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Beke Ibolya

Tankönyvek emlékezetpolitikája

Énkép és ellenségkép a XX. századi román és magyar 
történelemtankönyvek retorikájában

A kutatás során a Romániában és Magyarországon 1918–1989 között megjelent 
történelem tankönyveket elemzem, célom – áttekintve valamennyi tankönyv 
valamennyi kiadását – a tankönyvi diskurzus alakulásának vizsgálata.1 Jelen ta-

nulmány ebbe a munkafolyamatba kíván betekintést nyújtani.
Az összehasonlító elemzés során a többségi nemzet (román, magyar) kollektív én-

képének (ki)alakítását kutatom olyan témák mentén, mint a nemzet és a nemzetállam 
születése, nemzeti kultúra, hősök panoptikuma, a nemzeti kisebbségek megjelenítését 
követem a tankönyvi szövegekben és illusztrációkban (együttélés kérdése, nemzeti ki-
sebbségek kultúrája, a tankönyvi szövegek retorikája).

Miért a tankönyvek? Bevezetés és témaválasztás
„A tudás és hatalom bonyolult viszonyának letükrözői. A történelem tankönyvek, 

mint a valóság társadalmi építményei, művelődéstörténeti leletei, a kollektív emléke-
zet forrásai, mester narratívái, a nemzetállamok önéletrajzi megnyilvánulásai, állandóan 
a kritika fi gyelmébe kerülnek” – állapítja meg Repoussi és Tutiaux-Guillon a Nemzet-
közi Történelemdidaktikai Társaság 2009-es kongresszusán elhangzottakat summázva. 
(Repoussi – Tutiaux-Guillon, 2010, 157, saját ford.)

A tankönyv kordokumentum: nemcsak a történészek, hanem a politikum által is hi-
vatalosan elfogadott tudás és értékek hordozója, közvetítője, az ideológiai nevelés eszkö-
ze, közösségteremtő, szocializációs eszköz. Jelen kutatás a tankönyvekre2 kizárólag mint 
a kollektív emlékezet dokumentumaira és mint az államhatalom manifesztációra kíván 
fókuszálni.

A tudomány állása a tankönyvkutatás területén
Európában a tankönyvkutatás igénye a 19. századi békemozgalmak keretén belül 

merült fel. Már akkor tisztában voltak azzal, hogy a tankönyvek, akár a szerzők szándéka 

1  A kutatás a BBTE Népesedés- és a Kisebbségtörténet doktori iskola keretében zajlik.
2  A tankönyv fogalmi meghatározására lásd Karlo vitz János: Tankönyvi, tankönyvelméleti alapfogalmak 

és Toth Szilárd: Kompetenciaorientált történelemtanítás.
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ellenére is, nemzeti előítéletek, ellenségkép kialakítói vagy negatív sztereotípiák megerő-
sítői lehetnek. (Dárdai, 1999, 44.)

A második világháború után nagy lendületet kapott a tankönyvrevíziós mozgalom 
az UNESCO égisze alatt, deklarált cél a tankönyvek megjavítása, a nemzetközi megbé-
kélés. (Dárdai, 2005, 120–121.) Elsősorban német és francia területeken kezdték el vizs-
gálni a közoktatás és a tankönyvek társadalomra kifejtett hatásait.3

Jelen pillanatban a legnagyobb nemzetközi kutatóintézet, a Georg Eckert Institut 
für Internationale Schulbuchforschung (Braunschweig) tankönyvgyűjteménye 180.000 
kötetet tesz ki. A 2016–2021-es időszakban a GEI nemzetközi munkacsoportjai a digi-
tális bölcsészet, információtudomány, médiaoktatás az iskolában, társadalmi polarizáció 
és kohézió, nevelés a posztdigitális korban, tudás/hatalom, vallási pluralizmus, oktatás a 
mediatizált közösségben témákban kutatnak.

Több ö nálló publikáció jelent meg Romániában, történeti jellegű tankönyvkutatá-
sok is, de olyan összehasonlító elemző munka, amely 70 év magyarországi és romániai 
tankönyvirodalmat átfogná, még nem jött létre.

Romániában tankönyvkutatással Mirela-Luminița Murgescu foglakozik, az Istoria 
din ghiozdan. Memorie și manuale școlare (Mugurescu, 2004) az 1990 után megjelent 
történelem tankönyveket elemzi, arra mutat rá, hogy a román nemzeti identitás, a Ro-
mániában élő nemzeti kisebbségek, a nacionalizmus/európaiság mint témák, milyen 
mértékben és hogyan vannak jelen a tankönyvi tartalmakban.

Mihai Stelian Rusu szociológus arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan rea-
gált a román történelemtankönyvek narratívája a XIX. századi nagy eseményekre – egye-
sülés, függetlenségi háború – (Rusu, 2015a), és hogyan funkcionáltak Romániában a tör-
ténelem tankönyvek mint nemzeti és politikai közösségteremtő eszközök (Rusu, 2015b).

Simona Szakács-Behling, a fentebb említett Georg Eckert Tankönyvkutató Intézet 
kutatója, a Media in Schools munkacsoport tagja, a tankönyvek európaiságának témá-
jában számtalan tanulmány szerzője Mihai Stelian Rusuval közös tanulmányban a mo-
narchiabeli és ötvenes években kiadott román ábécéskönyvek összehasonlító elemzését 
végezte el, ugyanakkor összehasonlító elemzést publikált az 1979-ben és a 2000-ben 
megjelent tankönyvekről a mi, románok/ők, idegenek törésvonal mentén.

