
JELENITS ISTVÁN

Született 1932-ben. Ma·
gyar és hittan szakos pia
rista tanár. írásai - előbb

Tótfalusy István néven,
később saját nevén 
negyven éve jelennek
meg a Vigiliában.

Hozzászólás
egy rég gyfírfíző

eszmecseréhez
1. Nagy érdeklődésseiés örömmelolvastam a Vigilia júniusi szá
mában Emberkép és közoktatás gyűjtőcím alatt közreadott írásokat.
Lelkiismeretemet különösen Kamarás István néhány mondata moz
gatta meg: "A NAT-ba bekérült emberismeretet - írja - a peda
gógus-társadalom döntő többsége elfogadta. Nagy kár, hogy a
NAT-ról (vagyis a NAT-ba bekerült múveltséganyagról, értékekről

és követelményekről) szóló vita helyett a NAT ürügyén kirobbant
oktatáspolitikai, politikai és ideológiai vitára került sor, így aztán
viszonylag kevés érdemi kritikával találkozhattak a NAT készítői,

köztük jómagam is, pedig nagyon számítottunk a korrekcióra kész
tető szakvéleményekre. Számomra különösen fájdalmas volt, hogy
az egyházi iskoláktól alig-alig érkezett reflexió. Ehhez képest meg
lepő magabiztossággal (és minimális tájékozottsággal) bírálták a
NAT-ot, a NAT értékekkel szembeni közömbösségét" (436.).

Ha ezt Kamarás István így érzi, az valóban "különösen fájdal
mas". Magyarázatul hadd hívjam föl a figyelmét néhány dologra,
amelyre úgy látszik nem gondolt, s ami talán olvasóinak sem jut
rögtön eszébe. Kamarás István a NAT Ember és társadalom című

fejezetének Emberismeretként megjelölt szakaszát dolgozta ki, arról
állapítja meg, hogy "a pedagógus-társadalom döntő többsége el
fogadta", elsősorban azzal kapcsolatban várt volna "korrekcióra
késztető szakvéleményeket" a katolikus iskoláktól. Ez a várakozás
egy (fontos) részfeladat munkása, megoldója részéről nagyon ért
hető. Azon viszont kár bosszankodnia, hogy - nem a NAT ürü
gyén, hanem a NAT és az oktatási törvény kapcsán - a részlete
ket illető hozzászólások helyett inkább oktatáspolitikai, politikai
és ideológiai viták robbantak ki. (Meg kell jegyeznem, hogy az
ideológiai szót nem szívesen használom, inkább eszmei viták vol
tak ezek.) Azt szokták mondani, hogy az ördög a részletekben la
kik. Itt mégis úgy látszik, hogy aki vitatkozni kezdett, az inkább
az egészet látta vitatni valónak, mint a részleteket. Ezt nem lehet
rossz néven venni tőle, kritikája azért még lehet érdemi kritika.
Talán nem annak a szemében, aki az egészből egy részletet dol
goz fel, s maga nem is igyekszik az egészről ítéletet mondani.

Persze nem könnyű az egészhez hozzászólni, amíg nincsenek
meg a részletek. Aminthogy nem könnyű egy programhoz hozzá-
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szólni, amíg gyakorlatban nem próbáltuk megvalósítani. Dehát ha
valaki - talán nem ok nélkül - bizalmatlan egy koncepcióval
szemben, akkor nem érez indíttatást arra, hogy a részleteivel kap
csolatban tegyen korrekcióra indító kritikai megjegyzéseket.

Hadd tegyek itt egy rossznyelvű megjegyzést is! Kamarás Ist
ván az Emberismeret témát illetően egy "döntő többség" jóváha
gyásáról beszél. Úgy gondolom, hogy az ezt a jóváhagyást való
ban megkapta, s meg is érdemelte. A NAT alapkoncepcióját ille
tően azonban kétlem - minden reprezentatívnak látszó felmérés
ellenére is - a többség egyetértését, s azt gondolom, inkább csak
egy döntő, vagyis döntéshelyzetben lévő csoport egyetértéséről

lehet beszélni.
Hogy a katolikus iskolák nemigen szóltak hozzá Kamarás Ist

ván munkájához, azt az előbb már ismertetett alapvető bizalmat
lanságon túl eléggé magyarázza az is, hogy ezek az iskolák nem
rég alakultak újjá, mindennapos gondjaik nem engedik, hogy tan
testületük, igazgatójuk országos ügyekkel foglalkozzék. Igaz, van
néhány "nagymúltú" katolikus iskola is, amely folyamatosan
(vagy rövid megszakítással) az elmúlt évtizedekben is működött,

de a legutóbbi néhány év ezek tantestületét is új feladatok elé ál
lította, alig győznek birkózni velük.

