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Visszatekintés 

Rendhagyó mustra a lap 50. számához 
 

A 2012 telén megjelent számunkat ünnepi számként indítottuk erdélyi útjá-
ra: 10 évessé vált a 2003 tavaszán először megjelenő Magiszter. Az idei nyáron 
egy újabb kerek számhoz értünk: ezúttal a lap 50. számát veheti kézbe a tisztelt 
olvasó. És mivel az emberi életben az ötvenes számhoz az életük derekán járó-
kat illik társítani, játsszunk el a gondolattal, hogy pedagógiai folyóiratunk is egy-
fajta „félúthoz” ért, és tekintsünk vissza a megtett útra. Tegyük ezt azzal a 
szándékkal is, hogy az utánunk jövők tisztábban láthassák, milyen megoldandó 
célokat tűztünk magunk elé, és ehhez milyen mintákat, követendő példákat ke-
restünk az előttünk járók igen gazdag hagyatékából.  

Mi volt az, amit tanító és szerkesztő elődeink ránk hagytak? Jáki László ta-
nár úr, a magyar pedagógiai folyóiratok neves kutatója 54 címet sorol fel 1944 
előtt megjelent erdélyi magyar nyelvű pedagógiai folyóiratként1, a lista azonban 
nem teljes, abból több, a maga korában jelentősnek mondható lap is hiányzik. 
Hiányzó példaként említhetjük az 1921 és 1925 (egyes vélemények szerint 
1927) között Székelyudvarhelyen megjelenő Tanítók Lapját2. Ez volt az első 
szakmai lap a romániai magyar jelzővel illethető – tehát kisebbségi helyzetben 
készült – pedagógiai folyóiratok sorában. A Gyerkes Mihály szerkesztő által 
összeállított első szám mindjárt áldozatául esett a mai napig is érzékelhető 
többségi intoleranciának: a cenzorok a laptervet alaposan összefirkálták, és az 
anyaországtól búcsúzó főszerkesztői vezércikk miatt megjelenését nem engedé-
lyezték.  

Mintaadó lapként azonban nem a Tanítók Lapját, hanem az 1933-ban 
megszülető Erdélyi Iskolát tekinthetnénk, ennek „csak” a pedagógiai-módszer-
tani részét, hiszen a lapban a két alapító, György Lajos és Márton Áron a folyó-
irat szakmai funkciói mellett – az akkori helyzetben igen fontossá váló – nép-
nevelői írásoknak is tág teret biztosított.3 

1948 után Erdélyben hosszú ideig nem jelennek meg magyar nyelvű peda-
gógiai lapok. Az 1957 és 1989 között megjelenő Tanügyi Újság, illetve az 1990-
ben helyébe lépő Közoktatás Bukarestben jelenik meg, fő feladatuk a központi 
oktatásirányítás intézkedéseinek, híreinek közlése, így nem tekinthetők pedagó-
giai-módszertani kiadványnak.   

                                                           
1 Jáki László: Erdélyben megjelent magyar nyelvű pedagógiai folyóiratok 1944-ig. Magisz-

ter, II. évfolyam 2. szám, 2004, 133–136. o. 
2 Szabó Kálmán Attila: Tanítók Lapja. Magiszter, X. évfolyam 4. szám, 1912, 91–94. o. 
3 Ozsváth Judit: Az Erdélyi Iskola című oktatásügyi és népnevelő folyóirat. Magiszter, X. 
évfolyam 3. szám, 2012, 69–84. o. 
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A rendszerváltást követő évtizedekben gyorsan bővülő erdélyi magyar pe-
dagógusképzésnek és továbbképzési rendszernek, a képzőknek és a képzésben 
résztvevőknek egyaránt egyre nagyobb szüksége volt egy önálló szakmai fó-
rumra. A feladat hasonló az 1927-ben György Lajos által megfogalmazott te-
endőkkel4, és bár a dolgozat címében a „jelenlegi” egy 75 évvel korábbi helyzet-
re vonatkozott, sok gondolat és helyzetkép tűnik időszerűnek a 90-es évek vé-
gén, illetve a 21. század első évtizedében: „Mi nem érthetünk egyet az idegen 
szellemű állami kikészítéssel (…) Nekünk olyan tanárokra van szükségünk, akik 
a jövőben elitjei lesznek a magyar társadalomnak, irányítói és vezetői minden 
kulturális feladatnak (…) Csak így emelhetjük fel iskoláinkat elesettségükből, és 
csak így készíthetjük elő jövőnket” – fogalmazza meg György Lajos a tanul-
mányban, melyben először veti föl egy pedagógiai folyóirat indításának szüksé-
gességét. A lap megjelenésére akkor hat évet kellett várni, 1933 októberéig. 

A Magiszter alapításának ötlete is a tanárképzés szükségleteiből indul, meg-
fogalmazója Fodor László, a megvalósítás hátterében pedig a hazai továbbkép-
zésekben addig is komoly szerepet vállaló Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége állott. A „régen várt pedagóguslap”5 indulását köszöntő Lászlófy Pál a 
Műhely és a Nézőpont rovatot „elsősorban gyakorló pedagógusok számára” 
ajánlja, az Örökséget hagyományaink és elődeink bemutatására, a Könyvespolc és 
Események pedig az új szakirodalmi munkák, illetve életünk fontos eseményei-
nek bemutatására szolgál, „mindenkinek, akinek fontos az oktatás, nevelés 
ügye”. 2005-től a jeles pedagógus elődökről a Portré rovatban olvashatunk, 
2013-tól pedig a tanítóképzés és a tanítók számára tervezett rovattal gazdago-
dik a folyóirat, a Demény Piroska kezdeményezésére induló Módszer-Tárral. 

Sikerült-e a lap indításakor kitűzött feladatokat teljesíteni? Beváltotta-e az 
elmúlt 12 és fél évben folyóiratunk a hozzá fűzött reményeket? Mennyit ér a 
szakmai folyóirat a maga mezőnyében? E kérdések megválaszolására azok hiva-
tottak, akik számára az alapítók létrehozták a Magisztert. Az ötvenedik számmal 
búcsúzó főszerkesztőnek pedig nem marad más feladata, mint megköszönni a 
szerkesztő kollégáknak, a lap köré gyűlt munkatársaknak és hűséges olvasóknak 
az együttdolgozás örömét.   

 
Székely Győző 

                                                           
4 György Lajos: A magyar tudományosság és a magyar tanárképzés jelenlegi helyzete és 

feladatai Erdélyben. Gyulafehérvári Érseki Levéltár, 1927. február 12. 
5 Magiszter – Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata. [Főszerkesztő Takács Éva, 
tördelőszerkesztő Benedek Orsolya, fedélterv Krausz Róbert] 2003 / Tavasz.  Csíkszereda, 
Magister Kiadó – Apáczai Csere János Pedagógusok Háza. 
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Fodor László 
 

Öt emlékezetes pedagógiai gondolat 
 

1. Az ember sohasem teljes; létezése a valamivé válásban rejlik 

 

Johann Gottfried von Herder (1744–1803) német filozófus és író szemé-
lyiségpszichológiailag ma már tökéletesen igazolt állítása – megítélésem szerint 
– roppant értékes pedagógiai relevanciával rendelkezik. Annak ténye, hogy az 
ember egész életén alakul(hat), hogy képes a permanens tanulásra, illetve az 
állandó önművelésre alapozott fejlődésre, önnön személyiségének folytonos 
gazdagítására, bővítésére, integrálására és tökéletesítésére, az iskolai pedagógiai 
cél- és feladatrendszer átfogó újraértelmezését igényelte. Ugyanis a fenti kité-
telnek megfelelően a nevelésben, a személyiség fejlesztésének folyamatában ma 
már nem annyira egy-egy statikus, ideálisnak tekintett szint elérésére törek-
szünk, nem az egyes komponensek maximálisnak kikiáltott fokát óhajtjuk meg-
közelíteni, hanem inkább a fejlődés távlati feltételeinek kimunkálására, a szemé-
lyiség tanulási kapacitásainak, nyitottságának, receptivitásának és befogadó jel-
legének, valamint alkalmazkodó képességének megalapozására fektetjük a 
hangsúlyt. Pedagógusként az emberré formálás útján talán nem törekedhetünk 
soha valamilyen véges érettségi fok elérésére, nem irányulhatunk egy adott 
punctus terminus felé, valamilyen végső, lezáró szintet jelző célkitűzés megvalósí-
tására, csupán mindig valamely köztes állapot elérését tűzhetjük ki célul. A nö-
vendéket a folyamatos fejlődésre alkalmassá, az önképzés és önfejlesztés iránt 
fogékonnyá és arra hajlamossá kell tennünk, fokoznunk kell tudatosságát a fej-
lődés és a folyamatos önnevelés lehetőségeit illetően. 

Nem találunk okot annak tagadására, hogy alaphelyzetben az ember, létezé-
sének minden pillanatában, még (súlyos biológiai degenerációs folyamatoktól 
mentes) idősebb korában is, fejlődési folyamatának, személyisége alakulásának, 
előre mutató módosulásának valamely ideiglenes állomásán áll (de soha a végál-
lomásán), illetőleg a személyiség érettségének valamely szintjét (de soha annak 
legfelső fokát) érte el. A személyiségpszichológiai és -pedagógiai kutatások azt 
mutatták ki, hogy a személyiség csupán az egyes fejlődési időszakaszok síkján, 
csak bizonyos komponensek (például az értelmi képességek, az akarati vonások 
vagy az érzelmi átélések) esetében mutat erőteljesebb kontinuitást, vagyis idő-
beli állandóságot. Ez szerintem azt jelenti, hogy a személyiség, fejlődésének 
valamennyi pillanatában, mindig egyfajta félkész állapotban, sajátságos átmeneti 
és átalakulási szakaszban van, minduntalan valamilyen transzformáció trendje 
jellemzi. Éppen ezért nagyon nehéz próbálkozás lenne elképzelni egy teljesen 
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érett, egy totálisan kifejlett, minden összetevőjében maximálisan kibontakozott, 
tökéletes személyiséget (jóllehet nem egy ilyen vállalkozás ismeretes), hisz a 
komponensek elképesztően nagy száma, illetőleg az azok között fennálló kap-
csolatok sokszintűsége, dinamikája és komplexitása ezt igencsak megakadá-
lyozná. Ugyanakkor, a gyorsan változó életkörülmények és a környezeti feltéte-
lek, valamint az újabb és újabb gazdasági, szociális, kulturális és civilizációs fej-
lemények szinte folyamatosan módosítják az adott pillanatban eszményinek 
elgondolt személyiség-összetevőt (például a tudást), vagy az egész struktúrát, 
illetőleg az ideálisnak tekintett adaptív személyiségműködések jellegét, formáját 
és nívóját. 

A fentiek kapcsán észre kell venni azt is, hogy az általános pedagógiai op-
timizmus egyik aktuális síkja (és számos mai embermagyarázati elgondolás lé-
nyege) éppen azt tükrözi, hogy a személyiség épségét, szerkezeti integráltságát, 
egészségét és egészlegességét, alapvető működéseinek pontosságát, adaptív ha-
tékonyságát és adekvátságát bizonyos mértékben mindig optimalizálni lehet, a 
megváltozott szociális követelményeknek és az egyre magasabb szintű életkö-
rülményeknek megfelelően szüntelenül tökéletesíteni lehet. Ebből fakadóan az 
is kifogások nélkül elfogadható feltevés, hogy az ember egész életén át képes 
(nyilván egészségének, neveltségének, szakmájának, szociális státusának és 
számos más tényezőnek a függvényében) személyisége legtöbb összetevő ele-
mének önszabályozásos aktiválására, előremutató módosítására, fejlesztésére. 
Az ember ugyanis több-kevesebb világossággal rá tud látni saját folyamataira, 
funkcióira vagy működéseire, azok hiányosságaira, legyen szó itt nagy horderejű 
életfunkciókról, fő kognitív működésekről, vagy pedig lényeges lelki folyama-
tokról. Fejlődésének útján jó lehetőséget nyer arra is, hogy bizonyos mértékben 
megnyilvánulásait akaratlagosan befolyásolja, szándékosan irányítsa, azok funk-
cionális egyensúlyát céltudatosan biztosítsa, önnön belső miliőjét szervezze, 
építse, folyamatosan újrarendezze és fejlessze. Az ember erejében áll például 
képességeinek állandó finomítása, moralitásának folytonos konszolidálása, szo-
kásainak megállás nélküli újrastrukturálása, tudásának szakadatlan gyarapítása 
vagy jellemének szüntelen megerősítése. Ez azzal is magyarázható, hogy az 
emberi személyiség (megfelelő körülmények és elégséges képzettség feltételei 
között) saját tapasztalataiból minduntalan táplálkozni képes, fejlődésének fel-
tételeit pedig fel tudja kutatni. Ugyanakkor működésének motívumait és ténye-
zőit önszabályozó módon önállóan és folyamatosan keresni tudja, tudatosságát, 
nyitottságának éberségét, dinamizmusát, növekedésének késztetettségét valami-
lyen szinten fenn tudja tartani. A tanulás csodálatos lehetőségének alapján a 
személyiség képes a nevelői vagy fejlesztő tényezők hatásainak hasznosítására, a 
fejlődés szempontjából előnyös tartalmi elemek felhasználására, a destruktív 



Műhely 
 

 10

behatások kikerülésére vagy egyfajta semlegesítésére. Ekképp a személyiségnek 
módjában áll, hogy egyedi lényegét, fejlettségének, érettségének és értékének 
szintjét élete végéig emelje. Nyilván egészen más kérdés, hogy ezt a lehetőséget 
számos ember – a legváltozatosabb okokból kifolyólag – nem aknázza ki meg-
felelő mértékben. Továbbá az is igaz, hogy e lehetőség mértéke egyes emberek 
esetében többnyire biológiai vagy szociális tényezőkből fakadóan csökkentett 
mértékű, netán az életkor előre haladásával (öregedéssel) hanyatló tendenciájú. 

Nem fér kétség tehát ahhoz, hogy az emberi személyiség olyan nyílt rend-
szerű szerveződés, amely folyamatos teleologikus fejlődéssel jellemezhető. A 
külső hatások következtében a belső struktúrák folyamatos átalakulása, a kom-
ponensek dinamikus újraszerveződése, egyes összetevő elemek módosulása és 
egymáshoz való kapcsolódási formáik megújulása a személyiség alapvető jel-
lemzője. Általánosan is azt lehet mondani, hogy a fejlődés – mint lényeges élet-
jelenség – külső és belső hatások által fenntartott explicit vagy implicit tanulás 
eredményeképpen folyamatosan, megállást nem ismerve zajlik a személyiség 
változatos szintjein (s nyilván a maga egészében) lassúbb vagy fokozottabb 
ütemben. A fejlődés testet ölthet új személyiségbeli tulajdonságok kialakulásá-
ban, a személyiség szervezettségének növekedésében, irányultságának ponto-
sodásában, a differenciáltság és integráltság fokozódásában vagy az autonómia 
megerősödésében. Szinte megkérdőjelezhetetlen, hogy mindig újabb és újabb 
dolgokat lehet megtanulni, illetve a régebbieket mindig magasabb és hatéko-
nyabb szinteken lehet művelni vagy működtetni. Ezek szerint Herder elgondo-
lása izgalmasnak tűnik, hogy vajon a személyiség fejlődése meddig tart, a kü-
lönböző komponensek kiteljesedésének lehetőségei meddig mutatnak előre, a 
genetikai és környezeti tényezők függvényében melyek a tulajdonságok maxi-
málisan elérhető fejlettségi szintjei. Azonban, ha elfogadjuk, hogy az emberi 
tanulási képesség lehetőségei gyakorlatilag határtalanok, akkor a személyiség 
fejlődésének potenciális esélyei is a messzi végtelenbe nyúlnak.  

Ebből fakadóan egyáltalán nem vonható kétségbe, hogy személyes evolúci-
ójában az ember – mint személyiség – sohasem juthat el a maximális fejlettség, 
az emberi lényeg teljes körű kialakultságának, az alapvető emberi tulajdonságok 
totális tökéletességének a fokára. Az élet során elvileg állandóan lehetőség van 
arra, hogy az ember saját személyiségének tekintetében folyamatosan egy még 
magasabb szintre emelkedjen. Ebből csakis azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy 
az ember élete végéig tökéletesedhető lény. Ez az innovatív gondolat alapozza 
meg a permanens nevelés szükségességét, vagyis az egész életen át tartó tanu-
lás, a szakadatlan önképzés és önművelés napjainkban egyre fontosabbá váló 
pedagógiai paradigmáját.  
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2. Önmagában véve a gyermek nem egy tökéletlen lény, nem egy hiá-

nyos felnőtt, hanem autonómiával rendelkező egyén 

 
Ez a megfontolás Eduard Claparède (1873–1940) hírneves svájci orvos, 

reformpedagógus és pszichológus (a nevelés funkcionális elméletének megalko-
tója, a kísérleti pedagógia áramlatának és a gyermektanulmány mozgalmának 
kiemelkedő képviselője), 1931-ben kiadott Funkcionális nevelés című könyvében 
található. A kifejezésre juttatott gondolat gyökerei nyilván Rousseau-hoz nyúl-
nak vissza, hisz ő már leszögezte volt, hogy a gyermek és a felnőtt közötti kü-
lönbségek jelentősége nem a mennyiségi, hanem a minőségi szempont függvé-
nyében körvonalazódik. Közismerten azt vallotta, hogy a gyermek mindig, fej-
lődésének valamennyi szakaszában, életének minden pillanatában rendelkezik 
egy sajátos érettséggel (tehát fejlődési fázisától függetlenül valaminek a megta-
nulására mindig alkalmas) és egy elfogadható viszonylagos tökéletességgel, hisz 
a természet kezébe adta mindazt, ami a fennmaradásához szükséges, nevezete-
sen a szükségleteket és vágyakat, valamint azok kielégítéséhez elegendő ösztö-
nöket és képességeket. Egy másik szempontból azonban a fenti észrevétel 
szerves következménye annak a nagy léptékű törekvésnek, amely a XIX. század 
végén és a XX. század elején bontakozott ki, és amely a gyermek minél sikere-
sebb nevelését elősegítő tanulmányozását önálló pszichológiai tudományág, az 
úgynevezett pedológia (gyermektanulmány) síkján akarta megvalósítani. Jelen 
elemzésem tárgyát képező gondolat, illetve annak ténye, hogy a gyermek nem 
félig kész vagy tökéletlen felnőtt, hanem saját élettel és specifikus szükségletek-
kel rendelkező önálló lény, az úgyszintén Claparède által kidolgozott, funkcioná-
lis autonómia törvényéből fakad, amely azt tételezi, hogy fejlődésének miden pilla-
natában az emberi lény úgynevezett funkcionális egységet alkot, amennyiben 
reagáló, illetve adaptív kapacitásai mindig konkrét szükségleteihez mértek. Ez a 
törvény, illetve annak (egyébként szinte mindenki által elfogadott) ténye, hogy a 
gyermek (életkorától függetlenül) egy teljes lény, és nem egy kicsinyített vagy 
félig kész (azaz tökéletlen) felnőtt (jóllehet ő még kicsi), hogy a gyermekkornak 
önmagában vett célja van, a neveléselméletek és az intézményes pedagógiai fo-
lyamatok számottevő újraértékelését határozta meg. Ugyanakkor arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a gyermeki mentalitás, a jellegzetes gyermeki mentális struktú-
rák megközelítésére csak egy speciális felnőtti gondolkodásmód alkalmas, hogy 
a gyermek pszichológiai és biológiai hiányossága nem jelenti a reagáló lehetősé-
gek és képességek hiányát. Bizonyosságot nyert az a tény is, hogy a gyermek 
csupán strukturális, azaz minőségi szempontból különbözik a felnőttől, hisz 
funkcionálisan ahhoz hasonlóan autonóm lény. Aktusai, reakciói vagy aktivitásai – 
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akárcsak a felnőtt esetében – a szükségletek, az érdekek és az érdeklődések tör-
vényei által meghatározottak. Ebben az irányban pedagógiai szempontból min-
denekelőtt az az elgondolás lényeges, miszerint a gyermek mint sui generis (egye-
di, sajátos természetű és önálló) lény szükségleteinek éppen a megfelelő aktivi-
tásaival, voltaképpen önnön fejlődésének adekvát ütemét, irányát és jellegét 
határozza meg. Ehhez az elvitathatatlan realitáshoz kellene az iskolai oktatás-
nak minél sikeresebben igazodnia, például az egyéni bánásmód, illetve a sze-
mélyre szabottság révén, és annak elősegítésével, hogy a fejlődésben levő 
gyermek gyermekként, gyermekkorát boldogan élve növekedjen, és lelki lénye-
gének megfelelő formatív szituációkban és aktivitásokban részt vállalva érje el a 
felnőttre jellemző szinteket. 
 

3. A 21. század analfabétája nem az lesz, aki nem tud írni és olvasni, ha-

nem az, aki nem tud tanulni, felejteni és újratanulni 

 

Alvin Toffler (sz. 1928) világhírű amerikai társadalomtudós és futurológus 
(többek között a „Jövő-sokk”, a „Hatalomváltás” és „A harmadik hullám” cí-
mű nagysikerű könyvek szerzője) e szellemes tételéből pedagógiai alapvetésben 
szerintem napjainkban mindenekelőtt azt lehet kiérteni, hogy korunk alapvető 
jellemzőinek körülményei között az iskola egyik központi jelentőségű, szinte 
minden mást megelőző feladata éppen a tanulás (technikáinak, módszereinek, 
eljárásainak, feltételeinek) tanítása, a tanulási képesség fejlesztése, a tanulással 
szembeni pozitív attitűdök és motivációk alakítása, a diákoknak az egész életen 
át tartó tanulásra (implicit módon a folyamatos önfejlesztés képességére) való 
felkészítése. E faladat esetében voltaképpen arról van szó, hogy a gyorsan vál-
tozó (fejlődő) társadalmi-gazdasági életben, a felfokozódott ütemben gyarapo-
dó tudományos és technikai információk, a folytonosan modernizálódó gazda-
sági (főleg ipari) folyamatok, az időnként felforrongó politikai fejlemények és a 
multiplikálódó kulturális események körülményeinek közepette az eredményes 
szociális és szakmai beilleszkedést nem annyira a faktikus vagy lexikális ismere-
tek, az adat és tényszerű (ma szinte azonnal, egyszerű gombnyomás révén elér-
hető) információk, mint inkább az intellektuális készségek és képességek, vala-
mint az azokat mozgósító és a magatartást is fenntartó személyiségbeli kompo-
nensek (jellemvonások, erkölcsi meggyőződések, akarati jegyek, érzelmi sajátos-
ságok stb.) határozzák meg. Az amerikai szerző jó pár évtizeddel ezelőtt képes 
volt világosan előrelátni, hogy az információssá, illetve tudásra épülővé váló 
társadalom szükségszerűen a tanulni tudásra, illetve az emberek folyamatosan 
működni képes hatékony tanulási képességére kell hogy alapozzon. A tanulni 
tudás voltaképpen sikeres és produktív tanulási képességgel való rendelkezést 
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jelent. Az idevágó oktatáselméleti, tanuláspszichológiai és tanuláspedagógiai 
kutatások egyértelműen bizonyították, hogy az iskolás növendékek tanulási ké-
pessége megfelelő pedagógiai ráhatások segítségével, ugyanakkor szükséges di-
daktikai feltételek biztosításával jelentős mértékben fejleszthető. E pontban 
érdekes didaktikai helyzet ölt testet, hiszen az egyéni tanulási képesség egyrészt 
az iskolai tanulási teljesítmények minőségének alaptényezője, másrészt pedig az 
oktatási folyamat központi fontosságú célkitűzése is. A tanulási képesség fej-
lesztéses fokozása többek között a tanulás pszichológiai feltételeinek (motivá-
ció, érdeklődés, emlékezet, gondolkodás, figyelem, képzelet, szorgalom, felelős-
ség, énbevetés stb.) megteremtését, specifikus tanulási szokások, eljárások, 
technikák és módszerek fejlesztését, valamint a kutatási, tájékozódási, feltárási, 
kísérletezési és vizsgálódási, eljárási módok kialakítását foglalja magában. 

Köztudott, hogy a hagyományos oktatás (melynek keretében a tanár alap-
vetően az információforrás szerepét tölti be) rendszerint kész ismereteket, az 
emberiség történelmi fejlődésének során, az emberi megismerés által előtérbe 
hozott (és tankönyvekben prezentált) tudományos igazságokat származtat át a 
tanulóknak. Azok egyszerűen befogadják (vagy megtagadják) és elfogadják 
(vagy elutasítják) a tanárok által javasolt tájékoztatásokat. Ezek az információk 
azonban ma könnyűszerrel, illetve egyre korszerűbb információs és kommuni-
kációs technológiai eszközök segítségével nagyon jó, esetenként az iskolainál 
jobb minőségben beszerezhetők, számos iskolán kívüli információtárakból, a 
legváltozatosabb adatforrásokból és -bázisokból (lexikonok, enciklopédiák szó-
tárak, atlaszok, gyűjtemények stb.), főleg az internet segítségével. Napjainkban 
tehát nem is az lenne a legfontosabb, hogy az iskolában a gyermek könnyen és 
gyorsan adatok birtokába jusson, hanem az, hogy tanulja meg az információk 
megszerzésének, feltárásának, keresésének, feldolgozásának, értelmezésének, 
szelektálásának, rendezésének, alkalmazásának, hasznosításának, egyszóval ak-
tív és kreatív kezelésének alapvető és hatékony módozatait, voltaképpen az 
internethasználat alapvető módszereit és elveit. Ezeket kizárólag olyan oktatási 
stratégiák segítségével lehet megvalósítani, melyek előtérbe helyezik a tanulói 
aktivitást és aktivizmust, a kognitív erőfeszítések kifejtését, problémák megfo-
galmazását, kognitív konfliktusok előidézését, tanulmányozási, felfedezési és 
vizsgálódási aktivitások elvégzését, kutatási, megismerési és közvetlen tapaszta-
latszerzési szituációk alkalmazását. Csak látszólag tűnik képtelenségnek az a 
szituáció, melyben az iskolának az egyre gyorsabban halmozódó tudományos 
információ korában, éppen az úgynevezett információs társadalom körülmé-
nyei között, a legváltozatosabb ismeretek könnyű, szinte gombnyomással tör-
ténő azonnali elérhetőségének korszakában egyre visszafogottabb hangsúlyt 
kell fektetnie az egyes információk tanítására (az adat- és tényszerű ismeretek 
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oktatására), és elsődlegesen a tanuláshoz szükséges kognitív funkciók és 
nonkognitív sajátosságok fejlesztésére kell fókuszálnia. Ugyanis egyre gyakrab-
ban megtörténik, hogy az iskolában megtanított/megtanult ismeretek (szoká-
sok, készségek, kompetenciák stb.) viszonylag rövid idő alatt devalválódnak, 
szellemi tőke jellegüket vagy érvényességüket jelentős mértékben elveszítik, 
hisz újabb és jóval relevánsabb információk láttak folyamatosan napvilágot. 
Ilyen körülmények között a régebbi ismeretektől meg kell szabadulni, illetve az 
emlékezet tudástárából el kell távolítani, mondhatni tudatosan el kell felejteni – 
és helyettük az újabb (alkalmazhatóbb, hasznosíthatóbb) ismereteket (szokáso-
kat, készségeket, kompetenciákat stb.) kell megtanulni. Előreláthatóan ez a 
helyzet egyre gyakrabban fog testet ölteni, a szükséges felejtést és az újratanu-
lást részint a ciklusosság, részint pedig a folyamatosság fogja jellemezni. Toffler 
szerint az iskolai tanulásnak, a tanulási képesség fejlesztésének (ugyanakkor a 
tudás tanulás általi periodikus felfrissítési lehetőségeinek) perspektívájában, egy-
részt személyes jellegű, közvetlen tapasztalatokon és konkrét cselekvéseken, 
másrészt a társakkal való együttműködésen, valamint pedig a modern informá-
ciós eszközök eredményes alkalmazásán kell alapulnia. Az új eszközök, minde-
nekelőtt a számítógép vonatkozásában idekívánkozik Teller Ede (hírneves ma-
gyar származású amerikai fizikus) megkapó megfogalmazása is, miszerint a 
XXI. század analfabétája az lesz, aki nem tanulta meg a számítógép használatá-
nak technikáit és módszereit. A tanulási képesség fejlesztésének a fenti hármas 
elágazású módozat alapján egyfelől biztosítani lehet a tanulók aktív és cselekvő 
részvételét a saját tanulási, implicite az önnön fejlődési folyamatok alakulásá-
ban, vagyis a tanulási képesség aktiválását, másfelől pedig olyan tulajdonságokat 
is lehet alakítani (felelősségtudat, együttműködés, kötelességérzés, szorgalmas-
ság, elkötelezettség stb.), amelyek a tanulásban köztudottan fontos ösztönző és 
fenntartó személyiségtényezőket alkotnak. 

 
 

4. Az a tanár, akit egy számítógéppel fel lehet cserélni, meg is érdemli, 

hogy felcseréljék 

 

Meglátásom szerint ezzel a gondolatával David Thornburg – elismert kor-
társ amerikai jövőkutató, oktatási tanácsadó, trendszakértő és író – megcáfolja 
azokat az elképzeléseket, melyek szerint a jövő iskolája egy olyan hely lesz, ahol 
minden tanuló számítógép előtt ül. Itt már nem lesz szükség sem könyvekre és 
füzetekre, sem tanszerekre és eszközökre, sem pedig (mai értelemben vett) ta-
nárokra. Az amerikai szerző gondolatából én mindenekelőtt azt hámozom ki, 
hogy a jó képességű és hatékony tanárt egyszersmind nem lehet felcserélni a 
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számítógéppel (még akkor sem, ha annak kapacitásai messzemenően meghalad-
ják a tanár képességeit), hisz az oktatás mindig a konkrét személyközi kapcsolat 
színterén, a tanár és a diákok között húzódó emocionalitással feltöltődött 
komplex és közvetlen emberi viszonyulások síkján zajlik le a legsikeresebben. 
Az eredményes nevelés szükséges és közismert előfeltétele, hogy a gyermekek 
és a pedagógusok a különböző pedagógiai tevékenységek folyamatában minél 
többször és minél elmélyültebben érintkezzen egymással, minél huzamosabb 
ideig legyenek együtt, és közöttük érzelmi színezetű erős személyközi viszony 
alakuljon ki. E helyen általánosan is azt fogalmazhatom meg, hogy alaphelyzet-
ben, a nevelő és nevelt közötti affektivitásba gyökerező személyes viszony a 
nevelői hatások belsővé válásának egyik alapvető favorizáló tényezőjét képezi. 
Egyes szerzők azonban abból indulnak ki, hogy a számítógép szinte az összes 
többi hagyományos vagy modern oktatástechnikai eszközt helyettesíteni tudja 
(hisz számos korábbi audiovizuális eszköz megannyi lehetőségét integráltan 
foglalja magában), és hogy funkcionalitása, teljesítőképessége, hatékonysága és 
hatásszférája azokénál jóval szélesebb körű, ezért arra következtetnek, hogy az 
elkövetkezőkben a számítógép még a tanár oktatási feladatait is át tudja vállalni. 
Aligha vonhatja kétségbe valaki, hogy napjainkban, e roppant magas komplexi-
tású, kivételesen széles ívű didaktikai lehetőségeket is magában foglaló, gyors 
ütemben fejlődő információs és kommunikációs eszköz az oktatás számára 
egyfelől új kihívásokat támaszt, másfelől pedig eddig nem is gyanított, egyszer-
smind elképzelhetetlen dimenziókat nyitott. Mint ismeretes, segítségével na-
gyon változatos adatokat, szövegeket, grafikákat, animációkat, szimulációkat, 
illusztrációkat, demonstrációkat, álló- és mozgófényképeket, kísérleteket, vala-
mint sokrétű hanganyagot lehet igencsak szemléletes, látványos és érdeklődést 
felkeltő módon, nagy mennyiségben, kifogástalan minőségben és esztétikusan 
megjeleníteni. A számítógép az oktatási folyamatban az éppen szükséges in-
formációk gyors felkutatásának, kiválogatásának, megszerzésének, feldolgozá-
sának, rögzítésének, asszimilálásának, tárolásának, hasznosításának és továbbí-
tásának alapeszköze. Éppen ezért a tanítási-tanulási folyamatokban való alkal-
mazása már a kezdetekben nagy reményeket keltett, ami nemcsak az iskolai ta-
nulás sikerességének növelését, de az egész iskolai pedagógiai munka korszerű-
sítését, valamint a közoktatás megszervezésének jövőjét illeti. Ugyanakkor az 
internetnek – mint világméretű számítógép-hálózatnak – az elterjedése egészen 
új és mérhetetlen dimenziókat nyitott az információszerzés terén, hisz az általa 
elérhető információforrások száma ma gyakorlatilag végtelen, következéskép-
pen az információk gyors és olcsó beszerzésének vagy cseréjének lehetőségei 
hihetetlenül multiplikálódtak.  
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A számítógépnek az iskolai oktatási folyamat megszervezésére és me-
nedzsmentjére, valamint a tanításmódszertanra és a tanulásirányításra gyakorolt 
roppant sokrétű hatásait a didaktikai és tantárgy-pedagógiai szakértők még nap-
jainkban is folyamatosan kutatják. Ugyanis a számítógép didaktikai célokkal 
történő alkalmazásának még mindig újabb és újabb, egyre hatékonyabb, az is-
kolai oktató-nevelő tevékenységek jellegét számottevően módosító lehetőségeit 
lehet felszínre hozni. Azt azonban nagy bizonyossággal feltételezhetem, hogy a 
számítógép még kivételes, minden más didaktikai eszközt meghaladó oktatási-
tanulási lehetőségei révén sem lesz képes egyhamar felcserélni a gyakorló peda-
gógust, nem fog hatalmában állni annak az összes szerepét vállalni, nem lesz 
képes megsemmisíteni a klasszikus tanítási órát, mint az oktatási folyamat alap-
vető szervezeti formáját, jóllehet a leckék teljesen újszerű lezajlási formáját, 
rendhagyó történésbeli szerkezetét és felépítését teszi lehetővé, illetve határoz-
za meg. Hétköznapi tapasztalati tény, hogy a számítógép nem alkalmas egy 
rendszerszerű egységes és szerves tudás kialakítására, jóllehet a számítógéppel 
támogatott oktatás számos új pedagógiai orientációt keltett életre. Az úgyneve-
zett e-learning (elektronikus tanulás), az online és webalapú tanulás formái 
ugyan jelentékenyen megváltoztatták a hagyományos tanár-diák személyes 
(személyközi) kapcsolatot, és dominánsan a tanuló és a gép interaktív kommu-
nikációs (párbeszédes) és tanulási interakcióján alapulnak, de a tanár tudáskép-
ző szerepét egyáltalán nem lazították. Úgy vélem tehát, hogy a számítógépben 
rejlő hihetetlen mértékű (még napjainkban sem teljesen felleltározott) pedagó-
giai potencialitások ellenére, nincs semmilyen alapja annak a pedagógusi féle-
lemnek vagy annak a futurológiai elképzelésnek, amely a tanárnak a számítógép 
általi háttérbe szorítására vagy éppenséggel annak helyettesítésére vonatkozik. 
Az viszont evidenciának tűnik, hogy a számítógép a gyakorló tanár szerep- és 
feladatkörét időnként gyökeresen újra fogja szervezni, számos újabb vetülettel 
szinte folyamatosan gazdagítani fogja. Ma már senki nem tagadhatja, hogy a 
számítógép és a számítástechnika bevezetése, és nyilván megfelelő szakérte-
lemmel történő használata számottevően eredményesebbé teheti az iskolai ok-
tatási folyamatot. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a pedagógusok is egy-
felől rendelkezzenek kiváló szakmai tudással, megfelelő oktatástechnikai kép-
zettséggel, másfelől pedig szerepüket az elkövetkezőkben ne annyira informá-
cióforrásként, mint inkább az információszerzés és -feldolgozás 
facilitátoraként, a tudás megalapozásának mediátoraként fogják fel és éljék meg. 
Az amerikai szerző gondolatának szellemében, némileg élcelődve megállapítha-
tom, hogy azt a pedagógust, aki e viszonylag újszerű követelményt nem képes 
érvényesíteni, teljesen megérdemelten lehet a számítógéppel helyettesíteni. 
Természetesen, a számítógépnek az oktatás terén való alkalmazásában  szinte 
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kizárólag az az út mutatkozik járható útnak, amely egyesíti, összehangolja és 
szervesen integrálja a számítógépnek mint gépi eszköznek a funkcióit a peda-
gógus didaktikai szerepköreivel. 
 

5. Education is everything 

 

Úgy vélem kevés szerzőnek sikerült szemléletesebben, tömörebben és be-
szédesebben kifejeznie a nevelés kivételes individuális és társadalmi fontossá-
gát, illetve az intézményes nevelésben és oktatásban rejlő, sikeresebb alkalmaz-
kodást, jobb életminőséget és reménytelibb jövőt meghatározó erőforrások ha-
tósugarát és léptékét, mint Aaron Sorkin (sz. 1961) népszerű amerikai dráma-
írónak (forgatókönyvírónak, rendezőnek és tévéproducernek). Meg vagyok 
győződve, hogy ma már nem találni olyan szerzőt, mint ahogyan olyan emberi 
társadalmat vagy államot sem, amely ne ismerné el, esetenként pedig ne hirdet-
né, illetve hivatalos dokumentumokban explicit módon ne deklarálná a fiatal 
nemzedékek nevelésének, pláne iskolai oktatásának szinte minden mást megha-
ladó jelentőségét. Ennek ellenére sok helyen a köznevelés egész rendszere nem 
egy eredményességet romboló szervezeti és módszertani hiányosságokkal, gya-
korta számottevő finanszírozási, következésszerűen anyagi nehézségekkel, vál-
tozatos curriculáris visszásságokkal, súlyos menedzsmenti melléfogásokkal, va-
lamint az emberi erőforrásokra (voltaképpen a pedagógusok képzettségére, ok-
tatási és nevelési tevékenységük szakmaszerűségére) vonatkozó elégtelenségek-
kel, sőt nemegyszer abszurditásokkal szembesül. Ebben az irányban a romániai 
közoktatás pillanatnyi helyzete is eklatáns példát nyújt, hisz a hivatalosságok 
magasztos és lelkes nyilatkozataival ellentétes – például egyebek között az isko-
lák anyagi nehézségeit, az érettségi vizsga disszonanciáit, a pedagógusok kép-
zettségbeli elégtelenségeit, a helyettesítő, többnyire képesítés nélküli tanárok 
túlzottan nagy számát, az alkalmazott hatások és a terjesztett értékek körüli za-
varokat vagy a pedagógusi bérek megengedhetetlenül alacsony szintjét tükröző 
– helyzetkép tárul elénk. A fenti, némiképpen radikálisnak, de azért teljesen el-
fogadhatónak tűnő lenyűgöző megállapítás szellemében ezennel én mindenek-
előtt a következő gondolatokat tudtam megfogalmazni: 

o A köznevelés finanszírozásának minden más szociális tevékenységi terü-
letnél magasabb színvonalat kellene elérnie. 

o A pedagógusi pálya társadalmi tekintélyét állami eszközökkel, illetőleg 
kormányzati rendelkezésekkel, ugyanakkor nyilván kimagasló javadalma-
zás biztosításával, szociális fontosságának szüntelen népszerűsítésével, az 
üres állások betöltésére kiírt szakmai versenyvizsgák hitelességének és 
objektivitásának növelésével megállás nélkül támogatni kellene. 
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o A tanárképzés minőségét, a legújabb nemzetközi trendek és kutatási 
eredmények bevezetésével, a képzési struktúrák és a szervezeti formák 
időnkénti újragondolásával, a megszerezhető diploma (a pedagógusi pá-
lya gyakorlására feljogosító bizonyítvány) értékének fokozásával folyama-
tosan optimalizálni kellene. 

o A magasabb neveltségi szinteknek, illetőleg az iskolázottság felsőbb fo-
kainak és mértékének pozitív társadalmi megítélését és jelentőségét per-
manens módon fokozni kellene. 

o A hivatalos, illetve intézményes és hivatásos tudományos kutatási színte-
reken (neveléstudományi kutatóközpontokban, egyetemi tanszékeken, 
pedagógiai intézetekben stb.) zajló pedagógiai, didaktikai, neveléselméle-
ti, tantárgy-pedagógia, tanulás-lélektani, személyiségpedagógiai, fejlődés- 
és neveléspszichológiai vizsgálódásokra az eddigieknél hatványozottab-
ban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, a feltárt és hitelesnek ítélt ered-
ményeket minél hamarabb gyakorlatba kellene ültetni. 

o Az oktatási-nevelési tevékenységek infrastrukturális alapjait, tárgyi-anyagi 
bázisát, illetve eszközbeli, berendezésbeli és felszerelésekre vonatkozó 
feltételeit, mint ahogyan metodikai módozatait, szervezeti és menedzs-
menti formáit is az elkövetkezőkben elkötelezettebben kellene moderni-
zálni. 

A Sorkin-féle gondolat által kiváltott rövid eszmefuttatásomat azzal a meg-
jegyzéssel zárnám, hogy amennyiben a „nevelés minden”, nem tűnhet túlzás-
nak, hogy számára, az eredményes működés távlatában, a társadalomnak (a 
kormányzatnak) minden szükségest meg kell adnia. Mindazokat a személyi té-
nyezőket, valamint azokat az infrastrukturális, tárgyi és anyagi feltételeket ga-
rantálnia kell, amelyek egy kiváló minőség elérésének vonatkozásában a fiatal 
nemzedékek oktatása és nevelése megkövetel. A köznevelési rendszer elvárt 
sikerű működésének alapvető feltételeit, elsődleges szubjektív és objektív té-
nyezőit mindig és minden körülmények között elodázhatatlanul a lehető leg-
jobb minőségben biztosítania kell. 
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Fóris-Ferenczi Rita 
 

Játék és játszottság a „tanulásban"1 
 
A játék és tudomány „játékterében” egy irodalmi szöveg egyetemi hallgatók és 
tanárok általi olvasási kísérletei alapján az irodalomolvasást a létértelmezés játé-
kaként, a – hagyományos megközelítés szerinti zárt és biztos ismereteket prefe-
ráló − didaktikát pedig a játék és játszottság élményét felerősítő eszközként kö-
zelítem meg. Ebből a szemszögből a „tanulás” és gondolkodás, a felismerés, 
megértés és értelmezés megszakíthatatlan és állandóan megújuló folyamat. A 
konstruktivista pedagógiai szemléletben ez a folyamat nem csak az irodalomol-
vasás sajátja, hanem az egyéni tudás megteremtésének lehetséges útja is. 
 
Kulcsszavak: olvasás, értelmezés, tanulás; játék, játszottság, játékszabályok 
 

Az ismeretközpontú pedagógiai szemlélet értelmében és a paradigmát taní-
tási és tanulási módszerekben, értékelésben tökélyre vivő korábbi iskolai gya-
korlatban sokáig élt az a hit, miszerint a tanulás bevált útja az elméleti ismere-
tek elsajátítása és az ezt követő gyakorlati alkalmazás. Az elmélet – az említett 
felfogásban − nem nézetrendszer(eke)t jelentett, hanem az adott diszcip-
línához/tantárgyhoz tartozó ismeretek letisztult, megkérdőjelezhetetlen, tárgy-
ként értelmezett rendszerét. Ezeket a fogalmi szinten elsajátított ismereteket 
kellett volna „gyakorlatba” fordítania a tanulónak. Annak ellenére, hogy a tu-
dományok területén a különböző szemléletek egymástól elhatárolhatóan kör-
vonalazódtak, az oktatásban – még akkor is, ha a koncepciók némelyike nagy 
hatású volt (például a genetikus irodalomfelfogás) − a tanulók számára az elmé-
leti pozíció rejtve maradt, legfeljebb a tanórák tapasztalatából leszűrhető meg-
közelítésmódok, műelemzési rituálék, tanári kérdések és az értékelés súlypontjai 
alapján nyert némi ködös jelentést. 

A fentiekben vázolt, az oktatásban évtizedekig érvényesülő és az oktatás-
szabályozás eszközeivel szigorúan ellenőrzött zárt rendszerrel szemben a taná-
rok számára kihívást jelentett a korábbi gyakorlattal való szembesülés: egy jól 
bejáratott oktatási rituálét kell(ett) újraértelmezni, mérlegelvén, hogy a „tan-
tárgy” hátteréül szolgáló szaktudományokban nem egy, hanem több – az okta-
tás számára is hasznosítható − elmélet is élhet egymás mellett. S mint amiképpen 

                                                           
1 A tanulmány A tanulás útjai: a játék és játszottság élményének lehetőségei című előadásra 

épül, amely a Játék és tudomány konferencián hangzott el (Interdiszciplináris párbeszéd 2. 

Bolyai Társaság–Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2013. október). 
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egy tudományos paradigmának a szemlélethez igazodó szabályrendszere van, 
az oktatásban is érvényes, hogy valamely elméletrendszer érvényesítése feltéte-
lezi az iskolai gyakorlat, a tanítási, tanulási módszerek, értékelési eljárások stb. 
újraírását, szemlélethez igazodását. 

Segítséget jelent viszont, hogy az oktatásra ható szaktudományos nézetek 
(pedagógia, pszichológia, szaktudományok, hogy csak a legfontosabbakat em-
lítsük) rokoníthatók egymással. Ezeknek az összefüggéseknek az átlátása segít-
het abban, hogy a paradigmatikus megközelítések mentén otthonossá válhas-
sunk valamely elméletrendszerben, amely tükröt kínál a tanítási/tanulási tapasz-
talatra való reflektálásra, elvezethet a szemlélettel rokonítható didaktikai eljárá-
sok kimunkálásáig: a tervezés, a tanítás, a módszerhasználat és az értékelés 
szintjén. (Sőt lehetővé teszi azt is, hogy akár több megközelítésmóddal kísérle-
tezzünk úgy, hogy a tanuló számára is világos legyen az elméleti pozíció). 

A játék és tudomány dimenziójában a befogadásközpontú irodalomszem-
lélet és a kognitív pszichológia felismeréseire (is) támaszkodó konstruktivista 
pedagógia játékterének a megteremtésével kísérletezem olyan módszerek bevo-
násával, amelyek az említett szemléletekhez illeszkednek. Ezek a módszerek – a 
szemléletnek alárendelten – felerősíthetik, explicitté teszik a „tanulási” tapaszta-
lat lényeges mozzanatait és folyamatát. Ebben a megközelítésben a módszer 
eszköz arra, hogy a megértést, jelentésteremtést, értelmezést az ide-oda mozgás 
játékterében – esetünkben az irodalmi szöveg által felkínált játékszabályok sze-
rint – lassítsa, késleltesse, a biztosnak ítélt felismeréseket elbizonytalanítsa, ref-
lexióra és újraértelmezésre késztessen. 

