthoz 

eljuttatni, főként az új generációs pedagó-

gusokra gyakorolt hatást vizsgálva. 

   Induktív módszerrel lehetne megközelí-

teni azt a kérdést, hogy a pedagógusok 

hogyan készülnek egy-egy drámapedagó-

giai foglalkozásra, akár rendelkeznek eb-

ben nagyobb tapasztalattal, akár nem. Ku-

tatási szempontból fontos lehet, hogy a 

rutin vagy annak hiánya hogyan hat a 
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részvevőkre, illetve a játékvezetőre a drá-

ma eszközeinek használata közben.  

   Az tervezett órákról hospitálási naplók 

is készíthetők, melyek tartalomelemezés-

sel vizsgálhatók és összehasonlíthatók az 

órára készített foglalkozás tervével. Az 

önreflexiókat a dokumentumelemzés 

módszerével lehetne feldolgozni. 

   A mérések alkalmával panelvizsgálatok 

is végezhetők, így további kutatás létreho-

zása is lehetséges annak érdekében, hogy 

adatokat kapjunk arról, milyen eltérések 

figyelhetők meg a tanári kompetenciákban 

a drámaképzés előtt és után. 

   A kutatás várhatóan alátámasztaná, 

hogy a drámapedagógiának meghatáro-

zóbb helye lehetne az oktatásban. A XXI. 

században a nevelési intézményeknek – a 

felnövekvő generációkat ért hatásokat fo-

kozottan tanulmányozva és követve – a 

tárgyi tudás átadása mellett közösségépítő, 

személyiségfejlesztő módszerekre na-

gyobb hangsúlyt kell helyezniük : „Az is-

kola olyan értékrend kialakításához járul 

hozzá, amely megalapozza, hogy az egyén 

személyes boldogsága mellett értékesnek 

tekintse a társadalmi együttéléshez szük-

séges kötelezettségek teljesítését és a kü-

lönböző társadalmi szerepek betöltését. A 

köznevelés célja és feladata az, hogy tá-

mogassa a fejlődő-kibontakozó egyént a 

harmonikus egyensúly megtalálásában…” 

(A Nemzeti alaptanterv tervezete, 2012, 1. 

o.). Az ember és technika viszonyába a 

technikát, mint eszközt kell megtartani, és 

a személyes jelenlétet áthidaló lehetőségei 

mellett a fiatalokat tudatosabb használatra 

nevelni vagy ösztönözni, mivel sokszor 

jobban értenek hozzá, mint az idősebb 

generációk. Ahhoz, hogy az iskola fő 

funkcióját betöltve az életre nevelje a gye-

rekeket, olyan pedagógustársadalom kép-

zésére van szükség, akik – változó oktatási 

és techno-lógiai környezethez, tanulói sa-

játossá-gokhoz alkalmazkodva – személyi-

ségük és jelenlétük mellett továbbra is 

mintaként szolgálnak az oktasi, tanulási 

eszközök használatában, közösségépítő 

tevékenységeik szervezésében, levezetésé-

ben.  

 

 

 

   ZÁRÓGONDOLATOK 

   A drámapedagógia, mint az általános-

ságban elmondható, bár nem alkalmazha-

tó mindig minden helyzetben és minden 

csoportban, de olyan közösségépítő, ven-

tilálási, átélési, gondolkodtatási lehetősé-

geket kínál, melyeket minden pedagógus-

nak ismernie, alkalmaznia és terjesztenie 

kell. A módszert a gyerekek és önmaguk 

személyiségének színesítésére is használ-

hatják. „Minden, ami a nyilvánosság előtt 

játszódik, olyan, mint a színház. Éppen 

ezért, akiket rövid időn belül a közéletbe 

küldenek, úgy neveljék, hogy ott megfele-

lően állják meg a helyüket, s a rájuk bízott 

feladatokat kellően végezzék el. (»Schola 

Ludus«, Sárospatak, 1656)” (Gabnai, 

1999). A szerepek megfelelő alkalmazását, 

védő funkcióit, fel- és levételét, a szociális 

érzékenyítést pedig ugyanúgy tanítanunk 

kell, mint a tárgyi tudás megszerzését. 
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   A pedagógussá válással kapcsolatban 

már kitértünk a drámapedagógia jelentő-

ségére. Ha a pedagógusjelöltnek a  közép-

iskolában nem adódott meg, hogy megélje 

ennek a módszernek a személyiségfejlesz-

tő hatását, akkor az egyetemek – az újabb 

életszakaszok nehézségeire is válaszokat, 

feloldásokat keresve – fel kellene kínálni-

uk ezt a továbbképzési lehetőséget. A 

drámapedagógia az általános tanárképzés-

be bekerülve az új szerepek megélésében, 

az új kapcsolatok kiépítésében, önreflexió 

elsajátításában kínálhat gyakorlatot. 

„Szükség van a kudarctűrő képesség fej-

lesztésére is, és nem csak a szakmai-

intellektuális vonatkozásban. Hiszen a ta-

nulmányok kezdete egyben a felnőtté vá-

lás kezdete a maga sajátos életfeladataival 

és csalódásaival, mint a próbálkozás és 

feladás, a partnerkapcsolat-teremtés és 

szakítás, a tervezés és kudarcba fulladás.” 

(Bikics, 2013).  

   A fentebb felvetett kutatás tehát várha-

tóan adatokkal szolgáltahat arra, hogy a 

drámapedagógia a tanári kompetenciákra 

a pedagógusok gyakorlati és pályakezdő 

éveiben nagy jelentőséggel bír, ezért az új 

generációs pedagógusok oktatásában elen-

gedhetetlen lesz a dráma eszközeinek 

használata, mert „a dráma mint megköze-

lítésmód »az oktatásban végbemenő krea-

tív forradalom« (Burges, 1986) egyik pél-

dája.” (Szauder, 2013). 
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   Absztrakt    

   A magas rehabilitációs költségek csökkentése érdekében nagy jelentőségűek a rehabili-

tációs team hatékonyságára fókuszáló kutatások, így a kommunikációs vizsgálatok. Jelen 

tanulmány célja, hogy összegezze azokat a módszereket, melyekkel e kommunikációs 

mérések elvégezhetőek, kijelölve az utat következő, empirikus kutatásoknak. A team 

kommunikációjának mérését leggyakrabban a team-megbeszélés alkalmával vizsgálják, 

ezen felül azonban számos lehetőség áll rendelkezésünkre. A kép- és hangrögzítés ne-

hézségeit más módszerekkel kombinálva kiküszöbölhetjük, illetve csökkenthetjük. Ez a 

tanulmány a potenciális vizsgálati helyzeteket és a gyakrabban alkalmazott módszereket 

összegzi. 

   Kulcsszavak: rehabilitáció, kommunikáció, team-kommunikáció 

   Diszciplina: orvostudomány 

 

 

   Abstract 

   MEASURMENT POSSIBILITIES  

   OF MULTIPROFESSIONAL REHABILITATION TEAM COMMUNICATION 

   In order to reduce high rehabilitation costs, research focusing on the effectiveness of 

the rehabilitation team, such as communication studies, is very important. The aime of 

the present study is to summarize the methods by which these communication 

measurements can be performed, marking the way for later empirical researches. 

Measuring team communication is most often examined during a team meeting, but in 

addition, we have number of options. The difficulties of image and sound recording 
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can be eliminated or reduced when combined with oder methods. This study 

summarizes potential examination situations and commonly used methods. 

   Keywords: rehabilitation, communication, team communication 

   Discipline: Medicine 
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    Az orvosi rehabilitáció költségei világ-

szerte rendkívül magasak úgy gyermek-, 

mint a felnőtt kórképekben. Jó példázza 

ezt a rehabilitációs ellátást igénylő kórké-

pek közül kiemelkedő Cerebralis Paresis 

(CP), melynek prevalenciája 2-4/1000 

gyermek a 3-10 éves korosztályban (Cans, 

2000) valamint a Stroke, melynek inci-

denciája 45-50 ezer fő/év, prevalenciája 

180-200 ezer (Szende, Oppe és Devlin, 

2006) és a leggyakoribb tartós rokkant-

ágához vezető állapot. Az előbbi esetén 

2019-es felmérés alapján Magyarországon 

egy gyermek költsége 18 éves koráig 73 

millió HUF (251 724 €), valamint a GDP 

0,525%-át, a teljes egészségügyi és szociá-

lis költségvetés 0,88%-át és a közvetlen 

orvosi költségek 1,83%-át költötték a CP-

s családokra. (Fejes, Varga és Hollódy, 

2019) A stroke évi 38 milliárd euróval az 

Európai Unió (EU) teljes egészségügyi 

kiadásainak 2-3%-át teszi ki (Allender, és 

tsai., 2008). 

  A rehabilitációs ellátás eredményességé-

nek növelése lehet a kulcs a magas össz-

gazdasági terhek csökkentésének, figye-

lembe véve - az említett kórképek példá-

ján – az elhúzódó rehabilitációs szakasz, 

valamint a rehabilitáció sikerességtől füg-

gő posztrehabilitációs szakasz költségeit. 

Az ellátás rendelkezésére álló erőforrásai-

nak optimalizálásával nem csupán az akut 

rehabilitációs szakaszban csökkenthetőek 

a költségek, de a várhatóan jobb funkcio-

nális kimenetnek köszönhetően a hosz-

szútávú társadalmi és egyéni terhek is re-

dukálhatóak. Az egyik legjelentősebb, e 

területen a rendelkezésünkre álló erőfor-

rás a teambe rendezett humánerő. Jesus és 

Silva (2016) megállapítása szerint a rehabi-

litációban alkalmazott kommunikáció di-

rekt és indirekt úton is befolyásolja a re-

habilitáció eredményességét. Ennek fé-

nyében érdemes a rehabilitációs team 

kommunikációjával, mint a rehabilitáció 

egyik jelentősen befolyásoló tényezőjével 

foglalkoznunk, annak hatékonyságát, ja-

víthatóságát az egyes teamekre vonatkoz-

tatva megállapítanunk, hogy e mérések 

segítségünkre legyenek az általánosan le-

https://doi.org/10.35405/OXIPO.2020.3.75
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vonható következtetések és ajánlások 

megfogalmazásában. A team struktúra fel-

térképezésével, a kommunikációs hibák 

feltárásával és javításával, a team tagjai 

közti konfliktusok felszínre emelésével, az 

egyéni kommunikációs hibák feltárásával 

lehetőség nyílik a dolgozók képességeinek 

adekvát fejlesztésére, a megfelelő munka-

helyi légkör kialakítására és a hatékonyság 

fokozására. A szakmák közti esetleges el-

lentét, vagy a szakma alacsonyabb presztí-

zséből fakadó feszültség is felszínre ke-

rülhet többek közt a tartalmi elemzés ha-

tására. A humánerő bevonásával (a vizsgá-

lati eredmények ismertetése, megoldási 

módok, javaslatok biztosítása) a dolgozó 

kompetensebbé válhat a felmerülő prob-

lémák megoldásában. 