Engem inkább az lep meg, amit Kamarás István panaszkodva
említ, hogy a katolikus iskolák mégis bírálták a NAT-ot (meglepő

magabiztossággal, de tájékozatlanul): különösen "annak értékek
kel szembeni közömbösségét". Nem tudom, kiknek milyen meg
nyilatkozásaira gondol. Egy érdekes apróságra azonban felfigyel
tem épp a Vigilia júniusi számában közölt cikkek olvasgatása
közben. Felkai Gábor tanulmányában találkoztam a következő

megállapítással: "Az a követelmény, miszerint az ifjúság tanuljon
meg erkölcsi értékek mellett vagy ellen érveket felhozni, egyene
sen nihilistának minősíthető, és a racionális mérlegelés fogalmá
nak teljes félreértésén alapszik" (428.). Ezt a tanulmányt nem ka
tolikus iskolában tanító pedagógus írta, hanem egyetemi oktató,
és most nem is az a fontos, hogy igaza van-e abban, amit állít.
Maga az a tény, hogy a NAT-nak vonatkozó előírásaival kapcso
latban egy szakemberben ilyen mély aggodalmak merülnek fel,
arra mutat, hogy a NAT-nak az értékekkel kapcsolatban tanúsított
magatartását nem egészen ok nélkül szemlélik gyanakodva olyan
emberek, akik e területen sajátosan elkötelezettek.

S ha már visszajutottunk a Vigilia júniusi számához, leírom azt
is, hogy a katolikus iskolában tanító pedagógusok gondolkodás
módját alighanem Korzenszky Richárd ott olvasható tanul
mányának néhány mondata tükrözi legtisztábban: "Eljutottunk
annak a felismerésére, hogy lehet jó vagy rossz az oktatási tör
vény, lehet jó vagy rossz a nemzeti alaptanterv, lehetnek jók vagy
rosszak a tankönyvek - a pedagógus személye semmivel sem
pótolható. Rossz tankönyvből is lehet jól tanítani, de felkészület-
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Azoktatás
egységesítése?

Személyre szabott
nevelést!

len, éretlen pedagógus jó tankönyvből, jó tanterv alapján sem ké
pes jól tanítani" (426.). Gondolom, ezt mások is tudják, de minket
ennek kissé fanyar megfontolása arra késztet, hogy ne foglalkoz
zunk meddő vitákkal, maradék erőnket fordítsuk magunk és egy
más emberségének fejlesztésére, mindennapi munkánk pedagó
giai hatékonyságának javítására.

2. Most pedig - tán nem minimális, de a kelleténél bizonyára
kisebb tájékozottsággal - mégis megpróbálom röviden összefog
lalni, amit a NAT-ról magam gondolok. Nem a katolikus pedagó
gusok nevében nyilatkozom, hanem a legcsöndesebb egyes szám
első személyben.

Kezdettől fogva, vagyis már az Antall-kormány idején aggódva
és hitetlenül méregettem a Nemzeti Alaptanterv megszerkesztésé
nek kiinduló tézisét: hogy a tankötelezettség tíz évére, azaz tizen
hat éves korig közös és kötelező programot lehet és kell adni az
egész magyar iskolaköteles fiatalság oktatásához. Legalább olyan
mértékben, hogy az az oktatás 70%-át egységesítse. Bizony, ez
csaknem egyértelmű azzal, mintha az eddig teljesen uniformizált
nyolcosztályos általános iskola helyett tízosztályost vezetnénk be.