Először egy irodalmi szöveg egyetemi hallgatók és tanárok általi olvasási kí-
sérletei alapján az irodalomolvasást a létértelmezés játékaként, a didaktikát pe-
dig a játék és játszottság élményét felerősítő eszközként közelítem meg. A fel-
vetett kérdések megközelítéséhez konkrét irodalomolvasási példából indulok ki, 
s ennek leírását követően utalok – a konstruktivista szemlélet jegyében – azokra 
a felismerésekre, amelyek a „tanulást” más tudásterületekre nézve is – állandó-
an megújuló folyamatként – a megértés, értelmezés vég nélküli játéklehetősége-
ként értelmezik. 

Figyeljük meg – egyetemi hallgatók és továbbképzéseken részt vevő taná-
rok olvasási kísérletei alapján −, milyen játékteret, játszottsági állapotot és meg-
értési tapasztatalokat kínálhat Lázár Ervin: A kislány, aki mindenkit szeretett2 írása, 
illetve milyen lehetőséget kínál az olvasásnak – mint játszottsági állapotnak – a 
lelassítása a jóslás és a kettéosztott napló módszerének a segítségével. 

                                                           
2 Lázár Ervin: A kislány, aki mindenkit szeretett. In Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér. 

http://mek.oszk.hu/02700/02732/02732.htm. Leolvasás ideje: 2014. III. 15. 
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Ráhangolódásként csak annyit osztottunk meg a hallgatósággal, hogy a szö-
vegnek a befejezését nem fogjuk felolvasni. A befejezést csoportban kell meg-
írniuk úgy, hogy a megteremtett szövegegész egy számukra lehetséges és elfo-
gadható jelentést nyerjen a szöveg által felvetett kérdéssel, létproblémával kap-
csolatban. Az alábbi szövegrészlet tanári felolvasásban hangzik el (terjedelmi 
korlátok miatt itt csak kiemelt részleteket közlök úgy, hogy részletként is láttas-
sa a lényeget): 
 

Egyszer mindenki eltéved. Így esett a kis Brunellával is. Eltévedt. Reggel elin-
dult hazulról, a kert alatt egy kicsit nézte magát a patakban, fésülködött. 

− Szép fekete hajam van − mondta a pataknak, és mosolygott örömében, hogy 
szép fekete haja van. 

− Bizony szép − mondta a patak. 
− És a szemem is nagyon szép − folytatta Brunella. 
Mi tagadás, a szeme is szép volt. A patak bólogatott. Most már nem olyan nagy 

lelkesedéssel, de bólogatott, mert Brunella igazán szép kislány volt, s olyan kedve-
sen tudott mosolyogni, hogy nem lehetett rá haragudni. A patak nagyon szerette 
volna, ha Brunella valami olyasfélét mond, hogy: „Jaj, de gyönyörű kristálytiszta 
vagy, te patak!” vagy: „Olyan szépen muzsikálsz, ilyen szépen senki sem tud muzsi-
kálni!” De Brunella nem mondott ilyesfélét. Esze ágában se volt. Azt mondta: 

− Ha behunyom a szemem, nem látlak. 
Mikor Brunella szépen megfésülködött, elhatározta, elindul az erdő felé. Ott-

hon ugyan mondták neki, hogy csak a patakig szabad mennie, mert az erdőben elté-
vedhet, és ott veszélyek leselkednek rá. „Ugyan – gondolta Brunella −, miféle ve-
szélyek? Engem szeretnek a fák, a füvek, az őzikék. „De az erdőben kígyók is van-
nak” − jutott eszébe. Öntudatosan fölvetette a fejét, fekete hajfonatában meglib-
bent a széles piros szalag. 

− Engem a kígyók is szeretnek − mondta. – Most szépen megfésülködtem, elme-
gyek, megmutatom az erdőnek a hajam − szólt a patakhoz. 

− Csak ne menj messze. Bajod eshet, az erdőben lakik a Tigris, a Medve meg a 
Pakuk madár. 

− Engem szeretnek − toppantott Brunella, és elindult. 
A patak nem szólt semmit. Akkor sem, mikor kisvártatva Brunella megfordult, 

és azt mondta: 
− És én is szeretem őket. 
Sohasem látott még Tigrist, Medvét meg Pakuk madarat. 
Aztán, mondom, eltévedt. 
De nem félt. 
− Ugye, szerettek engem? − kérdezte a fákat. 
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Szép kislány vagy − mondták a fák. Azon a dombon, ahol a hét hársfa állt, talál-
kozott a Tigrissel. 

− Hrrr − morgott a Tigris −, hogy merészelsz! 
− Jaj, de szép hangod van! − mondta Brunella, és közelebb lépett. − Nem mo-

rognál még egyet? 
A Tigris meglepetésében teljesítette a kérést. 
− Hrrr − morgott még egyszer, de most már sokkal szelídebben. 
Aztán észbe kapott, igyekezett borzasztó pofát vágni: még ez a kis mitugrász 

lányka akar vele kukoricázni?! 
 − És az arcod is olyan kedves − mondta erre Brunella. − Megsimogathatom? 
A Tigris tekergette a nyakát. „Még hogy kedves az arcom”. Gyorsan belenézett 

egy tócsába. „Igaz is, elég kedves arcom van.” – állapította meg elégedetten, és 
mosolyogni próbált. Az állkapcsa csikorgott, mert a Tigris hét éve mosolygott utol-
jára. 

− Kedves kislány vagy − mondta −, megsimogathatsz. 
Brunella megsimogatta a Tigrist, és azt mondta: 
– Örülök, hogy találkoztam veled. Szeretlek, Tigris. 
A Tigris boldog lett, ugrált és bukfencezett. Amikor kiugrálta magát, csodál-

kozva Brunellára nézett. 
− Mit keresel itt, kislány? 
− Eltévedtem − mondta magabiztosan Brunella −, a patak partján lakom, abban a 

piros cserepes házban. 
− Tudom − mondta a Tigris −, pattanj a hátamra, egy darabig elviszlek. 
Brunella a Tigris hátára ült. Csodálatos volt száguldani. 
Egy ligetnél megálltak. 
− Tovább nem mehetek − mondta a Tigris −, erre menj, egyenesen. Hazatalálsz. 

 

A történet további részében a fentiekben leírt találkozás forgatókönyvsze-
rűen megismétlődik: Brunella megszelídíti és a szeretet áramába vonja a hold-
fényes barlangban meghúzódó Medvét, az eukaliptuszfán több száz éve üldö-
gélő Rettenetes Háromkerekű Pakuk madarat. Hazafelé tartó útján visszakanya-
rodik a patakhoz: ekkor találkozik a negyedik szereplővel, a vadásszal. 
 

Már majdnem a patakhoz ért a kislány, mindjárt otthon lesz, gondolta, ami-
kor egy borízű hang reccsent rá: 

− Állj! Hogy mersz a területemen mászkálni? 
− Hát te ki vagy? − csodálkozott Brunella, és megindult a hang felé. 
Egy torzonborz ember állt ott, szakálla az övéig ért, puskájával Brunellára 

célzott. 
− Én a vadász vagyok. Ha nem állsz meg, lelőlek. 
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− Dehogy lősz − nevetett Brunella −, ki hallott már olyat, egy kislányt lelőni! 
Nem is gondolod te komolyan, látszik a szemeden, hogy jó ember vagy, és én a jó 
embereket szeretem, meg a jó emberek is szeretnek engem. 

− Igazán? Látszik a szememen? − kérdezte a vadász, és leengedte a puská-
ját. 

Brunella rámosolygott, a vadász meg vissza. 
− Ne haragudj, hogy ijesztgettelek − mondta a vadász −, nem tudtam, hogy 

szeretsz. 
− Ó, én mindenkit szeretek − mondta a kislány −, s engem is szeret mindenki. 

A füvek, a fák, a virágok. És a Tigris is meg a Medve meg a Rettenetes Háromkere-
kű Pakuk madár. 

− Az nem lehet igaz − mondta a vadász, és megszorította a puskáját. − Nem 
is láttál még Tigrist, Medvét meg Pakuk madarat. 

− De igenis láttam − mondta büszkén a kislány −, és biztos téged is szeretné-
nek. A Tigris a hátán hozott, a Medvénél mézet ettem, és a Pakuk madártól ezt a 
tollat kaptam emlékbe. A Tigris azon a dombon lakik, amelyiken a hét hárs áll, a 
Medve a Holdfényes Barlangban, a Pakuk madár meg az eukaliptuszfán. 

− Ó! − mondta halkan a vadász, és forgatta a szemét 
− Megsimogatnál? − kérdezte tőle Brunella. 
− Persze, persze − sietett a vadász. Megsimogatta a kislányt. – És most már 

siess, mert esteledik. 
Elváltak. A kislány a patakhoz ért. 
− Szervusz, patak − mondta −, látod, semmi bajom se lett. Mindenkit szere-

tek, és engem is szeret mindenki. 
 

Az olvasás megszakítását követően az olvasók 3−4 fős csoportokban befe-
jezést írnak a történethez úgy, hogy a szöveg témájával, a szeretettel kapcsolat-
ban egy számukra elfogadható jelentést teremtsenek meg. Ezt megelőzően – a 
szöveg kérdésfelvetésének pontosításához – kettéosztott naplót készítenek, 
amelyben az ismétlődő forgatókönyvekből (Brunella találkozása a Tigrissel, a 
Medvével, a Rettenetes Háromkerekű Pakuk madárral és a vadásszal) kiemelik 
azokat a szövegrészeket, amelyekben a szeretet a maga teljességében, tökéletes-
ségében mutatkozik meg. A történet eseménymozzanatai és a párbeszédek 
alapján a szeretet jellemzőit és áramlásának feltételeit a csoportok a következő-
képpen rendszerezik (lásd az 1. táblázatban a kettéosztott naplót).3 

 
 

                                                           
3 Az 1. táblázatban olvasható kettéosztott napló több csoport munkájának összesítéséből és 

rendszerezéséből származik. 
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1. táblázat 
„Engem szeretnek a fák, a füvek, az őzikék. És a 
kígyók is szeretnek.” 

Feltétlen bizalom, hit (tisztaság, 
naivitás). 

„Szép fekete hajam van”. „És a szemem is na-
gyon szép.” … „És én is szeretem őket.” 

Önzés, önszeretet, hiúság? 
Jó értelemben vett önzés a fele-
baráti szeretet értelmében (csak 
az képes másokat szeretni, aki 
elfogadja, szereti önmagát; szere-
tetparancsolat). 

„− Ugyan – mondta a Pakuk madár −, én már há-
romszáz éve ülök itt, és még soha senkivel nem 
szerettük meg egymást.  
− Talán nem is járt erre senki – mondta Brunella. 
− De igenis – mondta a Pakuk madár −, kétszáztíz 
éve egy nyúl és nyolcvan éve egy szénégető. Az 
igaz, hogy nem is vettek észre.” 

Észrevétel, látás. 
Éberség, odafigyelés 
(intertextuális áthallásként az 
irgalmas szamaritánus példázata: 
a pap és a lévita látta, de elkerül-
te). 

„− Ne szaladj el! − kiáltott utána Brunella. Úgy 
szeretnék beszélgetni veled.” 
„Most már mindegy − gondolta a Medve, és meg-
állt. 
−Ne gyere közelebb, mert megeszlek! − kiabált a 
kislányra.” 
 

„Ebben a pillanatban a nagy eukaliptuszfán − ép-
pen az alól kiáltott vissza Brunella − megszólalt 
egy dörmögő hang: 
−Ki merészeli zavarni a nyugalmamat? 
−Hát te ki vagy? − kérdezte a kislány, ernyőt 
csinált a szeme fölé, és a fára kémlelt. 
− Én a Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár 
vagyok − dörmögött a hang −, és ha azonnal nem 
hordod el magad, meglegyintelek a szárnyammal. 
− Ó, de buta vagy! − mondta csendesen Brunella. 
− Látod, ha kedvesen beszélnél velem, és lejönnél 
hozzám, megszerethetnénk egymást. És akkor 
sokáig jól éreznéd magad, tudnád, hogy valaki 
szeret. 
− Ugyan − mondta a Pakuk madár −, én már há-
romszáz éve ülök itt, és még soha senkivel nem 
szerettük meg egymást.” 

Vannak emberek, akik elbújnak, 
félnek a kiszolgáltatottságtól, 
nem engednek senkit közel ma-
gukhoz. A szeretetnek eseten-
ként „erőszakosnak”, „tolako-
dónak”, „meggyőzőnek” kell 
lennie. 
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„− Jaj, de szép hangod van! − mondta Brunella, és 
közelebb lépett. − Nem morognál még egyet?” 
„− Na látod − mondta Brunella −, lejöhetnél, úgy-
sem láttam még Pakuk madarat. 
A Pakuk madár egy darabig mirgett-morgott, az-
tán csak lejött. Óriási madár volt, és láb helyett 
tényleg három kereket viselt. 
− Hát, te elég fura szerzet vagy − nevetett 
Brunella −, de a szíved biztos jó, téged biztos 
nagyon lehet szeretni.” 

Megszelídítés: verbális „simoga-
tás”. 

„− És az arcod is olyan kedves, megsimogatha-
tom? 
− Még hogy kedves az arcom. Gyorsan belenézett 
egy tócsába. − Igaz is, elég kedves arcom van − álla-
pította meg elégedetten, és mosolyogni próbált.” 

A szeretet (a szem és a víz) mint 
tükör, tükrözés. 
Intertextuális kapcsolatok: „Hiá-
ba fürösztöd önmagadban,/ csak 
másban moshatod meg arco-
dat”.4 

„− Kedves kislány vagy − mondta −, megsimogathatsz.
Brunella megsimogatta a Tigrist, és azt mondta: 
− Örülök, hogy találkoztam veled. Szeretlek, Tigris.” 
„Brunella a Tigris hátára ült. Csodálatos volt 
száguldani.” 
„− És az arcod is olyan kedves, megsimogatha-
tom?” 
„Ezzel megsimogatta a Pakuk madarat. A Pakuk 
madárnak mind a három kereke bizseregni kez-
dett […]”. 
„A Medve elcsodálkozott. 
− Hogy mersz így beszélni velem? 
− Ó, hát mert szeretlek! − nevetett a kislány, és 
kezet nyújtott a Medvének. 
A Medve vigyázott, nehogy nagyon megszorítsa a 
kezét.” 

Érintés, testi kontaktus, „ölelés-
terápia”. 

„A tigris boldog lett, ugrált és bukfencezett.” 
„A Medve mosolygott. – Micsoda kedves kislány − 
gondolta −, lám, azzal törődik, hogy nekem nehe-
zebb.” Pedig hát igazán lepkekönnyű kislány volt, 
a Medvének meg se kottyant, hogy a hátán ül.” 

Érzelmek: az öröm és a jól levés 
érzete. 

                                                           
4 József Attila: Nem én kiáltok 
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„ [...] megsimogatta a Pakuk madarat. A Pakuk 
madárnak mind a három kereke bizseregni kez-
dett, s arra gondolt, jöhetett volna ez a kislány 
háromszáz évvel korábban is. Akkor talán ő még 
énekelni is megtanult volna, úgy, mint a sárgari-
gó.” 

A szeretetben lét megváltoztat. 

„– Ne menj még!” 
„– Gyere el máskor is!” 
„− Na, innen már látszik a házatok − mondta, és 
kitépett a szárnyából egy tollat.− Ezt őrizd meg. 
Emlékül.” 

Fenntartás, folytonosság, folya-
mat, állandóság és biztonság. 

 
A kettéosztott napló kitöltésével az olvasók a szöveg legfontosabb kérdés-

felvetéseként azonosítják, hogy itt nem a hétköznapokban megtapasztalható, 
hanem a tökéletes szeretet mutatkozik meg a maga teljességében. A téma felis-
merése, pontosítása intertextuális összefüggéseket ránt be a játék terébe: példá-
ul József Attila Nem én kiáltok című versét, Az irgalmas szamaritánus példázatát,5 
Szent Pál szeretethimnuszát6. És előhívódnak ilyenkor a szülőktől, nagyszülők-
től hallott intelmek, történetek, tapasztalatok, a velük és a szeretettel kapcsola-
tos érzések, a szeretethiány fájdalma vagy a szeretet éhsége örök emberi vágy-
ként. Az előzetes „tudás”, az olvasó világa megelevenedik, tétován ugyan, de 
artikulálódik is, s kimondásával megragadhatóvá válik: tapasztalatként, tanult 
vagy a szocializáció során leszűrődő ismeretként, érzelemként, élményként, vi-
szonyulásként, implicit vagy explicit szabályként és a bevett szabályokhoz vi-
szonyított eltérésként. 

A témával kapcsolatos elvárások, a korábbi sémák aktiválása az olvasó vilá-
ga – előzetes „elméletrendszere” – terére dobja a labdát. Előre látható, hogy az 
előrejelzés, a jóslás ennek jegyében fog megszületni. De a gyakorlottabb játéko-
sok tudják, hogy a labda játékát nyomon kell követni. Az előre-hátra mozgás, a 
retrospektív olvasás a kettéosztott napló segítségével, de a végkifejlet nem is-
meretében − ráerősítenek arra, hogy ismétlődő és harmonikus labdaadogatás 
következik: a szöveg világa, a szeretet győzelmének ismétlődő forgatókönyvei 
igazolják, hogy a jelentés megteremtésének eme szakaszában – akár ideiglenes 
jelentésként − az olvasói elvárások és a szöveg a tökéletes szeretet diadalában 
egyetértenek. 

                                                           
5 Lukács könyve, 10: 25−37. 
6 1Kor 12,30−13,13. 
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A megértésre törekvésben az előzetes tudás és az ebből fakadó elvárások 
meghatározók. Éberebb olvasók tudatosíthatják, hogy a szöveg – miután kellő-
képpen meggyőzött a szeretet mindenhatóságáról – a biztos felismerést azon 
nyomban el is mozdítja: a vadásszal való találkozás forgatókönyve egyértelmű-
en jelzi, hogy a korábbi szeretetrituálé áramlása megtörik. A vadász nem csak 
abban különbözik a mesei dimenzióba helyezett szereplőktől, hogy evilági lény 
és ember, hanem szerepéből adódóan vadászösztöneit is követi. A szöveg jelzi 
is az ebből fakadó újabb játékszabályt: „megszorította a puskáját”; „forgatta a sze-
mét”, „sietett”. Az előzetes nézetrendszer felől igazolt és a szöveg által is meg-
erősített ideiglenes jelentés (a tökéletes szeretet győzedelmeskedik) viszont so-
rompóként áll útjába a sejthető újabb jelentésteremtésnek: az olvasók – még 
akkor is, ha az állatok legyilkolását választják befejezésként, szinte röstellkednek 
e miatt; arra hivatkoznak, hogy a szöveg ezt a befejezést kényszerítet-
te/követelte, de valójában nem tudják, hogyan szembesülhetnének, illetve ho-
gyan lehetne „értelemmel” értelmezni a szöveg korábbi részében megtapasztalt 
tökéletes szeretet bukását, csődjét. Akik ezt a befejezést választják, többnyire 
csalódottak: a valóságban nincs tökéletes szeretet; a szeretet kiszolgáltat; naivi-
tásában, hiszékenységében veszélybe/pusztulásba sodorhatja azokat is, akiket 
szeretünk”. 

Az olvasók nagy része a tökéletes szeretet diadalát igazoló befejezéshez fo-
lyamodik: 

1. Brunella hazatér, elmeséli a pataknak találkozását az állatokkal és a va-
dásszal. „A mindenki szeret mindenkit” végkifejletben a szeretet győzel-
meskedik, mintegy köznapi igazolást is nyer. A jelentés értelmezésekor az e 
befejezést választók latolgatják ugyan, hogy ez cseppet naiv, sőt „nyálas” is, 
de hinni szeretnének a szeretet kiteljesedésében. 

2. A szeretet diadala nemcsak egyéni tapasztalatként nyer igazolást: Brunella 
meghívja a vadászt és a falu közösségét az állatokkal való találkozásra. Te-
hát a szeretet nem csak egyén-egyén között áramlik, hanem közösséget ösz-
szetartó, megváltó erőként, értékként tételeződik. 

3. Brunella hazatér, bocsánatot kér a pataktól, hogy korábban nem figyelt rá, 
s valamilyen módon kinyilvánítja, hogy őt is szereti. Ebben a befejezésben 
épp az a tapasztalat mutatkozik meg, miszerint szeretetünk tökéletlen: épp 
a hozzánk közel állókra nem figyelünk eléggé, s ezt jóvá kell tenni. 

És íme a szöveg befejezése: 
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Elváltak. A kislány a patakhoz ért. 
− Szervusz, patak − mondta −, látod, semmi bajom se lett. Mindenkit szere-

tek, és engem is szeret mindenki. 
Ekkor egy lövés dördült. 
− A Tigris − mondta a patak. 
Brunella földbe gyökerezett lábbal állt. Megszólalni sem tudott. 
Eldördült a második lövés. 
− A Medve − mondta a patak. 
− Jaj, ne, nem akarom! − kiabált a kislány, de akkor már hozta a szél a har-

madik dörrenést. 
− A Rettenetes Háromkerekű Pakuk madár − mondta a patak. 
A kislány térdre esett, keservesen sírt, könnyei a patakba hullottak. A víz 

zavaros lett a könnyeitől. 
− Most már sohasem láthatod magad bennem − mondta szomorúan a patak −, 

csak talán akkor, ha behunyod a szemed. 
 

Ez a befejezés még azokat a csoportokat is sokkolja, akik maguk is hason-
lóan zárták a történetet. Mert élesen ütközik a korábban megteremtett egyetér-
téssel, harmóniával az olvasó világa és a szöveg világa között: sőt a szeretet 
áramlásának szövegbeli forgatókönyvei az előzetes tapasztalatokból, tudásból 
épp a szeretet győzelmébe vetett hitet és annak élményét mozgósították, igazol-
ták. A szerzői intenció kérdése expliciten és − az olvasási folyamatnak e moz-
zanatában − vádszerűen fogalmazódik meg: Lázár Ervin szövegeire jellemzőek 
a meglepő fordulatok, szokatlan nézőpontok, de ez a meghökkentés a játékból 
való kidobottság meghökkenésével jár együtt: a „pü, pü, nem járja” gyermeki 
sértődöttség és játékból való kilépés/kiesés élménye jellemzi az olvasók állapo-
tát − kimondva vagy kimondatlanul. Az okosabbak, szkeptikusabbak törik meg 
a csendet: ők már korábban is sejtették/megmondták. A többnyire hallgatva 
gondolkodók és nem belenyugvók újabb játékszabályokat keresve bizonytalan-
kodva felvetik: „meg kéne nézni még egyszer, a szövegben van valami a patak-
kal”. 

Így kerül újra a játék terébe − újabb játékszabályként − a keretes szerkezet 
lehetősége mint lehetséges rés, amelyen keresztül megmutatkozhat a korábbi, 
ideiglenes jelentéshez viszonyított újabb értelem – lehetséges feloldásként. 

„Ha behunyom a szemem, nem látlak”. 

„Most már sohasem láthatod magad bennem – mondta szomorúan a patak −, 
csak talán akkor, ha behunyod a szemed.”  
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A két mondat gondolatisága viszont egymás mellé állítva zavaróan vibrál. A 
térszerkezet megragadásához – nem leszűkítő, egyszerűsítő modellként −, 
hanem szemléletesebb, látványként is megfogható térképként szolgálnak az 
alábbi, olvasók által készített ábrák (1. és 2. ábra). 

 

1. ábra. A gyermekkor egységes világké-

pe/a szeretet egysége 

2. ábra. A gyermekkor mint emlék/A töké-

letes szeretet mint ethosz 

Brunella útja (egységes tér/világ, 
eltévedés, beavatás) 
Patak (összemos, nem választ el):  
„Ha behunyom a szemem, nem lát-
lak”. 

Brunella visszatérése: kettéosztott 
tér (a tökéletes szeretet és a minden-
napi tapasztalatok világának elkülö-
nülése) 
Patak (elválaszt, de átjárható határ):  
„Most már sohasem láthatod magad 
bennem – mondta szomorúan a patak 
−, csak talán akkor, ha behunyod a 
szemed.”  

 

Az első ábra azt az egységes világot láttatja, amelyet Brunella bejár. Számára 
(a szeretet számára) nincsenek határok: a patak itt még nem a világokat elvá-
lasztó vonal toposza, nem Styx méretű folyó, csak tükröző víz, s tükörként akár 
tócsa is lehet. A víz–tükör patakká, tócsává kicsinyítése, lényegtelenítése megté-
vesztő: mert a tükrözés feltétele a szem, a látás: a víz önmagában nem, csak 
Brunella (a szeretet) szeme/látása/nézőpontja tükrében láttatja a vágyott kép-
mást: ([…] a kert alatt egy kicsit nézte magát a patakban, fésülködött./ − Szép feke-
te hajam van − mondta a pataknak, és mosolygott örömében, hogy szép fekete haja 
van; A Tigris tekergette a nyakát. »Még hogy kedves az arcom. Gyorsan belenézett egy 
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tócsába. − Igaz is, elég kedves arcom van.« – állapította meg elégedetten, és mosolyogni 
próbált.). Ebben az egységes térben (1. ábra) a szeretet a maga tökéletességében 
mutatkozik meg, áramába vonja a mesebeli lényeket, látszólag a vadászt is. A 
szöveg viszont idejében és folyamatosan jelzi azt is, hogy az a patak, amelyet az 
olvasó – meggyőzetve a szövegben felkínált szeretetáramlás hitével vízként–
tükörként észlel –, mégis világokat elválasztó határ: túlsó partján veszélyeket 
sejtető eltévedélyedés várható („Egyszer mindenki eltéved. Így esett a kis 
Brunellával is. Eltévedt.”; Otthon ugyan mondták neki, hogy csak a patakig sza-
bad mennie, mert az erdőben eltévedhet, és ott veszélyek leselkednek rá.”; „Csak ne 
menj messze. Bajod eshet [...]”; „− Eltévedtem − mondta magabiztosan Brunella −, 
a patak partján lakom, abban a piros cserepes házban.”). Mindezek ellenére a pa-
tak világokat elválasztó szerepe csak a végkifejlet ismeretében válik meghatáro-
zóvá. 

A 2. ábra térszerkezete azt próbálja megragadni, hogy az állatok elpusztulá-
sát követően a szeretet terének egységessége megszűnik, a patak határrá, elvá-
lasztóvá (sz)élesedik, a tökéletes szeretet tere más(ik) térré válik, amelyre csak 
„behunyt szemmel” lehet rálátni. A tér a beavatás útjaként is értelmezhető: be-
járásakor, szétválásakor a gyermekkor, a naivitás, a feltétlen elfogadás és biza-
lom csak az emlékezésben mutatkozhat meg („Most már sohasem láthatod ma-
gad bennem – mondta szomorúan a patak −, csak talán akkor, ha behunyod a 
szemed.”). 

A gyermekkor elvesztése, visszahozhatatlansága, emlékké válása mellett vi-
szont a szöveg újabb jelentéslehetősége is felmerül: a Brunella alakjában meg-
testesülő tökéletes szeretet mibenlétét ismerteti fel és mutatja meg a térszerke-
zet: a szeretet mint abszolút érték az ethosznak az emberi életben betöltött sze-
repét vibráltatja metaforikusan: ráébreszt kicsinységünkre, törékenységünkre, 
tökéletlenségünkre, de ez a tapasztalat nem a beletörődés, hanem a másként 
látás lehetőségeként a tökéletesre vágyódás örök imperatívuszát kínálja fel: 
„Most már sohasem láthatod magad bennem. [...] csak talán akkor, ha behunyod a szemed”. 

A játék és tanulás összefüggésében bárki mondhatja, hogy az irodalmi 
kommunikáció más, az irodalmi szöveg másképp kínálja megértésre önmagát, 
mint egy történelmi esemény, egy matematikai képlet vagy egy kémiai jelenség. 
Megkockáztatjuk viszont azt a kérdést, hogy talán ez utóbbiak sem – tőlünk és 
a gondolkodásunktól független – objektív tárgyak vagy dolgok. A megértésre 
törekvő gondolkodás felől nézve a megértés folyamata maga a játszottság álla-
pota. Amiatt az, mert a megértendőt csakis előzetes tudásunk kontextusában 
érthetjük. Előzetes tudásunk olyan termékeny előítéleteket kínálhat, amelyek 
előhívása, elbizonytalanítása, módosítása a megértendőhöz igazodó ide-oda 
mozgás játszottságában közelebb vihetnek a jobban értés, másképp értés, a 
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megértés felvillanása felé ahhoz, hogy a következő pillanatban újraértelmezhes-
sük mindazt, amit látszólag megértettünk. 

Nem olyan bonyolult ez: a tanulni akarót csak arra kell biztatni, hogy gon-
dolja végig, mit gondol az éppen szóban forgó dologról; legyen hajlandóság 
benne saját gondolatai elbizonytalanítására, megváltoztatására, újabb szemszö-
gek érvényesítésére. Ehhez nem kell más, csak a megértés játéka által felkínált 
játékszabályokhoz igazodás, a játszottsági állapot elfogadása, az odafigyelés fe-
gyelmezettsége és a megértés akarása. Ebben a folyamatban nem határolódik el 
egymástól a megismerő alany és a megismerendő tárgy: játszótársak csupán a 
megértés játékterében. 

A gyermekek ezt nagyon értik: a mindennapi tanulási helyzetekben tökéle-
tesen mívelik is. Kár lenne őket leszoktatni erről. Jó lenne felnőttként magunk-
nak is újratanulnunk. 
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Juga-Gombos Márta 
 

Érzelmek és tanulás. 
Az affektív forradalom szerepe a tanulásfelfogásokban 

 

A tanulást elsősorban kognitív, megismerő tevékenységként értelmezik a 
pszichológusok (Atkinson et al. 1999). A behaviorista nézőpont, amely hosszú 
ideig meghatározta a tanulásról alkotott felfogást (elméletben és gyakorlatban 
egyaránt), a külső ingerekre és válaszokra helyezte a hangsúlyt, a jutalmazás és 
büntetés szerepére a tanulási folyamatokban. E szemlélet szerint a hangsúly a 
tanulási folyamat szempontjából a külső tényezőkre helyeződik, és a kumulatív 
folyamatok, a hatások (tanítás) lineáris érvényesülése, a merev és leegyszerűsí-
tett ok-okozati kapcsolatok, az egyszerű törvényszerűségek segítségével megjó-
solható eredmények jellemzik (Nahalka 2009). A komplex tanulás megértésé-
hez azonban figyelembe kell venni az ingerek és a válaszok közötti kapcsolat-
hoz vezető „utat”, ami a gondolkodás és értelmi képességek fejlettségét jelenti, 
valamint az ezeket szorosan meghatározó affektív folyamatokat (Gombos–
Bányai–Varga 2009). A pedagógiai tanulásértelmezések kapcsán paradigmavál-
tások „születtek” a 20. században, amelyekbe „bepillantást” nyerhetünk e ta-
nulmány olvasása során. Az új tanulástudomány képviselői a tanulást nemlineá-
ris folyamatként tartják értelmezhetőnek, az előre nem pontosan megjósolható 
folyamatok léte kap szerepet (Nahalka 2009). 

Az 1990-es évek elejéig a kognitív terület kutatása szinte egyeduralkodó 
volt az iskola világában, az utóbbi két évtizedben azonban egyre inkább a figye-
lem középpontjába került az affektív dimenzió (Bickhard 2003, Csapó 2008, 
Wentzel és Wigfield 2009, idézi Józsa, Fejes 2012). Az 1970-es évektől sorra 
jelentek meg olyan kísérleti bizonyítékok, amelyek az érzelmek és hangulatok 
szerepét emelik ki mint kogníciót, döntéseket és viselkedést befolyásoló ténye-
zőket (Atkinson et al. 2005, idézi Gombos–Bányai–Varga 2009). Foglaljuk ösz-
sze röviden az új tudományterület legfontosabb kérdéseit. 

Az affektív tudomány megszületése olyan új tényezők beemelését jelenti a 
tanulási folyamatokba, mint: emóció (érzelem), érzés, érzet (feeling), hangulat,  
affektív stílus, temperamentum; közöttük vannak részleges átfedések.  Ezeket a 
jelenségeket időtartamuk szerint is meg lehet különböztetni egymástól (Oatley 
és Jenkins 2001, idézi Gombos–Bányai–Varga 2009), az érzelmek korlátozott 
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ideig tartanak, pl. pár másodpercig tartó arckifejezések, testi válaszok, a hangulat 
órákig, napokig tarthat, nehéz meghatározni a kezdetét és a végét. Az érzel-
meknek van tárgya, a hangulatoknak nincs, a hangulatunk lehet például vidám 
vagy szomorú. Az érzelmi zavarok hetekig, hónapokig vagy évekig elhúzódhat-
nak, pl. hangulatzavar, depresszió, mánia, szorongás. A félénkség vagy a társas 

szorongásra való hajlam élethosszig is eltarthat.  
Az affektív szféra a fentebb felsorolt érzelmi tényezők mellett magába fog-

lalja az attitűdöket, az érdeklődést, a tanulási motivációt, és a társas viselkedés 
bizonyos elemeivel is átfedést mutat (Józsa, Fejes 2012). Az affektív területek 
előtérbe kerülése kapcsán egyre többen és egyre differenciáltabban foglalkoz-
nak az érzelem és a megismerés közti bonyolult kapcsolattal (Forgas 2000, 
Oatley és Jenkins 2001, Atkinson et al. 2005, idézi Gombos–Bányai–Varga 
2009). 

A pedagógiában is gyakran emlegetik az érzelmek és a motiváció szerepét a 
kompetenciaalapú és az élethosszig tartó nevelés, oktatás kapcsán. Még nem 
jelenthetjük ki, hogy átfogó változásnak lennénk tanúi, azonban számos terüle-
ten hatnak az affektív folyamatok, a pedagógus személyiségén keresztül a diák 
tanulási teljesítményét befolyásoló affektív tényezőkön át. Nézzük meg részle-
teiben is azokat az affektív folyamatokat, amelyek a tanár és diák teljesítményét 
befolyásolják, és amelyek meghatározók lehetnek a tanuló tanulási folyamatait 
illetően is.  

A tanuló azt a tanármodellt követi leginkább, akihez érzelem fűzi, azaz a 
nevelés előfeltétele az affektív kötelék, kötődés. Korai állatkísérletek (Harlow 
1958, Butler 1958, idézi Gombos–Bányai–Varga, 2009) bebizonyították, hogy a 
korai kötődés olyan erős érzelmi kötelék, ami nem csak pillanatnyi szükségle-
tünk, de a későbbi fejlődésre is jelentősen kihat. Humán kísérletek (Ainsworth 
és mtsai. 1978, idézi Gombos–Bányai–Varga 2009) is azt igazolták, hogy a 
gyermek csakis biztonságos környezetben képes tanulni, ismereteket szerezni, 
csakis stabil érzelmi kötelék ad alapot a harmonikus személyiségfejlődésre. Te-
hát a tanulási folyamatot is meghatározza a pedagógus személyisége, az lesz a 
hatékony, aki képes lesz a biztonságos környezet megteremtésére, aki képes 
lesz az érzelmei felvállalására. A szeretet, a kötődés fontossága a nevelésben 
számadatokkal is alátámasztható. A szuggesztív tanár az érzelmeinkre hat leg-
inkább, és igen erős modellt, azonosulási mintát jelent (Kissné 2007, idézi 
Gombos–Bányai–Varga 2009). A negatív szuggesztiós hatás is érvényesülhet, 
pl. pygmalion-effektus. 
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A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy miként hatnak a tanuló affektív folyama-

tai, motivációi, személyiségvonásai a tanulási teljesítményre.  

A hangulat és az érzelmek hatását az észlelésre és figyelemre mutatta ki 
Niedenthal és Setterlund (idézi Gombos–Bányai–Varga 2009). És nem megle-
pő, hogy az érzelmek az emlékezést is befolyásolják, hiszen érzelmi töltésű 
helyzetben többet gondolkodunk és ismételgetünk, és mert az ismételgetés és a 
szervezés javítja a hosszú távú memóriából való információ előhívását. A szo-
rongás, a stressz is befolyásolja az emlékezést, tipikus az a helyzet, amikor a 
kisdiák vagy az egyetemi hallgató vizsgázik, és annak ellenére, hogy sokat ta-
nult, mégsem emlékszik semmire, leblokkol. Holmes (1974, idézi Gombos–
Bányai–Varga 2009, 117. o.) szerint a szorongás negatív gondolatokat szül, 
hogy „nem fogom tudni”, „nem értem”. Ezek a gondolatok megzavarják a ta-
nultak felidézését, azonban vannak olyanok is, akik éppen stresszhelyzetben 
tudnak teljesíteni, és ez minden esetben a személyiségjegyektől függ.  

Érzelmeink (pozitívak, negatívak) befolyásolják ítéletalkotásunkat, döntése-
inket is. A pozitív érzelmek átélése kreatívabbá tesz a problémamegoldásban, a 
döntésben, másrészt viszont elterelhetik a figyelmünket a logikai érvek elemzé-
séről, és hatásuk alatt a józan ítélőképesség veszíthet erejéből. A negatív érzel-
mek segítenek abban, hogy megfontoltabb döntéseket hozzunk, a külvilág in-
formációit jobban figyelembe vegyük az információfeldolgozás során (Forgas 
1991 a, b, idézi Gombos–Bányai–Varga 2009). 

Az érzelmek a megismerés folyamatát is befolyásolják (hogyan gondolkod-
nak az emberek), másrészt a megismerés tartalmát is (mit gondolnak az embe-
rek). 

Meg kell említenünk az érzelmek és a motiváció szerepét is, hiszen az ér-
zelmek és a motívumok szorosan összetartoznak, mindkettő aktiválja és irányít-
ja a viselkedést, a tanulásban legfontosabb motívum a kíváncsiság, valamint a 
tudásvágy, hiszen az új ismeretek megszerzésére irányuló tevékenység pozitív 
érzelmeket vált ki, megelégedettséget okoz, ami további ismeretek megszerzé-
sére motivál. Az unalom mint negatív befolyásoló tényező jelenik meg, hatására 
a kíváncsiság, a motiváció is erejét veszti.  

Összegezve, a fentebb leírtak tükrében, az affektív területek hatása a tanu-
lásban, az abban betöltött pszichikus folyamatok rendszerében nem mellőzen-
dő szempont.  
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Emeljünk ki néhány kutatási eredményt ezen a területen belül. 

A téma önálló kutatási területté válása alig 100 évre tehető, a hazai vizsgála-
tok többsége a tanulási motivációhoz kapcsolódik (Bárkóczy, Putnoky 1967, 
idézi Józsa, Fejes 2012). A Bárkóczy, Putnoky szerzőpáros nevéhez fűződik az 
első átfogó elméleti munka, a nemzetközi szakirodalom tanulásra és motiváció-
ra vonatkozó ismereteinek a szintetizálása. A nyolcvanas évektől Réthy 
Endréné (1988, 1989, 1995, 2001a, 2001b, 2003, 2004, idézi Józsa, Fejes 2012) 
kutatásai meghatározók a motiváció terén, az iskolai tanuláshoz kötődően, a 
90-es évek második felétől kiszélesedett a hazai motivációkutatás, mára már 
számos nemzetközileg is releváns eredményt hoztak a hazai vizsgálatok. 

A tanulók iskolához fűződő viszonyának megismerése érdekében számos 
kutatást végeztek (Veczkó 1986, idézi Józsa, Fejes 2012). Az eredmények sze-
rint az iskolához pozitív attitűddel viszonyuló tanulók aránya csökken az élet-
kor előrehaladtával, különösen az ötödik és hatodik évfolyamon látható jelen-
tős visszaesés. 

A tantárgyi attitűdvizsgálatok kapcsán megemlítjük Józsa és Pap-Szigeti 
(2006, idézi Józsa, Fejes 2012) kutatását, amelyek megerősítették a tantárgyi 
attitűdök csökkenő tendenciáját.  

A legnagyobb volumenű hazai vizsgálat az elsajátítási motiváció életkori 
változásának a feltárására irányult. Az elsajátítási motívumok egy készség, ké-
pesség elsajátítására, begyakorlására késztetnek. A kutatások azt mutatták, hogy 
az elsajátítási motiváció az iskolai évekkel csökken (Molnár 2003, Józsa 2007, 
2009, idézi Józsa, Fejes 2012).  

Ezek után érdemes megemlíteni azokat a változókat, amelyek befolyásolják 
a tanulás affektív tényezőit, mint. pl. a családi háttértényezők, kulturális kü-
lönbségek, az iskolai klíma stb.  

Családi háttértényezők. Napjainkban az érzelmek egyik globális mutatójaként 
a szubjektív jóllétet alkalmazzák, mely pszichológiai, biológiai és szociális té-
nyezők szubjektív értékelését egyaránt magában foglalja (Diener 2000, idézi 
Józsa, Fejes 2012). Az eddigi tanulmányok a szubjektív jóllét egyik eleme, a 
szomatikus és pszichés panaszok gyakorisága esetében találtak összefüggést az 
iskolával kapcsolatos kedvezőtlen attitűddel, valamint az osztálytársak általi ki-
rekesztettséggel (Aszmann 1997, Kökönyei, Aszmann és Szabó 2002, idézi 
Józsa, Fejes 2012). 
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A pozitív pszichológiai kutatások (az amerikai szakirodalomban több évtizedes 
múltra tekint vissza), arra keresik a választ, hogy miként lehet az iskola világába 
beavatkozni, és jelentős hangsúlyt helyeznek a megelőző (prevenciós) stratégi-
ákra. Ehhez az irányzathoz szorosan kapcsolódik a Csíkszentmihályi (1997, 
idézi Józsa, Fejes 2012) nevével fémjelezhető áramlatélmény (flow), amely te-
vékenységeink örömteli élményekkel kísért átélését biztosítja. Az áramlatélmény 
hazai kutatását segítette elő az Oláh Attila és munkatársai által kifejlesztett 
flow-kérdőív. Felméréseik alapján (Oláh és mtsai. 1999, 2005, idézi Józsa, Fejes 
2012) a magyar fiatalok beszámolói szerint átlagosan az iskolai elfoglaltságok 
32%-a köti le az érdeklődésüket, szerez számukra élvezetet, és optimális mér-
tékben teszik próbára a képességeiket. A legtöbb unalom, szorongás és apátia 
pedig az iskolához fűződik, a legtöbb áramlatélményt tehát az iskolán kívül, 
baráti társaságban élik át. 

Az iskolai klíma. Osztálytermi klíma, osztálytermi kultúra, tanulási környe-
zet, kifejezések, olyan gyűjtőfogalmak, amelyek magukba foglalják az osztályte-
rem pszichológiai, társas, érzelmi, szervezési, vezetési és tárgyi jellemzőit egy-
aránt. 

Szabó (2003, idézi Józsa, Fejes 2012) kutatása alapján kiderül, hogy a maga-
sabb évfolyamokon az iskolai munkát élvezetesnek találó diákok aránya egyre 
alacsonyabb. Egyre kevesebben érzik, hogy az iskolai rendszabályok kialakítá-
sában részt vehetnek, és mind többen érzik nyomasztónak az iskolai feladato-
kat. A 2000-es PISA-mérések egyik fontos üzenete, hogy a tanulók teljesítmé-
nyét erőteljesen befolyásolja iskolájuk családi háttér szerinti összetétele.  

A tanulás önszabályozását is meg kell említenünk, habár nem tartozik az af-
fektív szférába, működésében azonban fontos szerepe van a motiváltságnak.  
Molnár Éva (2002, 2003, idézi Józsa, Fejes 2012) kutatásai kiemelkedők e téren, 
aki szintén a háttérváltozók szerepét is vizsgálta.  A tanulás önszabályozásával 
és motivációival szoros kapcsolatban állnak a tanulói célok. 

 Az elemzett paradigma és a kiemelt kutatások fényében egyértelmű, hogy 
az affektív területeknek jelentős szerepe van az iskolai tanulás eredményességé-
ben.  Ez maga után vonja a kiemelt területek megismerését, elemzését, tudatos 
alakítását, olyan pedagógusi szemléletmód kialakítását, amely képes a tanulási 
folyamat sokrétű elemzésére.  Ez a gondolat egybecseng az előző fejezet végén 
megfogalmazottakkal, hogy a pedagógus szerepe  és feladata a hatékony tanulá-
si környezet, klíma megteremtése, valamint az egyén  önszabályozó motívuma-
inak a feltárása.  
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 A jövőre nézve, az iskolai gyakorlat számára nagy lépést jelentene, ha az 
affektív szféra egyes összetevőit mérni lehetne. Léteznek erre vonatkozó kez-
deményezések, az affektív szféra számítógép-alapú mérési módszerei alkalma-
sak lesznek. Ma még kezdeti fázisról beszélhetünk, azonban az informatika ro-
hamos fejlődésének és a kutatások intenzitásának köszönhetőn pár év alatt az 
iskolai gyakorlat részévé válhatnak (Józsa, Szenczi és Hricsoviny, 2011, idézi 
Józsa, Fejes 2012).  
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Albert-Lőrincz Márton 
 

Az iskolai vallásoktatás dilemmája 
 

 
Nevelésszociológiai alapozású témafelvezetés 

 
2015 tavaszán a tanügy reformfolyamatában új probléma került a figyelem 

középpontjába: az iskolának továbbra is fel kell-e vállalnia a vallásnevelést, 
vagy/esetleg a társadalom olyan stádiumba jutott, amelyben a vallás már elve-
szítette társadalmi szerepét, tehát ki lehet hagyni a curriculumból. A média ko-
molyan tematizálta a kérdést, emlékeztetve arra, hogy a román demokrácia ’90-
es éveiben, a lázas demokráciakeresés útvesztőiben kísérletező oktatáspolitika 
megújhodásakor, fontos érvek mentén jónak látták a vallásnevelést bevinni az 
iskolába, belefoglalni az iskolai curriculumba – igaz, hogy választható tantárgy-
ként. Ugyanakkor jónak láttak elindítani egy hiánypótló egyetemi képzést, a val-
lástanárképzést, amely ez ideig sikerrel látta el a pedagógusszükségletet. A vallás 
curriculuma – mint fontos kultúraközvetítő szerepet betölteni képes tantárgy – 
tehát rendezett státusba kerülve, gazdagította a tantárgyi kínálatot. A 2011/1 
számú tanügyi törvénybe tételesen is belefoglalták a vallásoktatásra vonatkozó 
előírásokat (18. cikkely, 2. bekezdés), amelyet az Alkotmánybíróság 669/16. 11. 
2014. határozata alkotmányellenesnek nyilvánított.1 A dilemma feloldását a szü-
lőkre bízták, tegyenek belátásuk szerint, gyermekeik boldogulása érdekében. A 
szülők, tanulók és pedagógusok állást foglaltak ebben az ügyben, amit pro és 
kontra véleményekben juttattak kifejezésre. Ennek következtében az oktatás-
szervező, irányító, tervező és ellenőrző feladatokat ellátó Oktatási és Kutatási 
Minisztérium pozitív döntést hozott: a vallásoktatásra jogosultak 89,75%-a ki-
fejezte azt az óhaját, hogy továbbra is szeretne részt venni a választható vallás-
órákon, szám szerint 2 123 645-en (adatrögzítés március 6, 18 óra)2, a vallás-
órák tehát maradnak.  