   Jelen tanulmány célja, hogy összegezze 

azokat a módszereket, melyekkel a 

multiprofesszionális rehabilitációs team 

kommunikációja mérhető, annak érdeké-

ben, hogy megalapozza a később erre 

építhető kutatásokat.  

 

 

   A REHABILITÁCIÓS TEAM 

   SAJÁTOSSÁGAI 

   Az orvosi rehabilitáció sajátos tulajdon-

sága, hogy az egészségügyre jellemző hier-

archikus rendszerbe ágyazva, a rehabilitá-

ciós ellátás igényeinek megfelelően, más 

egészségügyi ellátásra nem jellemző felépí-

tésű, multiprofesszionális teammunkán 

alapul.  

   A team összetétele kórképenként, illetve 

betegenként is változhat. (Kullmann, 

2010) A team tagjai eltérő szaktudással és 

rálátással, más-más háttérrel rendelkez-

nek. Kullmann és Vekerdy (2006) alapján 

a legfontosabb team tagok a következők: 

rehabilitációs szakorvos, ápoló, szakápoló, 

fizioterapeuta (gyógytornász), szakgyógy-

tornász, kineziológus, konduktor, foglal-

koztató terapeuta, klinikai szakpszicholó-

gus, neuro-pszichológus, logopédus (be-

szédterapeuta), szomato-pedagógus, test-

nevelő tanár, gyógytestnevelő, fizikoterá-

piás asszisztens, gyógymasszőr, dietetikus, 

ortopéd műszerész.  

   A teamben megtalálható egyes szakem-

berek képzése jellemzően más felépítésű 

munkakörnyezetben végzett tevékenység-

re készítik fel hallgatóit. Így például az or-

vosok (a rehabilitációs szakorvos képzést 

nem számítva) és ápolók az egészségügyi 

team munkára, az ott megszokott hierar-

chikus rendszerre kapnak felkészítést, 

(Kullmann, 2010) a gyógypedagógusok, 

konduktorok jellemzően inkább pedagó-

gus munkaközösségekben, tantestületek-

ben, az oktatási szféra jellemzőire készül-

nek (Kullmann, 2015). A szakmák eltérő 

szemlélete és terminológiája tovább bo-

nyolítja a munka közös irányának kialakí-

tását. A szakemberek képzésében kevéssé, 

vagy egyáltalán nem kap szerepet a 

teammunkára felkészítés (Kullmann, 

2015).  

   A problémák áthidalását elősegítheti a 

közös nyelv kialakítása, melyre jó példa a 

funkcióképesség, fogyatékosság és egész-

ség nemzetközi osztályozása (FNO) 

használatának bevezetése  (Allan és tsai, 
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2006; Tempest és McIntyre, 2006). A 

team felépítésétől függően a team tagjai a 

más szakmák által használt terminológiák 

ismeretére és megértésére való törekvés-

sel, akár annak használatával tudják előse-

gíteni a közös munkát. 

   A rehabilitációban a teammunkának 

alapvetően három modelljét különítjük el: 

a multidiszciplináris, az interdiszciplináris 

és transzdiszciplináris modellt. A külön-

böző team működési formákban a team 

tagjai közti viszonyban jelentős eltéréseket 

találunk, melyek a kommunikációs mintá-

zatokban is jelentkeznek.  

   Multidiszciplináris team esetén a team 

minden tagja önállóan, egyénileg végzi 

munkáját, a team vezetőjének felel, vele 

áll közvetlen és közeli kapcsolatban 

(Norrefalk, 2003). Interakció így leggyak-

rabban a team egy tagja és a team vezetője 

közt, illetve a team egy tagja és a páciens, 

vagy hozzátartozója közt jön létre.  

   Interdiszciplináris teamekre jellemző, 

hogy bár a tagjai szintén egyénileg végzik 

munkájukat, azonban kölcsönös konzul-

tációk alkalmával zajlik kommunikáció a 

team tagjai közt. A célok és a rehabilitáci-

ós terv a pácienssel és családjával is egyez-

tetésre kerülnek. Lehetőség nyílik ilyen 

módon közös vélemény és kezelési menet 

kialakítására, melyet a szakemberek saját 

tevékenységükbe integrálva hajtanak végre 

(Körner, 2010). A kommunikáció a team 

minden tagja közt zajlik, gyakoriságában 

és irányában azonban találhatunk aszim-

metriákat.  

   Az oktatási modellből kifejlődő transz-

diszciplináris team modell ismérve a 

kommunikációt meghaladó együttműkö-

dés. A közösen végzett vizsgálatok és a 

tapasztalatok közös kielemzésén túl a pá-

cienssel és családjával is még szorosabb 

együttműködés létesíthető. E teamen be-

lüli kooperáció sajátosságai a szerepkiter-

jesztés, szerepszélesedés, szerepátadás, 

szerepmegosztás, valamint a szerepsegítés 

(Lyon és Lyon, 1980; Woodruff és 

McGonigel, 1988; King és tsai, 2009). Ez 

a modell az, melyben leginkább hangsú-

lyos a rendszeres kommunikáció és az in-

formációcsere (Kullmann, 2015). 

   A team, annak működési formájától 

függetlenül, folyamatos változáson esik át. 

Új team tag bekerülésével vagy távozásá-

val a korábbi, megszokott munkarend fel-

borul, az új helyzethez való alkalmazko-

dást követően pedig új rend alakul ki. Ezt 

a folyamatot team-dinamikának nevezzük. 

Főbb állomásai a következők: az ismerke-

dés szakasza (forming), a feszültség szaka-

sza (storming), a csoportnormák kialakítá-

sának szakasza (norming), az érdemi 

munka szakasza (performing) és a szétvá-

lás szakasza (adjourning) – (Tuckman, 

1965; Tuckman és Jensen, 1977). 

   A rehabilitációs munka szervezésének 

sajátossága az egészségügyi rendszerre jel-

lemző munkaközösséggel szemben (bár 

az orvosi gyakorlat más területein is talál-

hatunk elmozdulást a páciens partneri vi-

szonyba helyezése felé), hogy a páciens és 

családja a team aktív tagja.  
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   A fent felsorolt modellek mindegyikére 

igaz ez, csupán a részvételi arányban talá-

lunk eltérést.         

   A team kommunikációjának mérésekor 

érdemes figyelembe venni a team-

dinamikát, előzetesen felmérni, hogy a 

vizsgált team nyugvó, vagy változó fázis-

ban van-e, illetve ha ez utóbbi eset áll 

fenn, akkor mely szakaszban tart a válto-

zás, hogy a team-dinamika fázisok kom-

munikációt befolyásoló hatását figyelembe 

véve tudjuk az eredményeket értékelni. 

 

   A MÉRÉS TÁRGYA  

   A kommunikáció, mint esetünkben 

vizsgálandó jelenség a team szintjén je-

lentkező folyamat. Minden kommuniká-

ciós folyamatban a team legalább két tagja 

vesz részt. Két résztvevő közti interakció 

gyakran fordul elő minden rehabilitációs 

teamben, leggyakrabban mikor a team 

egyik szakértő tagja a pácienssel lép kap-

csolatba és fordítva. Ezen felül a team 

szervezett találkozásain kívül – melyet a 

későbbiekben tárgyalunk – a tagok spon-

tán, szabadon szerveződő kisebb csoport-

jai is kommunikálnak egymással, vegyes 

team összetételben. A továbbiakban a 

team szervezett találkozásainak mérési le-

hetőségeit vesszük számba, a spontán 

szereveződő team-interakciós vizsgálato-

kat nem tárgyaljuk, figyelembe véve annak 

mérési nehézségeit. Ugyanakkor e helyze-

tek team hatékonyságra gyakorolt vélhető 

hatása, illetve a hatékonyság indikátora-

ként betöltött szerepének lehetősége okán 

e terület feldolgozását egy későbbi tanul-

mányban vesszük górcső alá. 

   A szervezett team találkozások esetén 

mérhetők az egyén, illetve a vizsgált cso-

port (team egyes tagjai vagy a teljes team) 

interakciós megnyilvánulásai. Az egyén 

szempontjából (eltekintve az intraper-

szonális kommunikáció vizsgálatától), a 

verbális és nonverbális megnyilvánulások 

rögzítése kézenfekvő. A teamet alkotó 

szakmákra külön-külön vonatkozó szak-

irodalomban (orvos-beteg kommunikáció, 

pedagógus kommunikációja, stb.) a kom-

munikáció formai és tartalmi, valamint 

mennyiségi vizsgálata jellemző. Ilyen pél-

dául a beszéd és annak stíluselemei, az 

érthetőség, egyértelműség, a megértés, a 

non-verbális megnyilvánulások, illetve 

azok viszonya a verbális kommunikáció-

hoz. Az orvos-beteg találkozás vizsgálata-

inak megállapításai rendkívül jelentősek 

lehetnek, tekintve a teamen belüli szak-

ember-páciens gyakori – és a kezelések, 

foglalkozások alkalmával hosszú ideig tar-

tó- találkozását. Az egyéni szintű adatok 

alapján a team tagjának teamben betöltött 

szerepéhez viszonyított kommunikációs 

tevékenysége (például a team vezetőjének 

verbális és nonverbális megnyilvánulásai 

mennyiben tükrözik pozícióját) is felszín-

re kerülhet. Ennek jelentősége abban áll-

hat, hogy a teljes team vizsgálatakor ka-

pott egyes eredmények, ha teljes magyará-

zatot nem is kapnak, de a team tagjai közti 

viszony egyik dimenzióját alkotva a team 

hangulatának, szorongási szintjének egyik 

magyarázó oka lehet, természetesen a to-
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vábbi körülmények gondos vizsgálata és 

figyelembevétele mellett. További haszna 

lehet a humánerő fejlesztés szempontjá-

ból, hogy a teamben betöltött szerepre 

vonatkoztatva kapott eredmények által 

fény derülhet a dolgozó bizonytalanságá-

ra, egyes hibáira, melyek ily módon javít-

hatóvá válhat, a munkaerő adekvát irányú 

továbbképzése és fejlesztése megvalósul-

hat, ezáltal javítva a team hatékonyságát.  

   A több résztvevős kommunikációs hely-

zetek vizsgálatában az egyéni szintű meg-

figyelésből nyert adatok és eredmények 

(nonverbális megnyilvánulások, a verbális 

és nonverbális kommunikáció viszonya, 

stb.) megfelelő kontextusba kerülnek. A 

team egyes csoportjainak, illetve a teljes 

team vizsgálatát több szempont alapján is 

végezhetjük. Lehetőségünk nyílik a tagok 

interakcióinak irányát és mennyiségét 

mérve a tagok aktivitását meghatározni, 

valamint következtethetünk a teamben 

képviseltetett szakmák preferációjára és 

megállapíthatjuk a vizsgált csoportban al-

kalmazott team modellt is.  Hámornik 

(2013) az általa vizsgált rehabilitációs 

teamben például az orvos központi szere-

pén túl rámutat a gyógytornász szakmát és 

az ápoló szakmát képviselők közti kom-

munikáció alacsony mértékére a gyógy-

tornász-orvos, illetve az ápoló-orvos 

kommunikáció mennyiségéhez képest. 