Ez a koncepció ideológiai eredetű, amint az volt a nyolcosztá
lyos általános iskola bevezetése is (vagyis az emberrel kapcsolatos
felfogásunkat érinti, még mielőtt a NAT-ban embertanról esnék
szó; és oktatáspolitikai, sőt politikai vonatkozásai vannak). Az
esélyegyenlőség követelményét hangoztatja, vagyis azt, hogy a
nemzetnek minden gyermeket azonos esélyekhez kell juttatnia,
nem tehet köztük eleve különbséget tehetség, hajlam, vagy épp
családi háttér szerint. A közös alaptanterv kifejezetten azt igyek
szik lehetövé tenni, hogy a tankötelezettség ideje alatt a különbö
ző iskolák átjárhatok legyenek, vagyis egy diákot az ország bár
mely iskolájából akadálytalanul át lehessen íratni az ország bár
mely más iskolájának azonos évfolyamára. A 30%-os "szabad
sáv" biztosításával viszont az iskolák egyéni profiljának kirajzolá
sához kívánnak lehetőséget adni. Ugyancsak az is, hogy a NAT
nem határoz meg tantárgyakat, óraszámokat; az iskolák dolga el
dönteni, hogy bizonyos határokon belül hogyan dolgozzák fel a
kötelezően előírt közös megtanítani valót.

Keresztény emberként, szerzetespapként természetesen minden
embert egyformán fontosnak és értékesnek hiszek. De mivel
egész életemet iskolapadok közt, diákokkal való foglalkozásban
töltöttem, tudom, hogy épp abban, amit az iskola megtanítani
igyekszik, és amiben diákjainak teljesítményét évről évre leméri,
nagy különbség van gyermek és gyermek között. Bizonyos mérté
kig bizonyára érdemes azon igyekeznünk, hogy ezeket a különb
ségeket áthidaljuk, s hogy a fiatalokat megtanítsuk egymás "más
ságának" megértésére, elviselésére. Ez azonban csak bizonyos
mértékig indokolt. Például az egészen kicsi korban. Később a
gyermekek szellemi érdeklődésének fejlődése nagyon különböző
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Azesélyegyenlőség

látszata

A "szabad sáv"

lesz, s mind több hátránnyal jár mind az érdeklődőbbekre. eleve
nebbekre, mint a tanulmányaikkal nehezen boldogulókra, ha egy
máshoz kell igazodniuk. De a társadalomban is van munka
megosztás. Igaz, a modem társadalom minden tagjától elvár vala
miféle alapműveltséget, hiszen minden felnőtt számára biztosít
közös jogokat, lehetőségeket, s ezekkel csak az tud felelősen. köz
hasznúan élni, aki egy ilyen alapműveltséggel rendelkezik. (Na
gyon jellemző például, hogy gépkocsivezetéshez szükséges jogo
sítványt csak olyan felnőtt embemek adnak, aki legalább a nyolc
általánost elvégezte.)

Ugyanakkor tán az volna a jó, ha ennek az alapműveltségnek el
sajátításához más úton juthatna el az, akinek szellemi érdeklődése

lassabban bontakozik ki, viszont alig várja, hogy valamilyen mester
ségben kézügyességét kifejleszthesse, s az, aki a kötelező közös mű

veltség elsajátítása közben további tanulmányokra készül.
A NAT és az új oktatási törvény az esélyegyenlőségnek inkább

csak a látszatát teremti meg, s nem a valóságos esélyegyenlőséget.

Hiszen objektíve azonos, szubjektíve egyenlőtlen követelmények
elé állítja a fiatalokat: egyikük játszva boldogul velük, a másiknak
egyre több kudarcot jelent, ha naponta mércéjük alá kell állnia. A
társadalomba való beilleszkedéshez, a méltó emberi léthez akkor
kapnának a fiatalok egyenlő esélyeket, ha kit-kit úgy segítenénk
boldoguláshoz, ahogyan az számára a legkedvezőbb, legelfogad
hatóbb. Ha a kisebb növésű gyereknek ugyanakkora kabátot var
runk, mint a hirtelen nagyra nőttnek, mind a kettő rosszul érzi
benne magát, ha ugyan egyáltalán magára veszi. S aki ma kisebb
növésű, kisebb kabátot igényel, két év múlva tán utol is éri a má
sikat. Ha meg nem, megtanulja, hogy emberség dolgában egyenlő

lehet vele akkor is, ha egy életen át felfelé kell néznie rá.
Az oktatási törvény és a NAT alapkoncepciójának kialakítói er

re azzal felelnek, hogy rámutatnak a "szabad sávra": azzal min
den iskola szabadon gazdálkodik, abban megoldhatja a tehetség
gondozást, a felzárkózást. Aki meg nem fér bele az egész iskola
rendszerbe, annak ott van a kisegítő iskolák rendkívüli módon
szabályozott kínálata.