A 2000-es években megjelent Toth Szilárd több munkája a romániai történelem-
tanítás helyzetéről, de ezekben módszertani szempontból elemzi az 1989 utáni helyzetet 
(Toth, 2012; Toth, 2017).

Orbán Zsolt Az első világháború a romániai történelemkönyvekben címmel publikál-
ta tankönyvelemző munkáját, ebben az 1990 utáni tankönyveket veszi górcső alá (Or-
bán, 2005). 

3  A tankönyvkutatás történetéről részletesebben lásd Dárdai, Dévényi, Márhoff er és Molnár-
Kovács Tankönyvkutatás külföldön kétrészes tanulmányát: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.
hu/2015/07/dardai-agnes-devenyi-anna-marhoffer-nikolett-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-
tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/; https://epa.oszk.hu/01900/01954/00016/pdf/EPA01954_
tortenelemtanitas_06_01_02_DDMMK.pdf 
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A kutatás tárgya
Jelen kutatás a tankönyveket történelmi forrásként kezeli, azok összehasonlító elem-

zésére (kvalitatív és kvantitatív összehasonlító elemzés) törekszik, azt vizsgáljuk, hogyan 
alakult a közösség kollektív énképének (ki)alakítása a tankönyvek által. A vizsgálat tár-
gyát a tankönyvi interpretációk és azok változásai, az egyes korszakokra jellemző temati-
kai súlypontok képezik.

Munkamódszer

A vizsgálat során a Dévényi Anna és Gőzsy Zoltán pécsi történészek, tankönyvku-
tatók által kidolgozott módszert alkalmazom, úgy gondolom, hogy ez a történeti jellegű 
tankönyvkutatásra, a tankönyvi szövegek dekódolására leginkább alkalmas. (Dévényi–
Gőzsy, 2014, 145–166.) Ezzel a módszerrel lehetséges elemezni, összehasonlítani azo-
nos forrástípuson belül egy-egy téma/altéma (esetünkben: többség és kollektív énképe; 
kisebbségek és /vagy idegenek) tárgyalását, felvázolni, hogyan konstruálódott a tankönyvi 
diskurzus, hogyan változott egy-egy történelmi esemény, szereplő értékelése, bemutatá-
sának módja a hatalom céljainak megfelelően, hogyan működött a történelem tankönyv 
mint instrumentum regni a XX. századi Romániában és Magyarországon. 

Egyrészt a vizsgálat során:
1. Át kell tekinteni a tankönyv keletkezési körülményeit (a korszak politika-, mű-

velődés- és társadalomtörténetét), ugyanakkor célunk a tankönyvi tartalmakat az adott 
korszak és az azt megelőző időszak szakirodalmának kontextusában vizsgálni.

2. Meg kell ismernünk a vizsgált korszak oktatáspolitikai törekvéseit, nevelésfi -
lozófi ai sajátosságokat (források: jogszabályok, parlamenti viták jegyzőkönyvei, okta-
táspolitikusok által publikált írások, szaksajtóban megjelent vélemények, 1948 után az 
állampárt dokumentumai).

3. Figyelnünk kell a szerző(k) kilétére – ismernünk kell történészi munkásságát, 
tankönyvírói, politikai tevékenységét, politikai elkötelezettségét, ha van. 

4. Figyelembe kell venni a megrendelőhöz, kiadóhoz kapcsolatos 
háttérinformációkat – annak szándékait, elvárásait. Ismernünk kell: 

5. a tankönyv célközönségét (korosztály, iskolatípus, nemzeti kisebbségek számára 
készült tankönyvek) 

6. a tantervi követelményeket
7. strukturális hangsúlyokat a korszak történelmi realitásának, az oktatáspolitikák 

vagy akár társadalmi elvárások függvényében. (Premissza: A különböző korszakok tan-
könyvei más témákat preferálnak).

A kutatás szempontjából nem csak a tematikai súlypontok fontosak (például pa-
rasztfelkelések a kommunista diktatúra idején megjelent tankönyvek esetében), de a ki-
hagyások, a szelektálás szempontjai is (például, a marxista történelemoktatás szellemé-
ben íródott tankönyvek nem tesznek említést a Besszarábiában élő románokról vagy a 
baráti államok területén élő magyar kisebbségekről).

Másrészt, vizsgálat alá vesszük az egyes témák, leckék tankönyvi megvalósulását:
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1. A téma súlyát, pozícióját (terjedelem, kvantitatív elemzés) a tankönyvön belül 
és a többi részegységhez képest, esetleg háttérbe kerülése. (Például az 1979-es, Ștefan 
Pascu által szerkesztett tankönyvben a román nép és nyelv kialakulása a teljes tankönyv 
10 %-át teszi ki, míg az 1952-es, Mihai Roller által szerkesztett tankönyvben ilyen lecke 
egyáltalán nincs, ez jelzi a kommunista doktrína erős nacionalista irányváltását Romá-
nia vonatkozásában.)