 

   A TEAM-INTERAKCIÓK HELYE 

   A következőkben áttekintjük a team ta-

lálkozásokat, melyek a mérés helyeként 

szolgálhatnak. A tervezett interakciók a 

következő fontosabb tevékenységekhez 

köthetőek a rehabilitációs gyakorlatban: 

• Team-megbeszélés,  

• „Kis” team-megbeszélés,  

• Vizitek, heti nagyvizit, 

• Több team tag részvételével végzett 

betegvizsgálat, 

• Egyéni megbeszélések, állapotfelmé-

rés, terápiák, 

• Dokumentáció elemzése. 

   Team-megbeszélés során bár a team tel-

jes létszámmal nem lehet jelen az ügyele-

tek és az eltérő műszakok miatt (például 

ápolók esetén), ugyanakkor a munkában 

résztvevő minden szakma képviselteti 

magát. Jellemzően heti egy alkalommal 

vagy kéthetente szervezett megbeszélés, a 

páciens részvétele nélkül zajlik, s a rehabi-

litációs osztályon ellátott minden beteg 

megbeszélésre kerül (Bokhour, 2006). 

Ezen alkalommal áttekintésre kerül a be-

tegek állapota, igényei illetve itt történik a 

közös célmeghatározás is (Bokhour, 

2006). „Kis” team-megbeszélésen a team 

minden tagja nem vesz rész, csupán a be-

teg és hozzátartozója valamint a páciens 

felmerülő problémáival kapcsolatban 

kompetens, a beteggel közvetlenül foglal-

kozó team tagok. Az ilyen alacsonyabb 

számú személlyel történő megbeszélés 

egyik példája a célegyeztető megbeszélés. 

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Inté-

zetben saját célegyeztető megbeszélés 

protokollját dolgozták ki, melynek egyik 

rendeltetése a páciens elvárásainak, saját 

céljainak megismerését követően a rehabi-

litációs célok közös kialakítása, mellyel 
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lehetőség nyílik a páciens esetlegesen túl-

zó, irreális elvárásainak a megvalósítható 

irányba terelése, a későbbi viták és ellenté-

tek megelőzése (Szél és tsai, 2015). A pro-

tokoll használata során logisztikai nehéz-

ségeket okozott ugyan munkaidőben a 

különböző beosztású team tagok és a 

hozzátartozók egyidejű jelenléte, ugyan-

akkor többek közt a team tagjai közi 

kommunikáció könnyítését kedvezően 

befolyásolta, illetve a hozzátartozók is po-

zitív visszajelzést adtak. Bár alacsonyabb 

számú személy interakcióinak felmérésre 

ad lehetőséget ez az alkalom, mégis nagy 

jelentőséggel bírhat, mivel mind a beteg 

körüli kezelő személyzet, mind a páciens 

és közvetlen támogató hálózata jelen van, 

így olyan folyamatok rögzítésére is lehető-

ség nyílik, melyre más alkalommal nem 

lenne lehetőség.  

   Bár a heti Nagyvizitek alkalmával is je-

len van a páciens, a vizsgáló team moz-

gásban van, szisztematikusan halad végig 

az osztály kórtermein betegtől-beteghez 

tartva. Ezeken az alkalmakon a kórterem-

ben tartózkodó összes beteg hallja az el-

hangzottakat, továbbá a jelen lévő szak-

emberek közt nem csupán a beteggel 

közvetlenül foglalkozó team tagok vesz-

nek rész, hanem jellemzően a team-

megbeszélésen jelen lévő teljes team.  

Emiatt a nagyvizitek alkalmával kevésbé 

van alkalma a betegnek is és a személy-

zetnek is a bizalmas kérdések megvi-

tatásásra.  

   A fenti alkalmak lehetőséget biztosíta-

nak a team-interakciók, a páciens és a 

szakember-team interakcióinak vizsgálatá-

ra.  Gyakori kommunikációs helyzet a re-

habilitációs ellátás során a beteg vizsgálata 

és kezelése, melyen egy, vagy az előbbin 

akár több team tag is részt vehet. Ezen 

találkozások adhatnak lehetőséget a szak-

ember-páciens interakciók megfigyelésére 

és vizsgálatára.  

   A dokumentáció folyamatos vezetése 

mellett a team-megbeszélés alkalmával is 

előkerül, ahol a friss beteg-adatokat, célo-

kat rögzítik. Segítségével térben és időben 

eltérő helyen van lehetőség az informá-

ciócserére, így annak elemzésével érdemes 

kiegészíteni a team kommunikációjának 

vizsgálatát.  

   A fentiek vizsgálati lehetőségeit és kor-

látait a következőkben tárgyalom. 

 

   A MÉRÉS  

   MÓDSZEREI, ESZKÖZEI 

   Az interakciók vizsgálatakor a megfigye-

lés végzése elengedhetetlen. Ezt természe-

tesen tervszerűen végezzük, így a terep-

munkát megelőzően választjuk ki azokat a 

technikákat, melyeket alkalmazni szándé-

kozunk. A hang és képanyag rögzítése 

rendkívüli előnyökkel jár: az anyag bármi-

kor visszajátszható, újra elemezhető, az 

interakció lassításával olyan elemeket is 

képesek vagyunk elemezni, melyre valós 

időben nem nyílna lehetőségünk. A non-

verbális kommunikáció vizsgálatához ki-

emelten fontos videó készítés. Kézenfek-

vő hasznuk mellett ugyanakkor alkalma-

zásuk több akadályba is ütközik. A képi-és 

hanganyag rögzítésére szolgáló kamera és 
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a csak hanganyagot rögzítő magnó erős 

zavaró hatásával kell számolnunk.  A team 

tagjai a megszokottól eltérő viselkedést 

mutathatnak, az interakciók mennyiségi és 

minőségi mutatói torzulhatnak. A hatás 

korrigálható szoktatási idővel, ám ez 

rendkívül időigényes. A kamerahasználat 

további problematikája annak korlátozott 

látószöge. A team-megbeszélés során a 

team tagjai jellemzően asztal mellett, ová-

lis vagy kör alakzatban helyezkednek el, 

ami miatt több kamera használata válhat 

szükségessé (Hutchins, 1995). Így termé-

szetesen a kamera zavaró hatása is erőtel-

jesebben érvényesülhet. A team-megbe-

szélés, a „kis” team-megbeszélés helyhez 

kötötten zajlik, a kommunikáló felek he-

lyüket az interakciósor végéig nem változ-

tatják, így viszonylagosan egyszerű a fel-

vevőegységek beállítása. Vizitek alkalmá-

val viszont a vizsgáló team betegtől bete-

gig halad, a team tagjai egymáshoz képesti 

helyzetüket és helyüket is változtatják. 

Ebben a helyzetben a képi anyag, az ösz-

szes résztvevő nonverbális jelzéseinek 

rögzítése gyakorlatilag lehetetlenné válik. 

A hangfelvétel készítése is nehézkes: a 

felvevő eszközt megfelelő távolságon be-

lül szükséges tartani a feldolgozható mi-

nőségű hanganyag rögzítése érdekében. A 

mobilitás problémája kapcsán alternatívát 

nyújthat például a LENA (Language 

Environment Analysis/nyelvi környezet 

elemzés), mely rendszer egy hordozható 

felvevőegység tárolására alkalmas zsebbel 

rendelkezik, melyet a vizsgált személyre 

rögzítve, annak minden verbális reakciója 

rögzíthetővé teszi (Oller és tsai., 2010). 

Minden osztályos páciensre alkalmazva 

rendkívül költségessé válna a vizsgálat, így 

a teljes vizit hanganyagának rögzítése nem 

valósítható meg, ugyanakkor egy-egy be-

teg vizsgálatára alkalmas lehet a rendszer. 

A terápiák és vizsgálatok egy-egy terem-

ben vagy szobában zajlanak, kevesebb a 

mozgás, mint a vizitek alkalmával, azon-

ban tapasztalhatjuk itt is a jelenlévők hely- 

és helyzetváltoztatásából, valamint a ka-

mera látószögnek korlátozottságából fa-

kadó problémákat. Ebben az esetben is 

több eszköz használata válna szükségessé, 

melyek zavaró hatásán túl az eredmények 

elemzését bonyolultabbá teszi. A hang és 

képanyag rögzítése, tárolása és felhaszná-

lása - a többi módszer esetében is vezér-

fonálként és alapkövetelményként betar-

tott kutatásetikai követelményeken túl – 

további engedélyezésekre is szükséges 

gondolnunk a hatályos jogszabályok ér-

telmében (GDPR).  

   Bármely interakciós helyzetben a hang-

anyag felvételhez kiegészítő eljárás alkal-

mazása szükséges. Ennek egyik lehetősége 

a jegyzőkönyv, vagy napló készítése, pár-

huzamosan a hangrögzítéssel. A napló 

kevésbé kötött rögzítési forma, így alka-

lom nyílik új, nem várt jelenségek rögzíté-

sére is, melyek segítségével a vizsgálat új 

aspektusai tűnhetnek fel, megalapozva 

újabb hipotézisek, elméletek születését és 

további vizsgálatok facilitálását (Falus, 

2004). A jegyzőkönyv sokkal inkább ob-

jektív, a megfigyelő személyétől kevésbé 

függő megfigyelési forma (Falus, 2004). 
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Teljes jegyzőkönyvnek minősül maga a 

magnó és a videokamera is, ugyanakkor a 

hanganyag írott jegyzőkönyvvel történő 

kiegészítése segítséget nyújthat annak 

pontosítására. Hámornik (2013) online 

regisztrációs módszert dolgozott ki, mely-

lyel valós időben rögzíthető volt a közlő 

és a címzett. A hangfelvétel ilyen jellegű 

kiegészítése lehetővé teszi az adatok pon-

tosítását és gyorsabb feldolgozhatóságát, 

biztosítja, hogy a hanganyag elhangzott 

egységeit a megfelelő szakemberhez tud-

juk társítani, mely csupán a team tag 

hangja alapján bizonytalan volna.  

   A team hatékonyságának felmérése, 

megtartása vagy fejlesztése érdekében 

végzett team-kommunikáció vizsgálatot 

további módszerekkel egészíthetjük ki. A 

kikérdezés módszerével közvetlenül a 

team tagjaitól nyerhetünk információt is-

mereteikre, véleményükre és attitűdjükre 

(Nádasi, 2004). A személyes kapcsolat-

rendszer – mint a formális kapcsolatrend-

szer befolyásoló tényezője – szociometriai 

kérdőív segítségével mérhető fel. 

 

   KONKLÚZIÓ 

   A team kommunikációjának mérését 

vizsgáló módszer kiválasztásakor figye-

lembe szükséges vennünk a rehabilitációs 

team sajátosságait. Az orvosi rehabilitáci-

óban a munkaközösség mindig multipro-

fesszionális szerveződésű, s minden eset-

ben tagja a páciens és annak családja is. 