Csakhogy itt bennem újabb, még nehezebb aggodalmak ébred
nek. Ha a harminc százalékos sáv szabadságát komolyan vesz
szük, s hozzá még azt a szabadságot is, amelyet a NAT a tanterv
alakításában, a tantárgyak megformálásában az iskolák számára
biztosít, akkor gyakorlatilag elvész az átjárhatóság követelménye.
Hiába valósul meg a hetven százalékosan közös anyag tekinteté
ben az azonosság, ha "szabad sávban" az egyik iskola, mondjuk,
háztartási ismeretek és mozgásművészet, menedzsmen-képzés
vagy számítógépek közt ad választékot, a másik pedig, teszem
azt, különböző nyelvek között. A két világháború közt a négy ele
mi után különböző iskolatípusok között választhattak a szülők

(és a fiatalok). Ha egy gyerek polgári iskolába iratkozott - példá-
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ul azért, mert lakóhelyén nem volt gimnázium, és nem akarták
korán intézetbe adni -, akkor pontosan tudták, hogy később mi
lyen különbözetivel veszik majd fel a gimnázium megfelelő osz
tályába, hogy ne kelljen évet veszítenie. Mostantól fogva eseten
ként kell megállapítani, hogy egy bizonyos iskola bizonyos osztá
lya után milyen különbözetivel vesz át egy gyereket valamely
másik iskola.

Az iskolák profilja S hogyan dől majd el egy-egy iskola profilja? Esetlegességek
szerint, vagy valóban a környezet igényeinek mérlegelése után?
Miféle alkuk alapján tanítanak itt ilyen, ott olyan tárgyakat? Tud
ják-e majd ezeket az igazságnak megfelelően meghirdetni, elfo
gadtatni a szülőkkel, vagy azok "zsákba macskát" vesznek, ami
kor egy-egy iskolába beíratják a gyereküket? Régebben a külön
böző iskolatípusok tantervét külön-külön állami rendelkezések
szabályozták, ugyanígy a követelményrendszerét is. Most elküld
hetnek egy iskolából valakit, ha csak a kötelező 70%-ot tanulja
meg, de az iskola saját profilját nem érzi a magáénak, csak kény
szerből vállalja, mert nincs választéka, viszont ő maga olyan pá
lyára készül, amelynek érdekében mással kell a 70%-ot meghala
dó idejét töltenie? Akár igen, akár nem: mindkét válasznak van
nak buktatói. Hivatalos statisztikai adatok szerint a nyolcosztá
lyos általános iskolát a tanköteleseknek több, mint egy negyede
nem végezte el. Hogyan tudjuk, tudjuk-e ezeket a fiatalokat tíz
éven át a közös programba bevonni? S ha nem, ezek mind kise
gítő iskolákba szorulnak? Akkor annyi kivételes megoldást kell
teremteni, hogy nevetségessé válik a közös szabály.

Azok a fiatalok, akik valamilyen szakmát akarnak megtanulni,
eddigi tapasztalataink szerint már a nyolcadik általános iskola vé
gére belefáradnak abba, hogy napról napra iskolapadba üljenek.
Jobban érzik magukat a műhelyben, és sokszor később támad
kedvük arra, hogy a közismereti tárgyakat illető tanulmányaikat
folytassák, akkor, amikor már felfogják azok jelentőségét, és em
berileg is érettebbek. Ha most az új oktatási törvény szerint 16
éves korukig tilos szakmát tanítani nekik, haszontalanul, folyto
nos lázadozásban töltik majd azt a két évüket, amely alatt jó
kedvvel megtanulhatnák szakmájuk technikai fogásait, s azok va
lóban beépülnének fejlődő személyiségükbe. Így akkor kezdenek
majd, két haszontalanul elvesztegetett év után a szakma megta
nulásához, amikor jóval kisebb esélye van egy ilyen mélyreható
találkozásnak, a szakmájukban használatos gépek kezelését meg
tanulják majd, a kézügyességük, személyes odaadásuk kialakulá
sának kedvező idejét elszalajtják.