2. Az egyes tankönyvi leckék, témák súlyát (kvalitatív elemzés) 
3. Az egyes eseményekhez társított ideológiai üzenet az iskolai tankönyvekben 

(Az említett 1952-es tankönyvben a román függetlenségi háború kapcsán a 11. oldalon 
a román király egyetlenegyszer kerül megemlítésre a következőképpen: „A román tőkés 
és földbirtokos-osztály, élen Károly királlyal, felelős azért, hogy a román katonák felsze-
relés és fegyver nélkül voltak kiküldve a frontra.”4 (Roller 1952, 408–421, 418.) Az 1988-
as tankönyvben már I. Károly az orosz katonai vezetőkkel közös fotón is megjelenik, a 
tankönyv pedig nem véletlenül (gondoljunk Nicolae Ceaușescu Moszkvától független 
politikájára!) a Miklós herceghez írt levelének azt a részét idézi, hogy: „A császári had-
sereggel való kapcsolatban a román hadseregnek meg kell őriznie egyéniségét és külön 
vezetés alatt álló egységét.”5 (Hurezeanu 1988, 115–116.)

4. Az egyes események tárgyalásának logikáját, ok-okozati összefüggéseit
A tankönyvi tartalmakban az ok-okozati összefüggések a szakirodalomhoz képest 

karakteresebben jelennek meg, a terjedelemi korlátok miatt súlyos, tömör kijelentések 
kerülnek be e tankönyvi szövegekbe, a célközönség életkori sajátosságai leegyszerűsítő 
ábrázolásmódra készteti a szerzőket (Dévényi és Gőzsy, 201 4, 151.), például a középis-
kola III. osztálya számára készült tankönyvben a trianoni békeszerződés kapcsán: „El-
lenségeink kezébe jutottak aranybányáink és gyönyörű erdőségeink. Régi városainkban 
ma idegen kézben van a hatalom”, vagy a 48-as forradalom tárgyalásakor: „Hazánk erő-
södését nem jó szemmel nézték az ország ban lakó nemzetiségek. Ők is függetlenségre 
kezdtek törekedni, sőt fellázadtak az új magyar kormány ellen. Különösen a szerb és 
oláh vidékeken szörnyű kegyetlenségek történtek. A hegyekből összetódult a műveletlen 
oláhság, megrohanta a városokat és borzalmas kegyetlenkedéssel irtotta a magyart. A 
menekülő lakosság a katonaságnál keresett védelmet, de sok esetben nem talált, mert 
a bécsi udvar titokban támogatta a nemzetiségek törekvéseit.” (Ember, 1926, 142, 127.)

5. A tankönyvi tartalmak elemzésekor arra is tekintettel kell lennünk, hogy az egyes 
leckéken belül milyen aspektusok vagy történeti szereplők kerülnek előtérbe vagy hát-
térbe a korszak során vagy hogyan változik egyes szereplők megítélése az idők során 
(például fentebb I. Károly megítélése a kommunista korszak tankönyveiben).

Ezen felük nagy jelentőséggel bír 
a. A didaktikai eszköztár elemzése: képek, ábrák, források, feladatok – milyen 

funkcióval bírnak, milyen érzelmeket váltanak ki.
4  „Burghezia și moșieria română, în frunte cu regele Carol, poartă răspunderea pentru faptul că 

ostașii români au fost trimiși pe front fără echipament, fără armament.”
5  „În raporturile sale cu armata imperială, armata română va trebui să-și păstreze (...) individualitatea 

sa și unitatea sa de comandă.”
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b. Megfogalmazás, jelzők, értékítéletek, hangulati, érzelmi elemek (szöveg, mel-
lékletek elemzése).

A kutatás értelmezési kerete
1. Tematikus dimenzió:
1. a többség kollektív énképének (ki)alakítása a tankönyvek által. Altémák: a nemzet 

és a nemzetállam születése, a nemzeti kultúra (jellemző vonásaira való tankönyvi utalá-
sok), hősök panoptikuma

2. a nemzeti kisebbségek megjelenítése a történelem tankönyvekben (együttélés 
kérdése, a kisebbségek kultúrája, a pozitív / negatív ábrázolásmód)

3. világtörténelmi motívumok a nemzet történelmét feltáró tankönyvekben

2. Kortörténeti, oktatáspolitikai, tankönyvtörténeti kontextus
1920–1947 között
A tankönyvek helyes értelmezéséhez, a szövegek dekódolásához elengedhetetelen 

a keletkezési körülmények ismerete: „Legendás hőstetteikkel a háború alatt, végig, 
Besszarábia védelmében az orosz bolsevikekkel szemben, szakadatlanul visszaverve a 
Budapestre befészkelődött magyar kommunisták betöréseit […] a román falusi emberek 
oly sok hitről és vitézségről tettek bizonyságot […] A parasztság földhözjuttatása ma bel-
ügyünk fő feladata, fontosabb akár a közigazgatás egyesítésénél is.” (Iorga, 1920, 459.)6 A 
fentiekben a tankönyvszerző, neves román történész, a közelmúlt eseményeinek bemu-
tatása során, a háborús hősiesség ürügyén (a magyar kommunista veszélyt is felidézve) 
az esedékes agrárreform szükségességére fi gyelmeztet.

Az 1923-as alkotmány Romániát, mint tudjuk, egységes nemzetállamként határozta 
meg, de valójában különböző államkeretek között, más kulturális, civilizációs környe-
zetben kifejlődött nemzetrészeket foglalt magában, ehhez járult még az összlakosság 30 
százalékát kitevő kisebbségi népcsoportok integrálásának problémája is. A román kor-
mányoknak a legtöbb fejtörést a kompakt csoportokban élő magyarság okozta magas 
számaránya, a románnál urbanizáltabb jellege miatt, é s mert az anyaországi közvéle-
ménnyel együtt súlyos igazságtalanságnak tartotta a trianoni békeszerződést.