Eltérő team modelleket találhatunk, me-

lyek megállapításához az interakciós vizs-

gálatok segítséget nyújtatnak. A vizsgálati 

eredményeink értékelésekor e modelleket 

és a team dinamikájának állomásit is szük-

séges figyelembe vennünk. Vizsgálatunk 

célja lehet a kommunikációs folyamat sa-

játosságainak rögzítése, illetve eredmé-

nyességének meghatározása. Szükséges e 

vizsgálati célhoz társítanunk a vizsgálati, 

interakciós-helyzetet. A gondosan megvá-

lasztott mérési helyzet mellett a megfigye-

lés eszközeinek meg kell felelniük a köny-

nyű és pontos használhatóságnak. Az eti-

kai és mérési nehézségek a vizsgálati hely-

zettől függetlenül jelen vannak, az utóbbi 

enyhítésére a módszerek kombinációja 

szükséges.  
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   Absztrakt 

   A jelen tanulmány célja a jelnyelvészeti kutatások rövid áttekintése után a jelnyelvi 

szleng egy lehetséges meghatározásának bemutatása, az eddig elkészült jelnyelvi szótá-

rak áttekintése, valamint a jelnyelvi anyaggyűjtés kérdéseinek áttekintése, végül pedig 

egy saját kutatás bemutatása 

   Kulcsszavak: jelnyelv, szleng, szótár 

   Diszciplina: pedagógia 

 

 

   Abstract 

   HOW IS A SIGN LANGUAGE (SLANG) DICTIONARY MADE? 

    The aim of the present study is to present a possible definition of sign language slang 

after a brief review of sign language research, to review the sign language dictionaries 

completed so far, and to review the issues of sign language collection, and finally to 

present one's own research. 

   Keywords: sign language, slang, dictionary 

   Discipline: pedagogy 
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   A jelnyelvkutatás viszonylag fiatal tu-

domány, Amerikában az 1960-as években 

indult el és William C. Stokoe nevéhez 

fűzhető, ő ismerte fel, hogy a jelnyelv 

természetes, teljes értékű nyelv. Az 1960-

ban megjelenő Sign Language Structure: An 

Outline of Visual Communication Systems of the 

American Deaf című munkája világszerte 

felkeltette a jelnyelv iránti érdeklődést. 

Hazánkban 1994-ben, a SINOSZ koordi-

nálásával indultak el a jelnyelvi kutatások. 

   A jelnyelvi szlengkutatásnak még nem 

alakult ki bőséges szakirodalma, viszont 

mivel a szleng nyelvi univerzálé 

(Penttinen; 1984:7; Tender 1997; Kis 

2006), feltételezhető, hogy a jelnyelv hasz-

nálói körében is kialakult és él. 

   Amerikában 2014-ben szerveztek jel-

nyelvoktatók részére egy továbbképzést, 

melynek során kifejezetten az amerikai 

jelnyelvi szlengre koncentráltak 

   A wsrid.com oldalon található jelnyelvi 

továbbképzés meghívóban (Net1) olvas-

ható a következő szövegrészlet:  

 

  
„This workshop will provide 
participants an opportunity to 
learn some of the newest and 
often used ASL slang signs 
and colloquialisms and their 
meanings.”  

Azaz: 
 „Ez a workshop lehetőséget 
nyújt a résztvevőknek arra, 
hogy elsajátítsanak néhány új 
és népszerű kollokviális és 
szleng elemet az amerikai jel-
nyelvből”.  
 

   Több siket vlogger is utal a jelnyelvi 

szleng létezésére (Vö.: Net2, Net3). Rövi-

debb internetes cikkek is szólnak mind a 

külföldi, mind a magyar jelnyelvi szlengről 

– például: Sheffield, Duncan és Strasser 

(2015), Jaxon (s.a.), Iván Viktória (2014) 

„Így küld el a fenébe egy siket ember”. 

   A jelnyelvben a szleng fogalmát csak 

részben lehet a hangzó nyelvekre irányuló 

nyelvészeti kutatások mentén meghatá-

rozni, ezért fontos meghatározni azt, 

hogy a jelnyelv mely elemei tekinthetők 

szlengnek. A jelnyelvi szlenget aligha lehet 

a jelnyelv standard változatához képest 

meghatározni, hiszen a jelnyelv stan-

dardizációja jelenleg is zajlik.  

   Pavol Odaloš (1999, 42. o.) szerint „A 

szlengizmusok egyfajta aktualizációs szán-

dék eredményeként jelentkeznek a kom-

munikációban. A szlengizmusok aktuali-

zációs szerepével szorosan összefügg vál-

tozatosságuk és nagyfokú expresszivitá-

suk”. Ez az expresszivitás meghatározó 

volt a jelek gyűjtése során. Kis Tamás 

(1992, 345. o.) katonai szlengszótárban így 

ír: „szleng az, amit a beszélője annak 

érez”.  Ez a meghatározás olyan szem-

pontból hasznos, hogy a nyelvhasználók 

állnak a középpontjában, így a jelen gyűj-

tés során is jól alkalmazhatónak bizonyult.  

   „Vannak úgynevezett siketes jelek, ame-

lyek gyakran 2-3-4-5 szót is képesek egy 

jelben tömöríteni, vagy egy cselekvést egy 

jelben megjeleníteni” (Iván, 2014). Ezeket 

másképp jelnyelvi idiómáknak nevezzük. 

Baranyai András és Vincze Tamás nevé-

hez kapcsolódik a Beszél a Kéz című, első-
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sorban gyerekeknek szóló ismeretterjesztő 

könyvsorozat harmadik részeként 2007-

ben megjelent Vaker című könyv, mely 

jelnyelvi idiómák gyűjteménye. A könyv 

fülszövegében a következők állnak: „A 

Beszél a Kéz sorozat harmadik részében a 

fiatalok rengeteg, mostanában használatos 

kifejezéssel ismerkedhetnek meg és mind-

ezek mellett kézjelüket is elsajátíthatják.”  

   A „mostanában használatos kifejezés” 

meghatározás megengedi azt a felvetést, 

hogy ezek voltaképp szleng elemek. Olyan 

szempontból is a szlenghez kapcsolhatjuk 

az idiómákat, hogy nagyon sűrítettek, na-

gyon kifejezőek, mindig nagy érzelmi 

többletet hordoznak a köznyelvi megfele-

lőjükhöz képest. A siketes jel elnevezés az 

idiómák közösségi jellegét hangsúlyozza, a 

szlengre pedig jellemző, hogy egy adott 

közösség tagjainak összetartozását erősíti. 

   A jelnyelvi idiómákat (bár nem a jel-

nyelvi szleng részének tekintve) a külföldi 

kutatások már érintik (például: Hines. 

2015) és léteznek jelnyelvi idiómagyűjte-

mények is. Ezek az idiómagyűjtemények 

nem mindig hozzáférhetők széles körben 

(lásd például: Net4). Léteznek olyan cik-

kek is, amelyek nem illusztrálják vizuálisan 

a jelelés módját, csak leírják a jelek kivite-

lezését (Panse, 2012). Létezik megvásá-

rolható Idioms & Phrases in American Sign 

Language című DVD-sorozat is, valamint 

ingyenesen hozzáférhető online jelnyelvi 

szótár (Net5), ahol találhatók jelnyelvi idi-

ómák. A magyar jelnyelv idiómáiról eddig 

még nem készült gyűjtemény. 

 

   Mivel a jelnyelv vizuális nyelv, jelnyelvi 

szótárat alkotni csak ezt a tulajdonságát 

figyelembe véve lehet (v.ö.: 1. ábra).  

 

 

1. ábra: illusztrációk a jelnyelvi szlenggel kapcsolatban. Forrás: jelnyelvszleng.blog.hu
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   Számos jelnyelvi szótár létezik, néhány 

példa a teljesség igénye nélkül: az amerikai 

American Sign Language Dictionary (Stern-

berg, 1998), a francia La langue des signes 

sorozat második kötete (Moody, 1986), a 

görög Systema hellenikon neumaton 

(Triantaphullides, 1987), az olasz 

Dizionario bilingue elementare della lingua 

italiana dei segni (Radutzky, 1992), stb.  

   Amerikában 2011-ben megjelent egy 

Dirty Sign Language: Everyday Slang from 

„What’s Up?” to „F*%# Off!” (Dirty 

Everyday Slang) című jelszótár (Van James 

és Allison, 2011), amely számos jelnyelvi 

szleng kifejezést gyűjtött össze olyan té-

makörökből, mint például a bulizás, flört, 

sport, emberi kapcsolatok, szexualitás. Ez 

a kötet jó kiindulási pont lehet egy hason-

ló magyar jelnyelvi szlenget leíró kötethez.    

   A magyarországi kutatók közül Lancz 

Edina (1999) alkotta meg A magyar jelnyelv 

szótárát. Ebben a munkában a kézformák 

adják a rendszerezés alapját. Habár két-

ségtelenül hatalmas gyűjtőmunka eredmé-

nye e szótár, sajnos a munka egyáltalán 

nem teljes, inkább csak egy rövid kivonat 

a jelnyelv néhány eleméről. Ez a hiányos-

ság abból adódik, hogy nyomtatott for-

mában nagyon körülményes bemutatni a 

jelnyelvet, Lancz (1999) – jellemzően a 

jelnyelvi szótárak szerzőire – fotókkal 

szemlélteti a jeleket, és valóban ez tűnik a 

legszerencsésebb eljárásnak ilyen munkák 

esetében, hiszen a jelnyelvnek nem igazán 

van egy egységes, kidolgozott, jól működő 

lejegyzési rendszere.  

   Egy másik lehetséges út a jelnyelvi szó-

tárak létrehozására az online video-

szótárak alkotása. Az ilyen jellegű szótá-

raknak számos előnyük van a nyomtatott 

változatokkal szemben: könnyen hozzá-

férhetők, folyamatosan fejleszthetők, bő-

víthetők, pontosabbak, szemléletesebbek, 

épp ezért talán eredményesebben hasz-

nálhatók. A legnagyobb videoszótár a 

Spread the sign nevű (Net6), amely egy 

rendkívül jól rendszerezett és bőséges 

nemzetközi jelnyelvi adatbázis.  

   A hazai gyakorlatban is jelen vannak az 

online jelnyelvi szótárak, például a Hallat-

lan Alapítvány jelnyelvi szótára (Net7), 

vagy a JelEsély jelnyelvi szótár (Net8). A 

Hallatlan Alapítvány szótára tematikus 

csoportokba rendezett jeleket tartalmaz, a 

JelEsély jelnyelvi szótár jelei viszont ke-

reshetők fő kézforma, alkézforma, kivite-

lezési hely, a jel típusa, mozgás típusa, 

mozgás iránya, jelnyelvi változat terület 

szerint, valamint a felvétel típusa szerint. 

E változatos keresési szempontok nagyon 

előnyösek egy online szótár esetén, meg-

könnyítik a jelek közötti tájékozódást. A 

magyar jelnyelvi szlengszótár is video-

szótár formában, online platformon mű-

ködhet igazán eredményesen.  