A vallásórák szükséges voltának jogalapon való megkérdőjelezését nem 
kommentáljuk jogtudományi ismereteink hiányossága miatt, annál inkább peda-
gógiai megfontolásokból. Ha cinikusan közelítenénk meg a problémát, azt kel-
lene mondanunk: na végre, valakiknek eszébe jutott, hogy foglalkozni kell az 
értékkompetenciákkal is. A tantervben előírt tantárgyakban ugyanis a tudásköz-
vetítés mellett az értékképzésre is oda kell figyelni. A curriculum – amellett, 
hogy az egyes tantárgyak specifikumuk szerint járulnak hozzá a kognitív tudás 

                                                           
1 1http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22667?theme=print 
2 Uo. 
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gyarapításához – nemcsak direkt, hanem indirekt módon is hatást gyakorolnak 
a neveltre. A reál tantárgyak és a humán tantárgyak másmilyen módon járulnak 
hozzá a tanulók személyiségének fejlesztéséhez, illetve az iskolára háruló szere-
pek teljesítéséhez. A két világháború előtti pedagógia még csak az iskola isme-
retátszármaztató szerepét hangsúlyozta, mint olyant, amely kijelöli a gyermek 
későbbi társadalmi szerepét és helyét. John Dewey (1966) már három elvárást 
fogalmazott meg: 1. az iskolának elő kell készítenie a gyermek társadalmi integ-
rációját, 2. elő kell mozdítania az esélyek kiegyensúlyozását, és 3. támogatnia 
kell a személyiség lelki funkcióinak – kognitív, affektív, morális – kibontakozá-
sát.3 A vallásoktatási curriculum a Dewey által kijelölt funkciók mindegyikéhez 
hozzájárul. Ez az, amiért a vallásórák elmaradását az értékformálás rovására 
írjuk, és abba a fősodorba illesztjük, amely sikerrel szorította vissza a társada-
lomtudományi diszciplínákat, a testnevelést, a műveltségi-művészeti kompeten-
ciafejlesztő tantárgyakat (a fizika térvesztése is ebbe a trendbe tartozik), mint 
olyanokat, amelyekre nincs szükség az ipari teljesítményközpontú társadalmak-
ban, nevezzük ezeket akár indusztriális, posztindusztriális, szolgáltató, techno-
lógiai, információs, tudásközpontú, posztmodern stb. társadalmaknak. Mintha 
az általános műveltség, a humántőke nem is játszana szerepet a gazdasági muta-
tók alakulásában.  

 A demokratikus, tehát depolitizált iskolának két egyenrangú feladatot kell 
magára vállalnia: a tudástranszfert és a kultúraátadást. Lényegében e kettőnek 
az egységében, az át- meg átszövődő kereszteződésekben képződnek azok az 
értékek, amelyek a nevelteket előkészíti későbbi társadalmi szerepeikre, felké-
szítik a sikeres társadalmi beilleszkedésre, adott tér-idő meghatározottságok 
között. A tér-idő a saját kulturális identitásértékeinkre épülő jelen követelmé-
nyeire vonatkozik, a két-három generációra előrevetített jövő perspektívájában. 
A személyes és szakmai integrációhoz nyilván nem csak a tudás és ismeret járul 
hozzá, hanem az a viszonyulási kultúra is, amelynek meghatározója az 
internalizált, integrált és „műveletesíthető” értékrend. 

  
Érték és jövőorientáció 

 
A nagy kérdés mindenkor ez: milyen értékekre kell/lehet építeni a jövőt? A 

kérdésfelvetés jelen korunkban kissé komplikáltnak tűnik, egyrészt azért, mert a 
globalizálódó világ – egyre agresszívabban – a megélhetési értékeket helyezi az 
értékrangsor elejére, és másod-harmadrangúvá degradálja a humánszolidaritás 
és az identitáserősítés értékeit, másrészt, mert a gazdasági érdekek felülírják a 

                                                           
3 Vö. Albert-Lőrincz Márton: Nevelésszociológia. Kolozsvár, 2009, Egyetemi Műhely 
Kiadó. 
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lelki-szellemi szükségletek kielégítésének vágyát, elnyomva azokat az esztétikai 
és etikai értékeket, amelyek nélkül nem ment volna előre a világ. A szép, a jó, a 
nemeslelkűség, a tisztelet, a becsületesség, a szótartás, a megbízhatóság, a fe-
gyelem, a lemondani tudás, az alázat, a család, a gyermek, a szeretet mind olyan 
értékek, amelyek nélkül soha nem leszünk képesek önmagunk kiteljesítésére, 
önmegvalósításunkra, szakmai tisztaságunk tisztességes képviseletére, bármi-
lyen magas szakmai-társadalmi státust érünk is el. Az élet értelme valahol még-
iscsak a boldogságért folyó küzdelem, ami tartalmilag gazdagabb, mint a „jól 
boldogulni az életben” szlogené. Az élet maga a tanulás. A tanulás közelebb 
visz a szükségletek felismeréséhez. Ebben a folyamatban a család és az iskola 
játssza a főszerepet. Erővel és alázattal képviselni önmagunkat aligha leszünk 
képesek, ha a családi értékekhez nem tesszük hozzá azokat az értékeket, ame-
lyeket az iskola alakít ki, kortárscsoport-környezetben. 

Az értékorientációt minden korban a társadalmi érdek jelöli ki, amelyet az 
iskola közvetít a neveltek felé. A tudás, az információ birtoklása csak egyik fel-
tétele a jól választásnak, a jó döntéshozatalnak, de erősen csökkenti hatékony-
ságát, ha hiányoznak életvezetési értékeink, viszonyulás-kultúránk. Az egy bi-
zonyos korszakban fontosnak vélt értékek nyilván a megfogalmazott társadalmi 
ideálban jutnak kifejezésre. A társadalom a maga útján halad, hol az ember 
szükségletei előtt jár, hol mögötte marad. Megtörténhet, hogy a társadalmi 
eszmény nem tud lépést tartani a társadalom fejlődésével, lemarad vagy meg-
előzi azt. A filozófia, az irodalom és a művészetek reagálják le leggyorsabban a 
társadalom pillanatnyi állapota és a társadalmi szükségletek között fennálló vi-
szonyt, művelőik azok, akik figyelmeztetik a társadalmat ezek összhangjára 
vagy diszkrepanciájára. A tantárgyi curriculumok mellett a rejtett curriculumok 
is betölthetik a kiegyenlítés (szükségletmegfogalmazás) funkcióját. A tantárgyak 
kiválasztása ezért jelenthet nagy felelősséget.  

A családi és iskolai nevelés mellett az egyéni életélmények is beleszólhatnak 
az értékválasztásba, pontosabban abba, hogy az élet értelmének keresésében 
milyen alternatívák kínálkoznak fel, és a lehetséges alternatívák közül mit kell 
választanunk. (Kierkegaard, az egzisztencializmus megalapozója irányítja rá a 
figyelmünket arra, hogy az egyéni életeseményeknek meghatározó befolyása 
lehet az egyéni életút kijelölésében.4) Erre is oda kellene figyelni, amikor az is-
kolai kínálatot megfogalmazzák.  

                                                           
4 Kierkegaard (1813–1855) a vallásos egzisztencializmus eszmei előfutára. A lét-létezés 
kérdését a szubjektív létélményhez kapcsolja. Ebben az értelemkeresésben jut el Isten és a 
vallás megkerülhetetlenségéig. A halál állandó közelségében élés szorongásából, a létbe 
kitettség tehetetlenségének érzéséből egyedül csak az egyéni istenszeretet képes kivezetni, 
értelmet adni az egyéni létezésnek. 
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A választás egymagában sem könnyű, de a kiszolgáltatottság még nagyobb 
akkor, ha nincsenek alternatívák. Az iskolának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a 
tanulók sokértékű kompetenciák birtokába jussanak, hogy felelősséggel vá-
laszthassák ki azt az utat, amely leginkább elvezet ahhoz a célhoz, ahol a szub-
jektív boldogságképzet meghúzódik. Bármennyire is szekularizálódott mai vilá-
gunk, Kierkegaard-ral bízvást állíthatjuk, hogy a vallás egy lehetséges alternatív 
út lehet az örökérvényű emberi értékek felfedezésében.    

 
A vallásóra szükségessége nem vallástanár szemmel 

 
Ki kell-e hagyni a vallásórákat az iskolai oktatás kínálatából olyan körülmé-

nyek között, amikor nem kötelező tantárgyról van szó, és amelyre a tanuló 
„csak jó osztályzatot kap”, tehát iskolai teljesítményét nem rontja, esetleg javít-
ja? A kérdést valószínűleg másként válaszolja meg egy képzett vallástanár, és 
másként egy nem vallástanár, egyrészt felkészültsége, másrészt a szervezetben 
elfoglalt pozíciója miatt. A vallástanár tudniillik egyszerre két szervezet tagja: az 
egyházé és az iskoláé, a tanár csak az iskoláé. Szakmai és emberi habitusunkat, 
felelősségtudatunkat és céljainkat erősen meghatározzák azok a szervezeti sajá-
tosságok és elvárások, amelyeknek tagjai vagyunk. Nekünk, nem vallástanárok-
nak – magától érthetően – a dogmatikai jártasság mellett fontos a harmonikus 
beilleszkedést elősegítő kompetenciafejlesztés is. Számunkra, nem vallástanárok 
számára az lehet a legfontosabb, hogy a tanuló a legjobb kompetenciákkal ke-
rüljön ki az életbe, felkészüljön a rá váró feladatokra, megerősödjön a helytállás 
felelősségében, olyan értékek és kompetenciák birtokosa legyen, amelyek orien-
tációs alapokat nyújtanak a felnőttkor nem egyszer nehéz döntéshelyzeteiben. 
A vallásórák a hit szolgálatán kívül a kulturális és nemzeti identitás erősítését is 
szolgálhatják, ugyanakkor értékformáló és értékközvetítő funkciót töltenek be.  

A vallásóráknak jelentős szerepe lehet a kultúrák közötti közeledésben is. 
Ezt a kijelentést elsősorban az etnikai és vallási szempontból vegyes iskola tá-
masztja alá, másrészt a világon felerősödő vallási intolerancia. A kultúrák köze-
ledését nem annyira a „hitnevelő” – vallástan/hittan: katekizmus, egyháztörté-
nelem, dogmatika, valláserkölcs, apologetika – iskolai tanórák hivatottak elő-
mozdítani, sokkal inkább a vallástörténeti órák. A vallástörténeti órák jól kiegé-
szíthetik a hitoktatást, ugyanakkor perspektívát nyithatnak – a kereszténység 
története mellett – a többi vallási kultúra megismerésére, amelyre ma, a vallási 
intolerancia erősödésének korában, nagyobb szükség mutatkozik, mint koráb-
ban bármikor.  
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A vallásóra szükségessége a transzcendencia-horizont szempontjából 
 
A transzcendens dimenzióra való irányultság alapvető emberi szükséglet. 

Felfedezhető az ember történeti fejlődésében, de lelki működéseinkben is ott 
találjuk. A transzcendencia-horizontról beszélni kell, mind az emberi-történeti 
fejlődés, mind az egyedfejlődés vonatkozásában. Heinz Zahrnt (1997) szerint 
„az egész emberi-történeti valóság ‘theomorf’.”5 A természetfeletti erőkbe való 
hit, az emberen kívül levő hatalomba való kapaszkodás biztonságérzetet adott. 
A társadalmak fejlődésével párhuzamosan haladt az ember és a transzcenden-
cia-viszony fejlődése is. „A törzsi kollektivitástól az individualizálódó öneszmé-
lésen és öntudatosodáson át, az ember fokozatosan eljutott a magas kultúrák 
sajátos hitrendszeréig, az etikai vallásokig, tanokig.”6 A „ki vagyok én?” kérdés 
mindenkor foglalkoztatta az embert, mivel az életben való boldogulás, a bol-
dogság az egyéni létezés alapértéke. Az embert képességei arra predesztinálták, 
hogy az élet értelmének keresésében a hétköznapi tapasztalati szükségletektől – 
mint létfenntartási ösztön-kielégítéstől – eljusson az emberi lét végső értelmé-
nek kereséséig, azaz a transzcendentális szükségletek megfogalmazásáig. A kol-
lektív biztonság és a személyes boldogság ugyanazon a szükségleti piramison 
találja meg a helyét. Amikor a sokat idézett Maslow-féle személyes szükségletek 
rendszerére utalunk, amelyben a szükségletek piramisszerű ábrázolásban, a bio-
lógiai-élettani-ösztöntermészetű alapokra épülve, fokozatosan szűkülnek a szo-
ciális-emocionális jellegű szükségleteken keresztül az önmegvalósítás szükségle-
téig, azt is látnunk kell, hogy az emberi szükségletekben megnyilvánuló értékek 
fejlődése – amelyet a kollektív szükségletek történeti alakulása határozza meg –, 
a transzcendentális szükségletek irányában halad.  

A személyiség fejlődésének ma is érvényes modelljét Carl Gustav Jung raj-
zolta meg. A Jung (1993) által megrajzolt személyiségstruktúra két egyenrangú 
lélektartomány együttesében találja meg a személyiség lényegét: a tudatos és a 
tudattalan részben. A kettőt a tudatküszöb választja el egymástól. A tudatos 
lélekrészben az én helyezkedik el, a maga pszichikus tartalmaival. A pszichikus 
tartalmak közé a tudat négy funkciója sorolódik: a gondolkodás, az érzelem, az 
érzékelés és az intuíció. A tudattalan lélekrész két komponensből tevődik ösz-
sze: a személyes és a kollektív tudattalanból. A személyes tudattalan az elnyo-
mott (szublimált) emlékek tárháza, amelyek gyengék, halványak, nem elég erő-
sek ahhoz, hogy áttörjék a tudatküszöböt. A kollektív tudattalan az egyetemes, 

                                                           
5 Zahrnt, H.: Az Isten-kérdés. Budapest, 1997, Kiadja a Református Zsinati Iroda Tanulmá-
nyi Osztálya, Nemzetközi Theológiai Könyvek sorozat, 27. Kötet, 63. o.  
6 Albert-Lőrincz Márton: A lélek párbeszéde. Az istenkép pszichológiai és dogmatikai alap-

jai.  2007, Kolozsvár, Presa Universitară Clujeană, 21. o. 
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úgynevezett kollektív emlékezet tárháza, amelyeket a generációk emlékezete 
tovább visz. Jung ezeket a kollektív emlékeket nevezi ősmintáknak, archetípu-
soknak. „Az emberiség legnagyobb és legszebb gondolatai ezeken az ősi képe-
ken, mint egy alaprajzon helyezkednek el.”7 Úgy vélem, hogy a transzcendentá-
lis szükségleteket a jungi tudattalan lélektartalomban találjuk meg.  

Csirszka János (1993) személyiségmodellje a test-lélek-szellem trió egységét 
valósítja meg. A lélek és a szellem két, a testi valóságtól különböző valóság, de 
nem azonosak egymással, más-más tartalmak és más-más funkciók kapcsolód-
nak hozzájuk. A lélek az élménytartalmak dinamikus struktúrája, a szellem a 
transzcendens képességek és tartalmak területe. A kettő együttesen a psziché. A 
szellemi létréteg transzcendenciára való irányultsága nem tárgyiasítható transz-
cendencia-tapasztalat, hanem az az alapvető állásfoglalás, amely a transzcen-
denciára való irányulás képességét tartalmazza. 

 
Létrétegek Tartalom Funkció Irányulás 
SZELLEM Transzcendens 

kapacitás és tar-
talmak 

Szuverén alapvető 
állásfoglalás. Részvétel 
a természetfeletti élet-
ben 

Transzcendenciára 

LÉLEK Élménytartalmak 
és formák dina-
mikus struktúrája

Viselkedés, magatar-
tás, életvitel 

Önmegvalósító és 
alkotó, alakító te-
vékenységre 

BIOLÓGIAI 
ALAP 

A testi szervezet 
humorális és ösz-
tönös adottságai-
val, vérmérsékle-
tével 

Életáradás, életre irá-
nyítás. Dinamikus 
sztereotípiák 

Környezetre 

A személyiség ontológiai szerkezete8 

Az énfejlődés mindegyik szakaszában a személyiség szuverén módon nyil-
vánul meg, ura önmagának és környezetének, mivel megvan a választó, az állás-
foglaló, az alkotó és alakító képessége. A személyiség nem egyszerű pszicho-
szomatikus egység, hiszen „az ember evidenciaélménye tanúskodik arról, hogy 
léte túlmutat az állapotaiban aktuálisan kifejeződő jelenség-voltán.” 9 

                                                           
7 Jung, C. G.: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába. Budapest, 1993, Európa Könyvki-
adó. 
8 Forrás: Csirszka János: Az emberi személyiség pszichológiai vázlata. Budapest, 1993, 
Árboc Kiadó, 11. o. 
9 Uo. 10. o. 
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Az iskolai nevelésnek nemcsak hatnia kell a személyiségre, hanem oda kell 
figyelnie a személyiségi struktúrákban meghúzódó szükségletek kielégítésére is. 

 
Következtetés 

 
A fent megfogalmazott gondolatok alapján két fontos következtetés vonha-

tó le:  
1. A vallásórák fontos szerepet tölthetnek be abban az edukációs kínálat-

ban, amelyet az egyetem előtti oktatás magára vállal annak érdekében, hogy 
előkészítse a teljes értékű, alkalmazkodni tudó embert társadalmi szerepeire. Az 
oktatási és nevelési curriculumnak tekintettel kell lennie a személyiség transz-
cendentális dimenziójára is. Csirszka rámutatott, hogy a személyiség transzcen-
denciaszükséglete kódolva van a személyiségstruktúrában, mint olyan feltételek 
rendszere, amelyek az embert emberré teszik. A vallásórák jelentős szerepet 
kaphatnak a kardinális életvezetési értékek kialakításában. 

2. Az iskolai vallásórákat, a hitben való elmélyülés mellett, érdemes kiter-
jeszteni a nagy etikai vallások történetének oktatására is. Olyan kulturális és 
multikulturális kompetenciák kialakításához járulhat hozzá, amelyekre nagy 
szükség mutatkozik abban a kortárs világban, amelyben a vallási, etnikai és 
xenofób türelmetlenségek felerősödését napról napra megtapasztaljuk közvet-
lenül vagy közvetett módon. A vallásórák lehetőséget nyújthatnak a nagy etikai 
vallások és kultúrák megismeréséhez, előmozdíthatják a vallások és felekezetek 
közötti kapcsolódási pontok keresését, hozzájárulhatnak az etnikai-faji diszkri-
mináció csökkenéséhez, az előítéletek lebontásához, és nem utolsósorban: erő-
síthetik az iskola kultúraátadó szerepét. 
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Mező Katalin 
 

Pályaorientáció, pályatanácsadás tehetségeseknek 
 

„Aludtam, és azt álmodtam: az élet öröm.   
Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség.  

Dolgoztam, és azt láttam: a kötelesség öröm.”  
(Rabindranath Tagore 1940) 

 

Jelen tanulmány témája egy örökzöld téma: a pályaorientáció – azzal a kis 
csavarral, hogy a tehetségeseket próbáljuk tanácsokkal támogatni. Ehhez azon-
ban tisztában kell lenni azzal, hogy ki tekinthető tehetségesnek.   

Számtalan tehetségdefiníció létezik (részletesen: Tóth 2008; Balogh 2011; 
Mező F.–Mező K. 2014), melynek részletes kifejtése teljesen eltérítene a témá-
tól, ezért csak azokra támaszkodunk (nagyon röviden), amelyek a leggyakrab-
ban felszínre kerülnek. Renzulli (1977) a tehetség kibontakozásához három té-
nyező együttes jelenlétét látja kiemelten fontosnak: az átlag feletti képességek, a 
kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség. Mönks (1992) szerint mindezek 
mellett elengedhetetlenül fontos a család, az iskola és a kortársak hatása is a 
tehetség kibontakozásában. Czeizel (1997) ezt tovább boncolgatta, és az átlag 
feletti képességeket további két csoportra bontotta. Ezek: az általános értel-
messég adottság és specifikus mentális adottság a korábban említett kreativitás 
és belső motiváció mellett. Czeizel Endre a család, iskola, kortársak triászán túl 
kiemelte a társadalom hatásrendszerét is. További faktorként jelenik meg nála 
az életegészség vagy sorsfaktor, amely befolyásolja a tehetség kibontakozásának 
lehetőségét. Ezeket a megközelítéseket tükrözi a magyar nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 4§ 14. pontja, mely szerint kiemelten tehetséges 
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag 
feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással 
rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.  

Ahhoz, hogy kompetens módon tudjunk tanácsokat adni a tehetségek pá-
lyaorientációjának kérdéskörében, a következő témákat kell körbejárni:  

o a tehetségirányítás, pályatanácsadás, pályaorientáció alapjai; 
o az önismeret jelentősége a pályaválasztásban; 
o a pályaismeret jelentősége a pályaválasztásban; 
o a munkaerő-piaci ismeretek jelentősége a pályaválasztásban. 
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Tehetségirányítás, pályatanácsadás, pályaorientáció alapjai 

 
Miért van szükség pályaorientációra a tehetségek esetében? 
Ennek több oka van: egyrészt, nem minden tehetséges tudja gyermekkorá-

ban, hogy mi akar lenni felnőttként! Vannak olyan tehetségesek, akik annak 
ellenére sem rendelkeznek kellő előrelátással a későbbi pályájukat illetően, hogy 
tisztában vannak a képességeikkel. Másrészt, sok gyermek, általános iskolás (sőt 
középiskolás) évei alatt egyáltalán nem foglalkozik a pályaválasztással. Amikor 
döntési helyzetbe kerülnek, akkor tudatosul bennük, hogy nem rendelkeznek 
kellő információval ahhoz, hogy felelősségteljes döntést hozzanak! 

Mi szükséges a jó döntés meghozatalához? 
o Önismeret: saját motivációinak, érdeklődésének, képességeinek (erős-

ségeinek és gyengeségeinek) ismerete. 
o A különböző szakmák, foglalkozások ismerete. 
o Az eljövendő képzés tartalmának ismerete. 
o A hazai és nemzetközi előrehaladás, a munkaerőpiac működésének és 

elvárásának ismerete. 
 

Ehhez járulhat hozzá a pályatanácsadó pedagógus. Egy gyermeknek nem 
feltétlenül szükséges pályaválasztási tanácsadóba mennie ahhoz, hogy hatékony 
segítséget kapjon, az is elegendő, ha egy jól felkészült pedagógus kezébe veszi 
az ügyet. 

A pályaorientációs tanácsadásnak négyféle típusát különböztetjük meg: 
– egyéni konzultáció; 
– csoportos konzultáció; 
– számítógéppel támogatott konzultáció; 
– példaképet, modellt állító programok. 

 

Az egyéni konzultáció során lehetőség van a tanuló mélyebb szintű megisme-
résére. Az egyéni konzultáció lépései (Szilágyi 1993): 
 

o Megismerés: objektív (pl. tanácskérő személyiségjellemzői, családi állapo-
ta, neme, kora, lakáskörülményei, iskolai végzettsége stb.) és szubjektív 
(ahogy a tanácskérő leírja saját állapotát) elemek meghatározása beszél-
getésen keresztül.  
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o Tisztázás: a konzulens feladata, hogy: 1) biztosítsa támogatásáról a hoz-
zá fordulót és vázolja a konzultáció folyamatát; 2) a tanácskérővel 
együtt pontosítsa a központi kérdést. 

 

o Elemzés: ebben a szakaszban a konzulens feladata a tanácskérővel együtt 
gondolkodni, felismerni a probléma megoldásának támogató és gátló 
elemeit. Ehhez a tanácskérőnek meg kell vizsgálnia a szubjektív elemek 
realitását, kapcsolatot keresve a valósággal – ebben az önértékelő kér-
dőívek (pl. érdeklődés, kompetencia stb.) is segítséget tudnak nyújtani.  

 

o Szintetizálás: a konzulens a lehetséges megoldásokat, mint hipotéziseket 
fogalmazza meg. Több hipotézist kell megadni, hogy a tanácskérő va-
lóban tudjon választani. A cél az, hogy a tanácskérő tudjon mérlegelni, 
súlyozni. 

 

o Megállapodás: célja, hogy a tanácskérő olyan döntést hozzon, ami a to-
vábblépést jelöli ki. A tanácskérővel ki kell emeltetni, ki kell mondatni 
azokat a gondolatokat (érveket), amelyek a döntését megalapozzák. 

 

Az egyéni tanácsadás során elsődleges módszer a beszélgetés; de lehet 
használni szakmára/pályára/foglalkozásra orientált teszteket, illetve önértékelé-
si eljárásokat is. A legjellemzőbb pályaorientációs tanácsban használt kérdőívek 
a következők (Szilágyi 2008): 

Az érdeklődés vizsgálatára: MÉK (Munka Érdeklődés Kérdőív); Tájoló – Ér-
deklődés; PÉK (Pálya Érdeklődés Kérdőív); DÉK (Differenciált Érdeklődés 
Kérdőív). 

A képességek vizsgálatára: ÁKVK (Általános Képesség Vizsgáló Kérdőív); 
Tájoló – Képességek; KSK (Képesség Struktúra Kérdőív).  

Az értékek vizsgálatára: Super-féle Munkakérdőív; Érték Kérdőív- Munkavál-
lalás; Érték Kérdőív – Pályaválasztás. 

A preferált munkamód vizsgálatára: Hogyan szeretek dolgozni kérdőív; A 
munkám… – kérdőív. 

Számos kérdőív megtalálható a Nemzeti Pályaorientációs Portálon 
(http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek). 
 

A csoportos konzultáció előnye, hogy nagyobb létszámban vehetnek részt a fia-
talok a találkozókon. Tehetséges fiatalok esetében a csoportképzés alapja lehet 
például az azonos érdeklődés vagy az azonos intellektuális szint. A csoportos 
konzultációnak fontos eleme a beszélgetés: a csoporttagok számára releváns 
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témát a csoportvezető felvezeti, majd a beszélgetést moderálja. A foglalkozás 
célja adott információ átadása. A csoportos konzultáción nem cél, hogy a 
résztvevők egyéni szinten megoldjanak egy adott problémát, de mindenképp 
cél, hogy a témában mélyebb megértésig jussanak. A csoportos foglalkozás so-
rán a tagok (12–15 fő) állandók, meghatározott témákra gyűlnek össze. A fog-
lalkozások tematikáját (forgatókönyvét) a csoportvezető előre elkészíti.  

A számítógéppel támogatott konzultáció (ami lehet egyéni vagy csoportos is) na-
gyon informatív, modern, sokoldalúan alkalmazható pályaorientációs lehetőség. 
Ezeknek a konzultációknak témája lehet: 

o az önismeret: érdeklődés, kompetenciavizsgálatok stb.; 

o a pályaismeret: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere 
(FEOR), Országos Képzési Jegyzék (OKJ), és további adatbázisokban 
való böngészés, keresés stb.;  

o a munkaerő-piaci ismeretek: kereseti, elhelyezkedési adatbázisokban ke-
resés, böngészés stb. 
 

Tehetségek esetében feltétlenül javasolt a www.tehetseg.hu weboldal meg-
látogatása, ahol a tehetségre vonatkozó számtalan információ mellett a sikeres 
pályaválasztáshoz hozzájáruló információk is vannak (például: tervezz életpá-
lyát; térképezd fel magad stb.). 

A példaképet, modellt állító programok csak alkalmi jellegű programok, amely-
nek célja az érdeklődés felkeltése, az ismeret iránti vágy felébresztése, példakép 
állítása, vagy egy szakma ismereteinek bemutatása. Ilyen lehet például egy elő-
adó vagy egy szaktekintély meghívása, zenész, színész előadása, író-költő talál-
kozó; sőt ide sorolható a szülők meghívása egy-egy szakma bemutatása érdeké-
ben is. 
 

Az önismeret jelentősége a pályaorientációban 

 
Az önismeret különösen fontos a pályaválasztás szempontjából, hiszen az 

önazonosság, az énkép zavara, egy rosszul megítélt önérték mind-mind a hely-
telenül megválasztott pálya és az emiatt kialakuló nehéz sors okozója lehet. A 
személyiség, az identitás, az önismeret kérdéskörét többen kiválóan elemezték 
(bővebben: Mohás 2006; Fodor 2008; Tókos 2009), a következőkben John 
Holland (1973) egy olyan kérdőívével fogunk foglalkozni, amely az érdeklődési 
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irányok meghatározásával segíti az önismeretet (1. táblázat). Holland az Érdek-
lődési irányok kérdőív megalkotása során abból indult ki, hogy az érdeklődés 
fontos szerepet játszik egy-egy foglalkozás kiválasztásánál, a foglalkozás folya-
matos és színvonalas ellátásánál, a munkával való elégedettség elérésénél. A 
munkához kapcsolódó érdeklődés legkönnyebben azokban a munka- és sza-
badidős tevékenységekben található meg, amelyeket kedvvel és szívesen vég-
zünk. A kérdőív 6 érdeklődési területet térképez fel. 
 

1. táblázat. Érdeklődési irányok kérdőív (Holland 1973) 
 

 

 

Olyan munkával szeretnék foglalkozni a jövőben, ahol első-

sorban a következő lenne a feladatom… 
Pont 

1. gépek, tárgyak, folyamatok tervezése  
2. információk gyűjtése, elemzése  
3. ötleteim, gondolataim kifejezése, megjelenítése  
4. társadalmi, közösségi ügyek képviselete  
5. szervezni, irányítani vagy meggyőzni másokat  
6. szabályszerű, gördülékeny ügyintézés  
Szeretném, ha munkám eredménye a következő lenne… Pont 
7. kézzel fogható eredmény (pl. tárgy, termék, szolgáltatás) létre-
hozása 

 

8. egy (elméleti) probléma megoldása  
9. egy (művészeti) alkotás létrehozása  
10. mások igényeinek kielégítése (pl. segítség, tanítás, szolgáltatá-
sok) 

 

11. termék értékesítése vagy egy sikeres szervezet létrehozása  
12. rend és átláthatóság  
Szeretném, ha a munkám kapcsán a következő dolgokért 

vállalhatnék felelősséget… 
Pont 

13. magas szintű technikai és mechanikai tudást igénylő eszkö-
zök, gépek szakszerű használata 

 

14. tények és összefüggések alapos feltárása  
15. önálló, személyes, hiteles alkotás létrehozása  
16. közös célok és mások jóléte (egészsége, tudása, kényelme)  
17. ügyfeleink elégedettségének biztosítása  
18. saját feladatok pontos, határidőre történő elvégzése  
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Szeretném, ha a munkám közben arra figyelhetnék, hogy… Pont 
19. megtervezzem egy technikai probléma megoldását  
20. megértsem és magyarázatot találjak egy jelenség működés-
módjára 

 

21. teljesen átadjam magam az alkotás folyamatának  
22. kit-hogyan érint személyesen az adott feladat  
23. kezdeményezzek, kézben tartsam az irányítást  
24. a dolgok, a szabályoknak, az utasításoknak megfelelően tör-
ténjenek 

 

 
Pontozás: 1 = egyáltalán nem jellemző; 2 = kismértékben jellemző; 3 = közepes 
mértékben jellemző; 4 = jelentős mértékben jellemző; 5 = teljes mértékben 
jellemző. 
 

John Holland alapfeltevése szerint a markáns és jól kirajzolódó érdeklődési 
és motivációs jellemzőkkel bíró, kongruens, azaz jellemzőihez legközelebb álló 
környezet választásával leírható személyek eredményesen tevékenykedhetnek 
választott környezetükben. Azaz, jelentősebb előrehaladást mutatnak tanulmá-
nyaikban, magasabb szintű elégedettségről számolnak be pályaválasztásukkal, 
foglalkozásukkal kapcsolatban. Elméletében Holland hat érdeklődési területet 
határoz meg (a RIASEC mozaikszó a típusok angol elnevezéseinek a kezdőbe-
tűiből adódik): 1) Realistic – Tárgyias; 2) Investigative – Elemző; 3) Artistic – 
Alkotó; 4) Social – Közösségi; 5) Enterprising – Szervező; 6) Conventional – 
Megvalósító. 

Az „Érdeklődési irányok” kérdőív pontozási rendszere nagyon egyszerű. A 
tanuló adjon olyan pontértéket, amely a kérdőív alatt található pontozási útmu-
tatóban rá leginkább jellemző (1 = egyáltalán nem jellemző; 2 = kismértékben 
jellemző; 3 = közepes mértékben jellemző; 4 = jelentős mértékben jellemző; 5 
= teljes mértékben jellemző). Ezt követően a kérdőívben a kérdésekhez tartozó 
válaszoknak a pontszámát írja be az „Érdeklődési irányok kérdőív értékelő táb-
lázatába” (2. táblázat). Ha készen van, akkor az adott oszlopban található pont-
számokat adja össze, és így megkapja mind a hatféle érdeklődési területéhez 
tartozó összesített pontszámát. A legmagasabb pontértékű lesz az elsődleges ér-
deklődési területe. Ha több azonos érték bontakozik ki, akkor valamennyit figye-
lembe kell venni a tanácsadás során. 
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2. táblázat. Érdeklődési irányok kérdőív értékelő táblázata (Holland 1973) 
 
TÁRGYIAS ELEMZŐ ALKOTÓ KÖZÖSSÉGI SZERVEZŐ MEGVA-

LÓSÍTÓ 

kérdés pont kérdés pont kérdés pont kérdés pont kérdés pont kérdés pont 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

7.  8.  9.  10.  11.  12.  

13.  14.  15.  16.  17.  18.  

19.  20.  21.  22.  23.  24.  

Össz.:  Össz.:  Össz.:  Össz.:  Össz.  Össz.  

Az eredmények kiértékelése, az érdeklődés alapján meghatározható főbb 
személyiségvonások, az ehhez igazodó ajánlható pályakörök: 
 

1) Realistic – Tárgyias 
o Az ilyen érdeklődésű emberek számára fontos, hogy munkájuknak be-

látható időn belül kézzelfogható, látható eredménye legyen.  
o Szívesen foglalkoznak gyakorlati problémák megoldásával, kivitelezésé-

vel. 
o  Az őket érdeklő tevékenységek során szükség lehet testi ügyességre, 

erőkifejtésre  
o A gyakorlati megoldások emberei.  
o Szívesen dolgoznak szerszámokkal vagy gépekkel.  
o Szeretnek különböző tárgyakat javítani vagy előállítani, meghatározott 

módszerek alapján.  
o Fontos számukra, hogy megértsék bizonyos tárgyak és eszközök mű-

ködését.  
Kapcsolódó pályakörök: természet, környezet (agrárium is), közlekedés, 

szállítás, ipar (kisipar és nagyipar, feldolgozóipar). 
 
2) Investigative – Elemző 

o Az ilyen érdeklődésű embereket foglalkoztatják a világ dolgai közötti 
összefüggések, kapcsolatok feltárása és kutatása.  

o Szeretnek információkat gyűjteni, kutatni.  
o Fontos számukra, hogy egy tevékenység végzése során legyen elég idő 

és alkalom az elmélyülésre, a problémák részletes elemzésére, elméleti 
megoldások kidolgozására.  
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o Szeretnek elvont fogalmakkal dolgozni, közel áll hozzájuk a tudomá-
nyos, tervezői tevékenység, elemzés, és logikai feladatok megoldása. 

o A munkafolyamatokban szeretnek a dolgok mélyére látni, és a problé-
mák megoldásához elméleti vagy kísérleti úton eljutni.  

Kapcsolódó pályakörök: műszaki pályák (fejlesztés, alkalmazás, híradás-
technika), tudományok (társadalomtudományok, élettudományok, természettu-
dományok, politológia). 
 
3) Artistic – Alkotó 

o Az ilyen érdeklődésű emberek olyan tevékenységeket tartanak vonzó-
nak, ahol korábban megszerzett ismereteik, képességeik és készségeik 
segítségével új, esetleg mások által még nem ismert megoldásokat talál-
hatnak ki különféle helyzetek, kérdések, problémák megoldására. 

o Fontosnak érezhetik azt is, hogy saját személyiségüket megmutathassák 
valamilyen alkotótevékenység keretében. Lényeges számukra, hogy 
önállóan dolgozzanak, és új élményekkel, változatos feladatokkal talál-
kozzanak.  

o Munkájuk során szeretik a képzeletüket és az érzéseiket használni az al-
kotótevékenységhez.  

Kapcsolódó pályakörök: művészet, kézművesség, szórakozás, sport (szabad-
idő).   
 
4) Social – Közösségi 

o Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy mások számára 
hasznos, fontos, segítő- vagy szolgáltatótevékenységet végezhessenek. 

o Szívesen lépnek kapcsolatba másokkal, akár üzleti ügyben, akár segítő-
ként. 

o Szeretnek beszélgetést kezdeményezni, közreműködni mások szükség-
leteinek felismerésében, problémáik megoldásában.  

o Olyan feladatokban érzik jól magukat, ahol társaságban, csapatban, 
munkacsoportban dolgozhatnak.  

o Kedvelik az olyan munkákat, ahol személyes kontaktusra van szükség.  

Kapcsolódó pályakörök: oktatás, társadalom, kommunikáció, humán szolgálta-
tás, életmód.  
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5) Enterprising – Szervező  
o Az ilyen érdeklődésű emberek olyan helyzetekben érzik jól magukat, 

ahol mindig van megoldandó feladat, és vállalhatják a kezdeményező, 
irányító, szervező szerepet.  

o Keresik azokat a helyzeteket, ahol változatos, folyamatosan új kihívá-
sokkal szembesülhetnek.  

o Gyorsan átlátják a különféle helyzetek követelményeit, és hajlandóak a 
megoldás érdekében cselekedni, másokat mozgósítani, lelkesíteni, a fel-
adatok megoldását megszervezni.  

o Elsősorban a feladatok nagyobb összefüggéseinek kézben tartása jelenti 
a legfontosabb örömforrást számukra a munka során.  

o Inkább nagy vonalakban szeretik átgondolni a helyzetek megoldását, a 
részleteket szívesen hagyják másra.  

o Szeretik megszervezni saját maguk és mások tevékenységét, függetlenek 
és önállóak.  

Kapcsolódó pályakörök: kereskedelem, marketing, idegenforgalom, ven-
déglátás.  
 

6) Conventional – Megvalósító  
o Az ilyen érdeklődésű emberek fontosnak tartják, hogy jól meghatáro-

zott keretek között, pontos szabályok alapján végezhessék munkájukat. 
o Biztonságot jelent számukra, ha tisztában vannak teendőikkel, és meg-

nyugtató számukra, ha tudják, hogy pontosan meddig terjed a felelőssé-
gük.  

o A pontosan kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, 
fokozott koncentrációt igénylő feladatokkal, és szeretik a jól szervezett 
munkát és a logikus megoldásokat.  

o A határidők, szabályok és pontos leírások segítik munkájukat.  
o Váratlan meglepetésektől mentes, biztos, kiszámítható feladatokat ke-

resnek. 
o Szívesen dolgoznak megadott utasítások szerint, elfogadják mások irá-

nyítását és felügyeletét.  
o Szeretik befejezni az elkezdett munkát, zavarja őket, ha a munkavégzés 

folyamatát meg kell szakítani.  
o Többnyire megszokott megoldásokat alkalmaznak, jobban kedvelik 

azokat a feladatokat, amelyek előre láthatók és kiszámíthatók. 
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Kapcsolódó pályakörök: gazdaság, pénzügy, üzlet/ügyvitel, adminisztráció, 
jog, védelem.  
 

Pályaismeret jelentősége a pályaorientációban  
 
Annak érdekében, hogy pályaorientációs tanácsadóként hitelesen tudjunk a 

pályákról beszélni, alapos pályaismeretre van szükség, valamint az ismeretek 
tudatos kommunikálására. A pályaismeret az egyes pályák leglényegesebb köve-
telményeinek ismeretét jelenti annak érdekében, hogy a fiatal képességei és a 
választott pálya megfeleltethetők legyenek egymásnak. Ezen ismeretek meg-
szerzése egy igen széles körű, sokirányú tevékenység. Ahhoz, hogy az egyén 
önismereti tapasztalatait összhangba hozza a külső környezeti tényezőkkel, a 
szóba jöhető pályák reális ismeretére van szüksége. Míg a pályaorientáció elsőd-
legesen azt célozza meg, hogy a tanulókat a pályaválasztási döntés meghozata-
lában segítse, addig a pályaismereti foglalkozások célja, hogy a tanuló képessé 
váljon a foglalkozásokról és az azokhoz kapcsolódó képzési lehetőségek felől 
aktív, önálló tájékozódásra és a megszerzett információk elemzésére. A hang-
súly nem a kész ismeretek átadásán van, hanem a résztvevők meglévő ismerete-
inek mobilizálásán, képességeinek fejlesztésén és szemléletének formálásán. 

Természetesen a pályaismeret nem jelentheti azt, hogy a pedagógus poli-
hisztorként minden pálya, szakma pontos leírásával és meghatározásával ren-
delkezik. Sokkal inkább jelenti azt, hogy tudja, az adott pályával kapcsolatban 
honnan szerezhetők információk, és ezeket az információkat a tanuló rendel-
kezésére bocsátja. Tehetségek esetében különösen fontos figyelembe venni 
azokat a képességterületeket, amelyben a legkiemelkedőbb eredményeket nyújt-
ják, hogy a félreiskolázás esélye csökkenjen. Álljon itt intő példaként: 
Medgyessy Ferenc (1881–1958) – a 20. századi magyar szobrászat egyik legki-
emelkedőbb alkotója – már gyermekkorában tehetséges festő volt, és a képző-
művészeti érdeklődése felnőttkorában alkotómunkában teljesedett ki. Apja 
mégis orvosi pályára szánta. Mindebből sajátos történet kerekedett: 
 

Medgyessy Ferenc orvostanhallgatóként a legtöbb időt a boncteremben töltötte. 
Professzora azt hitte, hogy a tudománynak ez az ága érdekli az ifjút, s meghív-
ta gyakornoknak. Pedig az orvosjelölt azért látogatta a halottakat, hogy leraj-
zolja őket; később így nyilatkozott erről: „Első aktmodelljeim a hullák voltak. 
Jó nyugodt modellek voltak”. (Mező F. – Mező K. 2011) 
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Bár Medgyessynek biztosan nem vált kárára az orvosi egyetem elvégzése, 

de már az egyetem elvégzése után (felnőtt gondolkodással és önállósággal) 
azonnal festészeti és szobrászati tanulmányokba kezdett.  

A pályaismereti tanácsadás során lehetőséget kell adni arra, hogy a gyermek 
minél alaposabban tájékozódjon, mert gyermekként a döntéshez szükséges is-
meretei meglehetősen szűkösek. Egy-egy pálya/szakma részletes leírásáról 
időnként képzési, továbbtanulási lehetőségekhez kapcsolódó ismeretekről ma 
már könnyen tájékozódhatunk az internet segítségével (ehhez kapcsolódó ma-
gyar nyelvű honlapok például: www.felvi.hu, www.tehetseg.hu; www.job-
center.hu; www.milegyek.hu).  
 
 Munkaerő-piaci ismeretek jelentősége a pályaorientációban 

 
Érdekes, új fogalom jelent meg a kompetenciák terén: öntájékozódás és 

önmenedzselés néven (Borbély–Pecze 2012). Mindkét fogalom egyéni képes-
ségre utal, olyan cselekvésekre, amit önállóan is képes elvégezni. Az öntájékozó-
dás azt jelenti, hogy az egyén önállóan jár utána az információknak, releváns 
információforrásokat alkalmazva. 
Az öntájékozódás forrásai lehetnek: 

1. internet, legyen szó munkaerő-piaci trendekről, adatbázisokról, állás-
hirdetésekről (pl. az állásportálokon) stb.; 

2. nyomtatott sajtóban (napilapokban, gazdasági lapokban, szaklapokban) 
megjelenő álláshirdetések; 

3. iskolások számára további lehetőség a diákszervezeteknél, egyetemi ál-
láskereső szervezeteknél információt szerezni egy-egy területről, állás-
ról, vagy éppen általános munkaerő-piaci helyzetről országosan, regio-
nálisan vagy helyi viszonylatban; 

4. középiskolai börzék; 
5. tehetségmentorok. 

 

Az öntájékozódási kompetencia kialakulása érdekében a pedagógusra jelen-
tős szerep hárul. A pedagógus feladata, hogy megtanítsa a diákot: 

o az álláslehetőségekről tájékozódni, a különböző forrásokról való infor-
málással;  
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o jó önéletrajzot és motivációs levelet írni, adott esetben portfóliót készí-
teni;  

o a felvételi beszélgetéseken történő jó kommunikációra, a korábban nem 
tudatos elemek tudatosításával; 

o az önképzés lehetőségeiről tájékozódni. 
 

Ehhez a kompetenciához szorosan kapcsolódó képesség/kompetencia az 
önmenedzselés. Az önmenedzselés a menedzselés (irányítás) és az ön (magam) 
szavakból áll. Az önmenedzselés azt jelenti, hogy az egyén képes: 1) saját magát 
tudatosan irányítani, céljait meghatározni; 2) életét és szakmai tevékenységét 
célorientáltan, rendszerezetten és ésszerűen megtervezni; 3) bevált módszerek-
kel és eszközökkel problémákat megoldani; 4) az energiáját, a rendelkezésre 
álló időt, az eszközöket hatékonyan és eredményesen beosztani és használni. A 
menedzselés (irányítás) tartalmazza a motivációt, a tervezést, a célállítást, az 
erőforrások felkutatását, a megvalósítást, az ellenőrzést, a szabályozást stb. a 
feladatnak megfelelően. Az „ön” szót két jelentésben használjuk: én, mint au-
tonóm szereplő és irányító (nem a külvilágból valaki), illetve mint az irányítás 
célpontja. Az önmenedzselés fókuszpontjai: a stratégiák a hatékony és sikeres 
tervezéshez és önszabályozáshoz; az autonómia növelése; integrált 
önaktualizáció. 