A fentiek ismeretében azzal a premisszával kezdtük kutatásunkat, hogy a két világ-
háború közti időszakban a nemzeti kisebbségek ellen irányuló kulturális off enzíva mel-
lett a román nemzeti közösség megteremtésének feladata érvényesül az oktatáspolitiká-
ban, majd a tankönyvi szövegekben. „Annak tudatában, hogy egy nemzet felemelkedése 
szempontjából milyen nagy jelentőséggel bír a kultúra”7 (Brătianu, 1926, 27), a Nemzeti 
Liberális Párt oktatáspolitikájának főbb irányvonala az iskolarendszer egyesítése, egysé-
gesítése és a tanult román középosztály létrehozása. „Az iskola előszöris a román kultúra 

6   „Prin isprăvile legendare pe care le-au îndeplinit în tot războiul, prin apărarea Basarabiei de bolșevicii 
ruși și prin răspingerea necontenită a incursiunilor făcute de comuniștii unguri, aciuați la Budapesta […]  
sătenii români au dovedit atâta credință și vitejie […]  Împământenirea țerănimii e scopul de căpetenie al 
vieții noastre interne astăzi, mai presus chiar decât unifi carea administrativă...”

7  „Convins de marea însemnătate pe care o are cultura în ridi carea unui popor…”
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és élet irányában ébressze fel a nemzeti öntudatot, a nemzet életerejét és ellenállását min-
den külső és belső ostrommal szemben sokasítsa meg, ezzel biztosíthatjuk számunkra 
az új Románia államhatárainak tartós birtoklását.ˮ8– írja az oktatáspolitikát meghatá-
rozó és a tanügyi reformot végrehajtó Constantin Angelescu liberális tanügyminiszter. 
(Anghelescu, 1926, 6.)

„Csonka Magyarország” történelem tankönyveit ezzel szemben a területi vesztesé-
gek, gazdasági talpra állás, revíziós külpolitika, a korszakra jellemző irredenta kultusz 
és a „nemzeti irányú műveltségre” törekvő oktatáspolitikák fényében kell vizsgálni. Már 
1919–20-ban Haller István beszédeiben megjelent az értékes faj és kultúrfölény gondola-
ta: „mi értékes faj vagyunk, amelynek létezése és boldogulása az egész világnak érdeke 
[…]  mindent el kell követnünk, s minden áldozatot meg kell hoznunk, hogy azt a kul-
túrfölényt, melyben a hódítókkal szemben vagyunk, feltétlenül megtartsuk, sőt a lehető-
ség szerint minél rapidabb mértékben emeljük”. Véleménye szerint be kell bizonyítanunk 
a világnak, hogy igazságtalan békével nem lehet „egy kulturáltabb fajt egy kulturálatla-
nabb faj alá tartósan rendelni”. (idézi Mann, 1997, 204.)

A Horthy-korszak jelentős oktatáspolitikusa Klebelsberg Kunó, hozzá kapcsolódik 
a neonacionalizmus és kultúrfölény gondolata. Véleménye szerint „A Trianon utáni Ma-
gyarországon a kultusztárca egyben honvédelmi tárca is”, hiszen a kultúrfölényben látta 
a lehetőséget arra, hogy „egyszer, megengedett eszközökkel, az elveszítettet visszaszerez-
zük.” (idézi Mann 1997, 208.)

A Trianon utáni Magyarország korhangulata és a revanseszmében gyökerező 
oktatáspolitikák pedig így képződnek le a tankönyvi szövegekben: „A csonka, de faji-
lag egységesebb Magyarország a legnagyobb hála érzésével fogja megőrizni az emlékét 
most is az egységes haza vitéz fi ainak, kik visszaverték a haza testétől az ellenséget, hírt, 
dicsőséget szerezni iparkodtak nemzetöknek, harcoltak épségéért, fennmaradásáért, 
igazságáért az igaz erkölcs és műveltség nevében. És hűen kitart hagyományai mellett, 
igazsága őrzését Istenre bízza, nem csügged és dolgozni fog, hogy hit és erkölcs a jövő-
ben is segítse a magyart és visszaadja neki teljes, jogos örökségét.”  (Lovcsányi, 1922, 
176.) A nemzeti integritás, igazságos restitúció és az Istenbe vetett hit mellett megjelenő 
kulcsszavak: igaz erkölcs, műveltség. Az általunk áttekintett valamennyi tankönyv min-
denikének zárógondolata a területi revízióba vetett hit nyomatékosítása.

Az általunk áttekintett tankönyvek mindegyike a románsággal való együttélés kriti-
kus pillanatait preferálja, annak negatív aspektusát kendőzetlenül és egysíkúan ábrázolja, 
így például az 1848-as forradalom kapcsán „Erdélyben az oláhok föllázadtak s a magyar-
ságra rontottak. Zalatna és Abrudbánya magyar népét kiirtották” (Lovcsányi, 1922, 134), 
vagy „...az osztrákok védelme alatt az oláhok tatárdúláshoz hasonlóan pusztították a ma-
gyarokat” (Havas és Lóránd, 1928, 106.) és „Hazánk erősödését nem jó szemmel nézték 
az országban lakó nemzetiségek. Ők is függetlenségre kezdtek törekedni, sőt fellázadtak 

8  „... școala în prima linie, trebuie să trezească conștiința națională, la cultura și viața românească și să 
sporească puterile de viață și de rezistență ale neamului, la toate asalturile din afară și dinlăuntru, asigurând 
astfel trăinicia stăpânirii noastre în nouile granițe ale României.”
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az új magyar kormány ellen. Különösen a szerb és oláh vidékeken szörnyű kegyetlensé-
gek történtek. A hegyekből összetódult a műveletlen oláhság, megrohanta a városokat és 
borzalmas kegyetlenkedéssel irtotta a magyart.” (Ember, 1926, 127.) 