 

 

   MÓDSZERTAN 

   A jelnyelvi szleng gyűjtése több szem-

pontból is eltér a beszélt, vagy írott ma-

gyar nyelvi anyag gyűjtésétől. Néhány 

gyűjtési módszer (kérdőíves vizsgálat, dik-

tafon használata) alapvetően szóba sem 
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jöhet, hogyha jelnyelvi elemeket szeret-

nénk gyűjteni, épp ezért az egyetlen rögzí-

tési mód, ami a kutatás során használható, 

a videofelvételek készítése, ez az eljárás 

viszont nem problémamentes.  

   Labov (1972, 209. o.) nevéhez fűződik 

az úgynevezett „megfigyelői paradoxon”. 

A megfigyelői paradoxon abból adódik, 

hogy a nyelvhasználók nyelvi megnyilvá-

nulásainak megfigyelésekor „Célunk, hogy 

megfigyeljük, hogyan beszélnek az embe-

rek akkor, amikor nem figyeljük őket” 

(Trudgill 1997, 49. o.). Hogyha bekapcsolt 

videokamerával érkezünk egy beszélgetés-

re, akkor valószínű, hogy az adatközlők 

eleinte nem fognak tudni természetesen 

viselkedni, zavarban lesznek, feszengeni 

fognak. Fontos minimalizálni ezt a fe-

szültséget, megpróbálni elérni azt, hogy 

megfeledkezzenek a kameráról, és a lehe-

tő legtermészetesebben viselkedjenek.   

   A megfigyelői paradoxon csökkentésé-

nek egyik módja, hogy igyekszünk olyan 

témákról kérdezni, amely a közösséget ér-

dekli és érinti. A siket közösséget például 

célszerű lehet a hallássérülésükről kérdez-

ni, arról, hogy hogyan élik meg a minden-

napokban, mennyire érzik hátránynak, mi 

a véleményük az oktatásról, mit gondol-

nak magáról a jelnyelvről, milyen tapaszta-

lataik vannak a hallókkal, stb.  

   Viszont az így születő jelnyelvi interjúk-

ból nehéz lehet kiszűrni a szleng eleme-

ket, így fontos lehet valamilyen konkrét 

módon is rákérdezni arra, hogy mit tekin-

tenek ők maguk szlengnek. Ezzel viszont 

az az alapvető probléma, hogy a szlenget 

mint nyelvészeti fogalmat valószínűleg 

nem ismeri minden siket, ha érzik is, mi 

az, nem tudnak egyértelmű definíciót adni 

(nem feltétlenül a siketségük okán). Ha 

viszont egy kész definíció ismertetése 

alapján kérünk tőlük szleng elemeket, 

nem biztos, hogy (a nyelvi nehézségeik 

miatt) eredményes gyűjtést tudunk végez-

ni. Az lehet a megoldása ennek a problé-

mának, hogyha körültekintően választunk 

adatközlőket, és minimalizálni tudjuk a 

kommunikációs nehézségeket.   

   A fent felvetett problémák minimálisra 

csökkenthetők. Az egyik megoldás az le-

het, hogyha a gyűjtést jelnyelvi tolmácsok 

segítségével végezzük el. Ők könnyen 

akadálymentesíthetik a siket-halló kom-

munikációt, és a jelenlétükben talán nem 

is olyan lámpalázasak a kamera előtt a si-

ketek. Egy másik megoldás az lehet, ha 

jelnyelvi tolmácsokkal végezzük a gyűjtést 

(tehát őket kérjük fel adatközlőnek). Va-

lószínűsíthetően ők sem szoronganak a 

kamera előtt, és a hangzó magyar nyelv-

nek is ismerik olyan jól a szerkezetét, 

hogy könnyen megértenek egy szlengdefi-

níciót, így egyszerűbben tudnak szleng 

jeleket mutatni, mint a siketek. Ennek a 

megoldásnak azonban több hátránya is 

van: a tolmácsok időbeosztása nagyon fe-

szes, nehéz olyan jeltolmácsokat találni, 

akik szívesen részt vennének egy ilyen 

gyűjtésben, ráadásul még nehezebb olyan 

jeltolmácsot találni, aki anyanyelvi szinten 

használja a jelnyelvet. 

   Harmadik lehetőségként készülhet a 

gyűjtés jelnyelvoktatók segítségével. A jel-
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nyelvoktatók elég magas szinten ismerik a 

hangzó magyar nyelvet (használniuk kell 

nap mint nap az oktatás során), és anya-

nyelvként használják a jelnyelvet is. Szív-

ügyük a jelnyelv, így szívesen segítenek az 

ilyen jellegű feladatokban, a velük való 

kommunikáció könnyebb, mint a többi 

sikettel, így tolmácsra sincsen szükség. 

Vannak nyelvészeti ismereteik, mert az 

oktatóképzés során kötelezően hallgatnak 

jelnyelvészetet, így ezen terület terminoló-

giájában is jártasak, hozzá vannak szokva 

a kamerához (általában saját óráikra is 

maguk készítik a videókat). Az anyaggyűj-

tésben tehát jelnyelvi oktatók segítségét is 

kérhetjük. Ez viszont felveti azt a prob-

lémát, hogy a jelnyelvoktatók a jelnyelv-

használó közösségen belül valamelyest 

„kibic”-nek számítanak, hiszen kevéssé 

szabályosan használják a jelnyelvet, mint a 

csoport belső tagjai (Sándor, 1995).   

   A jelnyelvi anyaggyűjtés első lépéseként 

elengedhetetlen a siketkultúra tanulmá-

nyozása, a jelnyelv minél magasabb szintű 

elsajátítása. A gyűjtés elején fontos lehet 

minél jobban bekerülni a siket közösség-

be, minél több sikettel találkozni, beszél-

getni. Ezek a beszélgetések tulajdonkép-

pen szociolingvisztikai interjúként is funk-

cionáltak, habár videofelvétel nem készült 

róluk, csak jegyzetek. A siketekkel való 

beszélgetések során kiderült, hogy legtöb-

ben nem ismerik a szleng fogalmát, nem 

tudnának definíciót adni rá.  

   Azok, akik ismerik a szleng terminust, 

és van róla fogalmuk, hogy mit jelent, di-

rekt kérdésekre is tudnak választ adni – 

például: „Milyen szleng jele(ke)t ismersz a 

…ra?” vagy „Van szleng jel a …-ra? típu-

sú kérdésekre is válaszolhatnak. Ez a gyűj-

tési módszer rávilágított arra, hogy a 

hangzó magyar nyelv szlengje és a magyar 

jelnyelvi szleng részben fedi egymást. A 

következő témakörök kerültek fókuszba a 

gyűjtés során: hallók-hallássérültek, iskola, 

ismerkedés, flört, technika, szórakozás, 

ételek, érzelmek, sport, öltözködés, külső, 

szexualitás, vita, emberi kapcsolatok, be-

tegség, testrészek, hobbi, tudatmódosító 

szerek.  

   Időnként nehézséget okozott a jelek 

szleng voltának eldöntése, például a szi-

tokszavak (azaz „szitokjelek”) esetében, 

de végül – az adatközlők véleményére 

alapozva – ezek is bekerültek a korpusz-

ba. Az összegyűjtött jelekről lista készült, 

ez szolgál a szótár alapjául. 

   Ötven jel összegyűjtése után elkezdő-

dött a jelnyelvi szótár készítése. A jelnyel-

vi szlengszótár (Net9) szócikkeinek felépí-

tése csak részben illeszkedhet a klasszikus 

nyomtatott szótárak szócikkeinek felépí-

téséhez. Mivel a szótár egyrészt jelszleng-

magyar kétnyelvű szótár, másrészt egy-

nyelvű jelnyelvi szótár is, a szócikkekben 

szerepel: 

 

 a szlengjel neve,  

 videofelvétel a jelről,  

 a szlengjel neutrális megfelelőjének 

neve (amennyiben van),  

 videofelvétel a szlengjel neutrális meg-

felelőjéről, 

 a szófaj,  



 

 

OXIPO 

 

 

 
93 

 

 a jelentésárnyalat (ahol megállapítha-

tó), 

 mind a szlengjelet mind annak neutrá-

lis megfelelőjét tartalmazó példamon-

datok. 

   Lehetnek olyan szócikkek, ahol a 

szlengjel neutrális megfelelője a jelentés-

megadásban segít, lehetnek olyan szócik-

kek, ahol a neutrális pár csak a kontraszt 

miatt szerepel, és lehetnek olyan szócik-

kek is, ahol nem lesz a szlengjelnek neut-

rális megfelelője, itt a példamondat segít a 

jelentésmegadásban.  

   Mivel a hangzó és a jelnyelvi szleng csak 

részben fedi egymást, adódhatnak fordítá-

si problémák. Előfordulhat, hogy a 

szlengjelnek van szleng megfelelője a 

hangzó nyelvben, viszont előfordulhat, 

hogy csak körülírással adható meg a jelen-

tése, ilyenkor pedig nehezen érzékeltethe-

tő a fordításban a stílusárnyalat. Ebben az 

esetben példamondatok segíthetnek, így a 

fordításbeli problémák ellenére is meg-

győző lesz az, hogy az adott jel a jelnyelv-

ben szlengnek minősül.  

   A szótárba jelkapcsolatok is kerülhet-

nek. A jelnyelvi szótárakra általában jel-

lemző, hogy a szavakat tematikus cso-

portba rendezve dolgozzák fel. Megjegy-

zés: a hangzó nyelvi szlenget feldolgozó 

szótárak közül is létezik olyan, amely te-

matikus csoportokba rendezi a gyűjtött 

anyagot (például: Hoffmann, 1996). En-

nek az az előnye, hogy egyszerűbben átte-

kinthetők egy-egy témakör szavai, viszont 

mindig felveti azt a problémát, hogy bi-

zonyos elemek nem férnek bele egy kate-

góriába sem, így általában születik egy 

„egyéb” kategória. Ezt elkerülendő maga 

a jelnyelvi szlengszótár a szócikkeket a 

szleng jelek hangzó magyar nyelvi megfe-

lelőinek alfabetikus sorendjében dolgozza 

fel. 

   A jelnyelvi szótárakra általában jellem-

ző, hogy a szavakat tematikus csoportba 

rendezve dolgozzák fel. Ennek az az elő-

nye, hogy egyszerűbben áttekinthetők 

egy-egy témakör szavai, viszont mindig 

felveti azt a problémát, hogy bizonyos 

elemek nem férnek bele egy kategóriába 

sem, így általában születik egy „egyéb” ka-

tegória. Ezt elkerülendő a jelnyelvi szleng-

szótár a szócikkeket alfabetikus sorend-

ben dolgozza fel. Mivel minden egyes 

elem kereshető, a tematikus csoportosítás 

hiánya nem jelenthet problémát.  