Ezek a fogalmak bár még újszerűnek hatnak a pedagógiai tevékenység so-
rán, mégis szükségesnek látszik beépíteni a nevelés folyamatába, hogy a tanulók 
képessé váljanak az önmagukhoz mért legsikeresebb életpálya, életút bejárására.  
 

Összefoglalás helyett: jól látható, hogy a pályaorientáció, pályatanácsadás nem 
egy egyszerű és egyszeri, egy osztályfőnöki órás tevékenység, hanem rendsze-
res, a gyermek alapos megismerésére támaszkodó folyamat. A pedagógus bát-
ran felveheti a pályaorientációs tanácsadó szerepkörét, hiszen ki más ismerné 
jobban a saját tanítványát, mint az a személy, aki éveken keresztül gondosan 
figyelte és egyengette tanítványai előmenetelét. Mindannyian azt szeretnénk, 
hogy egy tehetséges gyermek se kallódjon el, ezért segíteni kell a megfelelő 
életpálya megtervezését! 
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Székelyné Hencz Melinda 
 

A segítő pedagógiai kultúra pedagógusképe 

 
Az európai oktatási rendszerek konkrét jövőbeli céljainak egyike az egyén, a személyiség 
fejlesztése (Komenczi 2001, idézi Bábosik 2004), hogy képessé váljon képességei kiaknázá-
sára, eredményes és boldog életre. A 21. század tudás alapú társadalmában a pedagógus az, 
aki hozzájárulhat ennek a célnak a megvalósításához. A személlyé válás folyamatát vá-
lasztva alapértékként („önkifejezés-értékek”, Inglehart, Baker 2000, idézi Bábosik 2004) 
beteljesíthető ez a feladat. Azonban tudomány nem jöhet létre az elérendő célokról, mint ér-
tékekről hozott személyes döntés nélkül (Rogers 2006). Készen ál-e a ma pedagógusa a ta-
nári szereppercepció megváltoztatására? Képes-e aktív alkotórészévé válni a segítő pedagógiai 
kultúrának? Képes-e neveltjeivel olyan interperszonális kapcsolat kialakítására, amely előse-
gíti a belső motivációkból fakadó, önmegvalósító, lényeges tanulást? 
 

Segítő pedagógiai kultúra 
 

A segítő pedagógia az aktuális tanítási/tanulási folyamat motiváltságát, 
eredményességét szolgálja. A fejlődéssegítés nélkülözhetetlen alapja (Nagy 
2010), eszköze, amely az alapvető pszichikus komponensek évekig tartó opti-
mális használhatóságú elsajátítását szolgálja és teszi lehetővé. 

A segítő pedagógia gyermekközpontú, jelentős szerepet kap benne a fejlő-
dés folyamata, a belső motiváció, a gyermek öntevékenysége, aktivitására épít-
kezése. A segítő pedagógiai aktivitás a tanuló aktív részvételét, közreműködését 
és tevékenységét váltja ki és tartja fenn. A segítő pedagógiai kultúrában a tanu-
lássegítés és a fejlődéssegítés egymást kiegészítő folyamatokként jelentkeznek. 
A tanulás segítésekor az aktuális tanulási feladat elvégzésének elősegítése a cél, 
melyet segítő és önjutalmazó motiválással és formatív, fejlesztő értékeléssel va-
lósítunk meg. A késztető pedagógiára jellemző „letanítás” stratégiáját a segítő 
pedagógia a „megtanítás”-ra váltja, a fejlesztendő terület jellemzőinek folyama-
tos figyelembevételével.  

A segítő pedagógia elengedhetetlen eleme a segítő kapcsolat megléte. 
Két vagy több ember pszichológiai és kommunikációs törvényszerűségeken 

alapuló személyes kapcsolatát segítő kapcsolatnak nevezhetjük. Rogers (2006) 
megfogalmazásában a segítő kapcsolatban az egyik résztvevőnek szándékában 
áll elősegíteni a másik növekedését, fejlődését, érettebbé válását, zavartalanabb 
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működését, és az élet nehézségeivel való megbirkózását. A másik ebben az ér-
telmezésben lehet egy személy vagy egy csoport. Ez a definíció sokféle kapcso-
latra érvényes lehet, például a pedagógus és diákéra is, amennyiben a tanár 
szem előtt tartja diákja személyiségének fejlődését és hatékonyabb működését. 

A segítő kapcsolat fogalma tulajdonképpen a fejlett, teljesítményorientált 
ipari társadalmak szülöttje, melyekben a fogyasztói szemlélet, az elidegenedés is 
jellemző (Tomcsányi 1990; Nagy 1995). A globalizáció társadalmi kohéziót, 
szocializációt és értékrendszert fellazító hatása érezhető. Kimondhatjuk, hogy a 
természetes emberi kapcsolatok helyét részben a segítő kapcsolatok veszik át. 
Miért? A család, a lokális közösségek kohéziós ereje, szocializációs hatása vesz-
tett erejéből, mert a népesség nagyobb százada városlakóvá lett (a városi közeg 
inkább káros, mint előnyös szociális hatással bír), és a falu életfeltételei is meg-
változtak. Ezzel szemben a globalizációt elfogadó, előnyeit felhasználó, hátrá-
nyait csökkentő, elhárító nyitott nemzettudat, nemzetiségi tudat kohéziós ereje 
és szocializációs rendszere még csak alakulóban van (Nagy 2007).  
 

A másokon való segítésnek, az altruizmusnak feladata az antiszociális (ego-
ista, erkölcstelen, jogszerűtlen) aktivitást gátló döntési komponensek elsajátítá-
sa. Az altruizmus – a szociális kommunikáció domináns funkciójaként – a szo-
ciális kölcsönhatások megvalósulását teszi lehetővé. Mivel az emberek túlélési 
esélye nagyobb, ha együttműködnek (Carver és Scheier 2003), mintha individu-
alista vagy versengő módon viselkednének, és már távoli őseinkbe is beépült a 
segítőkészség hajlama. Így az egyik személy abban a reményben ajánlja fel a 
segítségét, hogy az előbb-utóbb megtérül (reciprok altruizmus, Trivers 1971, 
idézi Carver és Scheier 2003). Az altruizmus érettségének pszichológiai mércéje 
viszont azt a szempontot veszi figyelembe, hogy a segítést mennyire motiválják 
a külső, más személytől függő jutalmazások és büntetések. A legérettebb altru-
izmus a szabad döntésből, saját meggyőződésből táplálkozik. Ez a jutalom el-
várása nélküli segítés, amelyet belülről fakadó öröm kísér. 

Pedagógiai szempontból megkülönböztethető a pozitív szociális aktivitás 
négy fajtája (Nagy 2010): az altruista, az erkölcsös, a jogszerű és a proszociális. 

A speciális értékrendek kohéziós és szocializációs fellazulása, illetve az 
antiszocialitás elburjánzása miatt is feladata a nevelésnek, a nevelőnek a sze-
mélyközi szociális kölcsönhatásokban érvényesülő proszociális értékrend meg-
ismerése, elsajátítása és elősegítése. A másokhoz való pozitív viszonyulás, a 
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személyiség alapját képező egyéni szociális, erkölcsi értékrend, valamint a cso-
port értékrendje, tudata és ideológiájává kell válnia. 
 
A segítő professzió – a segítő személyisége 

 

Humán foglalkozású szakemberek (pedagógus, lelkész, szociális gondozó) 
tevékenységük jellegéből adódóan fokozott mértékű érzelmi kapcsolatban áll-
nak az emberekkel, és mivel az interperszonális segítés általános emberi igénnyé 
vált, felmerült a kérdés, hogy nem lenne-e szükséges általánossá tenni a segítés-
re való felkészítést (Egan 1986, in Nagy 2010). A segítő foglalkozásúak felké-
szítése, kiképzése a segítő kapcsolatra a nyugati társadalmakban már különösen 
nagy jelentőséggel bír (például ápolónők, tanárok, szociális munkások, vezetők 
önismeretének, kommunikációs érzékenységének fokozása). Ezek a „beavatko-
zások” megerősítik Rogers nézetét, miszerint a segítő kapcsolat sarokköve a 
személyiség (pedagógusé és diáké egyaránt), tehát ennek fejlesztése, alakítása 
feladatunk. 

Elsősorban pedig az olyan személyiség, amely Rogers (2006) megfogalma-
zása szerint empátiával, nyíltsággal, a másik ember hiteles, szinte elfogadásával 
jellemezhető. E képességek bizonyos mértékig lehetnek karizmatikus adottsá-
gok, de a kommunikációérzékenység fejlesztésével taníthatók is. Ha a pszicho-
lógiai segítségnyújtásban a szó és a megértés, gyógyító, segítő erejéről beszé-
lünk, akkor meg kell gondolnunk, hogy a szó „testi közegben” nem verbális, 
kommunikatív csatornákon keresztül fejeződik ki. Az őszinteség, a hitelesség 
azt jelenti, hogy a segítő személyisége rendezett, beszéde és nem szavakban tör-
ténő közlései, tekintete, testtartása, gesztusai stb. összhangban vannak, össze-
szedettséget és figyelmet sugároznak a másik ember felé. Ennek megtanulása, 
fejlesztése a személyiségünkkel való törődést, önmagunk belső megmunkálását 
igényli. Mivel a segítőnek a saját személyisége a legfontosabb munkaeszköze, 
ismerni illik annak minden csínját-bínját, megteremtve ezzel azt a biztonságot, 
amely énjének kiterjesztéséhez szükséges. 

Az iparosodás következtében megnő a szerepe az iskoláztatásnak, a szak-
munkára való felkészítésnek. Ezzel együtt elkezdődik a szaktudás felértékelődése, a 
professzionalizáció folyamata. A professzionalizáció lényegében az értelmiségi 
– ezen belül a pedagógus – hivatások kialakulásának, differenciálódásának fo-
lyamata. Az értelmiségi szakma középpontjában különleges, nem mindenki által 
birtokolt, képzés által megszerezhető tudáson és készségeken alapuló specifikus 
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munkatevékenység áll. Akkor tekinthető valaki kompetensnek egy foglalkozás 
terén, ha olyan tudással, értelmezési és egyéb készségekkel rendelkezik, amelyet 
többféle kontextusban és szervezetben képes alkalmazni, valamint kompetenci-
ája képessé teszi egy bizonyos munkahelyen bizonyos feladat ellátására (Jones 
és Joss 1995, idézi Nagy 2009). 

A professzionális tevékenységek jellemzői: a szakmai tevékenység nem ego-
ista, hanem altruista motívumokra épül (Nagy 2009). Fontos a szakmai tekin-
tély és az egy foglalkozási csoporthoz tartozók szakértőként való elismerése, 
amely személyes és szakmai döntési szabadsággal jár együtt. Van Buer és 
Venter (1996, idézi Nagy 2009) az egyik fontos professzió-kritériumot, az au-
tonómiát tárgyalják. A pedagógiai szabadság kérdését a felelősséggel kapcsolják 
össze. A szerzők egyetértenek abban, hogy ez a fajta szabadság a tanár 
professzionalitásához kötött, de azt is megállapítják, hogy állami alkalmazott-
ként ez csak szerény mozgásteret biztosít számukra. 

Hacker és Venter (1999, idézi Nagy 2009) a tanári professzió hierarchiájá-
nak problémájára hívják fel a figyelmet. Kérdésük: különbséget kell-e tenni a 
gimnáziumi tanárok és az alsó tagozaton tanítók között, vagyis meg kell-e kü-
lönböztetni a pedagóguspályára való felkészítés során a tudomány-
orientáltságot, illetve a pedagógiai kompetenciákra fektetett képzést. 

A professzió társadalmi funkciója alapján hivatásbeli missziót jelent (Kozma 
2002), melyben a szakmai etika is fontos, mert növeli a társadalmi tudást és a 
közjó szolgálatában áll. Kozma szerint a társadalmi missziót teljesítőket egy 
társadalmi közmegegyezésen alapuló központi érdek vezérel. Ez a központi 
érték lehet a jólét, amelynek biztosítása különféle szükségletek kielégítésében 
mutatkozhat meg. A segítségnyújtás jellege szerint egyes területek elkülönülnek, 
kialakulnak társadalmi alrendszerek, és a professziók ezek szerint differenciá-
lódva, különféle kompetenciaterületekhez kapcsolódva (oktatás, egészségügy, 
szociális munka) intézményesülnek a társadalomban. A humán segítő szocio-, 
pszicho- és edukatív szakmák sajátosan eltérő profillal rendelkeznek, de közös 
bennük a szakemberek azon törekvése, hogy segítsenek az egyénnek az életvi-
lág megélésében. 

A professzió-elméletek egyik irányzata a szakmai identifikáció szemszögé-
ből elemzi a professziók jellemzőit. Abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a 
szakmai önazonosság megtalálása két következménnyel járhat. Egyrészt az én-
kép a szakmai teljesítmény fontos jellemzője lehet, másrészt pedig hatást gya-
korolhat az életmódra, az „értelmiségi létforma” kialakulására is. Az énkép, a 
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szakmai identitás alakulása szorosan összefügg a szakmakép alakulásával, és 
mindkettő a szakmai értékek, a kulturális normák és a professzió elméleti isme-
retei hatására formálódik (Nagy 2009). Az értelmiségivé válásban meghatározó 
tényező a tudás, mivel a modern társadalmakban az egyén státusa nem a szüle-
tési előjogoktól függ, hanem a képzettségtől. Az egyes szakmákban különböző 
értékek játszanak fontos szerepet, melyek etikai kódexekben formalizálódnak. 

Joness és Joss (1995, idézi Nagy 2009) szakemberek énképe alapján három 
kategóriát különít el: 

a) Praktikus vagy technikai professzionalizmus típusa – tudásalapja a 
praktikus tudás, az elméletek jelentősége kicsi. Kompetenciájuk alapja 
az intuíció. 

b) Technikai szakértői professzionalizmus típusa –  szakértő énkép, bir-
tokosa a szakértelemnek és technikai tudásnak, objektív igazságnak, 
problémacentrikus értékrendet képviselő. Magasabb rendű tudása révén 
vár el tiszteletet.  

c) Reflektív szakember típusa – facilitátorként működik, és abban pró-
bál segíteni, hogy a bizonytalan világban a sokféle lehetőség közül a se-
gített megtalálja az optimális cselekvési módot, vagy az adott probléma 
megoldását. Ebben az esetben az elméleti orientációba beletartoznak a 
társadalmi viszonyokról elsajátított ismeretek és a rendszerezett tudás 
minden más releváns forrása felhasználható. Értékrendje 
klienscentrikus. 

Figyelembe véve a fenti felosztást, nem könnyű eldönteni, melyik szakmai 
énkép kívánatos a segítő pedagógiát gyakorló pedagógus számára. 

Az intézményes nevelés kialakulásával a nevelés szakmává, hivatássá, sajá-
tos szakmai kompetenciává differenciálódott. „Mi kell ahhoz, hogy kompetens 
segítőkké válhassunk?” Bagdy Emőke (1999) pszichológus szerint elsősorban 
az, hogy saját személyiségünket tegyük e szakmai feladatokra alkalmas, kicsi-
szolt munkaeszközzé. A professzionális autonómia és szakmai identitás a mód-
szertani tudás és személyiségi felkészültség együtteséből formálódik ki, a fejlődés 
e vonatkozásban is folyamatosnak tekinthető. Valakivé, így segítő/segíthető 
szakemberré is csak a másik segítségével válhatunk, melynek során legdöntőbb 
a szakmai személyiség működtetésének, fejlődésének a szolgálata. E tanulás 
azért speciális, mert a benne kulcsfontosságú tudásanyagra csak a személyiség 
rendszerén át tudunk szert tenni, bármely módszer csak az élő anyagon át válik 
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hatékonnyá, magába véve sem jó, sem rossz. Az élő anyag pedig a személyiség, 
önmagam megértése, megtapasztalása az adott, konkrét szakmai helyzetben, 
viszonylatban, mely páratlanul egyedi jelentések kontextusában tükröződik.”  
A segítő pedagógiai kompetencia jellemzői (Nagy 2010): 

o a hivatásos nevelő legalább átlagos gondozási és kötődési hajlammal és 
proszociális érzelmi kommunikációval rendelkezzen; 

o motivációs bázisa;  

o az öröklött gondozási késztetés, mely pozitív attitűdökkel megerősített, 
szilárd meggyőződésen alapuló segítőkészséggé fejlődött; 

o öröklött együttérzés;  

o gyermekszeretet; 

o az a meggyőződés, hogy a szocializáció szándékos segítése, az ezt szol-
gáló értékrendek megfelelő elvárások megtartása nélkül, vezetés és 
együttműködés nélkül lehetetlen; 

o segítő együttműködés;  

o képességek (segítő, kötődési, empátia, szociális kommunikáció, segítő 
vezetés, segítő együttműködés) és ismeretek (szakismeretek); 

o rendelkezzen az önfejlesztés igényével. 

Mindezek értelmében a nevelő és a nevelt viszonyát meghatározza ennek 
motivációs alapja: a kötődés és a szeretet, ami a neveltnek védettséget, fejlődé-
séhez segítséget nyújt. A segítő kapcsolat tartalmát az érzelmi és a gondolati 
háttéren kívül meghatározza a feladatmegfogalmazás; a segítő tevékenysége, 
szakmai szerepfelfogása 

A nevelés alapvető feladata a fejlődéssegítés, fogalma is kiegészíthető ek-
képpen: a fejlődéssegítés a gondozási hajlamból származó proszociális segítő 
viselkedés, tevékenység.  

A segítő kapcsolatban a cél a személyes segítség. Innen nézve a segítő kap-
csolat eszköz a személyes segítéshez, az önmagán segítésre való rávezetéshez. 

Steiner szerint: „Nevelni és oktatni ugyanis csak akkor képes az ember, ha 
azt, amit képeznie, amit alakítania kell, úgy érti, mint a festő, aki csak akkor képes 
festeni, amikor a szín természetét, lényét ismeri, a szobrász csakis, ha anyagá-
nak lényét ismeri, képes dolgozni stb. Ami a többi művészetre áll, amelyek kül-
ső anyagokkal dolgoznak, hogyan is ne állna arra a művészetre, ami a legneme-
sebb anyagokon dolgozik, amely csak az ember elé kerülhet, magán az emberi 
lény alakulásán és fejlődésén. Ezzel alapjában véve már arra történt utalás, hogy 
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minden nevelésnek és minden oktatásnak az emberi lény tényleges megismeré-
séből kell fakadnia” (Steiner 1995).  

Összegzésképpen: a segítő pedagógiai kultúra pedagógusa az oktató-nevelő 
munka szokásos hatásfokánál nagyobb mértékű, meghatározott teljesítmények-
re vagy lelki rendszerállapotokra vonatkozó fejlődés elérésére kell vállalkoznia 
(Buda 2003) ahhoz, hogy a nevelés legfőbb feladatainak – a személyiségfejlő-
désnek és értékközvetítésnek – segítésében részt vehessen. 

Az érett autoritású segítő követelményeiben toleráns, tiszteletben tartja a 
másik személyiségét, és saját példájával, személyiségének adásával előmozdít-
hatja a segített önmegvalósítását. Diákjai önkiteljesítésének elérésére és lehető-
ségeiknek megvalósítására a diákok perszonális és szociális kompetenciák fejlő-
déssegítése a cél. 

Halász Gábor a következőképpen fogalmazza meg a személyes és szociális 
kulcskompetencia elemeit: 

o Saját forrásaink, jogaink, korlátaink és szükségleteink azonosításának, 
értékelésének és megvédésének képessége. 

o Az a képesség, hogy egyedül vagy csoportban projekteket alkossunk és 
vezessünk, ehhez stratégiákat fejlesszünk ki. 

o Az a képesség, hogy rendszerszerűen helyzeteket, relációkat és 
erőviszonyokat elemezzünk. 

o Az a képesség, hogy együttműködjünk, szinergikusan cselekedjünk, és 
kollektív, megosztott vezetésben vegyünk részt. 

o Az a képesség, hogy demokratikus szervezeteket és kollektív cselekvési 
rendszereket építsünk ki, és ilyenekben működjünk. 

o Az a képesség, hogy konfliktusokat menedzseljünk és oldjunk meg. 
o Az a képesség, hogy a szabályoknak megfelelően játsszunk, használjuk 

és értelmezzük e szabályokat. 
o Az a képesség, hogy a kulturális különbségeken keresztül és ezek felett 

kialkudott rendet alkossunk (Halász 2002). 
 

Egyéniséggé fejlődés – perszonális kompetencia – perszonális nevelés 

 
A személyiség operációs rendszere a személyiség működését teszi lehetővé 

a kulcskompetenciák rendszerének segítségével. Ezek fejlettségi szintjének meg 
kell felelnie a civilizáció aktuális fejlettségi szintjének, és ebben nagy szerepe 
van az egyéniség fejlődésének. Minél fejlettebb az én, az éntudat, az önreflektív 
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képesség, annál határozottabb az aktivitási döntés, és következetesebb a meg-
valósítás. 

A személyiség operációs rendszerének kulcskompetenciái: a perszonális, 
kognitív és szociális kulcskompetencia. A perszonális kompetencia, vagyis a 
személyiség létfontosságú általános komponensrendszerének fejlesztése, a kog-
nitív és szociális kompetenciával azonos súlyú alapvető nevelési feladat. A sze-
mélyes kompetencia is információhasznosítás és a kognitív kompetencia által 
működhet, érvényesülhet. A személyes kompetencia mindazoknak a kompo-
nenseknek és szabályozóknak a rendszere, amelyek információhasznosítással 
lehetővé teszik a személyes érdek érvényesítését szociális kölcsönhatások nélkül 
(is). 

Minden ember személyes érdeke a létezés, túlélés, a testi-lelki egészség, 
személyiségének stabilizálása, optimális működése, szükségleteinek, vágyainak 
kielégítése, a jólét, életcéljainak megvalósítása, adottságainak megismerése, ér-
vényesítése (Nagy 2007).  

A személyes érdekeket szolgáló aktivitás a személyes kompetencia fejlettsé-
gétől függő eredményességgel valósul meg. Ezt pedig a személyes kompetencia 
funkciói teszik lehetővé, melyek az önvédelem, önellátás, individualitás, önsza-
bályozás és önfejlesztés. 

A nevelés feladata, hogy az alapvető jelentőségű, előnyös és személyes mo-
tívumok dominánssá válásának segítségével járuljon hozzá a személyes kompe-
tencia motívumrendszerének fejlődéséhez. Ehhez viszont ismernünk kell a 
személyes motívumok fontosabbjait, mint például önvédelmi motívum, önellá-
tási, speciális, önszabályozási és önfejlesztési motívum. 

Valamennyi kompetenciaképesség alapja az érdekértékelő rendszer, mely 
minden tudatos és tudattalan, szándékos és szándéktalan döntésünk végső vi-
szonyítási alapját képezi. Annak értékelését teszi lehetővé, hogy a személy 
szempontjából az aktuális helyzet előnyös, közömbös vagy hátrányos, illetve 
milyen mértékben. 

Az érdekértékelő döntés is hierarchikus rendszer, négy szinten valósul meg: 
genetikus (affektív apparátus), tapasztalati (habitus), értelmező (világtudat) és 
önértelmező (az éntudat teszi lehetővé az érdekértékelést).  

A személyes kompetencia fejlődése azt jelenti, hogy növekszik a szabadság-
fok, a kreativitás, továbbá csökken az önpusztító, a hátrányos komponensek 
aránya, és gyarapodik az előnyös, az önfejlesztő komponensek száma. Ennek 
fényében elmondható, hogy a személyes kompetencia az egyén érdekeit egyre 
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előnyösebben, eredményesebben szolgálja. Így a nevelés feladata az önpusztító, 
a hátrányos komponensek kialakulásának megelőzése, közömbösítése, lebontá-
sa, és az előnyös komponensek gyarapítása, valamint a szabadságfok, a kreativi-
tás fokozatos növelése 

A személyes kompetencia fejlődésének segítése a szándékos perszonalizá-
ció révén lehetséges. 

Perszonalizációnak nevezzük az egyén túlélését, életminőségét, önállóságát 
szolgáló személyes kompetenciát létrehozó spontán és szándékos hatásrend-
szert, amely az önállóságot lehetővé tevő, motívumok és képességek elsajátítá-
sa, az egyén adottságainak kibontakoztatása, az érdekértékelő rendszer kifej-
lesztése által valósul meg (Nagy 2007). A perszonalizáció fő feladatai közé so-
roljuk: 

o az önállóságra, öntevékenységre nevelést; 

o egyéniségfejlesztést (individualizáció); 

o személyes tudat (világtudat és éntudat) fejlődésének segítését.  

A perszonális nevelés végső célja az önfejlesztő személyiség és az önfejlesz-
tésre való nevelés. Ez a cél magába foglalja a személyes kompetencia önértel-
mező szintjének létrejöttét, az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést (nem 
egyforma szintűvé nevelés!) és az én, a személyes tudat kialakulásának, fejlődé-
sének segítését.  
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Fodor László 
 

Pszichológiai eszmefoszlányok  
 

VI 

 
CCLI. Belső gyötrelmeid, lelki szenvedéseid és mélyenfekvő komplexusaid fel-
oldásának érdekében részint gondolkodnod, részint beszélned, részint csele-
kedned, részint pedig szeretned kell. 
 
CCLII. Amikor adott személyiségbeli tulajdonságunkat tudatosítjuk, azon me-
legében hajlunk arra, hogy azt eltúlozzuk, értékét vagy túlbecsüljük vagy mini-
malizáljuk. 
 
CCLIII. Egyeseknél az elővigyázatosság elvitathatatlanul az értelmesség jele, 
másoknál azonban főként a bizonytalanság tünete. 
 
CCLIV. Ha túlzottan díszes-ékes, illetve alaptalanul elragadó és tüneményes 
(azaz pontatlan, következésszerűen valótlan) képet alakítottál ki önmagadról, 
azon nyomban elvárod, hogy mindenki olyannak lásson, amilyennek te látod 
önmagad, sőt rossz néven veszed, vagy egyszerűen negatív érzést élsz meg, ha 
mások nem olyannak látnak. 
 
CCLV. Az a sajátosan emberi (és minden bizonnyal ősi) szükségletünk, hogy 
mások részéről elismerésben (elfogadásban, jónak való megítélésben, pozitív 
értékelésben, jóváhagyásban, kitüntetésben stb.) legyen részünk, soha nem lan-
kad, és más szükségletektől eltérőn, kielégítettsége után nem alszik ki és inten-
zitásában nem csökken, sőt mi több, fokozódik, és ily módon tulajdonképpen 
mindig aktív, eleven és éber állapotban van (minek következtében nagyon is  
érzékeny, könnyen sebezhető és sérülékeny, így tehát gyakorta igen sok belső 
gyötrődést és szenvedést okoz). 
 
CCLVI. Az internet sokunkban annak illuzórikus élményét kelti, hogy lábunk 
előtt hever az egész világ. 
 
CCLVII. Egyre idegesítőbb számomra is Albert Jacquard (hírneves francia bio-
lógus) azon szilárd ténynek bizonyult észrevétele, miszerint az idő mindig 
ugyanabba az irányba (azaz előre) halad (nyilván megállás nélkül). 
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CCLVIII. A fürdőszobai tükör annak függvényében jó barátod vagy ádáz ellen-
séged, hogy mennyire dekoratív az arcod. 
 
CCLIX. Talán semmit nem tanulunk meg olyan korán, annyira könnyen és 
hamar, mint önmagunk egocentrikus és önző szeretetének módozatait. 
 
CCLX. Nincs jogod pesszimistának lenni, és (az akadályozó körülmények elle-
nére) nem tenni azokat a dolgokat, amelyekből egy jobb jövőt érintő remények 
fakadhatnak. 
 
CCLXI. Nem gondolkozhatsz jól, ha rosszul alszol (illetve, legalábbis 
neurofiziológiai szempontból, ha rossz alvó vagy, nem lehetsz jó gondolkodó). 
 
CCLXII. Még egy krízis kellős közepén, a fájdalmas, anakronikus és szenvedést 
okozó abszurd gazdasági, politikai, környezeti, ökológiai, oktatási, egészségügyi, 
családi, erkölcsi vagy pénzügyi helyzetek és fejlemények közepette sem mond-
hatjuk, hogy egy jobb jövő nem lehetséges. 
 
CCLXIII. a. Van, aki még a semmittevését sem képes kellőképpen megtervezni. 
 
CCLXIII. b. Nincs nehezebb feladat, mint a semmittevést észérvekkel igazolni.  
 
CCLXIII. c. Ha semmittevő lusta ember vagy, semmi szín alatt nem lehet pozi-
tív az önértékelésed. 
 
CCLXIV. Manapság az (értelmes) ember számára, reményre szinte kizárólag a 
logika adhat okot. 
 
CCLXV. Neurobiológiai és ideg-, illetve elektrofiziológiai alapvetésben nem árt 
szem előtt tartani, hogy minden emberi gondolat (pszichikus folyamatként) – 
legyen az jó (hasznos, hiteles, értékes, építő, eredeti stb.), vagy rossz (haszonta-
lan, hiteltelen, értéktelen, destruktív, terméktelen stb.) – az emberi agy mintegy  
100 milliárd (több ezer kapcsolati lehetőséggel rendelkező) idegsejtje között 
kialakuló – a 10 000 milliárdot, azaz egy billiót is meghaladó – (elektromos és 
kémiai meghatározottságú) szinaptikus kapcsolatok hálózatában jön létre. 
 
CCLXVI. Ha önmagadat ügyetlennek, tehetetlennek és védtelennek ítéled meg, 
környezetedet ellenségesnek, gyűlölködőnek és kegyetlenkedőnek fogod látni. 
 



Nézőpont 

 

 82

CCLXVII. A nevelésnek metodikai alapvetésben épp oly mértékben kellene 
megújulnia, mint amilyenben a gyermekek az utóbbi időben pszichológiai 
szempontból megváltoztak. 
 
CCLXVIII. Olykor bármit is teszel, helyetted úgyis az élet dönt. 
 
CCLXIX. Bizonyos dolgaink sem a múltban nem úgy történtek, sem pillanat-
nyilag nem úgy állnak és nem úgy zajlanak, ahogyan elképzeltük és szerettük 
volna. Mérget vehetünk rá, hogy a jövőben sem fognak teljesen úgy történni. 
 
CCLXX. Ha kényelmesen leülsz a tévé elé (legalábbis bizonyos csatornák vagy 
programok vonatkozásában), tulajdonképpen az elhülyülés irányába haladó 
úton lépkedsz. 
 
CCLXXI. A felgyorsult életvitelünk folyamatában sokan leghamarabb a ked-
vesség (figyelmesség, előzékenység, udvariasság, szívélyesség, segítőkészség, 
illedelmesség és szelídség) formáit felejtjük el.  
 
CCLXXII. Az emberi lény végül is nem azért születik e világra, hogy órákon át 
egy széken üljön (a számítógépe előtt). 
 
CCLXXIII. A facebook-barátok körének folyamatos gyarapítása a gyűjtőszen-
vedély új és sajátságos formája, melynek pszichológiai alapja minden bizonnyal 
abban áll, hogy (mint bármely kollekció) erősíti az egyén birtoklástudatát, foko-
zott sikerélményt nyújt, elégedettséget és büszkeséget gerjeszt (tehát egészen 
mély lelki szükségleteket elégít ki). 
 
CCLXXIV. Elszenvedett kudarcaid alapos elemzéséből majd mindig többet 
tanulhatsz, mint sikereid örömteli elkönyveléséből. 
 
CCLXXV. A pénz, hozadék és nyereség iránti elszánt epekedés, a bőség, bő-
velkedés, gazdagság, jómód és kényelem iránti obszesszív áhítozás talán soha 
máskor nem öltött oly annyira nagy intenzitást, mint napjainkban. 
 
CCLXXVI. A nők és férfiak közötti különbözőségek, a közöttük fennálló bio-
lógiai, pszichológiai, szociális vagy kulturális eltérések feltárására fókuszáló tu-
dományos kutatások majdnem mindig arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy 
a nők nők, a férfiak pedig férfiak (azaz a férfi azért férfi, mert nem olyan, mint 
a nő, a nő pedig azért nő, mert nem olyan, mint a férfi). 
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CCLXXVII. a. Boldogságod a boldogságról való filozófiai színezetű felfogá-
sodtól (is) függ. 
 
CCLXXVIII. b. Jogodban áll boldogságodban reménykedni. 
 
CCLXXVII. c. Boldognak lenni nem alkotmányos alapjog, és nem is kötelesség. 
 
CCLXXVIII. Ha nem veszel Lego-típusú (építő jellegű) játékeszközt gyerme-
kednek (mert az meglehetősen drága), akkor számottevő mértékben akadályoz-
ni fogod térlátásának, térbeli percepciójának, megfigyelőképességének, algorit-
mikus gondolkodásának, alkotóképességének és problémamegoldó készségei-
nek fejlődését, továbbá hátráltatni fogod a szem-kéz koordinációjának, a kéz-
ügyességének, a finommozgásainak, a képzeletének, a figyelem összpontosítási 
lehetőségének és a logikai gondolkodásmódjának fokozódását, ellehetetleníted 
a térbeli, formai és színképzeteinek, valamint a technológiai megközelítési mó-
dozatainak megalapozódását, az emlékezési és általános tanulási képességének 
erősödését. Közvetett módon pedig mindenekelőtt a matematikai ismeretek 
tanulását fogod megnehezíteni. 
 
CCLXXIX. a. Ha a facebook-barátaid körét meg szeretnéd rostálni, pár napig 
légy teljesen őszinte. 
 
CCLXXIX. b. Úgy tűnik, hogy – mindenekelőtt pszichológiai és szociális 
szempontból – a teljes körű őszinteség a közösségi oldalakon – azaz a virtuális 
(élet)térben –  nem igazán életképes. 
 
CCLXXIX. c. Minél hantásabb vagy, a facebookbeli szociális életed annál gaz-
dagabb lesz. 
 
CCLXXX. Világszerte egyre többet beszélnek, de még mindig elenyészően ke-
veset tesznek annak a Hubert Reeves (kanadai ökológiai irányultságú asztrofizi-
kus) nevéhez kötődő tétel második felének a megcáfolásáért, miszerint az élet 
jelensége a Földön hozzávetőleg 3 800 000 000 éve folyamatosan (egyre sokfé-
lébb, összetettebb és csodálatosabb formákban kifejezésre jutva) fejlődött 
(evoluált), azonban az utolsó 100 évben fokozatosan degradálódott. Megjegy-
zendő, hogy ez a (ma még elsősorban a nem emberi életformákat, illetve azok 
diverzitását érintő) degradálódás kizárólag egyetlen életforma, egyetlen faj 
számlájára írható, illetve a számos tekintetben negatív hatóelemmé vált – em-
beri intelligenciának tudható be. 
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CCLXXXI. A megértéshez és elfogadáshoz vezető feldolgozás (boncolgatás, 
értelmezés, elemzés, fontolgatás, megítélés, fejtegetés stb.) hiányában, semmi-
lyen múltbeli negatív történés rossz és nyomasztó emlékétől nem tudsz meg-
szabadulni. 
 
CCLXXXII. a. Olykor az az érzésed, hogy minden facebook-barátod boldo-
gabb, mint te (hajlasz arra, hogy alulértékeld a virtuális közösségi csoporthoz 
tartozó barátaid negatív érzelmi élményeik gyakoriságát, illetőleg felülértékeld a 
pozitív élményeik prevalenciáját). 
 
CCLXXXII. b. Olykor az az érzésem, hogy a facebookon mindenki boldog 
(mert hiszen ez az ismeretségi hálózat – éppen sajátos eszközei révén – nagyon 
jó lehetőséget nyújt arra, hogy mindenki boldognak jelenítse meg vagy prezen-
tálja magát). 
 
CCLXXXIII. Ha arcod általánosan mosolygós, az nemcsak környezeted szá-
mára kellemes, hanem számodra is célszerű, hisz affektív alapvetésben pozitív 
módon és jó irányba befolyásolja pszichikus állapotodat, növeli stressz-
tűrésedet és csökkenti neurózisra és más mentális rendellenességre mutató ten-
denciádat, végül pedig a boldogság érzését kelti. 
 
CCLXXXIV. Nem árt, ha tudatában vagy annak, hogy a facebookbeli megnyil-
vánulásaid – az, hogy mit osztasz meg az üzenőfalon, hogy miket írsz, milyen 
üzeneteket küldesz, milyen eseményekre hívod fel a figyelmet, miket „lájkolsz” 
(mik/kik tetszenek), milyen véleményeket fogalmazol meg, milyen fényképeket 
és videókat töltesz fel, milyen részletekre térsz ki adatlapodon, milyen csopor-
tokhoz kapcsolódsz stb. – talán a pszichológiai teszteknél is pontosabban fel-
tárják és (azoktól eltérően) nyilvánosságra is hozzák személyiséged jellemzőit. 
 
CCLXXXV. Ha erős és gyakori stresszhatás ér, három lehetséges veszély fe-
nyeget (a megküzdés vagy elmenekülés folyamatában):  

o többet ennél (a stressz emocionális – a valódinál erősebb – étvágyat ger-
jeszt), és kevésbé figyelsz arra, hogy mit eszel (egészségtelenebb ételeket 
fogyasztasz); 

o kevesebbet fogsz mozogni; 
o valamilyen többé-kevésbé hatásos „nyugtatónak” vagy „serkentőnek” 

vélt szerhez (dohány, gyógyszer, alkohol, drog, édesség, kávé, rágógumi 
stb.) fogsz folyamodni (a szorongás, a lelki nyomás, az idegesség vagy az 
ingerlékenység levezetése végett). 



Fodor László                                                             Pszichológiai eszmefoszlányok  

 

 85

 
CCLXXXVI. Mindig úgy szólj hozzám, hogy azzal mintegy ösztönözz. 
 
CCLXXXVII. Pszichológiai szempontból előnyösebb, ha pénzedet mindenek-
előtt tapasztalatokra, és nem anyagi dolgokra költöd (hisz a tapasztalatok ré-
szint mélyebb és szélesebb ívű érzéseket keltenek, részint serkentőleg hatnak, 
ami a tanulást, valamint a személyes önfejlesztést és önmegvalósítást illeti). 
 
CCLXXXVIII. Minden becsületes ember (bármire vonatkozó) véleménye tisz-
teletre méltó. 
 
CCLXXXIX. a. Akár a belső légüres terük, illetve az emocionális vákuumuk 
betöltése végett, a problémákkal teleszőtt valóságukból való kiszabadulás céljá-
val, ma egyre többen nem az alkoholhoz vagy a droghoz folyamodnak, hanem 
az internetre menekülnek. 
 
CCLXXXIX. b. A napi „internet-adagot” sokkal olcsóbban lehet beszerezni, és 
jóval könnyebb äbevenni”, mint a drogot vagy az alkoholt. 
 
CCXC. Intelligenciában (az esetek túlnyomó többségében) egyáltalán nem szű-
kölködünk, de annál inkább annak célszerű hasznosítási stratégiáiban, konkrét 
igénybevételi technikáiban, következetes és hatékony felhasználási módozatai-
ban, valamint kreatív hasznosítási szisztémáiban. 
 
CCXCI. Az idő soha nem lesz lojális szövetségesed. 
 
CCXCII. a. Nagyobb pszichológiai hasznot húzunk egy örömérzés megélésé-
ből, ha azt megosztjuk valakivel. 
 
CCXCII. b. Ha szavakba öntöd negatív emócióidat – pl. leírod kellemetlen érzé-
seidet a naplódba vagy elmondod a barátodnak –, csökkented azok káros hatását. 
 
CCXCIII. Ahhoz, hogy jó napod (heted, hónapod, éved) legyen, pozitív érzé-
seid számának legalább háromszor nagyobbnak kell leenie a negatív érzések 
számánál. 
 
CCXCIV. Vigyázz! Depresszió fog környékezni, ha egyrészt hajlamos vagy azt 
hinni, hogy a jövő kizárólag nehézségeket, kudarcokat, csalódásokat, bonyo-
dalmakat, kutyaszorítókat, veszteségeket, balsikereket, kellemetlen problémákat 
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és bukásokat tartogat számodra, másrészt, ha önmagadat kétbalkezesnek, kész-
ség és találékonyság nélkülinek, képtelennek, alkalmatlannak, ötlettelennek, te-
hetségtelennek, hatóerő és rátermettség nélkülinek véled. 
 
CCXCV. A felnőtt típusú gyermek szülei rendszerint fel nem nőtt gyermekek. 
 
CCXCVI. a. A kiberfüggőség egyfajta (kábító)szer nélküli toxikománia. 
 
CCXCVI. b. Számos jel utal arra, hogy rövidesen az egész világ kiberfüggő lesz. 
 
CCXCVI. c. Amennyiben a kiberfüggőség egészségkárosító hatásai még nagy-
részt ismeretlenek, és hogy minden más szenvedélybetegségnél nagyobb társa-
dalmi elfogadás övezi, a tekintetében kidolgozott prevenciós törekvések egy-
szersmind hiányoznak vagy teljesen kezdetlegesek. 
 
CCXCVI. d. A számítógép zsarnoksága, illetve az internet (el)nyomása alól fel-
szabadult életforma ma még/már elképzelhetetlen. 
 
CCXCVI. e. Nem tudom elhinni, hogy az „anonim internetesek/ internetisták”  
(akárcsak az alkoholizmusból vagy más függőségből kigyógyulni vágyók) kö-
zössége a tapasztalatok kölcsönös megosztásával, vagyis az elismert problémá-
juk megoldásának folyamatában – voltaképpen az internetfüggőségből való fel-
épülésük szolgálatában – ne használnák a számítógépet, illetve az internetet. 
 
CCXCVII. A kiberbarátság is lehet hiteles, valódi, tisztességes és nemes, aho-
gyan az életbeli barátság is lehet romlott, könnyelmű, felelőtlen és gátlástalan. 
 
CCXCVIII. A gondolatok hiánya a lustaság csúcspontja (a tétlenség, a semmit-
tevés, a haszontalanság és a szellemi önmegtartóztatás tetőfoka).  
 
CCXCIX: Azért értékellek, hogy jobban megértselek. 
 
CCC. Tanítványaid számára akkor vagy hasznos (értelmességüket csak akkor 
növeled), ha olyan fejlesztő hatásokat tudsz rájuk gyakorolni, melyek következ-
tében agyukban legalább 30 millió szinapszis alakulhat ki, minden egyes má-
sodpercben. 
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Antal Irma 

 

Az iskolarendszer ellentmondásai 

a „globális” oktatáspolitika alakulásában 
 
Az oktatási rendszerek változása bizonyos értelemben objektív szükségsze-

rűség, hiszen folyamatosan változik a társadalmi valóság, ennek megfelelően a 
szülői és társadalmi igények, valamint az oktatandó tananyag. Ugyanakkor a 
változások mentén fogalmazódnak meg a leghevesebb kritikák, bírálatok, szü-
letnek meg az egymásnak feszülő viták pszichológusok, pedagógiai gondolko-
dók, pedagógiai irányzatokat képviselők, oktatásért felelős politikusok között, 
az intézményesített közoktatásról, illetve kerülnek felszínre sajátos módon azok 
a jelenségek, melyek a hétköznapi gyakorlati pedagógia valóságát, ellentmondá-
sait tükrözik.  

Ellentmondásos az a tény, hogy bár radikálisan javultak az iskolai körülmé-
nyek, romlott az ifjúság egészségi állapota, az iskola által feltételezetten okozott 
biopszichés ártalma miatt. 

A tömegoktatás kezdetétől, a tankötelezettség általánossá válásával egy idő-
ben megjelentek azok a bírálatok, melyek megkérdőjelezték azt a tényt, hogy 
mennyire és milyen arányban vállalhatja át az állam által működtetett iskola, a 
közoktatás, a nevelés feladatát. Megszülettek azok a reformpedagógiák, ame-
lyek a ma is (igaz kisebb számban vagy alapítványi pénzekből) működő alterna-
tív iskolák alapjait képezik: Montessori-iskola, Waldorf-iskola, Rogers-iskola, 
Freinet-iskola, Meixner-módszer, Step by step-módszer, projektmódszer stb. 
Ezek az iskolák a hagyományos iskolarendszer minden elemét bírálat tárgyává 
tették: a központi tantervet,  az egységes követelményrendszert, a tankönyv 
alapján történő tanulást, az osztályozást, a tanórákra való tagolást, a formális 
fegyelmezést (Németh 1998).  

Az alternatív iskolák elutasítják a teljesítményelvű állami oktatási rendszer 
kizárólagosságát, céljuk a gyermeki szükségletek és gyermeki kíváncsiság elő-
térbe helyezése, melyek nagymértékben az önirányított tevékenységekre épül-
nek, kerülik az „egyoldalú intellektualizmust”. Deklarált elveik szerint a gyer-
meknek választási joga van a tanulási formák között, tantárgyak helyett művelt-
ségi struktúrákban, projektekben gondolkodnak, gazdag taneszköz-készletet 
bocsátanak a gyermekek tanulási tevékenységére, az értékelés személyes, ta-
nácsadás jellegű, általában nincsenek osztályok, az órakeret és tanterv rugalmas. 
Egyértelmű, hogy az individuum fejlesztése a cél, a közösségi neveléssel szem-
ben. 
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 Az alternatív iskolák tehát sok mindent elutasítanak abból, amit a hagyo-
mányos állami oktatás képvisel: a közösségi nevelést, a formális követelmények 
állítását. Kétségtelen pozitív hatásuk a túlzottan merev, tekintélyelvű iskolai 
rend felszámolására. Alapelveik közül néhány átkerült az állami iskola eszköztá-
rába (szöveges értékelés, műveltségi terület). Ám a hagyományos iskolák szá-
mos pozitívumot is tartalmaznak a szocializáció szempontjából, ha az iskola 
megfelelően működik. 

Következésképpen az alternatív mozgalmak elképzelései szerint végzett ok-
tatás nem felel meg a közoktatás két alapvető és általános céljának: sohasem 
válhat tömegoktatássá, és az iskolai tanulás nem képez átmenetet az otthoni és 
a későbbi társadalmi élet között, inkább a kívülmaradásra, az exkluzivitásra ké-
szít fel. 