Nagyromániában ugyanaz a tendenciózus fogalmazásmód érhető tetten a történe-
lem tankönyveken az 1848-as forradalom kapcsán: „A magyarok […] pedig mindenkit 
provokáltak. Ausztriával civakodtak, Horvátország ellenük volt, a románok fölött zsar-
nokoskodtak, mert fegyvertelenek voltak. Öltek, akasztottak, erőszakkal besoroztak […] 
Abrudbánya hegyeiben viszont a mócok ellenálltak a magyaroknak, Avram Iancunak, a 
hegyek hősének vezetésével Bokajfelfalunál legyőzték őket. Ezekben a harcokban a he-
gyek között, árulás miatt meggyilkolták Buteanut, de a románság ellenállása nem töre-
tett meg.”9 (Floru, 1923, 203–204.) Szintén nem a magyar kisebbség iránti elfogadás és 
tisztelet propagálója a felső elemis tankönyv: „Az erdélyi román nép tovább szenved-
te a magyarok nehéz elnyomását. Semmiféle joga nem volt, csak tartozása saját orszá-
gában, amit idegenek bitoroltak. […] A veszély aznap nőtt, mikor a kolozsvári Diéta 
elfogadta Erdély egyesülését Magyarországgal. Ez a román nemzet halálos ítélete volt. 
(...) Május 3/15-én több mint 40 000-en jöttek el Simeon Bărnuțiu és Avram Iancu hí-
vására a Balázsfalva melletti síkra, amelyet azóta is a Szabadság Mezejének hívunk […] 
a jobbágyság és a dézsma felszámolását, a közigazgatásban a román nyelv használatát, 
román iskolák megnyitását falvakon és városokon, valamint egy román egyetem meg-
nyitását követelték […] A magyarok szörnyű támadást indítottak. Akasztottak, lelőttek, 
sok románt élve égettek el; nőket, gyerekeket, öregeket nem kíméltek. Kevesebb mint két 
hónap alatt 4000-en estek el. A románok is megmozdultak; előbb kisebb támadásokat 
indítottak a magyarok ellen, aztán nagyobbakat is.”10 (Tafrali, 1930, 212–213.)

A tankönyvek műfaji sajátossága, hogy időnként egyes kijelentések alapos felvezetés 
nélkül kerülnek be a tankönyvekbe, erős, tömör megfogalmazású mondatok, mondat-
sorok mintha elejtve lógnának a szövegben – ennek oka lehet az, hogy terjedelmi okok 
miatt az információk közt szelektálni kell, a teljes történelmet ok-okozati összefüggése-
ivel, az események mellékszálaival nyilván nem lehet belefoglalni a tankönyvi szövegek-
be, de indítéka lehet az is, hogy egy-egy ilyen elejtett mondat, tömör kifejezés kiválóan 

9   „Ungurii […] însă provocau pe toată lumea. Cu Austria se certau, Croația era contra lor, pe Români îi 
tiranizau, căci îi găseau dezarmați. Ucideau, spânzurau, îi recrutau cu deasila […] In munții Abrudului însă, 
Moții, conduși de viteazul munților, Avram lancu, au rezistat Ungurilor, i-au învins la Fântanele. In luptele 
acestea din munți, Ungurii au ucis prin trădare pe Buteanu,însă rezistența Românilor n’a fost înfrântă.”

10   „Poporul român din Transilvania continuă să sufere apăsarea grea a Ungurilor . El n’avea niciun 
drept, ci numai datorii în țara sa, cotropită de străini […] Primejdia se mări pentru Români în ziua când 
dieta din Cluj votă unirea Transilvaniei cu Ungaria. Erà condamnarea la moarte a națiunii românești […] 
În ziua de 3/15 Maiu, peste 40 000 de români răspunseră la chemarea lui Simeon Barnuțiu și Avram Iancu 
pe câmpia lângă Blaj numită de atunci Câmpia Libertății […] cerură desfi ințarea iobăgiei și a dijmelor, 
întrebuințarea limbii române în administrație, deschiderea de școale românești atât în orașe cât și în sate, 
crearea unei universități românești . Ungurii deslănțuiesc atunci o prigonire groaz nică. Spânzură, împușcă, 
ard de vii un mare număr de Români; chiar femeile, copiii și bătrânii nu sunt cruțați. In mai puțin două luni 
pier peste 4000. Românii se mișcă și ei; atacă pe Unguri mai întâiu în lupte mici, apoi în bătălii mai mari.”
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alkalmas a nemzeti ellenségkép megformálására vagy az otthonról hozott sztereotípiák 
megerősítésére. A két világháború közti tankönyvek esetében ez utóbbi helyzet áll fenn. 