 

 

   ZÁRÓGONDOLATOK 

   A hazai jelnyelvi szleng még kevéssé ku-

tatott, korábban nem készült még sem 

nyomtatott, sem digitális formában gyűj-

temény a magyar jelnyelv szleng jeleiről. A 

jelnyelvi anyaggyűjtés némileg eltér a 

hangzó nyelvi anyaggyűjtéstől: nagyobb 

szerepet kap például a megfelelő digitális 

eszközök használata, s az adatközlők kö-

rültekintő kiválasztása. A jelnyelvi oktatók 

segítsége rendkívül hasznos lehet az ilyen 

jellegű gyűjtések során. A jelnyelvi szótá-

rak készülhetnek nyomtatott, vagy online 

formában, az online változat számos elő-

nye miatt a magyar jelnyelvi szlengszótár 

(Net9) is ilyen módon készül.   
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   A magyar jelnyelv szleng elemeinek to-

vábbi gyűjtése és a szótár folyamatos fej-

lesztése mellett számos kérdés vizsgálatára 

nyílhat még lehetőség a jelnyelvi szlenggel 

kapcsolatban. Például: 

   1) Egy-egy szlengjel idegen jelnyelvből 

átvett jövevényjel-e, vagy belső keletkezé-

sű? 

   2) A jeleknek van-e neutrális megfelelő-

je, vagy sem? 

   3) A jel esetleges neutrális párjához ké-

pest a kollokviális/szleng jel milyen elté-

rést hordoz? 

   4) A hét magyar jelnyelvjárás melyiké-

ben használják a jeleket? 

   5) Hol használnak hasonló jelentéstarta-

lommal más jelet? 

   6) A szlengjel más jelentésben is haszná-

latos-e? 

   Felmerülnek még a kollokviális és 

szleng jelekkel kapcsolatban egyéb kérdé-

sek is, például hogy a siketiskolákban ho-

gyan alakul a jelnyelvi szleng, hogy van-

nak-e tipikus használói a szlengnek, hogy 

van-e eltérés a siket családba született és a 

halló családba született siketek jelnyelvi 

szlenghasználatában.  
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   Absztrakt 

   Mesterséges intelligencia, pszichológiai hadviselés, az emberi információfeldolgozás 

hatékonyságának növelése és a Földön kívüli emberi élet életkörülményeinek biztosítása 

– az V. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia (Debrecen, 20.03.2020-01.05.20) e 

négy téma köré csoportosult. 
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   Abstract: 

   ROBOTS, WARFARE, LEARNING, AND SPACE CONQUERCE 

   – THE V. INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE 

   Artificial intelligence, psychological warfare, increasing the efficiency of human 

information processing and ensuring the living conditions of extraterrestrial human life 

– the 5th International Interdisciplinary Conference (Debrecen, 15.03.2020-01.05.2020) 

was grouped around these four themes. 
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   Mesterséges intelligencia, lélektani had-

viselés, a humán információ feldolgozás 

hatékonyságának fokozása és a Földön 

kívüli emberi élet létfeltételeinek biztosí-

tása – az idén e négy téma köré csoporto-

sult az V. Nemzetközi Interdiszciplináris 

Konferencia. A COVID-19 koronavírus-

betegség által okozott világjárvány miatt a 

rendezvény személes jelenlét nélküli e-

konferencia formájában valósult meg. 

Ennek következményeként az eredetileg 

2020.03.20-ára és egy naposra tervezett 

konferencia másfél hónapon át (2020. 

03.15-től 2020.05.01-ig) tartott. 

 

   HAZAI ÉS NEMZETKÖZI  

   TUDOMÁNYOS ÖSSZEFOGÁS  

   A konferencián 16 ország 274 résztve-

vőjének 202 előadása fókuszált a fent em-

lített témákra. Az ötödik alkalommal 

megvalósuló non-profit rendezvény egyik 

jellegzetessége volt, hogy szervezői köre is 

tükrözte a tudományos sokszínűséget (1. 

ábra, lásd még: Mező és Mező, 2020a).  

 

 

   1. ábra: Az V. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia résztvevői (országonként) és szervezői 

köre. Forrás: Kocka Kör 
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   A főszervező Kocka Kör Tehetséggon-

dozó Kulturális Egyesület mellett ugyanis 

a szervezők között éppúgy megtalálhatók 

akadémiai partnerek – a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Debreceni Akadémiai Bi-

zottsága, illetve az MTA Miskolci Aka-

démiai Bizottságának Pszichológiai Szak-

bizottsága –, mint hazai egyetemek – 

Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 

Programja, Debreceni Református Hittu-

dományi Egyetem, Eszterházy Károly 

Egyetem – vagy éppen határon túli egye-

temek – a szlovákiai Nagyszombati Egye-

tem, a Romániában működő Partiumi Ke-

resztény Egyetem, valamint a szerbiai Új-

vidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Taní-

tóképző Kara –, illetve cégek – a Digital 

Forensic Pro Csehországból és a hazai 

K+F Stúdió Kft. – és civil szervezetek – a 

Professzorok az Európai Magyarországért 

Egyesület. A szervezői kör a konferencia 

meghirdetésétől a konferencia beszámo-

lók közreadásig terjedően is részt vett a 

szervezésben, népszerűsítésben (Net1-6). 

  A konferencia több szempontból is 

rendhagyó volt – az alábbi fejezetekben 

áttekintjük sajátosságait.  

 

 

   A VILÁG TALÁN ELSŐ „HIRTE- 

   LEN  FELINDULÁSBÓL   ELKÖ- 

   VETETT”     KONFERENCIASO- 

   ROZATA 

   Az évente egy alkalommal megrende-

zésre kerülő konferenciasorozat 2016-ban 

indult – amikor a Kocka Kör elnöke, dr. 

Mező Ferenc pszichológus, mintegy fél-

óra alatt összehívta a kezdőrendezvény 

nemzetközi szervezői körét. Az apropót 

egy telefonhívás adta. Egy hallgató kereste 

fel a Kocka Kört azzal a problémával, 

hogy nem jut (tudományos karrierje 

szempontjából fontos) nemzetközi konfe-

rencia részvételi lehetőségekhez, mivel 

azok megfizethetetlenül drágák számára. 

Az elnök úr a társalgást követően egy fél-

óra múlva már vissza is hívta a hallgatót: 

örömmel jelezte, hogy az USA, Ausztrália 

és több európai országból verbuvált szer-

vezői körrel 2016-ban megrendezésre ke-

rülhet az I. Nemzetközi Interdiszciplináris 

Konferencia. Így jött létre az azóta évente 

ismétlődő rendezvénysorozat. 

   A rendezvény sajátosságai már az első 

alkalommal kialakultak. Fontos volt az 

interdiszciplináris és a nemzetközi jelleg, 

és az, hogy elérhető áron – ingyen! – le-

hessen részt venni a rendezvényen. Ez 

magával hozta azt is, hogy bevétel és ren-

delkezésre álló forrás hiányában önkéntes, 

non-profit tudománysegítő együttműkö-

désre van szükség a megvalósítás során. A 

résztvevők által megfogalmazott igény 

volt továbbá a publikációs lehetőség is. 

Ezt részben gyűjteményes kötettel, de a 

2020-as rendezvénytől kezdve három in-

terdiszciplináris e-folyóirat médiatámoga-

tásával sikerült megvalósítani. E folyóirat-

ok a K+F Stúdió Kft. által gondozott 

„OxIPO”, „Mesterséges Intelligencia” és 

„Lélektan és Hadviselés” című, nyílt hoz-

záférésű interdiszciplináris e-folyóiratok.   

   Már az induláskor kiderült, hogy a kon-

ferencia szélesebb igényt elégít ki: az első 
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alkalomtól kezdődően oktatók, kutatók is 

bekapcsolódtak a doktoranduszok és hall-

gatók mellé előadónak. A Debreceni 

Egyetem Tehetséggondozó Programja 

pedig  – dr. Varga Zsolt tudományos 

igazgató és drs. Mándy Zsuzsanna prog-

ramkoordinátor aktív bekapcsolódásával – 

a kezdetektől fogva támogatta a rendez-

vénysorozatot.  

 

   INTERDISZCIPLINÁRIS  

   SZEMLÉLET 

   Egy-egy diszciplina művelői általában 

saját tudományterületük szakmai folyóira-

taiban, tudományos rendezvényein szok-

ták közreadni kutatási eredményeiket, né-

zeteiket. Ez a tudományos közlés hagyo-

mányos, elengedhetetlenül fontos, ráadá-

sul praktikus formája. Vitathatatlan, hogy 

egyazon téma iránt érdeklődő kutatók 

eszmecseréjét, szakmai kapcsolataik meg-

erősítését esetleg kialakítását az adott terü-

leten kutató különböző generációk párbe-

szédét az unidiszciplináris konferenciák 

elősegíthetik. 

    Jelen konferencia azonban az interdisz-

ciplináris érdeklődésű kutatók számára 

kívánt fórumot biztosítani. A Nemzetközi 

Interdiszciplináris Konferenciasorozat 

szakított a hagyományos, egyetlen tudo-

mányágon belüli megközelítéssel, annak 

érdekében, hogy elősegítse a legkülönbö-

zőbb tudományágak képviselői közötti 

párbeszédet.  Így lehetőség nyílt arra, 

hogy megismerhessék egymás kutatási té-

máit, eredményeit  például a jog- és az or-

vostudomány, a pedagógia és a pszicholó-

gia, az irodalom és a médiatudomány, az 

informatika és a természettudományok 

képviselői.  

   Az interdiszciplináris sokszínűség min-

den előnye mellett azonban kérdésként 

merült fel, hogy miként lehet megvalósí-

tani azt, hogy az egymástól eltérő tudo-

mányterületek egymástól függetlenül mű-

ködő előadói tematikusan mégis kapcso-

lódjanak egymáshoz. A megoldást a szer-

vezők által megadott központi témák je-

lentették, amihez a résztvevőknek kapcso-

lódniuk kellett legalább egy távoli asszoci-

áció erejéig. Így lehetőség nyílt arra, hogy 

például a szarvasmarha tenyésztésről, a 

tehetséggondozásról, az irodalomtörténet-

ről, a nemzetközi jogról stb. értekező 

résztvevők elgondolkozzanak azon és rá-

mutathassanak arra, hogy témájuk hogyan 

kötődik mondjuk a „Földön kívüli humán 

életfeltételek biztosítása” témához. Olyan 

kérdések és válaszok (esetleg új kutatási 

irányok, együttműködések) merülhetnek 

így fel, amelyek az adott szűkebb disz-

ciplina esetében nem feltétlenül kerül-

nének egy kutató figyelmének középpont-

jába.  

 

 

   Néhány példa: 

   Milyen nehézségekbe ütközhet egy 

Hold- vagy Marsbéli állattenyésztő 

farm a jövőben?  

   Hogyan lehet terraformálás-témára 

komplex tantárgyi megközelítésű te-

hetséggondozó programot tervezni?  

   A tudományos-fantasztikus iroda-

lomban milyen megoldások találhatók 
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űrvárosok, -kolóniák létrehozásával 

kapcsolatban?   

   Milyen nemzetközi és űrjogi vonat-

kozásai lehetnek más égitesteken tör-

ténő nemzeti vagy nemzetközi jellegű 

települések, társadalmak létrehozásá-

nak?   