Lényegi különbséget jelent még az is, hogy az állami iskolák mellett megje-
lent alternatív/magán- és/vagy egyházi iskoláknak – az államival szemben – 
módjuk nyílik a válogatásra, ezért a tanulóközösségük általában egyenletesen, jó 
anyagi háttérrel rendelkezik, ami a társadalmi rétegződés szerinti oktatást, a 
gettosodást segíti, ugyanakkor növeli a kontraszelekciót, az iskolai egyenlőtlen-
ségeket. Emellett hozzájutnak kiegészítő anyagi forrásokhoz, adományok, tan-
díjak révén, és valódi hatékonyságukról igen nehéz képet formálni, hiszen a 
tudósítások is csak az önkényes állami iskola vs. a szabadságot képviselő alter-
natív törekvések ideológiáján alapszanak, tárgyszerű adatokkal ritkán találko-
zunk.  

Az iskolarendszer másik fontos kérdése a tanítandó tananyag kapcsán me-
rül fel, melyet az iskolakritikák és az alternatív törekvések gyakran bírálnak. Mit 
és mennyit tanítson az iskola?  

Az a kérdés, hogy mi a célravezetőbb: a napi boldoguláshoz szükséges is-
meretanyag közvetítése vagy a tartós, tudományos ismertek átadása?  

Giesecke német oktatásszociológus képviselte álláspont (Zrinszky 1992) 
szerint az iskola csak kizárólag a gyermekek értelmi, racionális fejlesztésével kell 
foglalkozzon, mert egy demokratikus államban a szülő, a család feladata az ér-
tékközvetítés. Ha érzelmeket kelt egy tanár, az már manipulációnak minősül. 
Ennek az elképzelésnek az a hibája, hogy az ember sematikus képével dolgozik, 
hiszen a tanár a személyiségével, nem nevelő célzatú tevékenységével is nevel. 

Csapó (2002) a modern iskola ellentmondásai között sorolja, hogy a tanulás 
„elidegenített feltételek között folyik”, a tanulók tudása nem a hétköznapi ta-
pasztalásból van. Méltatja azokat a törekvéseket, melyek ennek helyreállítására 
törekszenek, de ugyanakkor kiemeli, hogy a tanult ismeretek többsége nem sa-
játítható el spontán tanulással. Ezért találták ki az iskolát, a szervezett oktatást, 
mert csak így juthatnak el az ismeretek a tömegekhez. Természetesen lehetséges, 
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helyes a tananyagot és annak részeit a tanulók életéhez, egyéni tapasztalataihoz 
közelíteni. De minden tanulónak más és más tapasztalata van, tehát szükséges a 
szervezett oktatásban bizonyos fokú uniformizáció, ezáltal válik lehetségessé a 
különböző háttérrel rendelkező gyermekek esélyteremtése, hogy olyan dolgok-
ról is tanuljanak, amiről korábban nem tudtak. Különösen igaz ez a hátrányos 
helyzetűek esetében. Egyrészt, ha az iskola kizárólag a gyermek spontán érdek-
lődésére épít, akkor a jó vagy rossz családi feltételek átörökítését segíti elő. 
Másrészt így kapcsolódhat hozzá az egyén az egyetemes tudáshoz. 

Az iskolakritikák között szerepel a túlzott lexikális tudás elsajátítása. Tetsze-
tősen hangzik, hogy a gyermekeket arra kell megtanítani, hol keressék, ha vala-
milyen információra szükségük van. Csakhogy az információt rendszerezni, 
integrálni, értékelni és minősíteni kell. Nem a véletlennek tulajdonítható a felvi-
lágosodás francia enciklopédistáinak munkája. Az ismeretek válogatásában fon-
tos szerepet játszik az aktuális kultúra, a közmegegyezés, de nem csak erre van 
szükség, hiszen az ember ma már mesterséges körülmények között él. Naiv 
illúzió lenne a természetesség visszaállítása, és az iskola hatékony formáinak 
lemondása zsákutcába vezetne (Csapó 2002). A kérdés, amely a mindenkori 
hatalmi-politikai elit kezében van ez: naprakész tudás vagy tartós, tudományos 
ismeretek átadása? 

 A polgári demokrácia lényegéhez tartozik a közoktatás, amelynek célja, 
hogy az egyetemes tudáshoz vezető utat mutassa meg, elősegítse, hogy a felnö-
vő generációk megértsék a természeti és társadalomi jelenségeket. A „gyakorlati 
ismeretekre” való tanítás a történelemben mindig a tömegeknek a kultúrából, a 
politikából való kirekesztésének politikailag helyes megnevezése volt, és ez 
most sincs másképpen.   

A tanulók túlterhelése is gyakran témája az iskolára vonatkozó bírálatok-
nak. Nagy Mária (2003) a közelmúltban hetedikes és kilencedikes tanulókkal 
végzett felmérése a tanulók munkaterhelését vizsgálta. A felmérés az iskolán 
kívüli elfoglaltságot, az otthoni tanulást, pihenését és iskolai teljesítményét ku-
tatta. A teljesítmények nem az iskolai felkészültséggel, hanem az iskolán kívüli 
elfoglaltságok mennyiségével függött össze. Paradox módon jobb tanulók vol-
tak azok, akiknek több különórájuk volt. A kutatás eredményei a nemzetközileg 
igazolt összefüggést igazolták, azt, hogy az állami oktatás okozta terhelést min-
denáron csökkenteni akaró oktatáspolitika alapvetően homogenizáló, felzár-
kóztató céljaival szemben, ma jóval inkább a polarizációt mélyíti. 

A felvetett problémakörön belül szólni kell az iskolai rendszer átalakulásai 
során fokozódott társadalmi egyenlőtlenségekről. Számos magyar szociológus-
kutató hívta fel a figyelmet, hogy folyamatosan nő az egyenlőtlenség, csökken a 
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társadalmi integráció. A polarizálódó társadalmi szerkezet hatásai és következ-
ményei érvényesülnek az oktatási rendszerben (Gazsó–Laki 2004).  

A fejlett országok iskolarendszerében is tapasztalható jelenség az elit okta-
tás különválása az állami oktatáson belül és kívül. Egyre inkább elkülönülnek a 
gazdagok és szegények. Az iskolakörzetek homogenizálódnak, megindul a 
gettosodás, hasonló okokból nő az etnikai szegregáció is. 

A „multikulturalitás” kifejezése mögött gyakran igen jelentős anyagi okok-
kal összefüggő szocializációs különbségek rejlenek, amelyek az együttoktatást 
irreális elvárássá teszik. Az állami iskola így egyre inkább szegényiskolává válik, 
amely a gyermekmegőrzés szerepét igyekszik ellátni, míg a középosztály és a 
társadalom tehetősebb, befolyásos rétegei azokat az elitképző intézményeket, 
ill. a magán- és egyházi iskolákat preferálják, amelyek több támogatási forrással 
rendelkeznek. A közfeladat-ellátásért ezek az iskolák állami támogatást is kap-
nak, mégsem tartják önmagukra nézve kötelezőnek az állami szabályozásokat – 
lásd hátrányos helyzetű gyermekek integrálása, etnikai megkülönböztetés tilal-
ma.  

A valódi pluralizmus az általános iskola újrafelfedezését igényelné.  
 

Összegzés 
 

Az iskolarendszer intézményi válsága, ellentmondásai három szinten mu-
tatkoznak: az állami, az intézményi és a személyes szinten.  

A közoktatási rendszer egészében az utóbbi évtizedekben mind erősebbé 
váló decentralizációs folyamatok – bár pozitív hatással is bírtak – felerősítették 
a szegregációt. Ehhez a negatív fejleményhez hozzájárul a XXI. század eleji 
gazdasági válság is.  

Az intézményi szintű ellentmondások abból a dilemmából adódnak, mely-
ben nem egyértelmű, kivel/mivel szemben van ún. „elszámolási kötelezettsége” 
az adott intézménynek: a fenntartó állammal/önkormányzattal, vagy azzal a 
szűkebb „fogyasztói körrel” szemben, amelyet az iskola szolgál. Problematikus 
ugyanakkor ennek a „fogyasztói körnek” az identitása: gyermek vagy szülő, va-
lamennyi szülő vagy csak egy szülőcsoport. 

A személyi szinten kimutatható válságnak ugyancsak összetett a forrásvidé-
ke. Egyrészt kérdésessé válik az egyén számára fontos és releváns ismeretanyag, 
másrészt az eltömegesedés eredményeként nem állítható fel egy következetesen 
érvényesíthető, egységes követelményrendszer. A tanulók csak egy létező nor-
mán tudják mérni saját képességüket, ha ez hiányzik, nincs nyitva számukra a 
fejlődés perspektívája. Ha csak önmagához, a tanuló saját fejlődési üteméhez 
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kapcsolódik az értékelés, ez könnyen ahhoz vezethet, hogy torzul az énképe, 
önnön tudásának értékelése.  

A közoktatás válságkomplexumának kihívására adott válaszként is értel-
mezhető az Európai Unió oktatáspolitikájában a mind erősebb körvonalakat 
kapó élethosszig tartó tanulás koncepciója.  
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Sárosi Melinda 

 

Kisiskolások szociális kompetenciájának  

fejlesztése játékokkal 

 
A nemzetközi pszichológiai és pedagógiai kutatások már 50 éve foglalkoz-

nak a szociális kompetencia modellezésével, a rendszer összetevőinek fejlődé-
sével és fejlesztési lehetőségeivel. Egyre több adat áll rendelkezésre arról, hogy 
a szociális viselkedés eredményessége milyen módon befolyásolja az egyének 
magánéleti és szakmai boldogulását.  

A szociális kompetencia fejlődése főként gyermekkorban befolyásolható. A 
társas fejlődés ugyanis olyan kétoldalú folyamat, amellyel a gyermekek egyszerre 
integrálódnak közösségükbe és differenciálódnak mint különálló egyének. Az 
egyik oldala ennek a szocializáció, amelynek során a gyermekek megtanulják a 
társadalom normáit és értékeit. A másik oldala a személyiség alakulása, amikor 
a gyermekek eljutnak azokhoz a sajátos érzés- és viselkedésmódokhoz, ame-
lyekkel a változatos körülményekre reagálnak. 

Pszichológiai vizsgálatok sora igazolja, hogy a kisiskolások az érzelmi fej-
lettség terén sokkal nagyobb érési különbségeket mutatnak, mint az értelmi 
érettség tekintetében. A tanulóinkat megismerve huzamosabban és beleérző 
módon megfigyelve tűnik szembe az érzelmi integráltság, differenciáltság, más-
ság mértéke. A kisiskolásoknál ez a relatív fejletlenség nehezíti az iskolai alkal-
mazkodást, és ezáltal rontja a teljesítményt is (Antal Rita 2000). Éppen ezért 
egyre nagyobb szükség van arra, hogy az iskola felvállalja a tantárgyközpontú, 
ismeret- és teljesítménycentrikus oktatás mellett a gyermekek személyiségének 
fejlesztését, főleg érzelmi, valamint interperszonális szempontból. 

A vizsgálatok azt mutatták, hogy szoros összefüggés áll fenn a szocialitás 
fejlettsége és a környezethez fűződő hosszú távú alkalmazkodás között. A szo-
cializáció során a tanuló szociális környezetében sajátítja el a társas kapcsolatok 
kiépítéséhez és fenntartásához szükséges ismereteket és készségeket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a későbbiekben a társadalom aktív tagja legyen.  

A 8–10 éves gyermekek szociális készsége fejlesztésének színtere az iskola. 
Ezért nagy felelősség hárul a pedagógusokra, hisz az amúgy is szocializációs 
hiányosságokkal érkezett gyermekek segítése, fejlesztése egyre több feladatot ró 
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rájuk. Annál is inkább, mert a kutatások eredményei azt bizonyítják, hogy a 
szociális kompetenciák ebben az életkorban nem, vagy alig fejlődnek spontán 
módon. Fejlesztő programokra van szükség (Zsolnai és Józsa 2002). 

A fejlett szociális kompetencia kialakulásának egyik előfeltétele az, hogy az 
egyén pozitív önértékeléssel és a környezetével kapcsolatban pozitív attitűddel ren-
delkezzen. Az érzelmi intelligencia (empátia, düh és harag kezelése, társas mobili-
zálás képessége), kommunikációs képesség, konstruktív konfliktusmegoldás ugyancsak 
fontos eleme a szociális kompetenciának. Mindhárom elősegíti, hogy az egyén 
interakciói során sikeres legyen, és az interakciós partner vagy partnerek vissza-
jelzései alapján helyesen változtasson viselkedésén, ha ez szükséges. (Figula–
Barcsa 2008). A szociális kompetencia alakulására fejlesztően hat, ha a problé-
mákat az egyén kreatívan, alternatív módon képes megoldani úgy, hogy közben a saját 
és a csoport érdekeit egyaránt figyelembe veszi. Végül a nyitott, barátságos és 
együttműködő egyéniség szintén pozitív hatású a szociális kompetencia alakulásá-
ban. 

Jelen tanulmány egy olyan fejlesztő program hatékonyságát vizsgáló peda-
gógiai kutatás eredményeit mutatja be, mely 8–10 éves gyermekek szociális 
kompetenciájának  fejlesztésére készült. A szociális kompetencia igen átfogó 
fogalom, ezért nincs is mód minden komponensére kiterjedő fejlesztésre. A 
program az önismeret, kommunikációs képesség, együttműködési ké-
pesség, és végül a konfliktuskezelési képesség fejlesztésére irányul.  

Konta és Zsolnai (2002) szerint egy fejlesztő program bevezetése előtt sok 
szempontot kell mérlegelni, hogy az minél inkább „személyre szabott” legyen. 
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve, a szociális készségek és képességek 
fejlesztésében nem a belátásos tanulásra épülő viselkedés megtanítására kell 
építeni, hanem az utánozható és kipróbálható minták érzelemgazdag, élmény-
ként történő, megélhető tapasztalására. A legtöbb gyermek rendelkezik a szoci-
ális készségek és képességek hatékony működtetésére való fogékonysággal, de 
életkori sajátosságaiból adódóan minta és kipróbálás kell ahhoz, hogy ezek ész-
lelési és viselkedési repertoárjába beépüljenek. Ezért egy olyan formáját kell 
választani a fejlesztésnek, mely ahhoz a gyermeki tevékenységhez áll legköze-
lebb, amelyben minden gyermek otthon érzi magát, amely biztonságos közeget 
jelent a számára, amelyhez nem kell külön tehetség vagy felkészültség. Ez pedig 
a játék.   
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Egyre több azoknak a szociális készségfejlesztő programoknak a száma, 
amelyeket iskolai keretek között valósítottak meg, melyekből ötletet merítettem 
saját fejlesztő programom kidolgozásánál. (Zsolnai–Konta 2002, Zsolnai 2006). 
Így a programba a tevékenységek változatos formái épültek be, ügyelve a foko-
zatosságra: a készségfejlesztő játékok és gyakorlatok, a dramatikus játékok, a 
képsorozatokra, történetekre, mesékre, valós élethelyzetekre épülő szerepjáté-
kok. A program három részből, összesen 33 órából áll úgy, hogy 10–10 órát 
szán az önismeret, a kommunikáció és együttműködés fejlesztésére, és másik 
10 órát a konfliktuskezelési képesség fejlesztésére.  

A pedagógiai kutatás arra irányult, hogy a két éven keresztül, heti egyórás 
foglalkozásokon folyó fejlesztő program hatékonyságát megvizsgálja. Arra ke-
reste a választ, hogy a fejlesztő program hatására történik-e pozitív irányú 
változás a szociális kompetencia fejlettségi szintjében a program előtti 
szinthez képest. 

 
A kutatás hipotézisei 
 

o Az önismereti játékok és fejlesztő gyakorlatok alkalmazásával a gyerme-
kek önismerete mérhetően fejlődik.  

o Az együttműködési és kommunikációs képességet fejlesztő tevékenysé-
gek hatására a személyközi és a feladattal kapcsolatos viselkedés pozitív 
irányban változik. 

o A konfliktuskezelési képességet fejlesztő tevékenységek hatására az osz-
tályközösség kohéziója mérhetően erősödik. 

 
A kutatás lebonyolítása 

  
Az induktív pedagógiai kísérlet a fejlesztő program alkalmazásának szo-

ciális kompetenciákra gyakorolt fejlesztő hatását vizsgálta. 
A kétcsoportos természetes kísérlet a 8–10 éves gyermekek szociális kom-

petenciájának kísérlet előtti és utáni fejlettségi szintjét vizsgálta, és az eredmé-
nyeket összehasonlítva állapította meg a kísérlet eredményességét. 
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A minta bemutatása. A kísérletet a Szatmárnémeti Aurel Popp Művészeti 
Líceum III. osztályában végeztük. A kontrollcsoport a Szatmárnémeti Dr. 
Vasile Lucaciu I–VIII. osztályos iskola III. osztálya volt. A két csoport több-
nyire hasonló a családi hátteret, illetve nemek szerinti eloszlásukat tekintve, ta-
nulmányi eredményükre nézve a kontrollcsoportban több a kitűnő tanuló.  

A két osztály tanulóinak nemek szerinti megoszlását az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

 
Csoportok Fiú Lány Összesen 

Kísérleti csoport 8 7 15 
Kontrollcsoport 9 9 18 

Összesen 17 16 33 
1. táblázat. A minta jellemzése 

 
A kutatás helyszíne és időpontja. A kutatást a 2010–2011-es, valamint a 

2011–2012-es tanévben végeztük. A kísérlet kezdetekor a tanulók II. osztályo-
sok voltak. A fejlesztő program alkalmazását az Aurel Popp Művészeti Líce-
umban 2011 januárjában kezdtük az iskolai év második félévében, és 2012 má-
jusában fejeztük be. Adatfelvételt mind a kísérleti, mind a kontrollcsoport ese-
tében a kísérlet előtt és után végeztünk. 

A kutatás módszerei és eljárásai. A kísérleti és kontrollosztályba járó 
gyermekek szociális kompetenciájának fejlettségét az önértékelési kérdőív, a 
szociometria mérte, valamint a szociális készségek kérdőív. A kutatás feltáró 
módszerei tehát a megfigyelés, írásbeli kikérdezés, szociometriai módszer. A 
kutatás adatainak feldolgozására az SPSS 11.5 számítógépes programot hasz-
náltuk. 

 
A kutatási eszközök bemutatása 

 
A kétévnyi fejlesztő kísérlet eredményességét a következő mérőeszközök-

kel vizsgáltuk: 

Énkép kérdőív. Az énkép elemeinek feltárására szolgál. Azt mutatja meg, mi-
lyennek látja a válaszadó önmagát. Nem azt, hogy ő milyen, hanem hogy mit 
gondol magáról a felsorolt tulajdonságokkal kapcsolatosan. A vizsgált személy 
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10 tulajdonságot pozitívan és negatívan megfogalmazó jelzőt tekint át. Ezeket a 
jelzőket reflektív módon használva, azaz saját magára vonatkoztatva, jellemzi 
önmagát a kérdezett személy. A jelzők önmagára való érvényességét egy hétfokú 
skálán jelöli, a skála közepétől való elhajlás iránya és mértéke szerint. A vála-
szok kielemzése során megállapítjuk az egybeeséseket és különbségeket az ön-
jellemzés és mások jellemzése között, megállapítjuk az egybeesések és különb-
ségek számát, a különbözőségek mértékét. Ezekből következtetünk a vizsgált 
személy önismeretének megalapozottságára, helyességére, az énkép stabilitásá-
ra, a hiteles önértékelésre, illetve a negatív eredményben az önismeret hiányos-
ságaira, igaztalan voltára, az énkép instabilitására, az önértékelés fogyatékossá-
gaira.  

Kérdőív a szociális érettség megismeréséhez. A kérdőív a Konta–Zsolnai (2002) ál-
tal használt 54 tételből álló kérdőíve alapján készült, mely három szociális kész-
ségcsoportot sorol fel. Ezeken belül különböző viselkedési megnyilvánulásokat 
határoz meg, melyeket az ötfokú Likert-skálán kell értékelni. A kérdőívet az 
osztály tanítója töltötte ki minden tanulóról a fejlesztő program előtt és után. 

Szociometriai szavazólap. A több szempontú szociometriai felmérés hat kér-
dést tartalmaz, melyek révén háromnál a rokonszenvi választásokat, másik há-
romnál a funkciójellegű választásokat vizsgáltuk. Ez utóbbihoz tartozó kérdé-
sek az egyéni tulajdonságokat és készségeket (Kiket tartasz a legjobb tanulónak az 
osztályban?), az érvényesülést (Ha felnőttök, kiből lesz osztálytársaid közül híres em-
ber?), valamint a közösségi rátermettséget (Ha a tanító nénit hosszabb időre kihívnák 
az óráról, ki tudná közületek a legjobban helyettesíteni?) vizsgálják. A kérdéseket való-
ságos helyzethez kötve fogalmaztuk meg. A kérdőív kitöltése során a csoport 
tagjai tulajdonképpen szavaznak arról, hogy az adott tulajdonság, képesség te-
kintetében kit tartanak a legjobbnak. 

Adatok bemutatása és elemzése. Az eredmények bemutatásánál a tanu-
lók mindenike egy kódot kapott. A kód egy betűből és egy számból állt. A 
szám elé L betű került, ha az illető tanuló lány, és F, ha fiú. Minden adatnál a 
kód mindig ugyanazt a tanulót jelöli. 
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Az énképvizsgálat eredményeinek bemutatása 
 

Minden gyermekről két kérdőív készült: egyiket ő töltötte ki saját magáról, 
a másikat a pedagógus. Az eredményeket összevetve megszámoltuk, hány 
egyezés van a 10 tulajdonságpár esetén. Egyezésnek számít, ha egy adott tulaj-
donságnál a skála ugyanazon fokát vagy a közvetlenül mellette lévő fokozatot 
jelölték be. Ezeket az egyezéseket százalékban kifejezve kiszámítottuk az osz-
tály átlagos százalékos értékét.  

 
Kísérleti csoport egyezéseinek  

száma: 
Kontrollcsoport egyezéseinek 

száma: 
A kísérletben részt 
vevő tanulók 

Program előtt Program után Program előtt Program után 
L1 6 10 7 8 
L2 6 7 9 10 
L3 6 8 7 7 
L4 5 7 5 7 
L5 7 7 9 7 
L6 4 7 8 10 
L7 2 7 5 6 
L8   5 7 
L9   4 6 
F1 4 7 7 6 
F2 3 5 8 4 
F3 4 6 5 7 
F4 6 8 3 4 
F5 2 6 7 9 
F6 3 5 6 7 
F7 6 6 6 7 
F8 4 7 5 7 
F9   7 9 

Átlag százalékban 
kifejezve 

45,3% 68,6% 62,7% 66,1% 

2. táblázat. Az önismeret fejlettsége kísérlet előtt és után 
 
Az önismeret kísérlet előtt és utáni fejlettségét a kísérleti és kontrollcsoport 

esetében a 2. táblázatban tűntettük fel. A kísérletet megelőző vizsgálat eredmé-
nyei alapján látható, hogy a kontrollcsoport önismerete fejlettebb (62,7%), mint 
a kísérleti csoporté (45,3%). A kísérlet utáni felmérés azt mutatja, hogy időközben 
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mindkét csoport önismerete fejlődött: a kísérleti csoporté 68,6% lett, míg a 
kontrollcsoporté 66,1%. Ez a kísérleti csoport esetében 23,3%-os növekedést, 
míg a kontrollcsoport esetében 3,4%-os növekedést jelent. 

Az énképvizsgálat eredményeinek szignifikanciavizsgálatát az SPSS 11.5 
számítógépes program egymintás és kétmintás t-próba alkalmazásával végeztük. 
A vizsgálat kimutatja, hogy a kísérlet hatékony volt-e, kimutatható-e különbség 
a kísérlet előtti és utáni eredmények között. 95% valószínűség esetén a különb-
ség szignifikáns (p < 0,05), míg 99% fölött a különbség erősen szignifikáns, a 
kapott eredmény nem a véletlen műve (p < 0,01).  

Az egymintás t-próba azt mutatja, hogy a kísérleti csoport kísérlet előtti és 
utáni eredményei közötti különbségek erősen szignifikánsak (p = 0,00***), de 
szignifikáns a különbség a kontrollcsoport esetében is (p = 0,047*). 

A kétmintás t-próba eredményei azt mutatják, hogy míg a kísérlet előtt az 
önismeret szintjében szignifikáns különbségek voltak a két csoport között (p = 
= 0,005**), a kísérlet után a különbség nem szignifikáns (p = 0,644). Tehát a 
kísérleti csoport önismerete jelentősen fejlődött a kísérlet előtti szinthez képest  
és a kontrollcsoport önismereti szintjéhez hasonló eredményt ért el.   

 

A szociális érettség vizsgálatának eredményei  
 

A 15 szociális készséget tartalmazó kérdőívet az osztály pedagógusa min-
den tanulóról kitöltötte 2011 januárjában és 2012 májusában. Ezekből a részle-
tes adatokból a következő összesített adatok vezethetők le: 

 
Intervallumok 0–25 26–50 51–75 Összesen  
Kísérlet előtt 5 6 4 15 
Kísérlet után – 5 10 15 

3. táblázat. Abszolút gyakorisági eloszlások a kísérleti csoport esetén 
 

A kísérlet előtt a kísérleti csoport tanulói a maximális 75 pontból a követ-
kező pontszámokat érték el: 5 tanuló 0 és 25 pont között, 6 tanuló 26 és 50 
pont között, míg 4 tanuló 51 és 75 pont között. A kísérlet utáni felméréskor 5 
tanuló ért el 26 és 50 pont közötti pontértéket, míg 10 tanuló 51 és 75 pont 
közöttit.  
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Intervallumok 0–25 26–50 51–75 Összesen  
Kísérlet előtt – 6 12 18 
Kísérlet után – 5 13 18 

4. táblázat. Abszolút gyakorisági eloszlások a kontrollcsoport esetén 
A kísérlet előtt a kontrollcsoport tanulói a maximális 75 pontból a követke-

ző pontszámokat érték el: nincs egyetlen tanuló sem  0 és 25 pont között, 6 
tanuló 26 és 50 pont között, míg 12 tanuló 51 és 75 pont között. A kísérlet 
utáni felméréskor 5 tanuló ért el 26 és 50 pont közötti pontértéket, míg 13 ta-
nuló 51 és 75 pont közötti értéket ért el. 

 

Csoportok Kísérleti csoport Kontrollcsoport 
Kísérlet előtt Kísérlet után Kísérlet előtt Kísérlet után Átlagérték 

39,8 55,8 58 60 
Fejlődés 40% 3,4% 

5. táblázat. Átlagérték és fejlődés a szociális érettség vizsgálata esetében 
 

 
1. ábra. Átlagérték és fejlődés a szociális érettség vizsgálata esetében 

 

A két csoport eredményeinek összehasonlításából kitűnik, hogy míg a kísér-
let előtt a közöttük lévő különbségek erősen szignifikánsak, a kísérlet után ezek 
a különbségek már nem szignifikánsak, azaz a kísérlet ideje alatt a kísérleti cso-
port szociális készségei fejlődtek, és a kontrollcsoport fejlettségéhez hasonló 
szintre jutottak. 

A szociometriai felmérés eredményeinek bemutatása 
 

A szociometriai szavazólap első három kérdésére adott válaszok alapján a 
megkérdezettek között csoportos kapcsolatok mutatkoznak meg, valamint az 
egyes személyek helyzete és szorosabb kapcsolatai az adott közösségben. Követ-
keztethetünk a szimpátiaviszonyokra, de arra is, hogy mennyire funkcionál a 
csoport közösségként. A rokonszenvi választások, illetve a kölcsönös választá-
sok eredményeit a kölcsönösségi táblázat foglalja össze. A táblázat adataiból 
kiszámíthatók a kohéziós mutatók:  
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Kölcsönösségi index. Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben lévő személyek 
hány százalékának van kölcsönös kapcsolata. Minél nagyobb ez a mutató, annál 
kevesebb a társas mezőben a magányosok száma. Átlagérték: 85–90%. 

Sűrűségi mutató. A kölcsönös kapcsolatok számának és a csoporttagok 
számának a hányadosa. Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben egy személyre hány 
kölcsönös kapcsolat jut. Stabil közösségekben a mutató 1 fölött van. Átlagér-
ték: 0,9–1,1. 

Kohéziós index. Azt fejezi ki, hogy a társas mezőben a szociometriailag 
lehetséges kölcsönös kapcsolatoknak hány százaléka realizálódott. Átlagérték: 
10–13 %. 

Viszonzott kapcsolatok mutatója. Azt fejezi ki, hogy a deklarált kapcso-
latoknak hány százaléka kölcsönös. Átlagérték: 50–60. 

Mindezeket a mutatókat a következő táblázat mutatja be: 
 

Csoport Mérés 
időpontja

Deklarált 
kapcso-
latok 
száma 

Köl-
csönös 
kapcso-
latok 
száma 

Kölcs. 
kapcs. 
rendel-
kező 
tanuló 

Köl-
csö-
nös-
ségi 
index 

Sűrű-
ségi 
muta-
tó 

Kohé-
ziós 
index 

Viszon-
zott 
kapcso-
latok mu-
tatója 

Előmérés 69 39 14 93,3% 2,7 18,5% 56,5% Kísér-
leti Utómérés 71 46 15 100% 3 21,9% 64,7% 

Előmérés 75 38 16 88,8% 2,1 12,4% 50,6% Kont-
roll Utómérés 83 39 16 88,8% 2,1 12,7% 46,9% 

6. táblázat. Kohéziós mutatók értékei 
 

A kísérlet előtt a kölcsönösségi index mindkét csoport esetében átlagérté-
ken belül van, a sűrűségi mutató átlagértéken felül, csakúgy mint a viszonzott 
kapcsolatok mutatója. A kohéziós index a kísérleti csoportnál átlagon felüli, 
míg a kontrollcsoportnál átlagos értéket mutat. A kísérlet után a kísérleti cso-
port esetében minden mutató magasabb a kísérlet előtti szinthez képest. A 
kontrollcsoport mutatói közül a kölcsönösségi index és a sűrűségi mutató nem 
változott, a kohéziós index enyhén emelkedett, viszont a viszonzott kapcsola-
tok mutatója átlag alatti értékre süllyedt.  

A csoportlégkör mutatója. Ez a mutató azt tükrözi, hogy a közösségi fel-
adatra való alkalmasság eldöntésekor rokonszenvi indíttatás vagy a csoport-
norma vezérli a választást. Harmonikus közösségről akkor beszélünk, ha a ro-
konszenvet szubjektív megítélés, személyes vonzalom határozza meg, a funkcióra 
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vonatkozó kérdésekben viszont egységes a csoport véleménye, azaz kisebb a 
szóródás, mint a rokonszenvi kérdésekben.  A csoportlégkör mutatóját a gya-
korisági táblázat adatai szemléltetik. A funkciójellegű kérdésekre adott vála-
szokból nyomon lehet követni, hogyan változott a csoport véleménye. 

 

Egyéni képes-
ségek 

Érvényesülés  Szervezés  Össze-
sen  

Átlag  Csoport Mérés 
időpontja

          Szóródás   
Előmérés 9 60% 9 60% 9 60% 27 9 

 60% 
Kísérleti 

Utómérés 5 33% 9 60% 7 46,6% 21 7 
46,6% 

Előmérés 15 83,3% 16 88,8% 17 94,4% 48 16 
88,8% 

Kontroll 

Utómérés 13 72,2% 14 77,7% 16 88,8% 43 14 
77,7% 

7. táblázat. Funkciójellegű kérdésekre adott válaszok összesített és százalékos értékei 
 

A kísérleti csoport esetében a csoport véleménye az egyéni képességek és a 
szervezési képességek tekintetében egységesedett, hiszen a szórás 9-ről 5-re, 
illetve 9-ről 7-re változott. A kontrollcsoport esetében a szóródás alig változott, 
nagyon sok a rokonszenvi választás a funkcionális kérdéseknél, illetve egy ér-
dekes jelenség is megfigyelhető: a 18 gyermekből 9 saját magát választotta. 

 

Az eredmények megvitatása 
 

A kísérlet előtt a kontrollcsoport önismerete szignifikánsan jobb volt a 
kontrollcsoporténál. Ez az eltérés a gyermekek szociális háttere alapján nem 
indokolt. Elképzelhető, hogy valóban fejlettebb önismerettel rendelkeztek, 
mint a kísérleti csoport tanulói, de az is elképzelhető, hogy a felmérést végző 
két pedagógus eltérő módon értékelte a tanulókat Konta–Zsolnai (2002, 47. o.) 
amellett foglal állást, hogy a szociális készségek fejlődése elsősorban a gyerme-
kek önmagukhoz viszonyító mutatókkal írható le. Két csoport objektív össze-
hasonlítása csak közös értékelő alkalmazása esetén megvalósítható, ez azonban 
a szociális készségek jellege miatt szinte lehetetlen. Ezért a két csoport eredmé-
nyeinek összehasonlítása oly módon történt, hogy amíg a kísérleti csoport ese-
tében a kísérleti beavatkozás során észlelt fejlődést jellemeztük, addig a kont-
rollcsoportnál a kísérlet nélküli, spontán fejlődést. Az előmérés és az utómérés 
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eredményeit t-próbával összehasonlítva megállapítható, hogy a kísérleti csoport 
önismeretének fejlődése szignifikáns. Tehát az első hipotézis beigazolódott. 

A második hipotézis igazolására a szociális érettség kérdőívet alkalmaztuk, 
mely olyan szociális készségeket, illetve ehhez tartozó viselkedéseket tartalmaz-
nak, melyek hatékony kommunikációt és együttműködést feltételeznek. Ezért 
ez a mérőeszköz alkalmas volt a fejlesztő program második részének értékelé-
sére. A kísérleti és a kontrollcsoport fejlődésének hasonlósága, illetve eltérése 
itt is a csoportok önmagukhoz viszonyított változásának mértékével jellemez-
hető leginkább. Az előfelmérésből és utómérésből származó eredmények alap-
ján megállapítható, hogy a kísérleti és kontrollcsoport fejlődésében jelentős az 
eltérés: a kísérleti csoport 40%-os fejlődést mutat, a kontrollcsoport fejlődése 
mindössze 3,4%. Ez az eredmény igazolja a második hipotézist.  

Egy osztály életében különböző csoportfolyamatok zajlanak, melyek kihat-
nak a közösség és az egyes tanulók iskolai életére. A szociometriai módszerrel 
kirajzolódnak a rokonszenvi kapcsolatok, és az, hogy az adott közösségben ki 
kit kedvel, kivel van közelebbi, bizalmasabb kapcsolatban, kik azok, akiket a 
többiek kirekesztenek. A több szempontú szociometria segítségével nemcsak 
az egyén helyét kapjuk meg a csoportban, hanem képet kaphatunk magáról a 
közösségről is, valamint az egyének csoporton belül betöltött különböző funk-
cióiról. Az eredmények alapján következtetni tudunk arra, hogy a közösség 
összetétele kedvez-e a kitűzött feladat megoldásának, hogy képes-e a csoport 
együttes erőfeszítést igénylő teljesítményre. Továbbá választ kaphatunk még 
olyan kérdésekre is, mint például olyan-e a közösség, hogy a tagok örömmel 
tartoznak bele, és ragaszkodnak hozzá, vannak-e elszigetelt, magányos egyének, 
akiknek nincsenek igazán kapcsolataik a közösségben.  

A kísérleti csoportban a kísérlet előtt volt egy olyan tanuló, akinek nem volt 
kölcsönös kapcsolata, a kísérlet után minden tanuló rendelkezik legalább egy 
kölcsönös kapcsolattal. A kontrollcsoportban két tanulónak nincs kölcsönös 
kapcsolata és ez a majd kétéves időszak alatt sem változott. Mindkét csoportnál 
a kohéziós indexek magas értéket mutatnak, viszont, míg a kísérleti csoportnál 
ezek az indexek tovább erősödtek a fejlesztés hatására, addig a kontrollcso-
portban vagy nem változtak, vagy alacsonyabb értékre süllyedtek.  

A funkciójellegű válaszokból az derült ki, hogy a kísérleti csoportban a sza-
vazatok kevésbé szóródnak, mint a rokonszenvi választások, tehát a csoportnak 
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van közvéleménye. A kontrollcsoport esetében a szavazatok erősen szóródnak, 
vagyis a választás szubjektív, s a közösségi szerepek betöltésére vonatkozóan 
nem alakult ki közvélemény. Annak ellenére, hogy a kohéziós mutatók a kísér-
let előtt is magasak voltak, erősödés tapasztalható e tekintetben a kísérleti cso-
port esetében. Így kijelenthető, hogy a harmadik hipotézis is beigazolódott. 

 
Következtetések és összegzés 

 
Napjainkban sok gyermek küzd szociális viselkedési problémákkal, melyek 

tanulási tevékenységeikre is hatással vannak. Éppen ezért nem elégséges, hogy a 
szociális kompetencia fejlesztése csupán a pedagógiai tevékenység „mellékter-
méke” legyen. Szociális kompetenciafejlesztő programokra van szükség, melyek 
az iskolai oktatás szerves részeként működnek. 

A 33 órás játékos gyakorlatokra épülő program a szociális kompetencia kö-
vetkező képességeire terjedt ki: önismeret, kommunikáció és együttműködés, 
konfliktuskezelés, melyek a problémamegoldó képesség komponensei. 

Az önismereti játékok és játékos gyakorlatok alkalmat adtak a gyermekek-
nek arra, hogy a különböző belső tulajdonságok fogalmát jobban megértsék, 
hogy a társak visszajelzéseiből megismerjék önmagukat, hogy megtanulják elfo-
gadni, elismerni és kimondani saját rossz és jó tulajdonságaikat, hogy tisztába 
jöjjenek saját képességeikkel, és tudatosodjon bennük, milyen értékeket követnek. 

A fejlesztő program után a gyermekek sokkal reálisabban értékelték önma-
gukat. Önmagukról és társaikról szerzett ismereteik is gazdagodtak. 

A program második része a kommunikációs és együttműködési képesség 
fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. Az ajánlott játékok során a gyermekek olyan 
helyzetbe kerültek, amelyek megoldása csak hatékony kommunikációval, illetve 
együttműködéssel oldható meg. Kezdetben az együttműködés nagyon nehezen 
ment. Sokszor nem is tudták megoldani (többszöri próbálkozásra sem) a fel-
adatot. Azonban minél többször álltak együttműködést feltételező helyzet előtt, 
annál inkább megtapasztalták annak fontosságát és eredményességét. 

A folyamatos visszajelzésekből és megfigyelésekből kitűnt, hogy egyre job-
ban elfogadják egymást és egyre nagyobb sikerélményt jelent a közös játék, fel-
adatvégzés. Ezt tükrözi a szociometriai felmérés eredményei: nincs peremhely-
zetben lévő gyermek, viszont van csoportvélemény.  
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A program harmadik része a konfliktuskezelő képességet fejlesztette. A kü-
lönböző szerepjátékokban és helyzetgyakorlatokban olyan konfliktushelyzete-
ket próbálhattak ki, melyekhez hasonlókkal a valós életben is szembesülnek. 
Ezeknek a szituációknak a felépítése, eljátszása, megbeszélése a pozitív meg-
erősítést szolgálta, és arra biztatta őket, hogy valós helyzetben is kipróbálják a 
jó megoldásokat. A valós helyzetekbe való átvitel nem mindig és nem minden 
gyermeknek sikerült, de gyakran voltak képesek tanári közreműködés nélkül is 
helyesen eljárni, konstruktívan megoldani a személyközi konfliktusokat.   

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy jelentős pozitív változás érhető el 
a szociális kompetencia egyes területein, a program hatékony eszköze a szociá-
lis kompetencia fejlesztésének.   

A nemzetközi vizsgálatok eredményei szerint az együttműködési, segítési, 
versengési képességek működése mind a belső kiegyensúlyozottság, mind a tár-
sadalmi együttélés és fejlődés szempontjából alapvetően meghatározza magán-
életi és tanulmányi eredményességünket is, valamint hosszú távon befolyásolja 
pszichés és fiziológiai egészségünk minőségét. Tehát a szociális készségek fej-
lesztésének önmagán túlmutató hatása is van.  
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Bálint Réka – Bors Enikő 
 

Interaktív módszerek felhasználása,  hasznosítása a kültéri 

óvodai tevékenységekben 
 

Az erdő varázsa 
 

„A jó tanítás interaktív, egyénileg vonja be a gyereket 
 a folyamatba, s minden érzékre hat,  

vagyis megfelel a gyerek személyiségének” 
(Malcolm Gladwell)  

 
„…az önszabályozott tanulás nem jelenti az egyedi tanulás kizárólagossá-

gát. A tanulás a társakkal való együttműködésben, a problémák megoldásán, az 
értelmezéseken, az elemzéseken való együttmunkálkodásban lehet csak teljes” 
(Nahalka 2006, 7. p.). 

A gyermek először a családban, majd tágabb közösségekben tanulja meg az 
életben maradáshoz nélkülözhetetlen ismereteket. Az együttműködést is tanulni 
kell, és ehhez társak szükségesek, amikor közösségekbe kerülnek a gyermekek, 
amikor óvodások lesznek. Fontos, hogy a kooperatív tanulást minél gyakrab-
ban alkalmaznunk az óvodai nevelés során a csoportteremben, de nemcsak, 
hisz ez a foglalkozás a természetben tud igazán kiteljesedni a kültéri óvodai te-
vékenységek során. Mindez az óvodásokat a másokkal való törődésre, önzet-
lenségre, segítségnyújtásra szocializálja. 

A gyermeki érdeklődés felkeltése és a figyelem fenntartása interaktív, játé-
kos, élményközpontú, cselekedtetés oktató formában, mely a szabadban zajlott 
tevékenységek során valósítható meg leginkább. 

A kooperáció jelentősége és szükségessége napjainkban megnőtt, ezért 
próbáljuk beiktatni az óvodai életünkbe történő közös, együttműködő foglal-
koztatást, amely mindennapjaink része lett. Mindezt nemcsak a csoporttermek-
ben igyekszünk megvalósítani, hanem leginkább az óvoda kapuin kívüli tevé-
kenységekben is, ahol – ha hagyják a gyerekeket együtt dolgozni –, akkor a tár-
sas képességeik sokkal szélesebb skáláját használják, így sokkal inkább képessé 
válnak olyan problémák megoldására, amelyekhez kooperáció szükséges, job-
ban magukra tudják ölteni mások szerepét. 

A szabadtéri (outdoor) jellegű tevékenységeink az óvodai mindennapjaink 
mellett a tanévet záró ötnapos táborban tudnak kiteljesedni igazán, ahol a ko-
operatív tanulásnak a személyiségfejlesztésben nagyon pozitív hatása van.  
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A gyakorlatban mielőtt elkezdjük a szabadtéri interaktív tevékenységek 
gördülékeny kivitelezését, létre kell hoznunk a csoportokat. A csoportok lét-
száma természetesen függ a feladattól és a csoport összetételétől is, de általános 
szabály, hogy minél kisebb, annál jobb (3–6 fő). Ez a létszám képes biztosítani 
azt, hogy mindenki mindenkivel interakcióba kerülhessen a közös munka so-
rán. 

További fontos szervezési feladat eldönteni, hogy kik kerüljenek egy cso-
portba. Mivel olyan jellegű feladatokat is róvunk ki a gyerekek számára, ame-
lyeket csak az ügyesebbek tudnak megoldani, ezért homogén csoportokat kell 
tudatosan kialakítanunk, differenciált munkaformát választva a többiekre nézve. 

A csoportok kialakításának számtalan módja van. A társak megkeresése tör-
ténhet a „Keresd a párját!” módszer segítségével, kapcsolatteremtő játék for-
májában, például úgy, hogy annyi képet vágunk négy részre, ahány csoportot 
szeretnénk. A képdarabokat szétosztjuk, mindenkinek egyet-egyet, majd felszó-
lítjuk a gyerekeket, hogy keressék meg az összetartozókat. A teljes képet össze-
rakók alkotják majd a csoportot. Mindez történhet véletlenül is, amikor mind-
egy, ki melyik képrészletet talál, de tudatosan is irányíthatjuk. Ha először össze-
állítjuk a csoportokat, majd a képdarabokat ellátjuk a gyerekek jeleivel és így 
osztjuk ki, elérhetjük, hogy „észrevétlenül”, izgalmasan keresgélve, de mégis-
csak a mi elgondolásunk szerinti csoportösszetétel alakuljon ki. A képek témája 
már előrevetíti a napi feladatok anyagát (például: erdőrészlet, mocsaras hely, 
Szömörce boszorka stb.).  

Foglalkozásaink tervezésekor arra kell törekednünk, hogy az óvodás kor-
osztály játékos, kreatív, élményközpontú foglalkozások során ismerkedjen meg 
az erdő, illetve a természet témájával, hogy minden kelléket, játékot, kreatív 
feladatot egyedi módon készítsenek el, ezzel is szemléltetve, hogy a bennük 
rejlő kreativitás, a közös alkotás élménye többet ér, mint a boltok polcain sora-
kozó, csillogó, ám mesterséges, tömeggyártott játékok hada. 

A csapatmunka során leg-
jobban gyakorolhatják a résztve-
vők az együttműködést, így lehe-
tőség nyílik a szociális és koope-
rációs képességek fejlesztésére (a 
szociális kommunikáció, a be-
szélgetés, a vita, mások türelmes 
meghallgatása, saját ötlet átadása 
a csoportnak, a segítés, a vezetés, 
a döntéshozás, a bizalomépítés, a 
versengés, a konfliktuskezelés 
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stb.), az empátiás és toleranciaképességre, amely során „felfedezhetjük” a lema-
radó kisebb gyerekek felzárkóztatásának lehetőségét is. 

A csoportban eltűnnek a gátlások, mivel minden csoporttag közreműködé-
sére szükség van, így egymás elfogadása könnyebben sikerülni fog. 

A csoportos összteljesítmény mennyiségileg több és jobb, a gyerekek fi-
gyelnek egymásra, motiváltabban, egymást is segítve, élményszerűen, eredmé-
nyesebben végezhetik a feladataikat, feloldva az egyének gátlásait, szorongásait. 

A feladatok megértése után a közös célok, felelősség mindegyike hozzájá-
rulhat a közös munkához, és így több a megoldási lehetőség; az egymástól elté-
rő képesség, készség, tudás, magatartás gazdagíthatja a közös eredményt. 