A NAT szerkesztői végső soron a tantárgyakban tanúsított ta
nulmányi eredményeken mérik az ember értékét, azért kívánnak
a tantárgyakat illetően esélyegyenlőséget. Hadd dőljön el, derül
jön ki tisztességes versenyben, ki mire képes, és jusson egyetem
re, aki kűlönb, maradjon a kötelező minimum szintjén, s tanuljon
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jobb híján szakmát, akinek csak erre futja. Az én emberképem tá
gasabb, épp ezért álmodom' egy olyan esélyegyenlőségről,amely
nek tétje nem a tantárgyi teljesítmény, hanem az emberi érettség,
az, hogy ki-ki a tehetségéhez illő szerepben a társadalom értékes,
és a maga módján teljesértékű tagjának érezhesse magát. A kőmű

ves ne azzal tanulja a mesterségét, hogy ő nem tudott egyetemre
menni, hanem azzal, hogy neki több kedve volt házat építeni,
mint irodában görnyedni, vagy beteg emberekkel bajlódni. S a
közösség ezt az érdeklődését, tehetségét komolyan vette, ennek
kifejlesztéséhez ugyanolyan segítséget nyújtott neki, amilyet meg
adott a maga igénye szerint annak, akiből orvos vagy jogász lesz.

A záróvizsga A kétféle pályaterv összeigazítása körül van még egy bökkenő.

Az oktatási törvény kötelezően előír a tanulmányok befejezésekor
egy záróvizsgát: természetesen a NAT-ban meghatározott anyag
ból. Ezt elvileg minden fiatalnak le kell tennie. Mégis sikerült úgy
alakítani a törvényt, hogy azok, akik a tanköteles koron túl is
folytatják tanulmányaikat, mentesülnek e vizsga alól, hiszen két
év múlva úgyis tesznek érettségi vizsgát, s azon korábban szer
zett tudásukról is számot adnak.

Nem intézkedik azonban a törvény arról, hogy joga van-e egy
egy iskolának azt mondani, hogy ő csupa olyan 15-16 éves fiatal
lal kíván foglalkozni, akik tovább akarnak tanulni, s ezért úgy
osztja be a saját tantervét. hogy a kilencedik és a tizedik évfo
lyamban nem tanítja meg például az atomfizikát vagy a legújabb
kor történelmét, irodalomtörténetét, hanem alaposabban tanítja a
fizikának, történelemnek, irodalomnak megelőző anyagrészét. s
ezekre a témákra a tizenegyedik, tizenkettedik évfolyamban tér
rá. Ha megteheti, akkor megnevezetlenül kialakul egy iskolatípus.
Ha nem teheti meg, akkor hátrányos helyzetbe kerülnek azok,
akik tovább akarnak tanulni: az érettségiig vagy még azon is túl.
Hiszen az ő számukra az a kedvező anyagbeosztás, ha a több elő

tanulmányt, érettebb szellemi képességeket igénylő témákkal ké
sőbb találkoznak.

Hadd forduljak megint egy nagyon pórias hasonlathoz. Aki
tízemeletes házat épít, az már az alapozáshoz is másképpen fog,
mint aki földszintes házat épít. Csak messziről nézve tűnik úgy,
hogy egy darabig mind á két munka egyforma, akár menet köz
ben fel is cserélhető a két program, s ha valami miatt úgy látjuk
jónak, abból az épületkezdeményből alakítunk tízemeletes házat,
amelyet eredetileg földszintes épületnek szántunk. a másikból
meg földszinteset csinálhatunk. Miért volna ez másképpen az ok
tatásban?

Ősrégi elv: dara pacta, boni amici. Vagyis ha a szerződő felek
világosan megfogalmazott kötelezettségeket vállaltak, jó barátok
lesznek. Ha nem, örökké veszekedni fognak egymással. Az iskola
körül "szerződések" támadnak. Szerződést kötnek vele a szülők,

akik gyerekeiket bízzák rá, szerződést köt vele a fenntartó, még
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A NAT értékei és
hiányai

az állam is. Félő, hogy az új oktatási törvény és a NAT után en
nek a szerződésnek csak a 70%-nyi része lesz egészen világosan
megragadható és számon kérhető, a többit, a szabad sávban kör
vonalazottat a legtöbb iskolában nem fogják komolyan venni. Ak
kor pedig ez az iskolarendszer lefelé nivellál, legfeljebb lehetövé
teszi azt, hogy működjék néhány, kivételesen jó iskola, ahol a
30%-ot is ügyesen megszervezik, "komolyan veszik", aki ezekbe
bejuttatja a gyerekét, az kedvezőbb körülményekhez juttatja őket,

mint amit esélyegyenlőségcímén az átlagos iskola biztosítani tud.
A különböző iskolákban szerzett bizonyítvány jogi szempontból
e~enlő értékű lesz, a tényleges tudás azonban nagyon különbö
ző: vagyis az egyenlőségnek megint csak a látszatáig jutunk el.