   
 

 

 A tudományági sokszínűség közötti ösz-

szekötő kapocsként (a konferenciasorozat 

előző négy alkalmához hasonlóan) az idén 

is azt kérték a szervezők az előadóktól, 

hogy legalább egy gondolat erejéig villant-

sák fel, hogyan kapcsolódik saját előadá-

suk a szervezők által megadott átfogó té-

makörökhöz. Az idei témakörök: „Mes-

terséges intelligencia”, „Lélektan és hadvi-

selés”, „Humán élet a Földön kívül”, illet-

ve a humán információfeldolgozás haté-

konyságának fokozását célzó kutatásokat 

összefogó „OxIPO” elv. 

 

 

   MESTERSÉGES  

   INTELLIGENCIA 

   A konferencia résztvevői rámutattak 

például a mesterséges intelligencia (MI) 

szereplehetőségére az orvosi diagnoszti-

kában, terápiában, képzésben és kutatás-

ban (legyen szó akár rákkutatásról, Alz-

heimer-kórról vagy sportsérülésekről) 

vagy éppen a fizika terén a részecskekuta-

tásban, az anyagtudományban, a matema-

tikában, hálózatkutatásban. A reflexiók 

választ kerestek olyan kérdésekre, mint: 

Hogyan segítheti az MI a jelnyelvi tolmá-

csolást, a tanulásban akadályozott gyer-

mekek és/vagy a tehetségesek támogatá-

sát? Miként segíthetik robotok a precíziós 

mezőgazdaságot? Ki vagy MI vezeti a jö-

vő autóit, s ha baleset történik, akkor kié a 

jogi felelősség? Rámutattak, hogy a hulla-

dékgazdálkodástól, az e-sporton és sport-

pszichológián át a szociális szövetkezetek 

irányításáig vagy éppen Luxemburgi 

Zsigmond huszita hadjáratainak kutatásá-

ig számos területen lehet hatékony eszköz 

a mesterséges intelligencia. Felmerült 

azonban az is, hogy az emóciók jelentik az 

MI korlátait: a szorongást vagy az örömöt 

éppúgy csak imitálni tudják a napjainkban 

ismert MI-k, mint az impresszionalista 

művész alkotóvágyát. Részleteket lásd: 

Mező és Mező (2020b) tanulmányában. 

 

 

   LÉLEKTAN ÉS HADVISELÉS  

   E témakört tekintve is sokféle elgon-

dolkodtató felvetés fogalmazódott meg. 

Néhány szemelvény ezek közül: felmerült, 

hogy a time-lapse videomikroszkópos el-

járás (az a technológia, amivel többek kö-

zött a sebbe került szén nanocsövek 

aggregációjának hatása vizsgálható a szem 

szaruhártyájának regenerációja során, s 

amit citotoxikológiai vizsgálatokhoz is 

használnak) egyben alkalmas hadmozdu-

latok megfigyelésére, nyomon követésére 

is. Vagy: a száradásos repedezettség vizs-

gálatával kapcsolatos eredmények hozzá-

járulhatnak a hadiipar által felhasználható 

mechanikailag ellenálló anyagok fejleszté-

séhez. Az erényelméletekkel, ítélkezés-
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elmélettel foglalkozó kutatás a parancstel-

jesítés, megtagadás témaköréhez kapcso-

lódhat (mentesíti-e a parancs a katonát a 

tetteivel járó erkölcsi felelősség alól?). A 

szorongáskutatás a katonákat (továbbá: 

tűzoltókat, rendőröket stb.) érő distressz 

megelőzéséhez, kezeléséhez járulhat hoz-

zá. A lélektan és hadviselés legközvetle-

nebb asszociációja: a lélektani hadviselés, 

amely erősokszorozó hatású nem kineti-

kus, nem halálos fegyvernek tekinthető. A 

kognitív képességek pszichológiai kutatá-

sának hadtudományi korre-látuma: az első 

intelligenciatesztek katonai alkalmazásra 

készültek. Az e-sport a kiképzésben is fel-

használható. A lélektani hadviselés közvé-

leményt, -hangulatot formáló eszközei af-

rikai nők és férfiak családtervezéssel (ko-

rai gyermekvállalás elkerülése, biztonságos 

szex, nők jogai stb. kérdésekkel) kapcsola-

tos attitűdjeink formálásában proszociális 

céllal is alkalmazhatók. Zrínyi Miklós 

„Szigeti veszedelem” című műve kapcsán 

pedig felmerült az irodalmi és történelmi 

szövegek és a honvédelmi alapismeretek 

oktatása közötti kapcsolat lehetősége. 

Részleteket lásd: Mező Katalin és Mező 

Péter Dániel (2020) írásában. 

 

 

 

   HUMÁN ÉLET  

   A FÖLDÖN KÍVÜL 

   A legfuturisztikusabbnak tűnő témával 

kapcsolatban is születtek figyelemre méltó 

asszociációk a konferencián: az orvostu-

domány művelői körében az űrhajósok 

fizikai alkalmassága, a földön kívüli kör-

nyezet egészségkárosító hatásai. A nö-

vényélettani folyamatok megismerése és 

befolyásolása segíthet egy űrhajóhoz ha-

sonló zárt rendszerben a humán életfelté-

telek legalább részben történő megterem-

tésében. A növények életfolyamatainak 

akár kismértékű stresszelése is hasznos 

anyagok termelését idézheti elő, ami nem 

földi környezetben is hozzájárulhat az 

emberi egészség megőrzéséhez és a táp-

lálkozáshoz. Jogi vonatkozás, hogy az űr 

„betelepítése emberekkel” a már most is 

létező űrjogban jelentős módosításokat 

fog eredményezni. Űrbázisok, -kolóniák 

létrehozása máskülönben diákoknak szóló 

tehetséggondozó programok témája is le-

het. Pedagógiai, pszichológiai jellegű ész-

revétel például, hogy szorongás éppúgy 

jelentkezhet az űrben, mint a Földön 

(sőt!), illetve a kognitív képességek fejlesz-

tése, a tantárgypedagógia, a tanulók moti-

válása a holdbéli pedagógusoknak is ál-

matlan éjszakákat fog okozni (bár ők 

rosszabbul járnak földi kollégáiknál, mivel 

kb. két hetesek a holdbéli éjszakák). A 

Földön kívüli környezet nem fogja kímél-

ni a jövő űrjárműtervezőit sem, ahogy az 

űrhulladék kezelése is gondot fog jelente-

ni. Az irodalom oldaláról felmerült, hogy 

az írók alkotó fantáziájának termékei, akár 

az űrtechnológia realitásában önthetnek 

formát, illetve, hogy a diákok által nem 

feltétlenül kedvelt klasszikus vagy kortárs 

művek, miként ölthetnek új köntöst (űr-

ruhát?). A gyógypedagógia terén a fogya-

tékos embertársaink közösségbe történő 
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beilleszkedése, integrációja kapcsán me-

rült fel a hosszú űrutazásról hazatérő jö-

vőbeli űrhajósok társadalomba történő 

beilleszkedésének problémája.  

 

 

   OxIPO 

   Az OxIPO-pojekt célja a humán infor-

máció feldolgozás hatékonyságának foko-

zása. Az OxIPO egy mozaikszó, aminek 

betűi az infomrációfeldolgozás fő kom-

ponenseire utalnak, ezek: input (informá-

cióbemenet), proces (inforrációfeldolgo-

zás), output (kimenet), organizáció (az 

információfeldolgozó folyamat spontán 

vagy tudatos szerveződése/szervezése). E 

séma alkalmazható például a tanulás neu-

rológiai, kognitív képességbeli, tanulás 

módszertani (2. ábra), oktatástechnológiai, 

személyiségfejlődésbeli, neveléstörténeti 

stb. elemzésekor, a diagnosztika/terápia 

tervezésekor, valamint a tudományos ku-

tatások széles körében is. 

 

 

   2. ábra: Tanulási stratégiák az OxIPO-

modell alapján. Forrás: Mező F. 

 

 

   ZÁRÓGONDOLAT  

  Mindent egybevetve az V. Nemzetközi 

Interdiszciplináris Konferencia megvalósí-

totta a tervezett feladatait: izgalmas, sok-

színű fórumot biztosított résztvevői szá-

mára. 

   Noha személyes jelenléttel megvalósuló 

konferenciát a COVID-19 vírus-betegség 

kapcsán kialakult helyzet miatt nem volt 

lehetséges megszervezni, a világháló még-

is lehetőséget nyújtott a tudományos esz-

mecserére, a különböző diszciplinák kép-

viselői közötti párbeszédre. 

   A konferencia lehetőséget adott a Nem-

zeti Tehetség Program támogatásával 

megvalósuló NTP-PKTF-19-0002 és 

NTP-NEER-19-0016 projektekben részt-

vevő fiatalok konferencia tapasztalatainak 

bővítésében is. A konferencia révén a 

résztvevő fiatal kutatók (és tulajdonkép-

pen a tapasztalt, senior kutatók is) telje-

sítményre ösztönző dúsító, gazdagító 

programban vehettek részt, aminek ered-

ményeként eggyel nőhetett a nemzetközi 

konferencia szerepléseik száma (több 

résztvevőnek e rendezvény jelentette az 

első ilyen jellegű tapasztalatot!), illetve le-

hetőséget kaptak publikációik megjelente-

tésére is.   

 
 

   A VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Kon-

ferencia megrendezését 2021. márciusára ter-

vezi a Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturá-

lis Egyesület. A rendezvényről 2021. januárjá-

tól a Kocka Kör  www. kockakor.hu, illetve a 

K+F Stúdió www.kpluszf.com oldalain lesz 

található bővebb információ. 
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   Végül a Nemzetközi Interdiszciplináris 

Konferencia-sorozat egy lényeges sajátos-

ságát is érdemes kiemelni: az életkori és a 

tudomány fokozatbeli nyitottságot. Ez 

lehetőséget ad a fiatal kutatóknak olyan 

szakmai kapcsolatok kialakítására, ame-

lyek hosszú távon meghatározhatják pá-

lyafutásukat, kutatási hatékonységukat 

Másrészt a tapasztalt kutatóknak lehető-

sége nyílik fiatal tehetségek megismerésé-

re, s mentorálására. 
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   A Gyermekek, Tanárok, Iskolák Egykoron 

és Ma című tanulmánykötet Németh And-

rás és Pukánszky Béla szerkesztésében je-

lent meg 2017-ben. A kötetben a nevelés-

tudomány olyan jeles kutatóinak és pro-

fesszorainak  tanulmányait olvashatjuk, 

mint Garai Imre, Golnhofer Erzsébet, 

Szabolcs Éva, Hegedűs Judit, Kéri Kata-

lin, Mikonya György, Nagy Péter Tibor, 

Németh András, Nóbik Attila és Pehő 

Villő.  

   Garai Imre Teleki Pál, a báró Eötvös József 

Collegium curátora című munkájában rávilá-

gít a Collegium szerepére a magyar közép-

iskolai tanári szakma kialakulásában a 19-

20. század derekán, amely a dulaizmus tu-

dós tanárképzésére épült. A tanulmány 

részletesen bemutatja Teleki Pál Collegi-

um Curátori tisztségére történő kinevezé-

sének körülményeit, ahol az első világhá-

borút követő országos szinten így a Col-

legiumban is jelentkező nehézségekkel 

kellett szembenéznie. A tanulmány műve-

lődéstörténeti szempontból is fontos ada-

lékul szolgál. Garai Imre tanulmányában 

végig követhetjük a Collegium Teleki Pál 

törekvését a Cullegium autonómiájáért. 