A végeredményekben, finalitásokban való közös örömforrás elősegíti a paj-
tások iránti tiszteletet- és segítőkészséget, a reális énkép kialakulását, önértéke-
lésük reálisabbá válását, jobban megismerhetik egymást. 

Az óvodai élet egyre több területén válik nélkülözhetetlenné az együttmű-
ködő munka. A csoportmunka alkalmas arra, hogy oldottabbá és kellemesebbé 
tegye a szabadban zajló tevékenységek légkörét. A természet szabadságában, 
feszültségmentes légkörben jó érzéssel végzett feladat lehet fejlesztő, hiszen 
nem kényszeríti passzivitásba az óvodások többségét, minden gyereknek sze-
replési, megnyilvánulási lehetőséget biztosít.  

Az együttműködés ereje nemcsak a gyerekeknél nélkülözhetetlen, hanem a 
szabadtéri tevékenységek megszervezésénél és kivitelezésénél, ahol nagy segít-
séget nyújthatnak a szülők is, valamint Wass Albert felejthetetlen és elvarázsoló 
meséi az Erdők könyvéből. 

Az erdő varázsa témára összpontosítva egy gyermektáborozás alkalmával a 
szovátai lombhullató erdő adhat lehetőséget a tevékenységek megszervezésé-
hez, ahol a tanulási helyzeteket a játékos tapasztalatszerzésre alapozhatjuk. Já-
tékos formában alkalmazott gyakorlati, szenzorikus tevékenységeket választha-
tunk, amelynek keretén belül fel-
használhatjuk az ismereteiket a 
természeti környezetről, majd 
ezekre építve új ismereteket szár-
maztatunk át észrevétlenül.  
A tevékenységek napi célja – környe-
zetkímélő viselkedés kialakítása. 
Feladatok:  
o az élőhely és a természeti kör-

nyezet közvetlen megfigyelése, 
megismerése és felfedezése; 
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o erdei állatok, esetleges állatlábnyomok megfigyelése; 
o nyitott térben való tájékozódás; 
o a gyerekek közötti kapcsolatok erősítése; 
o az együttműködési készség fokozása. 

A kialakított csapatokkal, természetes anyagok felhasználásával, egyszerű és 
érdekes feladatokat lehet kooperatív módszerekkel megoldani. 

A csapatok első nap az elvarázsolt forrás felkutatására indulhatnak, amely 
által megismerkedhetnek a hellyel, bejárhatják a tábor helyszínét, és így beleol-
vadhatnak a mesés bevezető segítségével az erdő varázslatos birodalmába. Má-
sodik nap a só útját járhatják végig, megszámolva a tanösvény menti sós vizű 
tavakat, felfedezve azok érdekességeit, majd a sikeres felderítést egy sófürdővel 
lehet zárni, amikor a gyerekek egy „krokodilbusz”, vagyis egy nagy farönk se-
gítségével juthatnak át az egyik partról a másikra, amely nagyon nagy élményt 
jelenthet az egész nagy csapat számára. Harmadik nap ügyességi játékokban 
vethetnek részt, kipróbálhatják, összemérhetik tudásukat, erejüket, ügyességü-
ket, amely által csapatuk egyre jobban összekovácsolódhat. Negyedik nap ke-
rülhet sor a már összeszokott csapatok legnagyobb megmérettetésére, amikor 
Szömörce boszorka levelet küld, amelyben bejelenti gaztettét, hogy megmér-
gezte az erdő minden növényét, és mérgét nem vonja vissza addig, amíg a 
Manpel Napközi Micimackó csapata nem állja ki az általa kitalált próbákat.  

Ráhangoló játékként erdőzenekart alakítunk, eljátsszuk természetes kellé-
kek (kavicsok, levelek, ágak) segítségével az indulónk dallamát, amelyre szöve-
get kell költenünk, majd az előzetesen elkészített bambuszpálcára rögzített jele-
ket követhetjük, amelyek az útvonalat jelölik, és ekkor elindulhatunk kiállni a 
próbákat.  

Indulás előtt fontos, hogy rávilágítsunk a kis környezetvédők szabályaira: 
hogyan kell viselkednünk az erdőben, nem kiabálunk, megfigyeljük az élőlénye-
ket, nem szemetelünk stb.  

„Kirándulásod során csak a 
lábnyomodat hagyd az erdő-
ben, és csak az emlékeidet vidd 
magaddal!” 

A csapatok elindulhatnak 
az erdő megmentésére induló-
jukat énekelve, jelezve Szömör-
ce boszorkának az érkezésüket. 
Ám az elvarázsolt erdőbe nem 
lehet olyan könnyen bejutni, 
hiszen az erdő bejáratánál egy 
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óriási pókháló fogadja a csapatokat, amelyen át kell kelni. Ha sikeresen átjutnak 
az első akadályon, az útmutató nyilak segítségével indulhatnak tovább. A fi-
gyelmesebbek már észre is vesznek valamit az egyik fa tövében. Aki ott alszik, 
az nem más, mint a Piros Tündér, akit csak szép és hangos népdallal lehet fel-
költeni. Amelyik csapatnak ez sikerül, az útbaigazítást és figyelmeztetést kap a 
következő próbáról, ami egy mocsaras úton vezet be a „sűrű, sötét” erdő mé-
lyébe, amelyben nem látnak semmit, hisz szemük be van kötve, és csak egy ki-
feszített huzal segíti útjukat, amely elvezeti a gyerekeket ahhoz az óriási fához, 
amelynek odújában Szömörce a mérgeit tárolja. De nem olyan könnyű ezekhez 
hozzáférni, először fel kell mászni a fára, ami talán az egyik legnehezebb erő-
próbát jelenti, hogy megszerezhessék az erdő megmentői a mérgeket. A sok 
mérgező, szennyező anyagot magukhoz véve elindulhatnak a mérgek meg-
semmisítésére, amit az elkövetkezendők teljesítése során sikerül megoldani. 

Az erdő mérgeinek, szennyező anyagainak kiküszöbölésére a csapatok kü-
lön-külön kaphatnak egy-egy lapot és zsírkrétát. Feladatuk három különböző fa 
kérgének lenyomatát elkészíteni satírozással (így szabadulni meg a mérgektől), 
majd a hozzátartozó falevelet a megfelelő helyre ragasztani. Együtt, közös erő-
vel minden csapat megméri annak a fa törzsének az átmérőjét, amelyről kéreg-
mintát vett, közben megfigyelik közelebbről is a fák kérgét. (Átölelik a fát, és 
megszámolják, hány gyerekre van szükség – ennyi szennyező anyagot semmi-
sítvén meg). Az elkészült munkákat könyv formájába összefűzhetjük, így elké-
szítve a Kéregminták című könyvet. Különböző faleveleket, terméseket, kérgeket 
gyűjthetünk, mindezeket egymás mellé rakva társíthatjuk, megnevezve őket 
(tölgy, bükk, gesztenye, gyertyán, nyír).  

Minden csapatnak lehet egy titkos színe, de a színüket titokban kell tartani-
uk a többiek előtt. A gyerekek feladata keresgélni, felfedezni, gyűjtögetni min-
denféle olyan tárgyat, dolgot, ami az ő színükkel megegyezik. Szigorúan tilos 
élő dolgot gyűjteni. Egy bizonyos idő elteltével minden csapat vezetője bemu-
tatja az összegyűjtött kincseket, 
míg a többiek ki kell találják, 
hogy melyik szín volt az illető 
csapat titkos színe. Minden 
csapat kap egy csodálatos sma-
ragdmedált, mely körönként 
változóan mindig annak a játé-
kosnak a nyakába kerül, aki 
éppen bátor felfedezőként a 
csapatot képviseli a játékban. 
(Színes korongok módszere)  
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A keresgélés folyamán gyűjtögetett falevelek, kavicsok, magvak, tollak, ki-
sebb ágak felhasználásával képeket készíthetnek. (Kerekasztal-módszer). 

Szömörce boszorka még nagyon sok bosszúságot okozhat a nap folyamán. 
Az erdő jóságos manói viszont résen lehetnek és segíthetnek elkerülni a felállí-
tott csapdákat is. Végül beismerve vereségét, Szömörce feloldja az átkot, majd 
este a tábortűz mellett engedélyt kér a gyerekektől arra, hogy továbbra is ott 
lakhasson a szeretett erdejében. A gyerekek bizalmat szavazhatnak, és barátjuk-
ká fogadhatják eleget téve kérésének. Segítséget a manók szerepében a lelkes 
szülők nyújthatnak. 

A feladatok teljesítései és a mérgek eltüntetése után minden csapat szerez 
egy kis facsemetét, amit majd az óvodához közeli helyen fog elültetni, a „Mi kis 
erdőnk” cím alatt. A facsemetének az előre eltervezett helyen gödröt ásunk. 
Közösen meglocsoljuk, és ha kész a gödör és belehelyeztük, betemetjük a gyö-
kerét. Az elkövetkezőkben gondozzuk. (Lótuszvirág-módszer) 

Az interaktív módszereket felölelő szabadtéri tevékenységek során igyek-
szünk a gyerekeket olyan helyzetekbe hozni, ahol tapasztalatokra tehetnek 
szert, élményekkel gazdagodhatnak. Reméljük sikerül a világ egy részét kény-
szer nélkül, jókedvvel megmutatnunk olyannak, amilyen. 

A tevékenységek során próbáljuk kialakítani a gyerekekben a környezettu-
datos, a természet kincseit védő, óvó magatartást, hogy megértsék: az erdő és a 
környezetünk értünk van, és mi felelősek vagyunk értük, egyikünk sem tud lé-
tezni a másik nélkül. 

Fontos, hogy el tudjuk „ültetni” a gyerekekben a természetszeretet magját, 
hogy rá tudjanak csodálkozni a természet szépségeire, hangjaira, élőlényeire, 
hogy lássák meg és értékeljék annak természetes szépségeit, hogy látó embe-
rekké váljanak, ahogy erre Wass Albert is felhívja a figyelmünket:  

  „Te látó-ember leszel, ugye? 
Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen. Mihelyt a fák alá 

belépsz, és felrebben előtted az első 
rigó: akkor már tudnod kell, hogy 
az erdő észrevett. 

Ha megállsz egy pillanatra, hal-
lani fogod a szellőt, ahogy a fák kö-
zött tovaoson. Te már tudod, hogy 
ezt a szellőt az angyal rázta elő, kö-
penye ráncaiból. Ha jól figyelsz, a 
manókat is hallhatod: surrannak, 
matatnak itt-ott a sűrűben. Sok dol-
guk van, igyekezniük kell. 
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A virágokat is láthatod majd, és minden virág kelyhéből egy tündérke les 
reád. Figyelik, hogy rontó-ember vagy-e? Azoktól félnek. 

De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik. Kiülnek a virá-
gok szirmaira, és kedvesen reád kacagnak. De akkor már a patakot is meghal-
lod, ahogy neked mesél, csodá-
latos meséket az erdőről... 

Haladj bátran, egyre mé-
lyebben az erdők közé. A fák 
alatt, itt-ott még láthatod a 
harmatot, ahogy megcsillan a 
fűszálak hegyén. Jusson eszed-
be, hogy angyalok könnye az. 
Angyaloké, akik sokat sírnak 
még ma is, mert annyi sok em-
bernek marad zárva a szíve a 
szép előtt.” 

 
 

Képek:  

98. o.: Indulnak a csapatok 

99. o.: Vigyázat, veszélyes! 

100. o.: Sikeresen átkeltünk 

101. o.: A sötét úton, kötél segítségével 

102. o.: Felmegy a legény a fára 

103. o.: Gyerünk, te is meg tudod csinálni! 
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Csécs Erzsébet 

 

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban 

Meixner Ildikó módszere alapján 
 
 

Napjainkban a tanulási kudarc gyakori jelenség, melynek egyik okaként a 
tanulási zavart tekintjük, amely a gyermek akaratától független állapot. Kulcsár 
(2000) szerint a kudarcaik forrásaként a kognitív, nyelvi, illetve emocionális te-
rületeik fejletlensége tulajdonítható. 

Az iskolai teljesítmény a nyelvi szinten keresztül tükröződik, ha ez a szint 
fejletlen vagy nem képes az iskolában alkalmazott módszerek által fejlődni, ak-
kor a gyermek társaitól lemarad. Ezek a gyermekek a legtöbb esetben nemcsak 
tanulási nehézséggel, hanem viselkedési zavarral is küzdenek, mivel nem tud-
nak eleget tenni az iskolai elvárásoknak, állandóan szembesülnek azzal a tény-
nyel, hogy társaik felülmúlják őket, éppen ezért bármit elkövetnek, hogy ők is a 
figyelem középpontjába kerüljenek (Kulcsár 2000).  

Selikowitz (1997, 15. p.) a specifikus tanulási nehézséget egy olyan jelenség-
ként határozta meg, mely „váratlan és megmagyarázhatatlan állapot, amely 
olyan gyermekekben fordul elő, akiknek az intelligenciája átlagos vagy megha-
ladja az átlagot, és mindenekelőtt az jellemző rájuk, hogy a tanulás egy vagy 
több területén jelentős elmaradást mutatnak.” 

Tüneteik alapján a tanulási zavarokat a következőképpen csoportosíthatjuk:  
1. részképességzavar;  
2. komplex tanulási zavar;  
3. a viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavar (Pinczésné 

2005). 
Gyarmathy Éva (2007) véleménye szerint a komplex tanulási zavar kultúra-

függő rendellenesség. Ha nem kellene írni, olvasni, számolni, akkor ezek a 
gyermekek ugyanúgy tudnának teljesíteni, mint bárki más. A gond az, hogy 
napjaink elvárásait tekintve ezek a gyermekek nemcsak az iskolában vallanak 
kudarcot alacsony teljesítményszintüknek köszönhetően, hanem a társadalom-
ba való beilleszkedésük során is különböző akadályokba ütköznek (Gyarmathy 
2007).  

Kutatásom során a komplex tanulási zavar körébe tartozó diszlexia  tünete-
it, megelőzési és kezelési lehetőségeit tanulmányoztam. 
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A diszlexiáról 
 
Ráduly (2013) írásában leírja, hogy a diszlexia nem betegség, ezért nem 

gyógyítható, nem is fogyatékosság, hanem kisebbségi sajátosság.  
Kulcsár Mihályné (2000) írásából kiderül, hogy a diszlexia háromszor annyi 

fiúnál alakul ki, mint lánynál. Ennek oka a genetikai öröklődés, a gyermekek 
néha anyai, máskor apai ágról öröklik ezt a nehézséget. Ennek az az oka, hogy 
a férfiaknak csak egy X-kromoszómájuk van, míg a nőknek két X-
kromoszómájuk, az egyik az anyjuktól, míg a másik az apjuktól származik, ha a 
férfi X-kromoszómája egy sérült szakaszt tartalmaz, mely kiváltja a tanulási ne-
hézséget, akkor nincs egy másik X-kromoszóma, amely a károsodott rész he-
lyett működve kiküszöböli annak hibáját. A nők esetében a második X-
kromoszóma védelmet jelent. 

A kutatók felfigyeltek az agyfélteke és a diszlexia közötti kapcsolatra, 
ugyanis az agyféltekéhez kétféle funkció kapcsolódik. A bal agyfélteke felel a 
beszédért, olvasásért, írásért, számolásért, logikus gondolkodásért, elemzésért, 
viszonyok, részletek és sorozatok megalkotásáért. A jobb agyfélteke a 
vizualitást, téri képességeket működteti, a képzeletet, a zene értését és élvezetét 
szolgálja, valamint az érzelmekért, mozgásért és humorért felelős, illetve az 
egészek meglátásáért.  

Geschwind (1979, 1984) kutatása során kimutatta, hogy a diszlexiás gyer-
mek idegrendszere már az anyaméhben a szokástól eltérően fejlődik. A fejlődés 
során az agyi sejtek versengenek a fennmaradásért, legtöbb esetben a bal agy-
félteke sejtjei dominálnak. Azoknál a személyeknél, ahol a jobb agyfélteke sejt-
jei dominálnak, kialakul a diszlexia.  

A diszlexiásokra a jobb agyfélteke-dominancia a jellemző, ez az agyfélteke 
teljesen másképpen dolgozik, mint a bal, az információt egészként fogja fel. A 
bal agyféltekére viszont a lépésről lépésre történő információfeldolgozás jel-
lemző. A diszlexiás gyermekeknél a jobb agyfélteke dominál, az iskolában ez a 
gondolkodásmód, melyet a jobb agyfélteke szolgál, egyáltalán nem előnyös a 
gyermek eredményességét tekintve (például képzelet, zene, mozgás stb.), az ide 
tartozó készségeket és képességeket kevésbé tekintik lényegesnek az oktatás-
ban. Az iskola egyértelműen a bal agyféltekei működést követeli meg, a beszé-
det, írást, olvasást, számolást stb., ezeket tekinti a legfontosabb készségeknek.  

A megoldás erre a problémára a másság elfogadása lenne, és olyan sajátos 
módszer alkalmazása, mely figyelembe veszi a diszlexiás gyermek képességeit, 
készségeit, és mely eltér a hagyományos módszerektől (Gyarmathy 2007).  

Meixner Ildikó magyarországi gyógypedagógus és pszichológus egy diszle-
xia-megelőző módszert dolgozott ki, mely olvasni még nem tudó gyermekek 
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számára íródott. 
A módszerről a következőket írja: „A diszlexiás gyermek problémáját úgy is fel-

foghatjuk, hogy sokkal hosszabb gyakorlási időre van szüksége az olvasás-írás megtanulásá-
hoz, mint más tanulóknak. Ha előre feltételezhető, hogy a gyermek diszlexia veszélyeztetett, 
legcélszerűbb ezt a plusz időt a beiskolázás előttre tolni, illetve ezzel a módszerrel kezdeni 
meg az első osztályt” (Meixner 2012, 35. o.). 

 
Meixner Ildikó diszlexia prevenciós módszerének leírása 

 
A Meixner-módszer egy hangoztató-elemző-szintetikus módszer, mely öt alap-

elvre épül.  
Az első elv az aprólékosan felépített fokozatosság elve. Azok a tanulók, 

akik nem küzdenek tanulási problémákkal, jó asszociációs képességgel rendel-
keznek, ennek köszönhetőn nem igénylik a pedagógus segítségét bármely gon-
dolatmenet megértéséhez, elegendő számukra a saját fantáziájuk, mely által si-
kerül kapcsolatot teremteniük a fogalmak és jelenségek között. A diszlexiás 
gyermekből ez hiányzik, ezért a pedagógus feladata, hogy a tanulót a gondo-
latmenet minden egyes pontján végigvezesse, így az olvasás-tanulás folyamatá-
ban szükségszerű aprólékos módszertani lépéseket beépíteni. Például szájmoz-
gás megfigyelése, szótag azonosítása a szótagkártyával, szótag közös kiolvasása, 
önálló szótagolvasás (Meixner 2012). 

A második elv, mely a módszer alapját képezi a hármas asszociáció elve, 
amely főként a betűk tanításánál játszik fontos szerepet. Mint tudjuk, az általá-
nos iskolában kettős asszociáció van a hang és az azt jelölő betű között. A 
Meixner-módszer alapján, a betűtanítás esetében hármas asszociációról beszé-
lünk: „betű vizuális képe, a hang akusztikus képe és a hang beszédmotoros emlékképe, 
vagyis a gyermek látja a képet, hallja a hangot és megfigyeli a szájmozgását (Bartók 2007, 
82. o.). 

A módszer harmadik elve a Ranschburg-féle homogén gátlás, mely ki-
alakulásának a megelőzését vagy kiküszöbölését célozza meg. Ez az alappillér 
Ranschburg Pál nevéhez fűződik, aki szerint az ember tévedései törvényszerű-
séghez kapcsolható, a homogén gátlás pedig hasonló vagy egyforma elemeket 
jelent, melyek gátolják a tanulási folyamatot. 

A negyedik elv a diszlexiás merev gondolkodásának oldását tartalmaz-
za. A diszlexiás gyermekek nagy részére jellemző a merevség, a gondolkodás-
menetük nem hajlékony, nem tudnak egyik tárgyról könnyen más tárgyra válta-
ni, ezért nagyon fontos, hogy a gyakorlást sokféle módon valósítsuk meg. A 
módszer utolsó alapelve a kellemes hangulatú óravezetés, ez a légkör oldja a 
tanulók szorongását és az olvasás iránti ellenszenvét.  
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A kutatásomat, mely során Meixner Ildikó diszlexia-prevenciós módszeré-
nek hatását vizsgáltam, két marosvásárhelyi általános iskola nulladik osztályá-
ban végeztem. A beavatkozás előtt a tanulókat felmértem a Meixner-féle szó-
kincsvizsgálattal, majd poszttesztként is – a nyolc beavatkozási alkalom után – 
újból elvégeztem a szókincsvizsgálatot. 

A felmérés során a következő hipotézisek fogalmazódtak meg bennem: fel-
tételezem, hogy a szókincsvizsgálat eredményeire pozitívan hatnak a módszer 
által leírt fejlesztő gyakorlatok. Ugyanakkor feltételezem, hogy a módszerrel 
sikerül kiszűrnöm a diszlexia veszélyeztetett tanulókat, valamint feltételezem, 
hogy a szülők iskolai végzettsége hatással van a gyermek beszédfejlesztésére.  

A célcsoportban 17 tanulóval dolgoztam (N = 17). A tanulók hagyományos 
oktatásban részesültek, az osztályközösségbe integráltak egy Down-szindrómás 
kisfiút és 2 értelmileg sérült tanulót. Ezzel a három tanulóval nem végeztem el 
a preteszt során alkalmazott szókincsvizsgálatot, mivel fejlettségi szinten lema-
radtak társaikhoz képest. Az eredmény így nem lenne reális. 

A kontrollcsoportba 19 tanuló tartozik (N = 19), ők is hagyományos okta-
tásban részesültek. A kontrollcsoportban nem végeztem beavatkozást, csupán 
felmértem őket a szókincsvizsgálattal. 

 
Meixner Ildikó szókincsvizsgálat rövid leírása 

 
A vizsgálat elvégzéséhez szükségünk van harminc képre, melyek főnevet 

ábrázolnak. A képeket a gyermek elé helyezzük a következő utasítással: „Szép 
képeket mutatok neked. Először én mondom el, hogy mit fogunk mondani 
róluk aztán te” (Meixner 2012, 22. o.). 

A harminc képet nyugodtan és érthetően mondja el a vizsgáztató, kb. 45 
másodperc alatt. „Most, te mondd el őket! Rajta!” (Meixner 2012, 22. o.). 

 A stopperórát akkor indítjuk el, amikor elhangzik a „rajta” szó. Háromszor 
mondatjuk el a gyermekkel a felmérőlapon lévő szavakat (1. melléklet). 

Ha a gyermek hallgat, vagy más szót mond a képen lévő szó helyett, akkor 
azt hibának tekintjük, ha nem ad választ, akkor hagyjuk gondolkodni, biztatjuk, 
de 10 másodperc elteltével megmondjuk neki a képen levő szót. A harmincadik 
szó elhangzása után megállítjuk a stopperórát és lejegyezzük a hibákat, illetve az 
elmondás idejét pontosan (perc, másodperc). 

A második elmondást kettessel jelöljük az értékelési lapon, az utolsó szó 
elhangzása után a kettes szám után beírjuk az időt és a hibaszámot. 

A harmadik elmondásnál a következő utasítást adjuk a gyermeknek: „Na, 
most még egyszer! Rajta!” (Meixner 2012, 22. o.). A vizsgálat végén megdicsér-
jük a gyermeket. 
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Kiértékelési szempontok: 
1. A szókincs nem számszerű adatainak a nem diszlexia-veszélyeztetett 

gyermekeknél a legfontosabb tényezője a szociokulturális helyzet, amit jelen 
vizsgálatokban a szülők legmagasabb iskolai végzettségének a segítségével 
határozunk meg. Ezért a különféle lakókörzetekben nagyon eltérő idő és 
hibaátlagokat kapunk, amelyeket egymással nem lehet összehasonlítani. Ha 
tehát teljes óvodákat vagy I. osztályokat mérünk fel, akkor legcélszerűbb, 
ha veszélyeztetettnek tekintjük mind az idő szerint leggyengébb 10%-ot, 
mind a hiba szerint leggyengébb 10%-ot. 

2. A legmegnyugtatóbb, ha mind a részidők, mind a három elmondás 
hibáinak száma végig javul. A diszlexiásoknál ez csak a harmadik elmon-
dásnál szokott bekövetkezni, esetleg még akkor sem (Meixner 2012, 23. o.). 

3. A felejtés bárkivel előfordulhat, a négy vagy annál több eset viszont 
már a diszlexia veszélyeztetettségre utal, ugyanis a gyermeknek „szótalálási 
nehézségei vannak” (Meixner 2012, 23. o.). 

 
A kutatás bemutatása 

 
A beavatkozás során a módszer által leírt fejlesztő gyakorlatokat végeztem. 

Meixner Ildikó (2012) diszlexia-megelőző módszere két részből áll: fejlesztésből és 
írás-olvasás tanításából. A módszer nagy hangsúlyt fektet a beszéd és a téri tájéko-
zódás fejlesztésére. 

A beszéd fejlesztése: a beszédszerv mozgásának tudatosításából, a szókincs 
fejlesztéséből és a mondatalkotás gyakorlásából tevődik össze. 

Meixner Ildikó (2012) módszerében nagyon fontosnak tartja a beszédszer-
vek megfigyeltetését és tudatosítását, mivel a diszlexiás gyermekek szájtéri érzé-
kelése gyenge. 

A beszédfejlesztés részének tekintjük a gyermek szókincsének fejlesztését, me-
lyet képek használatával végzünk. A célcsoportban végzett beszédfejlesztési 
tevékenység rövid leírása:  

Képzeletbeli állatkerti sétára hívom a gyermekeket, a séta célja hangutánzó 
gyakorlatok végzése, mely elősegíti a beszédszervek mozgásának tudatosítását, 
és nagyon fontos része a betűtanítás folyamatának. (Meixner 2012, 36. o.).   

A gyakorlat leírása:  
o Az állatkertbe látogatunk, lovas kocsival megyünk, beülünk a lovas ko-

csiba és biztatjuk a lovakat: gyí, paci, gyí. 
o A lovak vágtatnak, kopog a patkójuk: kipp-kopp, kipp-kopp.  
o Megérkezünk az állatkertbe. Megállunk a majom ketrece előtt, és utá-

nozzuk a majmot. Így csúfolódik a majom: a nyelvünket az alsó fogsor 
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és az alsó ajak közé dudorítjuk, majd a felső fogsor és a felsőajak közé 
az állkapcsunkat jobbra és balra mozgatjuk. 

o Tovább: a zsiráf nyújtja nyakát leveleket enni. Nyelvünket az orrunk fe-
lé nyújtjuk, majd lehajolunk inni, a nyelvet az áll felé dugjuk ki. 

o A szomszédban a tigris húst eszik: az alsó fogsorral a felsőajakra, a fel-
ső fogsorral meg az alsó ajakra harapunk. Miután jól lakott, körbe nyal-
ta a száját a finom étel után. 

o Az elefántot meghalljuk trombitálni: kiöltjük a nyelvünket és lazán ráfú-
junk. 

o Elköszönünk az állatoktól, majd hangképzős feladatokat végzünk:  
o Elköszönünk az állatoktól, majd hangképzős feladatokat végzünk: „Mi-

lyen hanggal kezdődik?” címszó alatt. A gyermekek feladata a szó első 
hangjának „lepattintása” kiejtése, például mókus (m), boci (b) stb. 

o A szavakat egyenként mondom, az a gyermek, aki helyesen megmondja 
a szó első hangját, húzhat tőlem egy képet, és helyet foglalhat a szőnye-
gen. A feladat célja a hangok egymástól való megkülönböztetése, vala-
mint a differenciált hallás fejlesztése. 

o Azokat a képeket, melyeken állatok vannak, külön csoportba tesszük, a 
megmaradt 7 képpel dolgozunk tovább. Ezt követi a Meixner Ildikó-
módszer által kidolgozott szókincsbővítés. 

A módszere lépései: 
A képeket a gyermekek sorba helyezik úgy, hogy mindenki számára látható 

legyen, majd megnevezem őket (létra, gereblye, kötőtű, repülő, borsó, villany-
körte, esernyő). 

Az ismert szavakat elmondatom a gyermekekkel, az ismeretlent viszont 
együtt nevezzük meg. Ebben az esetben ismeretlen szónak tekintjük a kötőtű, 
borsó és villanykörte szavakat. 

Az ismeretlen szót úgy gyakoroltatom össze az ismertekkel, hogy minden 
ismert szó után elmondatom az új szót. Főfogalom szerint csoportosítjuk a 
szavakat. „Mutass egy járművet, egy állatot, egy gyümölcsöt stb.” (Meixner 
2012). 

Miután ez már mindenkinek megy, újabb képeket rakok a gyermekek elé, 
melyek eseményeket ábrázolnak, pl. A fiú furulyázik. A lányok szedik a virágot.  

Először megkérdem, hogy mit látnak a képeken, majd mindegyikről külön 
mondatot alkotunk. Először én mondom el a mondatokat a képek alapján, 
majd a gyermekek. 

A bővített mondatok alkotásának tanítási menete a Meixner-módszer sze-
rint: 
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o Elmondom a mondatokat. 

o Rákérdezek az alanyra (pl. Ki furulyázik?). 

o Rákérdezek a tárgyra (pl. Mit szednek a lányok?). 

o „Mit mondtunk erről a képről?” (Meixner 2012, 38. o.). 
 

Beavatkozásom többi alkalmai során a gyermekek téri tájékozódását fejlesz-
tettem, mely a módszer alapján három területen valósul meg: a tájékozódás sa-
ját testen, tájékozódás a térben és síkban. A térben való tájékozódás alappillére 
a jobb és bal fogalmak kialakítása, melyeket mozdulatokhoz kötve tanítunk 
meg. Meixner Ildikó (2012) szerint a leghelyesebb az lenne, ha már egy évvel az 
olvasás tanítása előtt megfigyeltetnénk a gyermekekkel az „erre” és „arra” irá-
nyokat. 

Meixner (2012) szerint az olvasáshoz szükséges valamennyi készség a rit-
musérzéktől függ, ilyen például a szótagolás és a hangok hosszúságának helyes 
kiejtése, ennek következtében ritmusfejlesztő gyakorlatokat is végeztettem a 
tanulókkal, pl. ritmus letapsolása, rövid és hosszú magánhangzók közti különb-
ség felismerése stb. 

 
Vizsgálati eredmények kiértékelése 

 
A módszer alapján a mennyiségi kiértékelés szempontjából a következő 

szempontokat kell figyelembe vennem: 

o  Az összidő, amit a három részidő összeadásából kapunk. 

o Az összhiba: a három elmondás hibaszámainak összege. 

o Az egyes részidők egymásutánjának megfigyelése ( javul-e az idő a 
három elmondás során?). 

o Ugyanígy az egyes sorok hibaszámainak összevetése. 

o A felejtések összeszámolása (Meixner 2012, 23. o.).  

A célcsoportban a preteszt alkalmazása során nagyon kevés gyermeknél ta-
pasztaltam a részidő javulását, viszont a posztteszt alkalmazásakor már néhány 
gyermek vizsgálati ideje csökkent.  

A kontrollcsoportban már a preteszt alkalmazásakor tapasztaltam a részidő 
javulását. A kontrollcsoportba tartozó tanulók szókincsét sokkal gazdagabbnak 
találtam, mint a kísérleti csoportba járó tanulókét.  
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Összidő értéke N Átlag t p 
Kísérleti csoport 
Preteszt 
Posztteszt 

 
15 
15 

 
267,8 
329,8 

1,91 
 

0,07 
 

Kontrollcsoport 
Preteszt 
Posztteszt 

 
18 
18 

 
280,5 
268,2 

0,91 0,03 

 

1. táblázat. Összidő értékének átlaga és az átlagok közti különbségek 
vizsgálata kétmintás t-teszttel a beavatkozás előtt és után a kísérleti csoportban 

Amint az 1. táblázat is mutatja kísérleti csoportban nem mutatkozik szigni-
fikáns változás a preteszt és posztteszt eredményeit tekintve, ezzel ellentétben a 
kontrollcsoport preteszt és posztteszt eredményei között szignifikáns eltérés 
mutatkozik.  

 A célcsoportba tarozó gyermekek szüleinek 57%-a rendelkezik középisko-
lai végzettséggel, míg a kontrollcsoportban a szülők 77%-a. A célcsoportban 2 
szülő végzett egyetemet és egy szülő kisegítő iskolába járt, míg a kontrollcso-
portba tartozó gyermekek szülei között nincs felsőfokú végzettséggel rendel-
kező. A célcsoportba tartozó gyermekek szüleinek 18%-a végzett elemi iskolát, 
míg a kontrollcsoportba tartozó szülők 7%-a végzett elemi iskolát, 16%-a pedig 
tíz osztályt. 

A szókincsvizsgálat során elkövetett hibák  összességét tekintve, a beavat-
kozás után szignifikáns eltérés figyelhető meg (99%) a kísérleti csoportban és a 
kontrollcsoportban is. 

 

Összhiba száma N Átlag t p 
Kísérleti csoport 
Preteszt 
Posztteszt 

 
15 
15 

 
43,3 
17,1 

6,649 0,00 

Kontrollcsoport 
Preteszt 
Posztteszt 

 
18 
18 

 
20,2 
13,9 

6, 387 0,00 

 

2. táblázat 
 

Összegzésként: a kísérleti és a kontrollcsoport posztteszt eredményeit te-
kintve nem találok szignifikáns eltérést a két eredmény között, ennek következ-
tében kimondhatom, hogy a Meixner-módszer fejlesztő hatású. A beavatkozás 
során alkalmazott beszédfejlesztő gyakorlatok, és más készségfejlesztő gyakor-
latoknak köszönhetőn sikerült a kísérleti alanyokat egyenlő szintre fejlesztenem 
a kontrollcsoport alanyaival annak ellenére, hogy a kísérleti csoportban lévő 
tanulók többsége hátrányos környezetből származik. 
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Posztteszt eredményei Átlag t p 
Főfogalmon belül –2,00 

–2,00 
–0,15 
–0,15 

0,8 
0,8 

Felejtés 3,58 
3,58 

0,97 
0,93 

0,3 
0,3 

Összhibaszám 3,18 
3,18 

0,75 
0,73 

0,4 
0,4 

Összidő 61,1 
61,1 

1,10 
1,07 

0,2 
0,2 

3. táblázat. Összegzés a posztteszt eredményeiről 
 
Következtetések, javaslatok 

 
Az olvasás alapfeltétele a megfelelő szintű anyanyelvi ismeret. A gyermek 

életében, az anyanyelv elsajátításában döntő szerepet játszanak a szülők, a társas 
környezet, amiben felnő. A gyermek utánzás és mintakövetés által fejlődik, eb-
ben a fejlődésben kulcsszerepe van az anyának. 

Az anya által alkalmazott nyelvi minta hatással van a gyermek szókincsére, 
ennek a hatásnak az erőssége megalapozhatja vagy megnehezítheti a nyelvi fej-
lődését. Kutatási eredményeimben is megmutatkozik ez a jelenség. Az inger-
szegény környezetben élő gyermek beszédmegértési és beszédészlelési szintje 
alacsonyabb, nyelvezete fejletlenebb, ugyanígy a kétnyelvű családban élő gyer-
meké is.  

A kísérleti csoportból több gyermek él gyermekotthonban, az ők szókincs-
vizsgálati eredményei eltérnek azoktól a társaiktól, akik egy kiegyensúlyozott, 
harmonikus családban élnek. 

A Meixner Ildikó módszerének alkalmazása nehézségek nélkül javított a 
gyermekek nyelvi szintjén, a fejlesztő játékok és feladatok hatásosak voltak. 

Fontosnak tartom, hogy a pedagógus ismerje a gyermekek családi hátterét, 
és az életét meghatározó jelentősebb eseményeket (pl. kistestvér születése), mi-
vel ezek mind pozitív vagy negatív hatással kísérik a gyermek fejlődését, kész-
ségének, képességének kialakulását.  

A hátteret ismerve a pedagógus hangsúlyt fektethet a gyermek hiányos terü-
leteire, és egy kis önálló munkával, megfelelő módszerekkel sikerül a hátrányos 
helyzetből származó gyermeket társaival azonos szintre fejleszteni. 

Kulcsfontosságú tényezőnek tartom a gyermekek fejlesztésével kapcsolat-
ban a feltétel nélküli elfogadást, kitartást és türelmet.  

Jövőbeli céljaimat tekintve szándékomban áll jelenlegi kutatásomat folytat-
ni, és azt vizsgálni, hogy az olvasás-tanítási módszerek (szintetikus, globális) 
milyen kapcsolatban vannak a diszlexia megelőzésével. 
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Boldizsár Zeyk Imre  
 

A település, amelyben élünk 
(folytatás) 

 
6. A település nemzeti rajza 

 
 A nemzetiségi élet  

 

Tiszta magyar vagy vegyes lakosságú a település. 
– Ha a település tiszta magyar, hol található legközelebb más nemzetiségű 

település? 
– Ha ma nincsenek, de voltak más nemzetiségűek, hol található meg a 

nyomuk? Temetőkben, templomi felírásokban, anyakönyvekben, család- és 
utónevekben? 

– A magyarsággal együtt élő más nemzetiség száma, a magyarsághoz viszo-
nyított számaránya, vallása; mikor, honnan és hogyan kerültek, jöttek a telepü-
lésre. 

– Növekvő vagy fogyó, erősödő vagy gyengülő, illetve a mellette élő más 
nemzetiségek? Mi őrli vagy erősíti egyiket vagy másikat: elvándorlás, kivándor-
lás, beolvadás, egyke; szaporaság, vagyonosság, szorgalom, erős regeneratív 
készség? 

– Hogyan élik nemzeti életüket, van-e kapcsolatuk az anyaországgal, a többi 
nemzettesttel? Elvárások, igények, a lehetőségek konkrét formái és intézmé-
nyei.  

– Az együtt élők egymás való viszonya, keveredés, összeházasodás, mely 
nemzetiség javára történik. 

– Magyar nevek a nem magyar családnevek között. 
– A nem magyarok együtt élnek a magyarokkal a településen, vagy a telepü-

lés külön negyedeiben élnek. 
– A nem magyarok beszélnek-e magyarul? Hol, mikor, milyen alkalmakkor? 

Szívesen beszélnek-e magyarul? A magyarok beszélik-e a nem magyarok nyel-
vét? 

– Ha a település ma nem tiszta, vagy elenyészően csekély benne a magyar-
ság, hogyan, mikor, milyen körülmények miatt csökkent a számuk, lett szór-
ványmagyarsággá? A magyarság és a többi nemzetiség szaporodási mutatói 
1900-tól. 

– A magyarság érezteti-e összefogó hatást a településen? Miben mutatkozik 
ez meg? Az egyház szerepe ebben a munkában. 
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A magyar egyházak, iskolák, egyesületek, intézmények nemzeti életre neve-
lő munkássága. Megszervezik-e és megtartják-e a magyarság nemzeti ünnepeit? 

– A magyar egyházak mint a magyar hősi halottak, deportáltak, elhurcoltak, 
kivégzettek kultuszának ápolói; emléktáblák, emlékfák, emlékoszlopok, emlék-
parkok, emlékházak stb. állítói. 

– Az utóbbi évek legerősebb nemzetnevelő eseményei, tényezői, intézmé-
nyei. 
 
A település nemzeti életének képe 

 
A nemzeti öntudat  
 

– Magyarságtudat, hazatudat, szülőföldtudat és hivatástudat konkrét jelent-
kezési formái a településen, a haza- és szülőföldszeretet megnyilatkozásai: 
anyanyelv, anyanyelvi iskoláztatás, áldozatkészség, anyanyelvi művelődés, be-
szélgetés, dal, tánc, öltözet, nemzeti ünnep megtartása, vegyes házasságban a 
szokásjog tiszteletben tartása, magyar hagyományokhoz való ragaszkodás, 
nemzeti történelmünk, költészetünk, irodalmunk és nagyjaink életének ismere-
te, példájának követése, eszményképek stb. 

– A „másik” magyarhoz kapcsolódó összetartozás érzésének megnyilvánu-
lásai, felekezeti, felekezetközi és társadalmi vonatkozásban. 

– Trianon következményei, a magyar nemzettest hatfelé való darabolása: 
Erdélyben, Kárpátalján, felvidéken, Burgenlandban, Szlovéniában és a Vajda-
ságban élő magyar nemzeti közösségek. 

– A tengerentúli magyarsággal való összetartozás tudata. 
 

 A nemzeti múlt  
 

A nemzeti múlt kiemelkedő, egyetemes, regionális és helyi személyiségei. 
– Nemzeti múltunk történelem- és sorsformáló eseményei és ezek vezetői. 
– Az egyetemes magyar és az erdélyi magyar nemzetközösség nemzeti ün-

nepei, az ezekhez kapcsolódó történelmi és művelődéstörténeti események. 
– Nemzeti szimbólumaink, eredete, története és a hozzájuk kapcsolódó 

jogszokások. 
– Egyházi és világi nemzeti imáink, himnuszaink. Keletkezésük története és 

leírása. 
– Magyar szentek. 
– Erdélyben és az országban a magyaron kívüli nemzetiségek szimbólumai, 

nemzeti ünnepei és az ezekhez kapcsolódó történelmi és művelődéstörténeti 
események rövid leírása, ismertetése. 
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7. A település erkölcsi életének képe és az ezt alakító tényezők 

 
A lakosság lelki alkata, vérmérséklete: érzéki, könnyelmű, durva, igényes, józan, 
becsületes, tulajdontisztelő, pletykázó, rágalmazó, intrikus stb. 
  
A ősi szokások, hagyományok 

 

–Vannak-e még olyan ősi szokások, amelyek kívánatos vagy nem kívánatos 
irányban befolyásolják a település erkölcsi életét? Például melyek ezek: próba-
házasság, szigorú családi erkölcs, erkölcstelen élet elnézése vagy elítélése, kikö-
zösítés stb. Legénybíró választás és legénybíró botja.  

– Melyek a település erkölcsi életét befolyásoló babonák? 
 

A környezet mint erkölcsformáló tényező  
 

A család és a családi élet: egymás iránti, tisztelet, megszólítás, alá- és mellé-
rendeltség, mértéktartás, őszinteség, a szülők és nagyszülők, általában a felnőt-
tek, az anyák és a nők, megbecsülése, tisztelete, az irántuk való gondoskodás, 
szívélyesség stb.; könnyelmű életmód, vallástalanság, kapzsiság, fösvénység, 
föld- és pénzéhség, feljebbvalókhoz való viszony, egyenlőség, káromkodás, 
csúnya, trágár beszéd, törvénybe ütköző cselekedetek gyakorisága, lopás, gyil-
kosság, öngyilkosság, a magántulajdon és a közvagyon tisztelete, védelme, 
megkárosítása; perek, pereskedő felek egymáshoz való viszonya, a pereskedé-
sek okai; börtönviseltek száma és a közösség hozzájuk való viszonya; csempé-
szés, adóbevallás stb. 

– A cigányság, a város és a katonaviseltek hatása a település erkölcsére. 
 
 A nevelői és művelődési intézmények hatása 

 

– Az iskola erkölcsnevelő munkája – az iskolás gyermek társas erkölcse. 
– Súlyosabb erkölcsi vétségek az iskolában – javítóintézet. 
– Az egyesületi élet erkölcsalakító hatása. 

 
 Az egyház mint a település erkölcsi életének befolyásolója 

 

– A vallásos nevelés alkalmainak hatása a település lakosságára. 
– A lelkipásztorok családlátogatása és az intenzív gyülekezeti munka. 
– Az egyház fegyelmező szerepének alkalmai: gyónás, eklézsiakövetés, sár-

ba taposás, kiprédikálás, úrvacsorától való eltiltás, konfirmáció elhalasztása. 
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– A sajtó, rádió, televízió, diszkó erkölcsformáló hatása a település életé-
ben.  

 

 A település különösen becsülendő erkölcsi értékei 
 
– Az erkölcsi élet színvonala milyen mértékben befolyásolja a település éle-

tét? 
– A régebbi és az újabb generációk erkölcsi felfogása közötti lényeges elté-

rések, pozitív vagy negatív hatásai. Ezek milyen irányban befolyásolják a telepü-
lés erkölcsi életének alakulását? 

– Erkölcsileg züllő, javuló vagy tiszta a település élete? 
 

8. A település gazdasági rajza 
 
a) A határ hektárokban vagy katasztrális holdakban. Ebből mennyi a szántó, 

legelő, rét, erdő, kert, gyümölcsös, szőlő stb., illetve mekkora a terméketlen, 
adó alá nem eső terület? 

– Hol és mennyi birtokuk van más település határában, illetve más települé-
sek birtoka a helység határában? 

– Mennyi a településbeliek tulajdonában levő összes földbirtok? 
 
 A birtok megoszlása 

 

– Hány törpebirokos, kisgazda, középbirtokos között oszlik meg a település 
határa. Hány 1–5, 5–10, 15–20, 20–25, 25–50, 50–100 hektáros gazda, illetve 
birtok van a településen? 

– Ki kezeli a birtokot, a tulajdonos vagy a bérlő? 
– Volt-e földreform a településen? Kinek a rovására? Mikor? 
– Volt-e tagosítás, és mikor? Miért maradt el a tagosítás? 

 
A birtok értéke 

 

– Mennyi egy hektár jó, közepes és gyenge föld értéke, ára? Mi alakítja a föld 
adásvételi árát? 
– Mennyi a haszonbér? Csökkenő vagy emelkedő irányt mutat? 
 
b) A termelési ágak 

 

A növénytermesztés 
 

– Szabad vagy nyomásos gazdálkodás folyik a településen? Miért? 
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– Milyen mezőgazdasági gépeket használnak? Ezek aránya a fogatos műve-
léssel szemben. 

– Milyen mezőgazdasági növényeket termesztenek a településen? A gabo-
nafélék, hüvelyesek, ipari növények, takarmányfélék aránya a megművelhető 
területekhez viszonyítva. Milyen sorrendben szerepelnek a vetésforgóban? 

– Önellátás vagy piac? Van-e különleges terményük? Melyik növény felel 
meg leginkább a település határában fellelhető talajtípusoknak? 

– Gyakoribb növénybetegségek és a védekezés módja. 
– Mennyi az egyes gazdasági növények terméshozama és a tiszta jövedelem 

hektáronként? 
– Kinél nagyobb a jövedelem: a kisbirtokosnál vagy a bérlőnél? 
 