1948 után
A második világháború után a magyarországi és romániai politikai hatalom ugyan-

olyan ideológiai alapon, Szovjetunió függésében áll, a kelet-közép-európai államokban 
megkezdődött a szovjet típusú szocialista rendszer kiépítése. A Moszkva által támogatott 
kommunista erők számára elengedhetetlen volt a társadalom ideológiai átnevelése, hi-
szen a rendszer támogatottsága, illetve legitimációja a diktatúra kialakulásának kezdetén 
gyenge lábakon állt. (Szabó, 2021, 61.)

A kommunista társadalomkép egyik mítosza a nemzeti kötöttségektől mentes in-
ternacionalista proletariátus megteremtése volt. A kelet-közép-európai térségben a ki-
sebbségekkel szemben igen diff erenciált nemzetiségpolitika érvényesült, a kisebbségi 
kérdésben megszűnt Magyarország védhatalmi pozíciója. Ugyanakkor a Szovjetunió 
elvárta a kelet-európai államoktól a nyílt diszkrimináció megszüntetését. (Bottoni, 2008, 
232–233.)

1948 a nagy ideológiai törésvonal az oktatáspolitikákban és a tankönyvi retorikában 
is: a két világháború közti nacionalista történelemszemlélet helyett az állampárt az ifj ú-
ság nevelését a „népi demokráciaˮ jegyében maga vette kézbe, mindkét államban meg-
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történik az iskolák államosítása és az állami kiadású egységes tankönyv, a történelemben 
az osztályharcos szemlélet bevezetése.11 

 „A népek nemzeti elkülönülése és ellentétei már a burzsoázia fejlődésével, a 
szabadkereskedelemmel, a világpiaccal, az ipari termelés és az ennek megfelelő életvi-
szonyok egyformaságával egyre inkább és inkább eltűnnek. A proletariátus uralma még 
inkább eltünteti majd őketˮ – szögezi le egy évszázaddal korábban a Kommunista Párt 
Kiáltványa. (Marx és Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, 1848, magyarul 
1896, 457).  

Az új idők szellemében Gheorghe Gheorghiu Dej a Szovjetunió Kommunista Pártja 
XXII. Kongresszusán tartott beszédében (Dej, 1961) a párt által szorgalmazott „a nem-
zetek közti béke és barátság iránti nagyszerű elhivatottságátˮ méltatta.12 A Román Nép-
köztársaság tanítóinak kongresszusán feladatként azt jelölte meg, hogy „nemzetek közti 
testvériség és felszabadítónk, a Szovjetunió iránti határtalan szeretet szellemébenˮ13 ne-
veljék a tanulókat. (Istoria: programa şcolară pentru clasele VIII–XI, 1952, 5.)

Ennek az oktatáspolitikának a tankönyvi leképződése Romániában a Mihai Roller 
által szerkesztett új történelem tankönyv (első kiadás 1947, vélhetően Moszkva), amely 
az osztályharc és az elnyomottak közti együttműködés szellemében interpretálja az egész 
történelmet, így például a Horea-lázadás során: „a magyar parasztok összefogtak a ro-
mán parasztokkal, és együtt kezdték a grófok (földbirtokosok) megbüntetését.”14 (Roller, 
1952, 274–288, 282. – saját ford.) A fentebb idézett szövegrész kiemelten jelenik meg a 
leckében, hangsúlyozva, amit kell: hogy az igazi konfl iktusok nem vertikálisan, a külön-
böző nemzetek közt, hanem horizontálisan, a társadalmi osztályok (kizsákmányolók/
kizsákmányoltak) közt húzódtak már a múltban is. Az 1848-as forradalom kapcsán a 
nemzetiségi konfl iktusok és polgárháborús állapot tárgyalásának, feloldásának dilem-
máját is sikerült megoldani: aki „semmibe vette a román nemzetet”, az a magyar tő-
késosztály („A magyar tőkésosztály az osztrák iga alól akart szabadulni, de ugyanakkor 
a  nemzeti jogokat a románságnak, szerbeknek és horvátoknak megtagadta”)15, román 
részről pedig, aki kezdettől a magyar forradalom elleni harc támogatója, az Andrei Șa-
guna érsek (!), aki a „bécsi palotához kötődött.”16 (Roller, 348, 349.)  A magyar és román 

11  Romániában az egyházi iskolák államosítása gyakorlatilag kiteljesítette a két világháború közti 
iskolapolitikát, amely az egyházi iskolákat igyekezett korlátozni, ugyanakkor előírta Románia történelmének, 
földrajzának az állam nyelvén való tanítását.

12  „... măreață chemare la pace și prietenie între popoareˮ , valamint  „... spiritul frăției între popoare, 
al dragostei nețărmuite pentru eliberatorea noastră, Uniunea Sovietică.ˮ

13  „... oameni […] educați în spiritul frăției dintre popare, al dragostei nețărmurite pentru eliberatoarea 
noastră, Uniunea Sovietică.ˮ

14  „Țăranii unguri s’au unit cu țăranii români și împreună au început să pedeapsească pe grofi  
(moșieri).”

15  „Națiunea română era desconsiderată prin această constituție. Burghezia maghiară voia să scape 
de sub jugul austriac, dar în același timp refuza să dea libertăți naționale Românilor, precum și Sârbilor ți 
Croaților.”

16  „legat cu palatul de Viena”  
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forradalmárok megosztottságáról Bécs és a „reakciós erők” tehetnek, számukra nincs fel-
oldozás, míg „Avram Iancu utólag beismerte a hibát, amit elkövetett”, Kossuth pedig, aki 
„kezdetben nem értette a románokkal való egyesülés szükségességét”, Bălcescu hatására 
„beleegyezett komolyabb engedményekbe”.17 (Roller, 354) A civil áldozatokról hallgat 
a tankönyv, vélhetően azért, hogy ne szítson nemzetiségi indulatokat, ne bántsa a tan-
könyvre jellemző, a társadalmi csoportokat összefogó és nemzeti közösségeket áthidaló 
összefogás retorikáját. 