Félreértés ne essék: nagyon jól tudom, hogy a NAT készítői

milyen nehéz munkára vállalkoztak. Nem csoda, hogy az Antall
kormány néhány éve alatt ezt a munkát el sem lehetett végezni.
Egyébként azok a szakértő körök hoztak fel új és új nehézségeket,
meggondolni valókat, amelyek aztán a kormányváltás után ma
guk folytatták a munkát, sok mindent át is vettek a megelőző

koncepciókból. Érdekes, hogy most már több kompromisszum
készség mutatkozott a tevékenységükben, mint a megelőző évek
ben. Mikor pedig elfogadásra átnyújtották munkájuk eredményét,
azt mondták, bizonyára nem sikerült hibátlan programot összeál
lítaniuk, dehát majd lehet menet közben igazítani, javítani rajta,
most már jobb, ha egyáltalán van valami szabályzat, az átmeneti
helyzet tovább nem tartható.

Nagyon gondos a NAT fejlődéslélektani megalapozása. E te
kintetben csak az a kérdés: belevaló-e egy rendelkezésbe egy
ilyen jól kimunkált, de vitatható, és a dolog természete szerint
korhoz kötött tudományos megalapozás. Nyugaton - lehet, hogy
elhamarkodottan - szakmájukhoz értő pszichológusok arról ír
nak, hogy meglepően gyorsan változik az ember, az iskolába ke
rülő fiatalság, s például a Piaget által rögzített fejlődéslélektani

küszöbök érezhetően módosulnak a családok életének változása,
a tömegkommunikáció hatása és más egyéb tényezők miatt. Le
het, hogy még hatályba sem lépett az új rend, és máris korszerűt
lenek az alappillérei?

Az új NAT tiszteletreméltó körültekintéssel nemcsak a kötele
zően közös tananyagot jelöli meg, hanem azzal párhuzamosan a
fejlesztési követelményeket és a tanulóktól megkívánt minimális
teljesítményszintet is. Nagyon nagy kérdés, hogy ezeknek valósá
gos teljesítését hogyan lehet számon kérni a tanáron és az isko
lán. Ha - mint sokan ígérgetik - születik egy olyan vizsgasza
bályzat, amely szerint az érettségi vizsgát, esetleg a 16. életévében
esedékes záróvizsgát a diákoknak idegen bizottság előtt kell majd
letenniük, akkor ezek a finoman meghatározott követelmények
csaknem teljesen alkalmazhatatlannak fognak bizonyulni. Egy ta
nár, aki legalább egy évig, de jó esetben sokkal hosszabb ideig
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együtt dolgozik egy-egy diákcsoporttal, valószínűleg meg tudja
ítélni, hogy önálló gondolkodás, személyes véleményalkotás vo
natkozásában melyik növendéke meddig jutott el tanulmányai so
rán, egyetlen vizsga alkalmával erről aligha lehet megbizonyo
sodni, s ha a bizottságok mégis megpróbálják a lehetetlent, az is
kola, a tantestület, maguk a diákok kiszolgáltatottá válnak, egy
egzakt módon meg nem határozható mércén mérettetnek meg.

Ezért is aggasztó, hogy az egész rendszernek még csak a része
it látjuk. De hiszen készen sincs a többi! Nem felelőtlenség-e ne
kivágni egy programnak, amíg meg sincs szerkesztve az egész?

Nem az ördögöt akarom falra festeni, még kevésbé igyekszem
azon, hogy pártok, érdekcsoportok presztízs-vitájához készítsek
érveket. De - Illyés Gyulával szólva - "növeli, ki elfödi a bajt".
S aki szembenéz velük, nem vádol, nem ítélkezik, hanem utat ke
res - Szküllák meg Kharübdiszek közt.

JOHN POWELL:
MIÉRT FÉLEK A SZERETETTŐL?

A szorongás és a közöny
leküzdése

!
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Útmutató
a szeretet
boldog-rejtélyes
világába.
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