Az állattenyésztés 
 

– Növekvő vagy csökkenő a település állattenyésztése? Egyik vagy másik 
oka. 

– Mekkora az állattenyésztésnél tekintetbe vehető legelők nagysága? Hány 
állatot bír el a legelő? 

– Milyen állatokat tenyésztenek a településen? Ezek száma, fajtája. 
– Az állattenyésztés foka: fejlett, fejletlen; fajtisztaság, törzskönyvezés; istál-

lózás, önellátásra vagy piacra tenyésztenek. Jövedelmezősége. 
 

Baromfitenyésztés 
 

– Milyen baromfi nemeket tenyésztenek: húsra, tojásra, tollra; magánhasz-
nálatra vagy értékesítésre? Kik foglalkoznak ezzel? 

– Baromfitelepek, baromfipiac, a város közelsége milyen jövedelmet bizto-
sít a lakosságnak. 

 
Haltenyésztés, apróállatok tenyésztése és méhészet 

 

– Halastó – halfajták – jövedelmezőség vagy önellátás. 
– Nyúl, selyemhernyó és ezek tenyésztett fajtái, jövedelmezősége. 
– Alkalmas-e a település méhészetre? Kik foglalkoznak vele, hány kaptár 

van a településen, jövedelmezősége? Piacra vagy önellátásra tenyésztik? 
 

Tejtermelés 
 

– Állatfajonként és egyedenkénti tejhozam évente. 
– A tej feldolgozása, értékesítése, ára, jövedelmezősége. 
– Van-e a településnek valamilyen speciális tejterméke, és ha van, mi az? 
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– Tejszövetkezet, értékesítési lehetőségek, önellátás. 
 

Állategészségügy a településen 
 

– A leggyakoribb járványok és az ellenük való védekezés, illetve ennek kö-
vetkezményei. 

– Állatorvos a településen, állatorvosi rendelő. 
 

Kertészet 
 

– Mi teszi a települést alkalmassá a kertészkedésre? 
– Zöldségtermesztés, zöldségfajták, primőrök. Jövedelmezősége, piaca. 
– Virágkertészet nemei, indoklása, jövedelmezősége. 
– Gyümölcskertészet. Mi teszi indokolttá az ág kialakulását? Gyümölcsfaj-

ták, értékesítése, jövedelmezősége, szakképzettség. 
 

Szőlőművelés 
 

– Melyik borvidékhez tartozik a település, és milyen fajtákat termesztenek? 
Borszőlők – csemegeszőlők. Borászat hol alakult ki? 

– A szőlőskertek területe. Értékesítés vagy önellátás a cél?  
– A szőlőskertek kezelése. Szőlészet, borászat a település életében. 
 

Erdészet 
 

– Mekkora a határ erdőterülete? Ebből mennyi a lakosságé, a közbirtokos-
sági és az államé? A leggyakoribb fanemek.  

– Milyen időközönként termelik ki az erdőket, és milyen célra? Van-e újra-
telepítés? Kőris, fenyő, bükk, tölgy; ipari épület, tűzifa, szerszámfa stb. 

– Hol értékesítik a kitermelt fát? Milyen szerepet tölt be a település életében 
az erdő? 

– Újabb fásítások, erdősítések programja. 
 

Bányászat 
 

– Bányászásra alkalmas anyagok a település határában: kő, kavics, márvány, 
homok, érc, szén, kaolin stb. Milyen mennyiségben fordulnak elő, folyik-e ki-
termelésük, melyik vállalat irányításával? 
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– A bányatermékek feldolgozása helyben történik vagy elszállítják, hova és 
mivel, mi készül belőlük? Van-e piaca az ásványoknak? 

– Hány embert foglalkoztatnak állandóan vagy részben? 
– Mit jelent a bánya és a bányászok jelenléte a település életében – káros 

vagy hasznos? Honnan toborozzák a bányászokat és miért? 
 

Gyógyforrás 
 

– Van-e a településen vagy annak a határában; épült-e rajta fürdő, gyógyin-
tézet; mit gyógyítanak, mire használják, kinek a tulajdonában, gondozásában 
található, mikor épült, mikor alakult? Rövid történetének leírása. 

– Mi a jelentősége a település életében, és milyen mértékben befolyásolja 
ezek jelenléte a település gazdasági, társadalmi életét? 

 
Gyáripar a településen 

 
– Van-e gyár, kisebb-nagyobb ipartelep, hány és milyen feladatkörű, mikor 

létesült, kinek a tulajdonában vagy gondozásában van? 
– Mi teszi indokolttá a gyár vagy ipartelep létét? Hány embert foglalkoztat 

helyből, a szomszédos falvakból, vagy máshonnan? 
– Gazdasági hatása mellett milyen morális, társadalmi, kulturális hatása van 

a település életére? 
 

Kézműipar 
 

– Van-e régi, régebbi vagy újabb iparág a településen? Mézeskalácsos, gyer-
tyaöntő, szabó és szűrszabó, szűcs, kerékgyártó, fazekas, cipész és csizmadia, 
kötélverő, takács, kádár, bádogos, rézműves, drótozó stb. 

– Melyek élnek még ma, és mikor, miért szűntek meg? Melyikből hány van 
még a településen? Név szerinti felsorolás. 

– Hogyan és hol értékesítik a kézműipar termékeit, helyben vagy vásáro-
kon, hol? 

– A kézműipar és a vele foglalkozók szerepe és jelentősége a település gaz-
dasági, társadalmi, kulturális és szociális életében. 

 
Háziipar 
 

– Van-e még és milyen előfeltételek teszik lehetővé létezését? Erdő, vízi 
növények, len, kender, kukoricaháncs stb. 
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– Háziiparágak: szövés, hímzés, gyékény és kosárfonás, szőnyegkészítés, 
villa, gereblye, kapa, ásó, csákánynyél, faragás stb. 

– Melyik társadalmi réteg foglalkozik háziiparral: férfiak, nők, öregek, fiata-
lok? Egész éven át vagy csak szabadidőben, a maguk hasznára vagy értékesítés-
re is? Hogyan, hol értékesítik? Piac, szövetkezet, megbízottak útján, kereske-
dőknél, faluzással stb. 

– Régibb keletű vagy újabb a háziipar a településen, hanyatló vagy fejlődő 
iparág? 

– Melyek voltak a régebbi háziipari ágak, vannak-e még nyomai? 
– Hányan élnek még részben vagy egészen a háziipar jövedelméből? Meny-

nyi pénzt hoz évente a házhoz a háziipar cikkek exportja?  
– Milyen kulturális és morális hatása van/volt a település életére? 
– Az iskola mit tesz, mit tehet a háziipar tovább éltetéséért, megmaradásá-

ért? 
 

c) A termelést előmozdító intézmények, értékesítés, kereskedelem 
 
A gazdakörök  

 
– Van-e, mikor alakult, hogyan működik, és ki vezeti? 
– Hogyan járul hozzá a mezőgazdasági termelés javításához, illetve a tele-

pülés gazdasági fellendítéséhez? 
 

Mezőgazdasági szakiskola és továbbképzés 
 

– Vannak-e mintatelepek, magánvállalatok, milyen szerepet játszanak a me-
zőgazdasági kultúra alakításában? 

 
Agrocentrum 
 
– Agrocentrum létrejötte, tevékenységének ágai, működésének gazdasági és 

kulturális eredményei. 
– Ki tartja fenn, ki a vezetője, irányítója? 
 

Közbirtokosság 
 

– Létrejötte, ma van-e még és hogyan működik, minemű tevékenységet 
folytat? Vagyona művelési ágakként, hatása a település szervezése és gazdasági 
tevékenysége szempontjából. 
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A településen található különféle célt szolgáló szövetkezetek, részvénytársaságok 
 

– Hitel-, fogyasztási, háziipari, tej-, földbérlő, kisipari, szolgáltató, szövet-
kezetek, társaságok. 

– Mikor alakultak, milyen támogatást élveznek, mi a céljuk, és kik a vezető-
ik? 

–Tesznek-e valamit a település általános fejlesztésére? Intézményeik. 
 

A pénz- és hitelügy a településen 
 

– Tanintézetek száma, neve, célja és működése. 
– Kölcsönök, kamatok, fellendülés vagy eladósodás. 
– A hitelezők száma, nemzetisége és illetősége. 
– Takarékpénztár és lakossági takarékoskodás; eredményei felhasználása. 

 
Értékesítés 
 

– Mit értékesítenek, hogyan és hol? Termény, gabona, fa, gyümölcs, zöld-
ség stb. 

– Hogyan történik az értékesítés: szövetkezet, nagykereskedők, vásárok, 
kofák, viszonteladók, piacolás útján? 

– A településen mit dolgoznak fel? Malomipar, szeszgyártás, fonoda, vá-
nyoló, olajütő, kötöde stb. 

– Az értékesítés mennyiben segíti elő a város vagy a közeli ipartelep, vásár-
hely? 

 
Kereskedelem 
 

– Számottevő-e a településen a kereskedelem? Kiknek a tulajdonában van, 
nemzetiség, felekezet szerint? Honnan telepedtek a kereskedők a településre? 

– Mit forgalmaznak, mit vásárolnak fel helyből és adnak tovább? 
– A gazdaságok és más termelési ágak maguk folytatnak-e kereskedelmet 

is? 
– A kereskedelem és a kereskedők hogyan befolyásolják a település gazda-

sági és kulturális fejlődését? Melyek a legszembetűnőbb, a közösséget érintő 
eredmények? 
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9. A tájhaza 
 

– Melyik tájegységen – földrajzi, néprajzi – fekszik a település? Földrajzi ha-
tárai, kiterjedése. A vele szomszédos tájegységek. 

– Mekkora a lakossága, felekezeti és nemzeti megoszlása, hány települést 
foglal magába? Ezek megnevezése. 

– A tájhazán belüli kisebb egységek megnevezése, például Kalotaszeg ese-
tében Felszeg, Alszeg, Nádasmente, Kapus vidéke, Kolozsvár környéke, pe-
remvidékek stb. 

– Melyek azok a városok vagy városias települések, amelyek a tájhaza kultu-
rális, gazdasági, közigazgatási központjait alkotják? 

 
A településsel szomszédos falvak, községek 
 

– Magyar és román elnevezése, lakosságának száma, nemzetisége, vallása. 
– A közöttük levő kapcsolópontok: gazdasági, kereskedelemi, piaci-vásári, 

közigazgatási, közlekedési, egyházi, felekezeti, iskolai, kulturális, rokonnemzeti-
ségi, nyelvi-nyelvjárási stb. 

 – Rokoni-vagyoni és házassági összeköttetések. Melyik, honnan, milyen 
mértékben házasodik, ez hogyan erősíti a nagyobb közösséghez való tartozás 
igényét, tudatát? 

– Ellenségeskedés, vetélkedés, gúnyolódás vagy verseny a jobbért, a szeb-
bért, a hasznosabbért. Ezek konkrét megnyilvánulási formája, a káros követ-
kezmények kiküszöbölésének lehetőségei. 

 
A város vagy városias települések 

 
– Mely érdekkörbe tarozik a település? Ezeknek mekkora a lakossága, nem-

zetiségi és felekezeti megoszlása. 
– A város hatásának erősödése vagy csökkenése a település közösségére.  
– A városi piac szerepei: mit ad el és mit vásárol a település lakossága? 
– A város mint munkaalkalom. Milyen munkát ad a településnek? Bejáró, 

szolgáltató, ipari munka, napszámos, cseléd stb. Mennyi pénzt hoz ez a telepü-
lésre? 

– Milyen más gazdasági kapcsolat van a település és a város között? Házi-
ipar, idegenforgalom, nyaralók, fürdőzök, turisták stb. 

– Város kulturális hatása a településre? Iskoláztatás, ruházkodás, építkezés, 
modor, szellemi igény vagy igénytelenség, sajtó, könyv, színház, opera, mozi, 
diszkó, társas és szórakozási élet stb. 
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– A város hatása a település politikai, nemzeti és egyházi életére. A város 
hatása építő vagy romboló irányú? 

  – A család városba szakadt tagjai a település életében a pozitív vagy a ne-
gatív értékeket erősítik. A város hatása összefoglaló pozitív és negatív eredmé-
nyei. 

– A település lakossága mennyiben érzi magáénak a tájhaza emberi közös-
ségeit? Van-e tájhaza tudata, ez miben nyilvánul meg? 

– A tájhaza szépségei, nemzeti, néprajzi értékei, műemlékei, művelődéstör-
téneti hagyományai, kulturális és nemzetgazdasági jelentősége, kiemelkedő 
személyiségei. 
 
a) Közigazgatás a település életében 
  

– A település, a község, a város statútuma és annak előírásai. 
– Milyen állami, illetve helyhatósági szervek székelnek a településen? Ezek 

viszonya a település lakossági érdekeihez. 
Az adózás. Állami és helyi adók. A költségvetés szerepe a település fejlesz-

tésében. Eredményei, hibái. Lakossági elvárások. 
– A helyi önkormányzat megvalósulásának módja az európai normákhoz 

viszonyítva. 
– A település, a község és a megyei székhely egymáshoz való viszonya a 

mellérendelés szemszögéből. 
 

Állami intézmények és szervek a településen 
 

– Rendőrség, csendőrség vagy határőrség, illetve pénzügyőrség a települé-
sen, ezek gazdasági, kulturális és erkölcsi hatása a lakosságra. 

– Bíróság, törvényszék, állami jegyzőség és telekkönyvi hivatal és ezek ha-
tásköre a településre és megyére, illetve tájhazára vonatkoztatva. 

 
A közlekedés 

 
– Melyik fő közlekedési vonalon fekszik a település? 
– Vannak-e megfelelő utak, bekötőutak? 
– Van-e vasútvonal és önálló vasútállomás? A vasút jelentősége a település 

életében. 
– Iparvasút: mire használják, és mely helységeket kapcsol össze, milyen ál-

lomásokon keresztül? 
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– Melyik autóbuszvonalon fekszik a település, és melyik vállalat bonyolítja 
le az utas- és áruszállítást, fuvarozást?  

– A közlekedés iránya és jelentősége a település életében. 
– Van- e vízi közlekedés, és minek köszönheti kialakulását? 
– Az utak és a közlekedés fejlesztésének távlata. 
 

b) A külföld 
 

– A település kapcsolatai az anyaországgal és más európai országokkal. En-
nek formái, nemei. 

– A külföld a település gazdasági, nemzeti, kulturális és egyházi életében. 
Testvér- és más jellegű kapcsolatok konkrét leírása. 

– Családi kapcsolatok a település és külföld között. 
– A település idegenforgalma. 
– A Tengerentúl a település életében. Gazdasági, kulturális, morális és vallá-

sos hatások, kölcsönös látogatás és ezek hatása a település életére. 
 

III. A település vallásrajza 
 

a) Gyülekezetrajz 
 

 

– Milyen vallású gyülekezetek vannak a településen, melyik egyházkerület-
hez, egyházmegyéhez tartoznak? 

– Mikor alapították? Az alapítás dokumentumai. Hány tagja van a gyüleke-
zetnek; a lélekszám változásai a népszámlálási adatok tükrében? 

– Anya-, társ- vagy leányegyház. Az utóbbi melyik anyaegyházhoz tartozott 
a múltban, és melyikhez most? Mióta vált leányegyházzá, és mi ennek az oka? 

– A gyülekezet története, ennek kiemelkedő eseményei és a levonható ta-
nulságok. 

 
A gyülekezet hivatalnokai 
 

 

– Lelkészek, segédlelkészek, tanítók, énekvezérek, patrónusok és gondno-
kok. 

– A mai és a régi díjlevelek előírásai. 
– A gyülekezet nagy támogatói, örökhagyók, adományozók és adományaik. 
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A gyülekezet intézményei 
 

– Az iskola. Mióta van felekezeti iskola? Rövid iskolatörténet, kiemelve a 
fontosabb eseményeket és megnevezve a forrást, az idevonatkozó dokumen-
tumokat, okiratokat. 

– Az iskola népessége és foka a különböző időszakokban. 
– Egyéb intézmények: árvaház, szegények háza, aggok menhelye, temetkezési 

segélyintézmények, gabonamagtár, gyülekezeti terem, kultúrház stb. Mióta van-
nak, szerepük és jelentőségük a gyülekezet életében? 
 
 A gyülekezet vagyona 
 

– A földbirtok: szántó, rét, legelő, erdő stb. hektárokban vagy katasztrális 
holdakban. Ezek eredete: adomány, vásárlás, földreform stb.  

– Ki kezeli, gondozza, a jövedelmét mire fordítják? 
 

Épületek 
 

– A gyülekezet parókiás épületei: mikor épültek, milyen karban vannak, 
rendeltetésük régen és ma? Mikor kerültek vissza az egyház, a gyülekezet tulaj-
donába? Iskolai, gazdasági épületek, magtárak stb.  

– A templom vagy templomok mikor épültek, mikor voltak felújítva? Stílu-
sa és pontos leírása, története; felíratok, faliképek, domborművek.  

– Templomi felszerelés, berendezés: szószékoltárok, padok, szobrok, fa-
munkák, orgona, szószékkorona, festett padok, padelők, mennyezet és kardíszí-
tés. Úrasztala, keresztelőkút, medence stb.      

– A harangok száma, feliratai. Ki mikor, kinek a költségén öntötte? Helyze-
tük a két világháború idején. 

– Szövött és hímzett kézimunkák az oltárok, a szószékek, a padelők, az úr-
asztala díszítésére. Kik mikor, miért adományozták? Áldozatkészségük emléke. 

– A klenódiumok száma, anyaga, feliratai, ajándékozói, eredetének ideje, 
művészeti és művészettörténeti jelentőségük, értékük. 

– Anyakönyvek, iratok, könyvek, jegyzőkönyvek, amelyek a gyülekezetek 
életét hozzák közel a mai emberekhez.  

– Bibliák, énekes- és imádságoskönyvek. 
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A temető 
 

– Hány és hol van, kiterjedése, fekvése? A régi és az új temetők állapota. Mi 
van a régi temető helyén? A jelenlegi temetőben hogyan temetkeznek: sorba, 
családonként vagy összevissza? 

– A koporsók fekvése, elhelyezése: kelet-nyugati irányú-e, ha nem, milyen 
és miért? 

– Fejfák, sírkövek régen és ma. Anyaguk, stílusuk, díszítésük, feliratuk. 
– Halott- és temetőkultusz régen és ma. 
– Temetőrend: kerített, gondozott, kerítetlen, gondozatlan. 
– Más vallásúak temetkezhetnek-e a temetőbe? Ha a gyülekezetnek nincs 

temetője, hova temetkeznek? 
 

Az egyes felekezetek hitélete a történelmi keresztyén egyházakban 
 

– Melyik egyház hitélete a legerősebb, mi ennek a magyarázata? 
– Milyen az egymáshoz való viszonyuk: békés, semleges, ellenséges? Ezek 

okai és következményei. 
 

A felekezetek szerepe a település közösségének életében 
 

– Művelődési, nemzeti és erkölcsi téren – iskolafenntartás, egyesületi élet, 
nemzetiség-megőrzés vagy átalakítás, erkölcs stb. 

– Társadalmi téren – milyen társadalmi rétegek tartoznak túlnyomóan az 
egyes felekezetekhez, van-e szerepük ezek ügyeinek felkarolásában? 

– A községi, városi politikában melyik felekezeté a döntő szó, és miért? 
– Közös összefogás példái az egyetemes egyházi érdekek és nemzeti vagy 

települési érdekek védelmezésében, a káros szenvedélyek és a bűnözés elleni 
küzdelemben.  

 
A szekták a település életében 
 

– Vannak-e szekták, mióta, mennyien, melyik szekta hódít és milyen hatás-
sal? 

– A szekták keletkezésének és elterjedésének okai. Melyik társadalmi réteg-
ből toborzódnak a hívek? Milyen hatást gyakorolnak a település lakosságára? 

– A felekezetek és a szekták, a szektások és a település lakosságának egy-
máshoz való viszonya. Hogyan tekinti őket a település? Eltűri, közömbös, lené-
zi, kiközösíti stb. 
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IV. A településre vonatkozó néprajzi ismeretek 

 
A település élete – különösen a falué – a legszorosabb összefüggésben van 

bizonyos tárgyakkal és jelenségekkel, melyek az emberek életéhez és környeze-
téhez tapadnak vagy azok kísérői. Ezek ismerete tehát a közösségi élet összete-
vőinek ismeretét is jelenti. Mi több: megismerésük egyenesen parancsoló jellegű 
lesz akkor, ha tudjuk, hogy ezek a tárgyak és jelenségek nemcsak a település 
emberének produktumai, hanem a nemzeti identitástudat őrzői és továbbadói 
is egyaránt, és így az ember legrejtettebb életének és érzelmeinek kijelentői. Igaz 
ugyan a Széchenyi által megfogalmazott tömbmagyarságra vonatkozó megma-
radás igéje: „nyelvében él a nemzet”, de mi lesz, mi legyen a szórványban élő 
magyarjaink gyermekeivel, akik alig vagy egyáltalán nem beszélik édes magyar 
nyelvünket, de még él bennük a magyarságtudat, vagy akik a legjobb esetben az 
elemi osztályokat végezhetik el magyarul, vagy magyarságukat már csak szoká-
saikban, dalaikban élik, élhetik meg. Ebből a szomorú nemzeti és nemzetközi 
tapasztalatokból levont tanulságokból kiindulva újra kell fogalmaznunk a meg-
maradás igéjét, hogy bár a nyelv az alapvető és elsődleges ismérv: Itt és most nyel-
vében és szokásaiban él, dalaiban és művészetében érez a nemzet. Ugyanis az elmúlt év-
tizedek magyartalanítási törekvéseiben az I–VIII. osztályokban folyó magyarta-
nítás, tanterv és az olvasókönyv is szinte csak a szellemi és tárgyi néprajz tanítá-
sa, esetleg gyűjtése, a tanórán vagy a diákkörökben való feldolgozása kapcsán 
nyújtott alkalmat annak, aki akarta, vagy aki ki tudta használni ezt a rejtett lehe-
tőséget, a tanulók, az ifjúság önismerete, környezete, nemzeti tudata kialakítás-
ban, formálásában, továbbfejlesztésében. Tehát valamely faluközösség életével 
kapcsolatos néprajz két ága: a tárgyi és szellemi néprajz nemcsak hogy mellőz-
hetetlen, hanem a közösségi élet összetevő tényezőivel egyenlő fontosságú, a 
környezet- és az önismeret egyik nélkülözhetetlen sarkköve. 

 
1. A település tárgyi néprajzából 

 
a) Az élelem. A gyűjtögető életmód emlékei 
 

– A növényi nyersanyag feldolgozása, tartósítása, tárolása, eszközei leírása, 
bemutatása: savanyítás, aszalás, sajtolás, malom, prés, mozsár stb. 

– Az ételek elkészítése, ételfajták: tűzgerjesztés, tűzszerszámok, tűzhely; sütő-
főző edények, szerszámok. 
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– A tej, tojás, vaj és méz; a növényi és állati eredetű ételek: levesek, saláták 
és zöldfőzelékek; kásák, pépek, lepények, rétesek, bélesek, perecek, fánkok stb. 
népünk konyháján. 

– A kenyér, kenyérkészítés és a kenyérsütő-szerszámok: merőlapát, szita 
vagy sziták, sütőlapát, szakajtó, vonó, harizsáló stb. 

– Italok és fűszerek. Vízszerző módok, fából faragott vízhordó és ivóeszkö-
zök, kutak, 

– A leghasználatosabb fűszerek és fűszertartók: paprika, bors, kakukkfű, majo-
ránna, hagyma, kapor, csombor, lestyán, zeller, petrezselyem, rozmaring, ecet 
és ecetkészítés, korpacibere; ételjárulékok: zsír, olaj, cukor, gyümölcsízfélék stb. 

– Tápláló és evőszerszámok – étrend. A tálalás ősi módja: az asztal, a szék, a tál, a 
tányér, a maguk készítette evőeszközök. A pohár és az ételhordó edények.  

– Az étrend. A patriarchális étkezés és ennek nyomai a mai étkezésben. Ki 
tálal, ki szegi meg a kenyeret? Étkezés előtti és utáni ima, mondóka. 

– Melyek az ünnepi étkezések, vendégségek alkalmai? Sátoros ünnepek, ke-
resztelő, konfirmáció, lakodalom, névnap, halotti tor, és az ezekhez kapcsolódó 
hagyományos ételek és italok, főétkek. 

 
b) Építkezés 
 

– Kezdetleges hajlékok: juhász, gulyás csőszkunyhók, emberi és állati menhe-
lyek. 

– A ház építőanyaga és építése: részei, tető, házfedés, házcsúcsok, tornác vagy 
ereszalja, ablak, ajtó, zár. A család vagy a közösség munkája a házépítésben, 
kaláka stb. 

– A lakóház belseje, tagozódása: egy helyiségű, szobás, konyhás, első- vagy há-
tulsóházas, és pitvaros lakások. A tűzhely, kürtő, füstelenítés. Nyári konyhák, 
sütőkemencék. 

– A gazdasági melléképületek, ezek berendezése, elnevezése. 
 

c) A bútorzat 
 

– A lakóház bútorai és ezek elrendezése: ágy, ágynemű, ágyvetés módja. 
– Szekrény és láda, sublót, pad és székfélék, asztal és típusai.  
– Fali téka, fülke, vakablak. Mit tartanak benne: rúd, fogas, tálas, ezek ré-

szei, mit tesznek rá, mit tartanak benne? 
– A gyermekbútor: bölcső, ringó, állópad, linga stb. 
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d) A fűtés és világítás 
 

– A tűzhely: nevük, anyaguk, alakjuk, díszítésük, alkatrészeik, fűtőanyaguk. 
– Világítóeszközök: világtartók és ezek neve. Mécsesek és fajtái, olaja, gyer-

tya, koppantó, böndő és szarulámpás, petróleumlámpák, lámpaolajok. Újabb 
lámpások. 

 
c) A viselet 

 
– A férfiak hajviselete, bajuszviselete, a szakáll. 
– A leányok, menyecskék, asszonyok hajviselete. 
– A női fejrevalók: kendők, párta, főkötők, kalap. 
– A férfi fejrevalók: sapka, kucsma, süveg, kalap. Kalapdíszek: pántlika, toll, 

bokréta. 
– Női ruhák: ing, pendely, kötény, muszuly, fersing, szoknya, blúz, rékli, 

derekas, pruszlik, viganó, vizitke, mellény, mellrevaló, bújka, condra. 
– A férfi ruhanemű: férfiingfajták, gatyák, vászonnadrág, guba, szűr, nya-

kas, dolmány, zeke, condra, szokmány, ködmön, bekecs, bunda; öv, nadrágszíj, 
tüsző, lábszíj; posztómente, nadrág, ujjas, kötény, surc. 

– A lábbeli és kesztyű: bocskor, papucs, cipő, bakancs, csizmafajták, sar-
kantyú. A kesztyű és anyaga, fajtái. A paccseny (paccsent)1. 

 
f) Ősfoglalkozások 
 

– Gyűjtögetés – mit, mikor, miért és kik végzik, végezték? 
– A vadászat emlékei, eszközei, szerszámai, anyaga. Csalétek, vadászjelvé-

nyek. 
– A halászat módjai és eszközei. 
– Az állattartás: nyáj, gulya, csorda, konda, őrizőik. 
– Legelő és legeltetés, itatás, terelés és terelő szerszámok, pásztorbot. Kifo-

gás, befogás, őrzés, számontartás, jegyek, bélyegek, betegségek, gyógyítás, igába 
törés; állatűző, terelő szavaik, kifejezések, szerszámok, építmények. 

– A takarmány fajtái, szárítása, szállítása, tárolása, szerszámainak neve.  
– A jászlas, istállózott állattartás, alom, almozás trágya. 
– A szőr és a gyapjú, hús, bőr, csont, szaru feldolgozása stb. 
– A földművelés. Gabonafajták. Talajjavító és -művelő eljárások, eszközök, 

szerszámok. 
– Eke, szántás, szántásfajták. Vetés, boronálás, gyomirtás és eszközei. 

                                                           
1 paccsent: posztóból készült burok, melyet télen a hideg ellen a lábbeli fejére húznak 
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– az aratás és eszközei, marok kéve, fél- és egészkalangya, pap. Aratóünne-
pély – búzakoszorú. A hordás és módjai, cséplés, nyomtatás. Csűr, asztag. 

– Kertgazdaság – gyümölcs- és szőlőművelés: szaporítási módok, metsző- és 
vágóeszközök. Szőlő és szőlőfajták, szüret. 
 
g) Teherhordás, közlekedés, járművek 
 

– Teherhordás emberi erővel. Út, híd, bot. 
– A híradás ősi kellékei, jelei, jelzései. A gyalogjárás és eszközei.  
– Vízi járművek, evezők. Szán, vontatójárművek fajtái, eszközei. 
– Taliga, kocsi, szekértípusok. Rakódás, befogás, hám és részei, szekér és 

részei. Ökörfogat, járom, lovaglás, nyereg részei. A kengyel, a sarkantyú. 
 

h) Mesterkedés – díszítőművészet 
 
– A fa- és csontfaragás anyaga, eszközei, díszítése és díszítőmotívumai.  
– A len-, kender-, gyapjú- és gyapotfeldolgozás, fonás, fonás és szövés. 

Anyaga, eszközei, szerszámai, technikája, díszítése és díszítőelemei.  
– A vászon-, a szűr- és a bőrhímzés. Anyaga, eszköze, mintakincse, techni-

kája. 
– A fazekasság és technikája, szerszámai, díszítőmotívumai. Központok. 
– A csipke elemei, fajtái, motívumai, technikák. 
– Fejfafaragás és technikája, méretei, típusai, motívumai. Kapuk, típusok. 
– Fémmunkák, ón- és ólomöntés, fémberakás, szegecselés, díszítőelemek. 
– Mézesbábosság: alakjai, formái és díszítőelemei. Viaszmunkák.  
– Kőfaragás. 
 

2. A település szellemi néprajzából 
 

a) A népköltészet a lírai, epikai és drámai hagyományok, oktató és alkalmi költészet 
 
– A település lírájából: a szerelmi és házasító dalok, hazafias dalok, katona-

nóták.  
– Betyárköltészet. 
– Pásztor-, halász-, földműves, béres, és mester dalok. 
– A világháborúk, a hadifogság, munkásdalok és a kommunizmus nótái. 
– Munkadalok, bor- és mulatódalok. 
– A település nótafái. 
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A település epikai költészetéből 
 

A mese: tündér-, tréfás, állat- és csalimesék. 
– A mesélés ideje, módja és alkalmai. A település mesefái. 
Mondák, regék, anekdoták, a helység történetéhez fűződő elbeszélések: hun-, 

honfoglalási, tatárjárási, Mátyás-, Rákóczi-, Szent László életéhez és tetteihez 
Szent László életéhez és tetteihez fűződő mondák, a helységekhez, várakhoz, 
templomokhoz fűződő mondák. 

– Utak, dűlők, hidak, hegyek, szakadékok, források, tavak, folyókhoz fűző-
dő legendák. 

– Kincsmondák. – Nemesség, címerek, szokások, felíratok mondái. 
– Krisztusról, Máriáról, az apostolokról és szentekről szóló mondák. 
– Az égből hullott tárgyak, állatok és növények mondái. 
– Család- és ragadványnevek mondái, magyarázatai. 

 

A település drámai hagyományaiból 
 

– Dramatikus gyermekjátékok: kiolvasók, regölés, betlehemezés, 
kolegyálás2, gergelyjárás, balázsolás, aranyos vízvitel, pünkösdi királynéválasz-
tás, énekes és nem énekes-felelgetős gyermekjátékok stb. 
 

Oktató és alkalmi költészetből 
– Dajkarímek, altató, szoptató és játszó versikék. Imádságok. 
– Gyermekversek, gyermekdalok, név- és egyéb csúfolok. 
– Szóhabarók, nyelvtörők, hangutánzók, játszóversek, szövegek. 
– Ünnepi, névnapi köszöntők, locsolóversek. 
– Bakarigmusok, köpülő- és fejőversikék, munkanóták, munkadalok. 
– Kortes-, bakter- és koldusversek. 
– A házasságkötés költészete: hívogatók, vőfély- és tálalóversek, itatórig-

musok, kurjantások, táncszók. 
– A halál költészete: halotti siratók, búcsúztatók, gazdamondókák, virrasz-

tóénekek, sírfeliratok, nevető fejfaköltészet. 
 

b) Közmondások, szólások, találós kérdések, szóláshasonlatok, indulatszavak  
  

– A település nyelvjárásbeli sajátosságai és beszédstílusa. 
– Névragozási, igeragozási, mondattani sajátosságok. A szótő változásai. 

Tájszavak, kifejezések. A köznyelvi eltérések leírása és ismertetése, nyelvjárás-
beli besorolása. 
                                                           
2 Kolegyálás–koledál: adománygyűjtés 
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– Hogyan beszél el, ír le vagy jellemez valamit a település embere, mit 
használ az érzéki és gondolati fogalmak kifejezésére, az idő érzékeltetésére? 
Képes beszéd, virágnyelv, előadásmód, bőbeszédűség, szűkszavúság konkrét 
példái. 

 
c) A település emberének zenéje és táncai 
 

– A szöveges zene szövege, verselése, dallam. 
– A hangszeres zene. Milyen a népi hangszerek használata a hagyományos, 

és milyenek találhatók ma a településen? Van-e valamilyen sajátságos hangsze-
rük, mikor játszanak rajta és mit? 

– Van-e parasztzenekar, cigányzenekar vagy újabb keletű zenekar? Ennek 
neme, elnevezése és hatása a település zenei ízlésére.  

– A táncok. Melyek az alkalomhoz kötött táncok. Gyermekjátékok, kör-
táncok, menyasszonytánc, gyertyás- és párnástánc, szakácstánc, kemencetánc, 
májusfatánc, magános és páros táncok, legényesek, csűrdöngölők stb. 

– Alkalomhoz kötött táncok. A csárdás és változatai, a polka, a keringő, a 
legújabb modern táncok. 

 
d) Babonás hiedelmek és eljárások, ezek magyarázata és cáfolata 
 

– Élelmiszerekhez és konyhaeszközökhöz fűződő babonák. 
– Ruházati tárgyakhoz fűződő babonák. Az épületek babonái.  
– A gazdálkodás és a foglalkozási ágak babonás hiedelmei. 
– Az emberi és állati betegségek babonás gyógyításai. 
– Az életkorral és a halállal kapcsolatos babonák. 
– Boszorkányok, boszorkánymesterségek, színek és számok babonája. 
– Szerelmi babonák és varázslások. 
– Állatbabonák, növények és fák babonaköre. 
– Az égitestekkel, időjárással kapcsolatos hiedelmek, babonák. 
– A jeles napok és a hozzájuk fűződő babonák. 

 
3. Az alkotó- és termelőmunkához, a családi élet eseményeihez  

és az év jeles napjaihoz fűződő népszokásokból 
 
a) Az alkotó- és termelőmunkához kapcsolódók 
 
– Tejmérés, aratóünnep, újkenyér ünnepe, napraforgóverés, szüret, újbor, 

tengerihántás, kendermorzsoló, fonó, fonalmosó, tollfosztó, disznótor stb. 
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b) A családi élet eseményeihez kapcsolódok 
 

– A keresztelő, konfirmáció, leánykérés, ágyvitel és lakodalom, esküvő, 
menyasszonytánc, hérészezés 3 , komatál; katonabúcsúztató, rukkoló bál stb.; 
András- és Katalin-nap, Szent Márton-napi szokások leírása. 

 
c) A naptári év jeles napjaihoz kapcsolódók 
 

– Újév, újévi köszöntők, aranyos vízhordás, ételek, szokások, babonák. 
Időjóslási módok.  

– Vízkereszt – háromkirályok ünnepe. A nappal kapcsolatos szokások és 
ezek leírása. Hiedelmek, babonák. 

– A farsang – szokások, köszöntők, maszkurák öltözete, alakoskodások, 
énekek leírása. Húshagyókedd – hamvazószerda. Farsangtemetés – bábégetés. 

– Tavaszi népszokások: március 12.: Szent Gergely napja – gergelyjárás. 
– Sándor, József, Benedek; március 25.: gyümölcsoltó Boldogasszony nap-

ja. 
– Húsvéti ünnepkör: nagypénteki szokások. Húsvétvárás, tojásfestés, locso-

lás leírása. 
– Április 24.: Szent György napja – a pásztorok ünnepe. 
– Május 1.: májusfaállítás szokása, jelképei, leírása. 
– Pünkösdi ünnepkör: áldozócsütörtök,  konfirmáció, pünkösd, pünkösdö-

lés leírása, felelevenítése. Csíksomlyói búcsú. Június 24.: Szent Iváni-éji tűzgyúj-
tás. 

– Szent László napja – június 27; búcsú, kórustalálkozó. Péter-Pál napja – 
június 29. 

– Augusztus 24.: a széki tatárbetörésre való emlékezés. 
– Szeptember 8.: Kisasszony napja – sínfalvi búcsú. Szeptember 29.: Szent 

Mihály napja. 
– Október 31.: a reformáció napja, az új bor ünnepe. 
– November 1–2.: mindenszentek és halottak napja. Leírása. 
– Karácsonyi ünnepkör: adventi koszorú, Mikulás, betlehemezés, kará-

csonyfa állítás, lucázás, regölés, kántálás, köszöntés és aprószentekelés, butykó-
húzás stb leírása. Karácsonyi asztal. Óesztendő kergetés.     

 
 

                                                           
3 Lakodalom utáni vasárnapon az ifjú párnál tartott vendégség, ajándékgyűjtés az ifjú pár 

részére, ill. ebbe adott ajándék 
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Bakó Botond 
 

Az önképzés régi és új gyakorlatai 

 a Bethlen Kollégiumban 

 
Tizenöt éve történt. A harmadik évezred hajnalán (2000. szeptember 27-

én), a Nagyenyedi Bethlen Kollégiumban a megújulás (1989) egy fontos állo-
másához érkezett. Két társszerző tanár megalakította a Fenichel Sámuel Ön-
képzőkört, és felvette a rövid életű „kalandozó-tudós”, enyedi véndiák nevét, 
aki nem volt más, mint a távoli Új-Guinea „Kőrösi Csomája,” az első magyar 
kutatója. Dr. Balázs Dénes (1924–1994) az érdi múzeumalapítónak és világuta-
zónak, a magyar geográfia egyedülálló személyiségének az 1992-es enyedi láto-
gatása után az addig homályba rekedt névadó kezdett ismertebbé válik. A neves 
látogató, aki éppen a magyar utazók lexikonát készítette (1993), a „leghíresebb 
enyedi véndiákot, Kőrösi Csoma Sándort tekintette példaképének.” A 
Fenichel-kör megalakulása és első tizenöt éve nem jelentette azt, hogy a diák-
tudományos munka az önképzés egyedüli lehetősége. Az ún. „szabad iskola” 
érdeklődő tanulói 1990 előtt és után az irodalomban, a tudományban, a tánc-
művészetben, a színészetben, kórusokban, cserkészetben, rendszeres túrákban, 
tornaünnepélyeken olyan esélyeket használhattak ki, amelyek során „otthono-
san” mozoghattak és megvalósíthatták önmagukat. Mindezt a szabadidejükben, 
az alapképzés nehéz, néha kínos tanórái után.  

A hagyományos kollégiumi csengő és átható hangja egyik szimbóluma a 
nagy fejedelem iskolájának. 1970-ben először léptem be tanárként az óriási ka-
pun, és akkor még nem tudtam, hogy itt, az ódon falak is hagyományokat sugá-
roznak. Évek teltek el, amíg ezt megértettem. „Enyedi csend” – most először 
érzékelem a kiskórház vendégszobájának magányában. A némaságba hirtelen 
belezúg az évszázados csengő hangja – most első ízben számomra is. Ekkor 
indult el – több mint egy évtizedes megszakítással – huszonegy éves kollégiumi 
pályafutásom, amelyhez szervesen idomult érdeklődésem és részvételem az ön-
képzésben. 

Kodály Zoltán szerint: „Amikor egy ledöntött nemzet újjá akarja magát épí-
teni, szüksége van inkább, mint valaha, a hagyomány minden porszemecskéjé-
re.” Az értéket rejtő hagyomány megterem, egyszer csak létezik és hat, család-
ban, kisebb-nagyobb közösségekben, például az iskolákban is. Egyféle „szelle-
mi örökség,” amely közösségeket serkent a cselekvésre, a haladásra.  Sok idő 
kell – kellett számomra is –, hogy megismerjem a több évszázados iskola nagy 
eseményei mellett a kisebb, de nem jelentéktelen epizódokat, mint például a 
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kollégiumi belső közösségek sajátos fejlődését, amelyek a diákok, tanárok tö-
rekvéseiről tanúskodnak: azonosságtudatuk, tehetségük kibontakoztatásáért, 
műveltségük ápolásáért. Ilyen sajátos história az önképzésé is, régi és új, egé-
szen napjainkig húzódó előtörténeteivel.  
 
A kezdetek (1791–1830)  

 
Reménykeltő előzményekkel indul a kollégiumi önképzés, olvasóköri és 

irodalmi diákkezdeményezésekkel. Az első „társaságok” megalakulása szoros 
kapcsolatban álltak a kor társadalmi és politikai irányzataival. 1791-ben az erdé-
lyi diétán Aranka György egy nyelvművelő társaság felállítását javasolta, ami 
jelentős visszhangra talált a kollégium ifjúságának körében. Thorockay Pál ve-
zetésével 35 tagú diákcsoport, a „publikus és togátus diákok” csoportja vállal-
kozik a feladatra. Vita Zsigmond megítélése szerint: (…) „a kollégiumi ifjúság 
kebelében 1791-ben önképző társaság létesült.” Ez az önképző jellegű egyesü-
let – megalakulása után egy évvel – egy kis munkácskát adott ki: „Próba, melyet 
a nyelve tanulására tett a Nagyenyeden tanuló ifjak között fennállott Magyar 
Társaság. Drámai darabokat fordítanak és adnak elő, ezen kívül szónoki és 
szépprózai írásokkal foglalkoznak, ódákat írnak. Az 1830 után megszervezett 
ifjúsági olvasótársaságok tulajdonképpen az erdélyi kollégiumok, főiskolák ifjú-
ságának érdeklődése a nemzeti nyelv és irodalom, az ezzel kapcsolatos társa-
dalmi és politikai kérdések iránt (…) legismertebb ezek közül a kolozsvári re-
formátus és unitárius, továbbá a marosvásárhelyi és az enyedi református kollé-
gium ifjúsági olvasótársaságának munkássága.” Ennek az irodalmi önképző jel-
legű munkának az egyik kollégiumi képviselője volt ifj. Gáspár János, aki ön-
maga is verselt, de elbeszélésekkel és tudományos dolgozatokkal is kísérletezett 
az álnéven megjelent írásaiban, amelyeket többek között Vízi István zseb-
könyvében, az 1837. évi Virágkosárban adott ki. Az Ébredőkből egy bekötött 
kötet és bekötetlen számok maradtak meg a Bethlen Dokumentációs Könyv-
tárban. A kéziratban maradt munkák közül egy bevezető elmélkedés maradt 
fenn Egy írni vágyó szorongásai címmel. A szerzője szintén Gáspár János (álnevén 
Széphavi), aki éppen azon töpreng, hogy mit írjon. A Virágkosár után a re-
formkori enyedi diákok a Reg című kéziratos lapot szerkesztik (egy száma isme-
retes), és életre hívják a tudós vagy tudománykedvelő társaságot is. Könyveket, 
folyóiratokat hozatnak és olvasnak. Gáspár megjegyzése szerint 1839-ben 
mintegy kilencven könyvvel rendelkeztek. Már 1838-ban könyvtárosa volt az 
olvasótársaságnak. 1839-ben újjászervezik a „tudós társaságot”, és ismét meg-
indítják az Ébredőket. Az új számokban – Vita jelzése szerint – észrevehető a 
sok tanulás, olvasás eredménye, mert az írásokban javul a haza- és világismeret 
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is. A diákokat foglalkoztatják a honi viszonyok, a honismeret, például – ugyan-
csak Gáspártól ismerjük – Brassó leírása. A tanárok hosszú ideig tartózkodnak 
az ifjúsági szervezkedések támogatásától. Bajkó Mátyás egy kivételről is beszá-
mol: Hegedüs Sámuel professzor kezdetben ösztönzi a szervezkedést, de a ta-
nárok többsége nem támogatja azokat. Később előfordul, hogy még a helységet 
sem biztosítják a szervezkedés számára. Valószínű, hogy a tanári testület nem 
tudta elfogadni a társadalmi haladást, az ellenzékiséget is felvállaló irányzatot.  

Az ún. „titkos” olvasótársaság végül 1848-ig maradt fenn ifj. Szász Károly 
vezetésével. A róla szóló könyvekből, írásokból csak kevés maradt meg, mert a 
forradalom enyedi pusztításai (1849. január 8.) a könyvtárat is szinte teljesen 
megsemmisítette. 

 
Szervezett köri tevékenység (1859) 

 
1859-től szervezett önképzőkör alakul a Kollégiumban. Vezetésére a neves 

tudós professzort, Herepei Károlyt kérik fel. Diákvezetői Szász Béla titkár és 
Kosztka Viktor jegyző lettek. 1872-ben megalakult az Általános Ifjúsági Kör 
részeként a Teológiai Önképzőkör, amely 1879-ben önállósodik. 1893-ban to-
vább folytatódik az önképzőkör differenciálódása, és ennek során megalakul a 
gimnázium két felső osztályának a társasága, melyek a maguk szűkebb körében 
lelkes és számottevő munkásságot fejtenek ki. 1998–1999-ben a kör felvette 
Kemény Zsigmond báró nevét, aki tizenegy évet tanult a Kollégiumban, és ké-
sőbb jeles író lett. Az 1920-as években Áprily Lajos (született Jékely Lajos), a 
neves költő vezeti a kollégiumi önképzést. 