1947 júliusában Iuliu Maniu letartóztatásával megkezdődött a politikai ellenzék 
(és az értelmiségi réteg) felszámolása. A Román Népköztársaság történelem tankönyve 
is a gyulafehérvári román nagygyűlés kapcsán igazi vádiratot fogalmaz meg a Romá n 
Királysággal való egyesülést kinyilvánító erdélyi román politikusok ellen: „1919 január-
jában a román csapatok bevonultak Erdélybe […] A Magyarországon kitört forradalom 
Erdélyben is megindította a felszabadulásért vívott harcot. Munkástanácsok alakulnak 
Erdélyben. Másrészt, a román tőkésosztály képviselőiből egy tanács alakul, ami a nemzeti 
gárdákra alapozva demagóg nacionalista izgatásba kezd azzal a céllal, hogy a forradalom 
lezajlását megakadályozza. A tanács december 1-re gyűlést hív össze Gyulafehérvárra. 
Egy azt megelőző tanácskozáson, a román nemzeti párt (sic!) vezetősége, Iuliu Maniu 
elnökletével, elhatározták, hogy Erdélyt saját hűbéri birtokukká alakítják. Ennek érdeké-
ben Erdély igazgatására egy kormányzótanács alakult, szebeni székhellyel. A gyulafehér-
vári gyűlésen a tömegek nyomására és a forradalmi megmozdulások miatt, ami Erdélyt 
is átfogta, a Kormányzótanács kénytelen volt kimondani néhány olyan demokratikus 
elvet, mint például: „Teljes nemzeti szabadság minden együttélő nép számára.”18(Roller, 
527–528.)

A hatvanas évektől a rendszerváltásig
1956 fordulópont Románia kisebbségpolitikájában – a román állam a forradalom 

tapasztalatából azt a tanulságot vonta le, hogy a magyar kisebbség minden engedmény 
ellenére Magyarországra továbbra is anyaországként tekint, és nem kíván integrálódni 
a román államba. Ha nem is jelent reális veszélyt az állam területi integritására nézve, a 
magyar közösséget mindenképpen megbízhatatlan elemként kell kezelni. (Bottoni, 2008, 
244.)

17  „Avram Iancu a recunoscut mai târziu greșeala pe care a comis-o.”, „nu înțelege la început necesitatea 
unirii cu Românii”, „consfi nți să facă concesiuni mai serioase.”

18  „În Ianuarie 1919, trupele române trec în Transilvania […] Revoluția care izbucnise în Ungaria a 
dezlănțuit și în Transilvania lupta pentru eliberare. Se formează în Transilvania comitete muncitorești. Pe de 
altă parte se alcătuiște un directoriu din reprezentanții burgheziei române, care se bizue pe gărzile naționale 
și face o agitație demagogică naționalistă cu scopul de a împiedica desfășurarea revoluției ungare. Directoriul 
convoacă pentru 1 Decembrie o adunare la Alba Iulia. Intr’o consfătuire prealabilă, conducătorii partidului 
național român, prezidat de Iuliu Maniu, hotărîră să transforme Transilvania într’o feudă proprie. In acest 
sens, se alcătui un consiliu dirigent, cu sediul la Sibiu, pentru administrarea Transilvaniei. La adunarea 
de la Alba Iulia, sub presiunea maselor și a frământărilor revoluționare care cuprinseseră și Transilvania, 
Consiliul dirigent fu obligat să proclame unele principii democrate, prinre care: Deplina libertate națională 
pentru toate popoarele conlocuitoare.”
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A nemzeti érzületet nem lehetett kiirtani vagy semmisnek tekinteni, ezért megfo-
galmazódik a szocialista patriotizmus doktrínája mint kompromisszum. (Rusu, 2015, 
269.) Az SZKP XXII. Kongresszusa, illetve a kongresszuson elfogadott pártprogram sze-
rint ,,a szocialista világrendszer kialakulásával a szocialista társadalom tagjainak haza-
fi sága a saját hazájuk és a szocialista országok közössége iránti odaadásban és hűségben 
ölt testet” – a szocialista patriotizmus valójában összeforr a proletár nemzetköziség esz-
méjével, megteheti, mert minőségileg különbözik a „burzsoá nacionalista hazafi ságtól” 
azáltal,  hogy „a szocialista világrendszer kiküszöböli a maga körében a hatalmi és nem-
zeti ellentéteket.” (Molnár, 1962, 1.)

Sztálin és Gheorghiu Dej halála után, a román-szovjet kapcsolat kihűlésével Ro-
mániában az iskolai tananyagba is egyre inkább visszakerült a nemzeti nézőpont. Amíg 
az 1948-as tanügyi törvény szerint az oktatás célja „a fi atal nemzedéknek a népi demok-
rácia szellemiségében való nevelése és a nép kultúrszintjének emelése ”19, addig 1968-ban 
„a haza és a nép, a békeideál és a haladó társadalmom iránti szeretet ápolása”20, 1978-tól 
pedig „a haza, a nép és a párt, a román nép múltja, a társadalmi és nemzeti felszabadí-
tó harca, az együtt élő nemzetiségek közös harca iránt, a munkásosztály, nemzetiségre 
való tekintet nélkül minden dolgozó forradalmi harca és a Román Kommunista Párt 
közös harca iránti szeretet ápolása.”21A nacionalista érzelmek inkubátorából az iskolának 
a homo sovieticus fészkévé kellett átalakulnia. (Rusu, 2015, 261).