   Golnhofer Erzséber és Szabolcs Éva A 

hagyományok megszakítása, átértelmezése a pe-

dagógiai tankönyvekben az ötvenes évek első felé-

ben című munkájukban részletesen olvas-

hatunk a pluralizmus a második világhá-

ború utáni időszakban a pedagógia terüle-

tén való pluralizmus felszámolásáról. A 

tanulmányban körvonalazódik a szovjet 

pedagógia hazai megjelenésének aspektu-

sai, majd pedig eljutunk a szovjet pedagó-

gia kizárólagosságához. Itt olvashatunk a 

hazai neveléstudomány átalakulásának fo-

lyamatáról, amelyet szovjet mintára alakí-

tották át. 

   A könyvben széles körűen és külön-

böző történelmi korokból emelkednek ki 

a neveléstudomány, neveléstörténet egyes 

vonatkozásai. Hegedűs Judit Nők az isko-

lák élén a 19. századi Magyarországon című 

tanulmányában eme korszak első iskola-

igazgatónőinek szerepköreibe vezeti be az 

olvasót. A téma vezető fonala a női 

emancipációs mozgalmak hajtóereje, hi-

szen e mozgalmakban kitüntetett szere-

pük volt. A tanulmány széleskörűen tárja 

fel az igazgatónők feladatait, nem pusztán 

a klasszikus értelemben vett vezetői egyé-

niséget értjük, hanem sokkal összetettebb, 

egyfajta írói, publicisztikai szerepköreiket 

is feltárja a tanulmány. A tanulmáni to-

vábbi részében az igazgatónők közéleti 

szerepeiről olvashatunk, amelyben a szer-

ző rámutat arra, hogy milyen presztízzsel 

bírt és a társadalmi ranglétrán milyen he-

lyet foglaltak el e tevékenységet képviselő 

nők a 19. század végén.  

  Kéri Katalin Egy páratlan gyerekkortörténeti 

forrás a reneszánsz korból: Vives latin nyelv-

könyve című írásában mutatja be az 1492-

ben, Valenciában született Juan Luis 

Vives-t és a címben is említett latin nyelv-

könyvét. Vives műve a 16. század elején 

élő gyermekek mindennapjaiba, kérdéskö-

reibe is bepillantást nyújtó dialógusokból 

áll. Módszertanát tekintve korát meghala-

dónak tekinthető szerzőről van szó sze-

mélyében, aki például előtérbe helyezte 
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beszédcentrikusságot és túllépett azon a 

korabeli nyelvtanítási állásponton, misze-

rint a nyelvtanulás legüdvözítőbb módja 

korábbi szerzők nyelvi fordulatainak reci-

tálása, utánzása. E latin nyelvkönyv kurió-

zuma az is, hogy noha 1539-es első meg-

jelenése óta több száz későbbi kiadása is-

mert és világszerte használatba került, 

azonban magyar nyelvű fordítása a mai 

napig nem létezik. A mű időtálló vonat-

kozásait jól tükrözi Kéri Katalin (idézett 

mű 49. oldalán) tett megjegyzése is: „A 

dialógusok szövegei szerint a gyerekek 

többsége Vives idejében is hasonlóképpen 

vélekedett az iskoláról, mint manapság: 

aki már bent volt, kifelé igyekezett, a ki-

csik képzeletében viszont ez a hely maga 

volt a mennyország, a káprázatos csodák 

birodalma...” .  

   Mikonya György Szempontok az egyetemi 

nációk kutatásához című írásában először is 

a nációk fogalomkörével ismerkedhetünk 

meg, amelyek egyetemként mást jelentést 

hordoznak magukban. A tanulmány lé-

pésről lépésre vezeti be az olvasót a náci-

ók szerveződésébe, majd pedig kezdeti 

törekvéseikről kaphatunk képet. A szerző 

az egyes európai egyetemek és a nációk 

kapcsolatának rendszerét mutatja be. Így a 

párizsi, magyar vonatkozásban a pécsi, 

bolognai egyetem példáját mutatja be az 

egyetemi nációk kutatásával kapcsolatban. 

A tanulmány végigvezeti az olvasót a prá-

gai egyetemen történt nációk okozta inci-

densen, majd a tanulmány befejező részé-

ben a bécsi egyetem példáján jeleníti meg 

a szerző a nációk megszűnésére. 

   Nagy Péter Tibor Magyar Állami Okta-

táspolitika – a középkorban című tanulmá-

nyában a szerző álláspontja szerint kissé 

rendhagyóan hangozhat az oktatáspolitika 

szakkifejezés ebben a kontextusban. Nagy 

Péter Tibor munkájában az oktatáspoliti-

kát az állam és az egyház viszonyának 

megvizsgálásával vezeti fel. Ezt követően 

az állam oktatáspolitikai eszközeire helye-

ződik a hangsúly és a kolostori és káptala-

ni iskolák állammal való kapcsolatrend-

szerébe nyerhetünk betekintést. A tanul-

mányban az államhoz való viszonyulást 

több szempont mentén vizsgálja a szerző: 

újabb módszerek alkalmazása az oktatás-

ban, állam és értelmiség kapcsolata.  

   Németh András Az életreform-kommunák 

és a reformpedagógiai közösségi nevelés elveinek 

forrásai és 19. századi előzményei című mun-

kájában az életreform terminus magyará-

zatával kezdődik, amely a 19. század azon 

mozgalmainak összefoglaló definiálására 

szolgál, amelyek elsősorban Nyugat-

Európában és Amerikában a modernizá-

ciókritikai mozgalmak összefoglalójaként 

szerepel. A tanulmányban a szerző a 

kommunamozgalom történeti gyökereitől 

vezeti az olvasót egészen az ókor, közép-

kor idejétől a romantika életérzéséig. Ezt 

követően a 19. századi előzményekről ol-

vashatunk, ahol az ipari forradalom kö-

vetkezményeinek hatásait mutatja be. A 

tanulmány az összegzésben rámutat a 20. 

század kezdetén kibontakozó életreform 

kibontakozó kommunáira. 

   A dualizmus kori tanítóképzős nevelés-

történeti tankönyveinek kialakulásáról, 
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forrásairól írt tanulmányt Nóbik Attila 

Tanítóképzős neveléstörténeti tankönyveink a 

dualizmus korában címmel. A szerző rávilá-

gít arra a területre, miszerint a neveléstör-

téneti tankönyveknek kiemelkedő szere-

pük van a népoktatási rendszer bemutatá-

sában és a pedagógiai klasszikusok meg-

ismertetésében.  

   A tanulmánykötetet érdemes átlapozni 

azoknak a kutatóknak is, akik a zenei ne-

velés történetével foglalkoznak munkájuk 

során. Pethő Villő Kodály zenei nevelési kon-

cepciójának értelmezési lehetőségei című mun-

kájában. A szerző munkájában részletesen 

kitér a koncepció pedagógiai sajtóban tör-

ténő megjelenések fontosságára, valamint 

arra az aspektusra, hogy a zenei nevelés 

miként jelenik meg a különféle pedagógiai 

koncepciókban és iskolakísérletekben. Itt 

kulcskérdésként szerepel a zenei nevelés 

szerepe. A tanulmányban a reformpeda-

gógiai kiemelkedő alakjainak munkáját ve-

ti össze a szerző Kodály Zoltán zenei ne-

velési koncepciójával.  

   A 19. században megjelenő egészségne-

velésre vonatkozó ismereteket öleli fel 

Pukánszky Béla A testi-fizikai nevelésre, illet-

ve az egészségnevelésre vonatkozó ismeretek meg-

jelenése és kanonizálódása a 19. század első év-

tizedeinek magyar neveléstani kézikönyvekben 

címmel megjelent tanulmányában. A téma 

megközelítését Pukánszky Béla a 18-19. 

századi Magyarországon megjelent neve-

léstanok és gyakorlati pedagógiai kézi-

könyvek szerzőivel vezeti fel, mint például 

Szilasy János, Perlaki Dávid, Tóth Pápai 

Mihály, Zákány József. A szerző ismerteti 

tanulmányában a testi nevelés megjelené-

sének lépéseit a pedagógiában.  

   Időben előrébb viszi az olvasót Rébay 

Magdolna Az általános iskola megszervezésé-

ről szóló rendelet hatása a budapesti református 

iskolákra című tanulmánya. A szerző ta-

nulmányában kitér a Dunamelléki refor-

mátus egyházkerülethez tartozó iskolák 

történetére. A tanulmány irányt ad az is-

kolák átszervezésének felekezeti viszo-

nyokban is megjelenő motívumaihoz. A 

tanulmány azon része, amely a budapesti 

református általános iskolák 1945-1948 

közötti történetét tárja fel, részletes leírást 

tartalmaz az iskolaalapítás körülményeiről, 

és a tanulók létszámainak alakulásával 

kapcsolatban a források tükrében.  

   A tanulmánykötetben Sáska Géza Em-

bernek lenni sötét időkben című munkája rávi-

lágít a marxizmus és leninizmus eszméjé-

vel átszőtt szocialista neveléstudomány 

egyes vonatkozásaira. A szerző a munká-

jában ismerteti a magyar neveléstudomány 

pártszerű tudománnyá alakulását. Sáska 

Géza írásában rámutat arra a lényeges 

pontra is, miszerint a politika a marxiz-

mus és leninizmus jegyében miként szólt 

bele a tudományba, majd pedig ennek az 

ideológiának hanyatlását láthatjuk.  

   Ugrai János Felbiger és az ausztriai tevé-

kenysége címmel megjelent tanulmányában 

megismerhetjük az osztrák népoktatás 

döntően Felbigerhez köthető fordulatát a 

18. század derekán. Ausztriában a népok-

tatásban bekövetkező változások Felbiger 

1774-es meghívásának eredménye lesz. A 

szerző a tanulmányában részletesen átte-
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kinti a kisiskolák sorsának alakulását és 

kitér a jozefinizmus évtizedeiben működő 

elemi iskolázás alakulásra, valamint a lá-

nyok nevelésének kérdéseire is.  

   A tanulmánykötetet Vincze Beatrix A 

kertmotívum Németh László pedagógiai és életre-

form/koncepciójában című tanulmánya zárja. 

Németh László széles látókörű személyi-

ség volt, noha nem nevezhetjük reform-

pedagógusnak, mégis sokat tett a Horthy- 

rendszerben a kultúra továbbadásáért. 

Vincze Beatrix tanulmányában megismer-

hetjük Németh László reformpedagógiai 

koncepcióját, és az életreform kert-

motívum egymáshoz való összekapcsoló-

dását. A tanulmány irányt ad a magyar vi-

szonyokra nézve is, ugyanis Németh 

László pedagógiai reformjával egyúttal a 

magyarság életreformját is megalkotta. 

 

 