1853-as kolozsvári megalakulása, majd az 1858-as Enyedre költöztetése 
után mintegy negyven év elteltével egy fokozatosan erősödő tanítóképzőben 
alakul ki az önképzés. 1885-ben, amikor a tanítóképzés négyévessé válik, Nagy 
Lajos igazgatói működése alatt és vezetésével kezdi meg működését szerény 
keretek között a tanítóképzősök önképzőköre. Ezt megelőzően, 1881–82-ben a 
pályázatok és jutalmak között már szerepelt néhány tanítóképzős a próbataní-
tások alkalmával tanúsított ügyességéért, szorgalmáért és előmeneteléért. A szá-
zad végén a tanítóképzősök már neveléstörténelmi és módszertani pályázato-
kon vesznek részt. Például 1895–96-ban a következő pályázati címek találha-
tók: „A Mária Terézia és II. a József-féle Ratiok hatása hazánk közoktatásügyi fejlődésé-
re”, vagy „A nyelvtan tanításának célja, módszere és tanterve a népiskolákban”. Az 
1899–90-es iskolai évben a kör felveszi egykori tanárának és az enyedi képző 
alapítójának, Gáspár Jánosnak a nevét. 1885–86-ban a Nagy Lajos által irányí-
tott önképzőkör tizennégy ülést tartott, amelyeknek tárgyai nevelés-lélektani és 
módszertani értekezések, költemények, rajzok, próbatanítások, imák és egyházi 
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beszédek, szavalatok és viták voltak. Ugyancsak ebben az évben „a képző ifjú-
sága 160 frt.-tal az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) alapító 
soraiba lépett”. 1919-től Fejes Áron veszi át a tanítóképző önképzőkörének 
irányítását, miközben egyre erősödik ennek tevékenysége. Fejes Áron 1919-től 
díszelnökként folytatja a munkát, és Elekes Viktor tanár-elnökként végzi a 
tényleges irányítást, szervezést.  

A gyökeres történelmi változások korában is fennmarad az ifjúságban az 
igény az önképzésre. Történnek kísérletek a gazdag múlt felújítására, de a köz-
ponti korlátozás ezen a téren is egyre inkább szűkíti a lehetőségeket. 1929-től 
megindul a cserkészmozgalom, majd 1930-ban alakul meg az Ifjúsági Keresz-
tény Egyesület (IKE), amely a II. világháború kitöréséig működik. 1929–1932 
között ideiglenesen újraindul a Gáspár János-önképzőkör Szabó T. Attila ma-
gyar szakos tanár vezetésével, aki mindössze két évet dolgozott a Kollégium-
ban. Ő a diákjaival szervezi meg a falunapokat, vagy a Mikó Imre-emlékülést. 
1945-ben újabb kísérlet történik a nagy múltú önképző mozgalom újjászervezé-
sére. Deák Ferenc történelem–földrajz szakos tanár Kőrösi Csoma Sándorról 
elnevezett olvasókört szervez, és a Haladjunk című diákfolyóirat újraindítását 
kezdeményezi. Ezen kívül a tornaünnepélyek, a megemlékezések és a diákszín-
játszás is felelevenedik.  

 
Korlátok között (1970–1989) 

 
Ezekben az években, a mind nyomasztóbbá váló diktatúrában a Kollégium 

tanulói és tanárai „belső használatra” érdekes, önképzési „kísérleteket” folytat-
tak. Ezek halvány örökösei voltak a régi virágzó mozgalomnak, de fontosak 
voltak a túlélés, a hagyománymentés szempontjából. Az volt a cél, hogy a hiva-
talos oktató-nevelő munkában eluralkodott, memóriát terhelő tanórai munkát a 
rövid szabadidőben felváltsák a gondolkodást fejlesztő, életszerű tevékenysé-
gek.   

A „diákklub” vitadélutánjai (1973–1977) elsősorban a bennlakó diákokhoz 
szóltak, és pótolták a szervezett önképzést. Ezeken a szombat délutánokon 
képzős tanárok és meghívott vendégek – főleg ismert egyetemi tanárok – elő-
adásai hangzottak el, amelyeket kérdések, viták követtek. A diákok számára 
szellemi felüdülést jelentettek a tanórák megszabott tartalmával szemben. A 
nagyszámú képzős ifjúság az előadások közben gyakorolhatta a „jóindulatú 
párbeszéd művészetét.” Az volt az újszerű, hogy az előadó és hallgató – a tan-
órától eltérően –, ha rövid időre egyenrangú vitapartnerek lehettek. Az érdek-
lődő, kérdező, problematizáló tanuló a „letorkolás” veszélye nélkül fejthette ki 
véleményét. Kötetlenebb és közvetlenebb kapcsolatot teremtett a diákok és a 
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tanárok között. Apáczai Csere János már a XVII. században részben ilyen sza-
bad viták meghonosításával emelte magasabb szintre a kolozsvári református 
iskolát, miután demokratizmusa miatt eltávolították a gyulafehérvári rangos 
kollégiumból.  

A klubnaplóból idézzük a diákvéleményeket: „Szerettem bennük a feloldott 
légkört, azt, hogy úgy kezeltek bennünket a tanárok, előadók, mint munkatár-
sat.” „Szerettem a meghitt, szinte családias légkört és a kötetlen formát.” Az 
első ilyen jellegű előadást klubvezető tanárként tartottam (Bakó B.: Mozgás, élet, 
természetjárás címen). Később Péntek János egyetemi tanár következett, majd 
Szabó T. E. Attila biológus, akik közösen a következőket jegyezték fel: „Ritka 
alkalom, hogy ennyi őszinte érdeklődést tapasztaljon az ember, ez a legjobb 
biztosíték arra, hogy az életben sem fordulnak el semmitől, ami fontos” (1975). 
Azután is sok jeles erdélyi személyiség beszélgetett a képzős és líceumi hallga-
tókkal, például a nemrég elhunyt enyedi véndiák Kötő József (1977), Róbert 
Endre (1977), Dankanits Ádám (1977). A diákok kérdéseikkel, véleményeikkel 
megnyilvánulhattak, és fokozatosan olyan élet közeli eszközrendszer birtokába 
jutottak, amellyel később könnyebben létesíthettek új kapcsolatokat  

A szervezőmunkát a diákok között Tatai Emília kiváló tanítóképzős diák 
irányításával egy diákcsapat végezte. A négy év alatt (1973–1977) tizennyolc 
érdekesebbnél érdekesebb összejövetel zajlott le a keleti szárny egyik II. emeleti 
osztályában. Az adatokat ezekről a vitaestekről a klub naplója őrizte meg. A 
vitaklub első vendége Bakó Béla egyetemi előadó tanár volt, aki a modern pe-
dagógia sarkalatos kérdéseiről tartott előadást. Az előadások jó gyakorlatai vol-
tak annak, hogy magoló szakbarbárok helyett a képzősök kommunikatívabb 
felnőttekké váljanak, és értékrendjük letisztuljon. Ezt négy éven keresztül gya-
korolták jól képzett, tapasztalt pedagógusokkal, vendégelőadókkal és más szak-
emberekkel. Az előkészítő munkákban Borbáth Károly könyvtáros is részt vál-
lalt. A kör munkája 1977 után szűnt meg váratlan áthelyezésemmel az 1. számú 
Ipari Líceumba.  

Az Áprily Lajos irodalmi önképzőkör valamivel később alakult, de hossza-
sabban működött (1976–1990). A körről szóló információkat a kör naplója 
őrizte meg, amit Józsa Miklós körvezető tanár bocsátott a rendelkezésemre. A 
diákvezetőség: Mészely József elnök, irodalmi beállítottságú tanítóképzős diák, 
titkár Györke Balázs, krónikás Szabó Edit, tagok: Varga Melitta, Vizoli Judit. A 
kör már a kezdeti időszakban több mint ötven taggal rendelkezett.  

Mészely József diákelnök köszöntőjében a következő szavakkal indította 
útjára az önképzőkör újkori utódját 1976. január 31-én: „Szép reményekkel újít-
juk fel immár egy évszázados hagyományos visszatekintő önképzőkörünket – 
az iskolánkhoz méltó Áprily Lajos Önképzőkör néven, hogy bizonyíthassuk a 
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folytonosságot. Nagyenyednek mindig voltak és mindig lesznek szépért lelkese-
dő, szépet szerető diákjai. (…) Irodalmi önképzőkörünk legyen egy olyan kö-
zösség, amelyet magunkénak vallhatunk (…) legyen az órán kívüli irodalmi ne-
velés erős iskolája, ahol mindenki egyszerre »tanuló« és »tanító« (…) és ahová 
érdemes tartozni. (…) Hangsúlyozni akarom, hogy nem kezdésről, hanem foly-
tatásról van szó”.  

Az ifjú előadók verseket és prózai írásokat adtak elő, amit a kör munkája 
iránt érdeklődő irodalomtanárok (Józsa Miklós, Király László, Kádár Katalin, 
Jarosievitz Erzsébet, Demény Pál) bíráltak és értelmeztek. Az előadott témák 
között gyakran szerepeltek megemlékezések, például Kemény Zsigmond halá-
lának ötvenedik évfordulója (1925), Tamási Áron halálának tizedik évfordulója 
(1966), az Erdélyi Helikon megalakulásának évfordulója (1976), M. Eminescu 
(1976. március 20.) és Áprily Lajos (1976). A naplóban, amit Józsa tanár úr 
őriz, megjelennek az előadott témák, és a prózai írások. Szavalóversenyt is tar-
tottak, és a győzteseket könyvjutalomban részesítették. A napló 1989 után is 
tovább vezeti a kör tevékenységét egészen 2010-ig. A szabadabb világban más 
nevekkel, más diákalkotókkal egy változatosabb kép alakul ki tevékenységében, 
ugyanakkor fellelhető a folytonosság igénye is, amely végig igen fontos erénye 
volt az irodalmi körnek. Józsa Miklós nyugdíjba vonulása után a felnőttek szá-
mára szervezett Áprily-estéket. 

1973–76 között a kiskórház előtti téren két fiatal biológia-földrajz tanár irá-
nyításával meteorológiai állomás létesült, ahol líceumi és képzős tanulók egy-
szerű meteorológiai méréseket végeztek, amelyeket feltüntettek a bejárati folyo-
só hirdetőtábláján (a levegő hőmérséklete, a nedvességtartalma, a szélirány). 
Vita Zsigmond ezt észrevette, és többször érdeklődött is a mérések iránt. Egyik 
ilyen alkalommal ajánlotta, hogy a Remetei-sziklaszoros – ahova gyakran kirán-
dultunk – sziklakapujának a szélességét is mérjük meg. 

A 80-as években, a Jóbarát folyóirat felkérésére – pionírakció keretében – 
természetvédelmi kör alakult „Ginkgo Biloba” névvel (a Tornacsarnok előtti 
két, százéves páfrányfenyő után adott névvel induló társaság felkészítő tanára 
Bakó Irén volt). A tanulók sok mindennel foglalkoztak, például páfrányfenyők 
ültetésével és nevelésével, jtárták Enyed környékét, és összeszámolták a fecske-
fészkeket. 

 
Újjászülető iskola és önképzés (1990–2000) 
 

A Kollégium egész története pusztítások nyomán fakadó lelkes újrakezdé-
sek, majd építő időszakok folyamata. Az önképzőkörök is részei ezeknek a 
megújulásoknak. Fáklyaként világítottak a közösségi identitásban, követendő 
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hagyományokká váltak, kapaszkodót nyújtottak, és erőt adtak az új nemzedékek 
szándékainak. 1990 után a béklyóitól lassan szabaduló iskola nemsokára az ön-
képzésben is az ébredezés jeleit mutatja.  

Megalakul a Diáktanács, újra megjelenik a hagyományos Haladjunk, majd 
később a Lárma és a FirkÁsz folyóirat. „2001 márc. 1-jén számtalan próbálko-
zás után megszületett egy igazán sokáig élni akaró iskolaújság” – írja 2003 már-
ciusában Krecsák Sz. Katalin, az akkori diáklap egyik legaktívabb tagja. 2006-
ban először látott napvilágot a Zirodalmi FirkÁsz is, amelyben csak a kollégi-
umban tanuló diákok műveit publikáltuk.”  

Létrejön az alsó tagozat irodalmi köre, és nemsokára a felsősök „irodalmi 
kávéháza” is beindul, sőt drámapedagógia kísérletek is zajlanak az iskolában 
Demény Piroska tanárnő irányításával. A diáktudományos mozgalom lassabban 
moccan, és érdekes módon ezúttal nem a reformkorhoz hasonló diákkezdemé-
nyezések, hanem inkább tanári felkérések, ajánlatok nyomán próbálgatja szár-
nyait. Tanári értekezleteken hangzik el az, hogy ezt a munkát folytatni kellene. 
A felhívás nem sok visszhangra talál a sok más gonddal terhelt vezetők tudatá-
ban.  

Akadtak azonban biztatás nélkül is cselekvő tanárok. Ezek közé tartozott 
Letanovszky István franciatanár, igazgató (1990–1992), akinek egyik kezdemé-
nyezése volt a két világháború között virágzó cserkészet újraindítása. Az előtör-
ténet a múlt század első felébe nyúlik vissza. 1931 januárjában Rapp Károly 
torna- és kézimunkatanár, a Kollégium Elöljáróságának a megbízásából meg-
alakítja – a főgimnázium és a tanítóképző intézet önként jelentkező, jó magavi-
seletű és jó előmenetelű tanulóiból – a Bethlen Gábor Kollégium cserkészcsa-
patát. A cserkészfogadalmat a csapat 1931. június 14-én tette le a Kollégium 
tornakertjében, a „Nagy Légió” megbízottja, a Kollégium vezetősége és a 
nagyközönség jelenléte mellett. Az 1936-os gödöllői világtalálkozóra a román 
király őt nevezte ki a résztvevő csapatok élére. Végül a román csapat kis lét-
száma miatt a parancsnok és három cserkész csak privát személyként vehetett 
részt a találkozó. Bartha Melinda, a Kollégium jelenlegi pedagógia tanára, al-
igazgató – Rapp Károly dédunokája – értékes adatokkal szolgált a régi és a mai 
cserkészcsapatról. A csapat tagjai nemcsak ismerik, de is példaképüknek tekin-
tik Rapp Károlyt, akinek írásai útmutatásként szolgálnak. Az 1990-as próbálko-
zás rövid idejű volt, de közben két tanár – Szőcs Ildikó és László Enikő – cser-
készkiképzésen is részt vett. Szőcs Ildikó megszervezi az első cserkészcsapatot 
a Kollégiumban. Az enyedi Római Katolikus Egyházban Papp László plébános 
is cserkészcsapatot alakított a bennlakó diákok között. A mozgalom tartós fel-
támadása még váratott magára, hisz a „nagy csapat” csak 2004-ben alakult meg 
Kónya Tibor iskolalelkész vezetésével. 2004–2005-ben segédvezetői képesítést 
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nyert a felvidéki Ipolynyéken szervezett vezetőképző táborban Kónya Tibor 
csapatvezető és Kis Szabolcs Árpád rajvezető. 2005-től csatlakoztak a Románi-
ai Magyar Cserkész Szövetséghez. Azóta sok szép eredményt értek el, többek 
között az országos „Pentaktív”-mozgalom beindításával, amit hat alkalommal 
tartottak meg a Kollégium kebelében. Ennek jelszava: „Fúrj, faragj és ügyes-
kedjél, talpraesett cserkész legyél.” Az ott töltött három nap alatt sok tevékeny, 
boldog fiatalt lehetett látni a Kollégium udvarán, a Bagolyvár felső termeiben, a 
díszteremben vagy éppen a konyhán. A cserkészet régi és újabb tapasztalatok 
alapján, önkéntes jellege és sokoldalú fejlesztő lehetőségei révén egy igazi ön-
képzés minden vállalkozó diák számára. Maxim Orsolya lelkes tagja volt a cser-
készetnek, amellett diáktudományos dolgozatokat is írt. Végzett enyedi gyógy-
szerészként nyilatkozta, hogy a legjobb barátai a cserkészetből erednek, de a 
mozgalomban való aktív részvétel egész értékrendjét is megváltoztatta. 

Fórika Éva zenetanárnő 1990 őszén jött a kollégiumba, amikor az első taní-
tóképzősök megjelentek az iskola padjaiban. Ez nem volt véletlen, hiszen a ta-
nárnő a művészi tehetséggondozás legsikeresebb diákjaira éppen a tanítójelöl-
tek között akadt rá. Folyamatosan szervezte a kórusokat, melyeknek mindig 
minőségi fellépéseik voltak. 1997-ben, az iskola háromszázhetvenöt éves év-
fordulóján minden képzős évfolyamnak külön kórusa volt, de együttesen is fel-
léptek, és éppen 375-ön daloltak. A folyamatosan megújuló kórussal felléptek 
Németországban, Hollandiában, Ausztriában az Őrvidéken. A tehetséges nép-
dalénekesek „Hajnal akar lenni” Kárpát-medencei népdaléneklési verseny nem-
zetközi versenyén Szatmárnémetiben és Nagykárolyban (XXII. / 2014.) Antal 
Tibor, a ref. tagozat tanulója I. díjat kapott. A tehetséges fiút észrevette a ma-
gyarországi zenész, Szörényi Levente is, aki az „Attila” nevű rockoperában a 
„pásztorfiú” szerepét osztotta rá. Diákjaink zenetörténeti vetélkedőkön is meg-
jelentek, például a Kodály Zoltán és a Liszt Ferenc nevét viselő fesztiválokon. 
Sokat fejlődött a tanulók művészi hajlama, kiteljesedett későbbi tanítói felké-
szültségük, ami sokakat közülük a falu „fáklyáivá”, valóságos népnevelőkké 
avatott.   

Szokás volt és hagyománnyá vált, hogy ősszel az egész iskola kirándult a 
Szabaderdő közelében található óriás tölgyfához, amelynek árnyékában – a le-
genda szerint – több mint négyszáz évvel ezelőtt a fejedelem gyakran és szíve-
sen megpihent. A hagyományos napi túra nagyszerű beszélgetések és ismerke-
dések közepette zajlott. A 70-es években még élt a hagyomány, és jó közösség-
formáló esély volt az új tanerőknek és diákoknak a beilleszkedésre. 1990 körül 
kiszáradt a fa, és vele elapadt a hagyomány is, de a korhadt fa maradványai ma 
is mintha visszavárnák a kollégiumi közösséget.  
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1995-ben Kóbori Anikó kezdeményezésére megtartották az első Bethlen-
bált először a Kollégiumban, később ezt a Városi Sportcsarnokban, illetve egy 
alkalommal (2014) a Georgia vendéglőben. Az esemény szervezésében a kez-
dettől fogva segített a Lőrincz házaspár (Lőrincz Zoltán ny. ref. lelkész és fele-
sége, Gertrud), akik következetességgel és szakértelemmel évről évre tanították, 
gyakoroltatták a végzősöket a társasági táncokra (tangó, keringő). Ezzel alakult 
ki fokozatosan a bál fénypontja: a tanulók táncbemutatója, amit szülők, nagy-
szülők, rokonok népes tábora követ évente fokozott figyelemmel. A Bethlen-
bál ma egyik legreprezentatívabb eseménye a Kollégiumnak, újkori hagyomány, 
amihez tantestület, szülő, rokonság, barátok és más érdeklődők is ragaszkod-
nak. Ilyenkor ötszáz-hatszáz résztvevő ünnepli a Kollégium végzőseit. 2015-
ben tartották a 20. Bethlen-bált, ahol 82 tanuló mutatkozott be gyönyörű báli 
ruhákban és látványos táncokkal. Szőcs Ildikó igazgató Kóbori Anikót – mint 
kezdeményezőt – ebből az alkalomból oklevéllel tüntette ki. 

1997-ben, a 375. éves évfordulón – Bakó Irén tanár ötlete nyomán – 
Áprily-emléktúrát szerveztünk. A költő-tanárt becsültük meg ezzel, aki szerette 
a természetet, és gyakran kirándult diákjaival is a környék legmagasabb csúcsá-
ra, a Pilisre. Ennek az emlékére és Trianon hatására írta meg a Tetőn című ver-
sét. Október 11-én reggel hét órakor száz tanulóval és tanárral, valamint az 
EKE képviselőivel és más marosvásárhelyi résztvevőkkel elindultunk, és dél-
ben 13 órakor már ott voltunk az 1300 métert meghaladó csúcson. Itt a felejt-
hetetlen hangulatban Moldvai Dianna XII. osztályos képzős tanuló elszavalta a 
Tetőn című verset: „Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem / Vasárnap reggel a 
hegyekre mentem/ (…) 

Régi, több mint száz éves hagyományt folytatott a kollégiumi közösség, 
amikor a nehéz időkben is fenntartotta, majd továbbvitte az év végi „Torna-
vizsga” hagyományát. A nagyenyedi testgyakorlásra vonatkozó legrégebbi ada-
tunk 1847-ből való: Vajna Antal feljegyzései szerint 1891–92-ben megkezdőd-
nek a Tornakert munkálatai. 1893–94-ben már nagyszámú közönség jelenlé-
tében nyilvános versenyt tartanak. Ez volt a kezdete a nagyhagyományú Torna-
vizsgának, amely ezek szerint 112 éve, egészen máig sok száz érdeklődőt vonz, 
és összehozza egy szép délutánra az iskolát a szülőkkel és más érdeklődőkkel. 
Ez a bemutató a város lakossága számára is fontos, hisz a látvány miatt eljön-
nek más iskolák tanulói és érdeklődő felnőttek is. Talán ma is a legnépszerűbb 
rendezvény a ballagás után. Dvorácsek Ágoston így ír: „A nagyon szép hagyo-
mányt sikerült életben tartani akkor is, amikor más rendezvényt csak különleges 
engedéllyel és megfelelő ellenőrzés mellett tarthattak meg. A tornatanárok az 
idén megpróbálták még pompásabbá tenni az ünnepélyt, és késő estére időzí-
tették, amikor a mozgás és a fény összjátéka különleges látványt produkálhat.”   
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1992-ben alakult meg a „Collegium Gabrielense” együttes, Tomai Gyöngyi 

tanítónő és Demény Piroska magyartanárnő közreműködésével. A reneszánsz 
értékek, főleg a táncok és a zene megjelenítése révén sok napot varázsoltak ün-
neppé a Kollégium és más érdeklődők számára. Kezdetben az együttesnek saját 
zenekara volt, ami 2011-ben újjáalakult. A tízéves évfordulón fellépett a buda-
pesti Garabonciás gyermek-együttes a Szép Ilonka előadással, valamint a kolozs-
vári László Bakk Anikó által irányított Amaryllis táncház, melynek tagjai a Rene-
szánsz vásár című jelenetükkel remekeltek. Ők sokat segítették az enyedi együt-
test az elindulásában. Két nagyon emlékezetes fellépésük volt, az egyik Kolozs-
váron a Mátyás-szobor felújítási ünnepén 2010. április 2-án, és 2013. február 
22-én Budapesten az Országházban, a Bethlen Gábor Kollégium emlékezetes 
napján, amikor négy táncos pár a felsőház termében bemutatta a XV. századi 
angol kontratáncot az alapító tanítónő, Tomai Gyöngyi irányításával. A többi 
diák a Fórika Éva zenetanár vezette kórussal remekelt, ők a valamikori felsőház 
karzatán Erdély minden népi öltözetében mutatkoztak be erdélyi népdalaikkal 
az Országház elnökének, helyi vezetőknek, parlamenti képviselőknek, sok vén-
diáknak. Idei esemény a 2015. március 29-i reneszánsznap a Vártemplomban. 
Szőcs Ildikó igazgató szerint két ok is volt az ünneplésre. Az egyik, hogy virág-
vasárnap volt, a másik, hogy a Collegium Gabrielense régi zene- és táncegyüttest 
támogató, tehetségpontként jelzett Bethlen Alapítvány az idén lett tizenöt éves.  

1992-ben (május 29–31.) Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 
megtartott III. Környezettudományi Diákkonferencián részt vett a Kollégium 
egyik biológia-földrajz szakos tanára (Bakó Irén). Az „Air Pollution Projekt 
Europe” kezdeményezése (A légszennyezés elleni Európát átfogó mozgalom) 
nyomán született meg az 1990 utáni, első enyedi diáktudományos dolgozat 
Györke Levente líceumi tanuló részéről. Ő a csapadék mennyiségét és pH-ját 
mérte, valamint a zuzmók elterjedését, a tiszta levegő indikátorát. A dolgozatot 
be is küldte Szegedre, hiszen az ő segítségükkel vett részt az iskola a projekt-
ben. Az összesítést a Budapesti Környezetgazdálkodási Intézet végezte.  

Lassan beindul a diáktudományos tevékenység is. Dr. Dominics Sándor, a 
kollégium tiszteletbeli professzora, véndiák véleménye szerint: „(…)a kutatás 
összetett tevékenység, különös egyveleg. Kíváncsiság, érdeklődés, kitartás, ma-
kacsság, tanulás, kétkedés, kísérletezés, alkalmazás, fantázia, kombinálás, szere-
tet, rendszerezés, munkabírás, látókör, szervezés, írás, pályázás, gazdálkodás, 
megvilágosodás, szerencse, véletlen csupán néhány összetevője, amit én kuta-
tásnak neveznék (…) ha röviden kellene megmondanom (…) szenvedély, sze-
retet és alkotás. Ugyanolyan alkotás, mint a művészet. És ugyanolyan gyötrelem 
és boldogság is.”  
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A lehetőségek felismerése csak az első sikerek után vált nyilvánvalóvá. Az 
első diáktudományos dolgozatok számára kezdetben nehezen kaptunk fóru-
mot. Aztán 1996-ban megérkezett egy felhívás a Kunszentmiklósi Református 
Kollégium Baksay Sándor Gimnáziuma részéről – Szabó Sándor igazgató köz-
vetítésével – az erdélyi református líceumokba. Nagy dilemma volt az első elin-
dulás, hiszen szinte az ismeretlenségbe indultunk el két diákkal. Akkor nem is 
sejtettük, hogy úttörők vagyunk egy szárnyait bontogató, újrakezdő, majd ké-
sőbb kibontakozó önképző mozgalomban. A kapcsolatépítés iskolatörténeti 
szempontból is fontos és sikeres kezdeményezés volt, és nem maradt egyedüli 
kapcsolatként: később a Csurgói Vitéz Mihály Református Gimnáziumban 
folytatódott.  

Szabó Sándor a második Természettudományos Konferencián – Kunszent-
miklóson, ahol az erdélyiek is részt vettek –, a díjkiosztáskor a Zsibongóban 
ezeket mondta: (…) „Az elmúlt év sikere arról győzött meg, hogy a tavalyi fé-
lénk kezdeményezésünk jó táptalaja, gerjesztője lehet az egyre éledő és megúju-
ló református iskolarendszerünk természettudományos nevelésének.”  

Két tanulónkat díjazták: Lőrincz Magor (biológiaszekció, XI–XII. évf.) a 
Nagyenyed környékének állóvizei és ezek állatvilága – Faunisztikai vizsgálatok című 
dolgozatáért különdíjat kapott; illetves Rosenberg Andrea (biológia–növénytan 
szekció, XI–XII. évf.) a Salvia officinalis című dolgozatáért III. díjat. Felkészítő 
tanárok: Bakó Botond, Bakó Irén.  

A szegedi és kunszentmiklósi példa rövidesen mozgalommá duzzadt. Az 
eredmények igazolták, hogy diákjaink nemcsak otthon, a „házi megméretteté-
seken, hanem a határon túl is képesek figyelemre méltót alkotni. Ekkor velünk 
együtt kapcsolódtak be néhány erdélyi iskola képviselői is, a nagyváradiak, a 
szatmáriak, a kolozsváriak és a sepsiszentgyörgyiek. A kísérő tanárok és diákjaik 
a rendkívüli élmények mellett nélkülözhetetlen tapasztalatot, tudást szereztek a 
szervezésben és a témaválasztásban, valamint a dolgozatok összeállításában. 
Valójában e látogatások igazi önképzési „tanulóévek” voltak mentoroknak és 
tehetséges diákoknak egyaránt. 1997-től következett el az az idő, amikor a 375 
éves évforduló kapcsán és utána már évenként ismétlődő rendszeres helyi fó-
rum állt az alkotó diákok rendelkezésére. A felnőttek tudományos szesszióján 
ekkor került bemutatásra az a dolgozat, amely felölelte az önképzés több mint 
másfélszázados történetét a Kollégiumban. Alább olyan diákdolgozatok adatait 
közöljük, amelyek kiegészítik az erre vonatkozó források hézagait. Egy tucat 
dolgozat született. Ezek a kezdeti sikerek komoly ösztönzést adtak a munka 
folytatására. Például Parti Tibor: A mezőségi Nagysármás erdői (1998); Pásztori-
Kupán Zsuzsanna: Vigyázat, felborult a bioritmusunk! (1998); Ambrus Teréz: Az 
AIDS (1998); Székely Károly: A Maros ökológiai helyzete Marosludas környékén 
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(1998); Nagy Kinga: Szeltersz csodálatos növényvilága (1999); Krizbai Ágnes: Az élet 
sója (2000); Katona István: Air Pollutin Projekt című dolgozatával megismételte 
és kibővítette az 1992-es kutatásokat. Farkas Krisztina: Áprily madarai (1999); 
Buda Éva Emese: Hétfalusi hagyományok családom emlékezetében (2000). Felkészítő 
tanárok: Bakó Botond és Irén, Dvorácsek Ágoston. 

Ebben a mozgalomban a néprajz, a történelem, a környezetvédelem, a bio-
lógia, a földrajz, valamint a matematika tárgykörében alkotó fiatalok szellemi 
teljesítménye nem maradt el a régiekétől, és a jövőre nézve reményekre jogosító 
volt. Dvorácsek Ágoston Emlékkönyve, amely 2010-ben egy sikeres köri tevé-
kenységi időszak után jelent meg, a tizedik oldalon egy megfogalmazást idéz, az 
újkori önképzés összefoglalóját: „egy szabadidőben zajló, második, sokszor 
falak nélküli iskola, ahol nincs sulykolás, kényszer vagy izgalmas számonkérés, 
de annál több kíváncsiság, kezdeményezés és eredetiség. Itt könnyen megterem 
a jó közösségi élmény, az alkotás, a felfedezés öröme. Nő a diákok önbizalma, 
személyiségük autonóm módon fejlődik.”  

Vita Zsigmond adatai szerint 1676-ban – Apafi fejedelem korában – már 
színielőadást tartottak az enyedi kollégiumban. 2001-ben Demény Piroska ma-
gyartanárnő ötlete nyomán és irányításával indult el a szórványszínjátszás moz-
galma, amelynek fesztiváljait egy évtizeden keresztül szervezték a Kollégium-
ban. Célja volt a magyar iskolák műkedvelő diákjainak a találkozója és a tapasz-
talatcseréje. 2002-ben a második találkozóra kilenc helyszínről érkeztek részt-
vevők. A magyar színjátszó gyermekek Temesvártól Magyarlapádig hamar 
egymásra találtak a három együtt eltöltött napon. 2009-ben már a tízéves jubi-
leumát ülte a szórványszínjátszás újraindított formája. A toborzóüzenet célba 
talált: „Mindenhez van jogom, hát játszom /Föntről gyermeknek /lentről em-
bernek látszom” (Ratkó József).  

2004-ben segítőtársak is akadtak. Lelkes és hozzáértő anyaországi dráma-
pedagógusok Fótról: Kovács Éva és Kiss Tibor, akik szaktanácsaikkal aktívan 
részt vállaltak a munkában. Tíz év (2001–2010) alatt több mint kétezer gyer-
mek, 65 település diákjai látogatták meg iskolánkat. Dr. Demény Piroska az 
utolsó, a 11. találkozón (2011) már mint kolozsvári egyetemi tanárnő vett részt. 
Véleménye szerint: „A statisztikán túl van valami, amit nem lehet számokkal 
kifejezni. A törekvések! A tisztuló beszéd, a javuló játék, a stílus.” Csapattársak 
voltak az eltelt évtized alatt: Szőcs Ildikó, Kónya Mária, Turzai Melánia, Gáspár 
Katalin, Szabó Márta, Sándor Előd és Krizbai Jenő. 

Rendhagyó kapcsolat alakult ki (1993–2001) a Székely Körrel, egy hazafias 
szellemű, budapesti székhelyű civil szerveződéssel. Az együttműködés főleg a 
honismereti táborok révén történt. Ebben nagy szerepet játszottak Domokos 
Jenő, a Kör akkori elnöke, titkára; leánya, Domokos Andrea jogász, valamint 
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Antalné Szathmári Ilona tanárnő. Az érdeklődő tanulók helytörténeti, néprajzi 
dolgozatokkal jelentkezhettek a táborba, amit a kollégium magyartanárnői elő-
zőleg irányítottak, illetve ellenőriztek (Demény Piroska és Turzai Melánia). A 
tanulók sok helyen jártak az anyaországban (körvezetők: Demény Piroska és 
Bakó Botond), de leginkább Budapesttel ismerkedtek. A Litea könyvesboltban 
írókkal találkoztak, máskor színvonalas előadásokat hallgattak. Elzarándokoltak 
Pannonhalmára, Győrbe, Sárospatakra, Visegrádra, és felkeresték Áprily Lajos 
sírját az „Ezüstvölgyben”. A nyolc éves program önképzői jellege vitathatatlan.  

  
A tizenöt éves Fenichel Sámuel-önképzőkör  (2000–2015) 

 
A kör megalakulása a ’90-es évek elején beindult önképzőköri mozgalom-

ból ered. 1999-től diákdolgozatok mentorálásával kapcsolódott be a tevékeny-
ségbe Dvorácsek Ágoston fizikatanár, akinek kezdeményezése nyomán 2000-
ben megalakult a Fenichel-kör a diáktudományos munkát végző diákok számá-
ra. A megalakuláskor (2000. szeptember 27.) társszerzőként jelen voltam, utána 
még néhány évig, a nyugdíjazásomig (2004) néhány további dolgozat támogatá-
sával vállaltam részt a munkából. A kört a továbbiakban egyedül Dvorácsek 
Ágoston tanár irányította, és ez alatt az idő alatt a teljes önképzőköri történet – 
a múltat is beleértve – legragyogóbb sikereit érte el itthon és külhonban. A fel-
sorolt célok között a diáktudományos tevékenység támogatása, a munkafeltéte-
lek biztosítása, az ülésszakok megszervezése, neves személyiségek és gyűjtemé-
nyek ismertetése, Nagyenyed és környékének bemutatása, környezetvédelmi 
témák felkarolása, az utazások és a kirándulások szervezettsége és a támogatá-
sok egyaránt szerepelnek. A köri keret, az érdeklődés és az anyagi támogatás 
rendszeressége a Bethlen Alapítvány részéről meghozta gyümölcseit. Az ered-
mények megsokszorozódtak, és a tanulók, témavezető tanárok számára széle-
sebb kommunikációs lehetőség nyílt itthon a Művelődésben, és később külhon-
ban, a Természet Világában. A tudósításokat a fontosabb eseményekről a körve-
zető tanár, a Szabadság tudósítójaként pedig magam készítettem. A legátfogób-
ban a 10 éves évfordulóra megjelent Emlékkönyv foglalja össze az eredménye-
ket. Idézzük a körvezető tanár szavait: (…) „Az önképzőkör diákjai rendszere-
sen vesznek részt a csurgói (azelőtt kunszentmiklósi) RKTDK-konferenciákon, 
a budapesti Természet Világa diákcikk pályázatán, a budapesti Kutató diákok 
Országos Szövetsége által rendezett TUDOK-konferenciákon, és az ezzel kap-
csolatos regionális TUDEK-konferenciákon, továbbá beneveztek a budapesti 
Innovációs versenyre, a bukaresti ötletbörzére, a sárvári Fiatal Írók és Költők 
Fesztiváljára és más rendezvényekre.” (…) Versenyen kívüli szerepléseik is igen 
gazdagok. Bemutatkoztak a helyi Titu Maiorescu Líceumban (2001-ben román 
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nyelvű dolgozatokkal), Szegeden, Aradon, Debrecenben, a tordai és az 
aranyosgyéresi Szabadegyetem ülésein (2005–2010), az Apáczai Líceumban 
(2009) és az EMTE által Torockón szervezett Természettudományi Táborban 
(2009).  

Az első tíz évben a kör diákjai 131 dolgozatot írtak és itthon 48 díjat sze-
reztek, az anyaországban pedig 94-et.  A jelzett időpontban a kör tagjainak 71 
cikke és tanulmánya jelent meg. A diákok nevét megtalálhatjuk az Emlékkönyv 
lapjain. A legeredményesebb és legsokoldalúbb diák, a cserkészetben is kitűnt 
Maxim Orsolya volt, jelenleg nagyenyedi gyógyszerésznő, aki nyolc dolgozatot 
állított össze, például Nagyenyed különleges fáiról vagy a fehér gólya védelmé-
ről és egyedeinek megszámlálásáról. Dolgozataival több díjat is nyert.  

2008. október 18-án, XII. osztályos korában Maxim Orsolya Szovátán, a 
Teleki Oktatási Központban átvette a Mákvirág-díjat. Ballagásakor megkapta a 
Múlt és jövő-díjat is. Az ismerkedést a munkával nyolcadik osztályos korában 
kezdte el kunszentmiklósi példák alapján. A Kollégium tanárai közül a diákok 
mentorai voltak alfabetikus sorrendben a következő tanárok: Bakó Botond, 
Bakó Irén, Dvorácsek Ágoston, Fodor Katalin, Kónya Mária, dr. László Enikő, 
Lőrincz Ildikó, Simon János, Stáb Ildikó, Szabó Hajnal és Turzai Melánia.  

A kör létezésének utóbbi öt évében (2010–2015) csak néhány összegező 
statisztika készült, ezért a média tudósításai alapján próbáltunk összefüggő ké-
pet alkotni erről az időszakról. Tény, hogy a sikersorozat, ami a kör tevékeny-
ségét jellemezte az első tíz évben, tovább folytatódott, tehát fennmaradt az ér-
deklődés a diákok részéről, és megmaradt Dvorácsek vezető tanár menedzseri, 
sikerekre orientált szerepe is. Folytatódtak az Enyeden kívüli bemutatók. Már 
szót ejtettünk a kezdetről, de érdekes színfoltjai voltak a millennium utáni ön-
képzésnek a diákkonferenciákon való részvételek és látogatások is.   

Erdély több magyar középiskolás tanulója vehetett részt idén a Tudomá-
nyos Diákkörök első konferenciáján, amelyet Monoron, a József Atilla Gimná-
ziumban, illetve Budapesten, a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban tar-
tottak november 18–22 között, ahol Brassóból is voltak résztvevők. Erdélynek 
a pálmát a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium református tagozatán tanuló 
csángó diáklány, a XII. osztályos Buda Éva Emese hozta el, aki a néprajz sza-
kon I. díjat nyert Hétfalusi hagyományok családom emlékezetében című dolgozatával. 
A kérdésre, hogy mit jelent számára a díj, így válaszolt: „Nagyon örvendek neki, 
úgy érzem tettem valamit a családomért, népemért.” A dolgozatot a III. Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konferencián is bemutatták (2000. december 8–9.), 
ahol dicséretet kapott. Felkészítő tanár: Bakó Botond. 

2000-ben a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Líceumban megrendezték a 
Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedőt és az erdélyi magyar Líceumok 
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tanulóinak tudományos ülésszakát. A Bethlen Kollégium csapatából ezen a 
megmérettetésen tizenketten kaptak valamilyen díjat vagy dicséretet. A kísérők 
saját költségükön utaztak a helyszínre (Fodor Ildikó, Letanovszky Annamária, 
Dvorácsek Ágoston).  

A Fenichel-kör kétszer mutatkozott be a tíz éves múltra tekintő hagyomá-
nyos Áprily-esteken. 2011-ben volt az első bemutató, ahol a körvezető tanár 
(Dvorácsek Ágoston) tartott összefoglalót, és többek között megjegyezte, hogy 
az eltelt idő alatt a kör tagjai tartalmas, munkákkal emelték a Kollégium tekinté-
lyét, pl. Krizbai Ágnes, Maxim Orsolya, Györke Zsuzsanna, Turzai Orsolya 
révén. A bemutatón az enyedi törzsközönség előtt többek között felléptek dol-
gozataikkal: Boca Paula, Székely Krisztina, Demény Norbert. Másodszor 2015. 
február 24-én ismertették az Áprily-esteken a Fenichel-kör aktuális eseményeit. 
Temesváron, a Bartók Béla Líceumban a természettudományi és informatikai 
vetélkedőn a tizenkét kiosztott díjból hatot az enyedi diákok kaptak. A ver-
senyzők Szőcs Ildikó és Dr. László Enikő vezetésével vettek részt a nagysikerű 
összesítésen. 

Szőcs Ildikó igazgató így jellemezte a munkát: „A tehetséggondozásban 
résztvevő tanárok, tanulók száma növekszik, vannak, akik délutánonként tu-
dományos problémákon törik a fejüket, vagy éppen gitároznak, esetleg a cser-
készmozgalomban vesznek részt. A szülők mindenben jó partnerek, az iskola 
pedig a Bethlen Alapítványon keresztül segít, támogat. A rendszer tehát műkö-
dik, nem kis hasznára az iskola újkori hírnevének.” Egy kiragadott példa nyo-
mán idézzük Krizbai Ágnes volt tanulónkat, aki jelenleg az USA-ban dolgozik, 
és amikor hazalátogatott, önképzőköri emlékeiről a következőket nyilatkozta: 
„Ez arra volt jó, amit egy zárt kerítés mögött álló kisgyermek nyerhet egy szék-
kel, amit alátolnak, és amelyre fel tud állni, és ki tud tekinteni a világba.” Ebben 
a példában saját sorsa is benne van, aminek a sikeréhez egy jó adag bátorság is 
kellett.   

Aranyosszéken is többször jártak tanulóink. 2012. márc. 21-én három tanu-
ló mutatkozott be munkáival. Csíki Csilla: Gyergyóditró és környéke népi mestersége és 
azok eszközei; Nagy Kinga: A torockói népviselet egy darabjának a híres piros csizmá-
nak a bemutatása; Bakó Boglárka: .Az első Magyar Természettudományi Múzeum her-
báriuma. Ez utóbbi dolgozatból idézünk: „Az iskolám múzeumában levő herbá-
riumra egy 2011-ben meghirdetett biológiai témájú diákpályázati kiírás hívta fel 
a figyelmemet és keltette fel az érdeklődésemet. Ennek a gyűjteménynek a tör-
ténete közvetlenül kapcsolódik az iskola és múzeumának történetéhez és tudós 
tanárainak munkásságához”.  

A Kollégium diákjai rendszeresen részt vettek a Tudományos diákkörök 
(TUDEK) konferenciáin. A VII. Konferenciát (2009) Nagyenyeden tartották, 
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amelyen Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, Nagyváradról és Székelyudvar-
helyről, valamint Nagyenyedről vettek részt jeles diákok. A tizenöt évre vonat-
kozó első összesítő statisztikák szerint, amit Dvorácsek Ágoston készített el, a 
kör diákjai a Művelődésben (Kolozsvár) 23 cikket, illetve tanulmányt jelentettek 
meg, a Könyvesházban (Kolozsvár) egyet, a Természet Világában (Budapest) 45-
öt, míg a Géniuszban (Kolozsvár) 14-et. A díjak összesítése szerint: Romániában 
52 díjat szereztek az enyedi diákok, míg Magyarországon 120-at. A számok 
önmagukért beszélnek.  

2014 márciusában az MTA nagytermében a Természet Világa folyóirat 23. 
alkalommal rendezte meg a diáktudományos munkában kiválóan szereplő tanu-
lók kitüntetését. A Bethlen Gábor Kollégium diákjai 2000-től rendszeresen je-
len voltak ezeken a rendezvényeken. Eddig összesen 41 díjat, különdíjat és di-
cséretet hoztak haza. Ebben az évben 24 diákot tüntettek ki, amiből 15 díj az 
erdélyi tanulókat illette meg (Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, 
Nagyenyed). A „Kultúra Egysége” nevű szekcióban az első helyet kapta Farkas 
Orsolya (2013, XII. o.) és Antal Andrea (XII. B o.). Dvorácsek Ágoston kör- és 
témavezető tanár tizenegy alkalommal kapta meg a legeredményesebb felkészí-
tő tanári oklevelet. Az iskola könyvtára a Természet Világa szerkesztőségétől a 
folyóirat negyvenévnyi példányait kapta meg ajándékba. 

  
Összegzés helyett (2015) 

 
Az önképzés története szerves része a Bethlen Kollégium csaknem négy 

évszázados históriájának. Együtt élt és némult el többször a helyenként fel-alá 
hullámzó iskolatörténettel. A „dermesztő időszakokban” valahol a hamu alatt 
parázslott, majd lángja magasra lobbant, amikor eljött az éltető, melengető le-
hetőségek kora. A hagyományokkal a tarsolyában úgy újult meg, mint a termé-
szet a tavaszi ébredés időszakában. Igazán csak most kezdjük látni a ’90-es éve-
ket, a maguk valóságában, a sikeres és elhaló kezdeményezésekkel együtt. Az 
önképzésről szóló, 224 év történetét (1791–2015) átfogó írás nem lehet teljes, 
de merem remélni, hogy hézagpótló, réseket tömítő és igazra törekvő.  

Demeter József – volt tanítványunk – könyvében (2012), amit több szerző 
írásából állított össze a tehetséggondozásról, Feldmár Andrást idézi: „A legjobb 
mód, ahogy az ember tanul, az utánzás. A mimesis. De csak azokat akarjuk 
utánozni, és csak azokat tudjuk utánozni, akik cselekednek. Aki beszél, azt nem 
lehet utánozni, mert ha utánzol valakit, aki beszél, akkor csak beszélsz. (…) 
Tanulni valakitől csak úgy lehet, ha az a valaki cselekszik. És nem csak cselek-
szik, hanem örömmel csinálja azt, amit csinál, és boldogságot sugároz.”   
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A szerző az „ébredő” időszakban (1991–1996) volt a Kollégium tanítókép-
zős diákja, a sokrétű kezdeményezések korában. A kijelölt „mentorok” (taná-
rok) között akadtak, akik sokat beszéltek, magyarázkodtak, veszekedtek, de 
akadtak többen olyanok, akik cselekedtek is. Ekkor támadt fel szunnyadó ál-
mából az ún. „falak nélküli iskola”, az önképzés. Volt, aki észrevette és bekap-
csolódott, volt, aki nem akarta, vagy nem is vett tudomást róla. Az említett 
szerző olyan osztályba járt (1991–1996), ahol sok minden történt, ami beleillik 
az önképzés tárgykörébe. Talán ez volt az egyik szikra, hogy olyanná lett több 
társával együtt, amilyen: küzdő, alkotó, cselekvő ember. 
 

Köszönetemet fejezem ki azoknak a kollegáknak, akik az 1990 utáni ada-
tokkal töltötték ki az űröket: Bakó Irén, Bartha Melinda, Dvorácsek Ágoston, 
Fórika Éva, Ferenc Sándor, Kónya Tibor, Turzai Melánia, Szőcs Ildikó és má-
sok.  

 