A román történetírás kikerül Moszkva  befolyása alól, de erős kézben tartja a Ro-
mán Kommunista Párt, fő vezérvonalát a párt 1974-es konferenciáján Nicolae Ceaușescu 
pártfőtitkár eképp határozta meg: „népünk kétezer éves múltjának rendszerezett áttekin-
tése, kiemelve – a tudományos szocializmus szellemében – a széles néptömegek harcát a 
hosszú és nehéz társadalmi fejlődésben, a kizsákmányolás és társadalmi-nemzeti elnyo-
más és az idegen uralom ellen, saját létezésének védelmében, a szabadság és függetlenség, 
egy jobb, méltóságteljesebb életért.”22 (kiemelés tőlem, Programul PCR, 1975, 8, 27–34.) 
Mihai Stelian Rusu szerint a román nemzeti múlt legmisztifi káltabb változatának keretét 
fogalmazta meg: a román nép nagy nemzetiszocialista eposzában ezentúl a két világhá-
ború közti időszak nacionalista mítoszai a szocializmus mítoszaival vegyültek. (2015, 
301) 

19  „Educarea tineretului in spiritul democrației populare și ridicarea nivelului cultural al poporului” 
(Principii generale)

20  „Cultivarea dragostei lor față de patrie și  popor, față de idealurile de pace și progres social” 
(Principii generale)

21  „Cultivarea dragostei față de patrie, partid si popor, de trecutul de luptă pentru libertate socială și 
natională a poporului român, față de tradițiile comune de luptă împreună cu naționalitățile conlocuitoare, 
față de lupta revoluționară a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, 
a Partidului Comunist Român” (Principii generale)

22  „...o retrospectivă sintetică a existenței de două milenii a poporului nostru, reliefând – în spiritul 
socialismului științifi c – rolul maselor largi populare în lupta îndelungată și grea pentru progres social, 
împotriva exploatării și asupririi sociale și naționale, a dominației străine, pentru apărarea fi inței sale,a 
libertății și neatîrnării, pentru o viață mai bună, mai demnă.”
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1848 ismét új tankönyvi interpretációt kap: a balázsfalvi román népgyűlésen 40.000 
ember, zömében paraszt vett részt, akik azt skandálták: ,,Egyesülni akarunk a hazávalˮ. 
A magyar-román konfl iktus eszkalálódásának oka, hogy „mindenhol felerősödött az a 
meggyőződés, hogy Erdély már nem Erdély, hanem Románia […] Küldöttség ment a 
Diétához Bécsbe […], de a román köldöttségek a Balázsfalván megfogalmazott kérések 
megvalósulása nélkül tértek haza”. Civil áldozatokról a nyolcvanas években sincs szó, de 
„a parasztseregek, Avram Iancu vezetésével, hősiesen védik a Nyugati-havasok vidékét a 
nemesi hadsereg betörési kísérletei ellen”.23 (Hurezeanu, Smarandache és Totu, 1988, 48, 
57.)

Az ötvenes években mindkét államban a tankönyvi szövegekben következetesen 
mellőzött téma lett az első világháborút lezáró békeszerződések, nem esik szó a baráti 
államok területén élő kisebbségben élő magyarságról, vagy a Moldvai Autonóm Szovjet 
Köztársaságban élő román nemzettársakról. A nyolcvanas években Petric, A. és Ioniță, 
Gh. I. (1981) megemlíti a párizsi békeszerződéseket, de: „Az egységes állam megalaku-
lása (…) nem bizonyos diplomáciai tárgyalások eredménye és nem a Békekongresszus 
ajándéka, hanem a teljes román területeken élő széles néptömegek akarátának kifejezés-
re juttatása volt, a Békekonferencia semmi mást nem tett, csak jóváhagyott, jogi értelem-
ben, egy valós helyzetet. Erdély Egyesülése Romániával (sic!), amiről a gyulafehérvári 
nagy nemzetgyűlés döntött, az egységes román nemzetállam megalakulásának a folya-
matát zárta le, népünk évszázados egységálmának adva hangot.”24 (1981, 10.)

Magyarországon az 1949-ben megjelent Történelem a középiskolák II. osztálya szá-
mára című tankönyv a korábbi gyakorlattól eltekintve, az 1848-as forradalom során 
felszínre törő nemzetiségi konfl iktusok okait szélesebb összefüggésben: a Habsburg 
Birodalmon belül ható centrifugális erőkben, a 19. századtól egyre erősödő nemzeti-
ségi elszakadási törekvésekben („csehek, lengyelek, magyarok, románok stb.ˮ) látja. A 
Horthy-korszak tankönyveire jellemző, a nemzetiségekkel szembeni vádló, elmarasztaló 
hang helyett a magyargyűlölet okát a társadalmi egyenlőtlenségekkel magyarázza: „A 
Habsburg birodalom nemzetei között valóban voltak ellentétek. Különösen súlyos volt a 
helyzet Magyarországon. Magyarország, a soknemzetiségű Habsburg-monarchia egyik 
tagja, maga is soknemzetiségű ország volt. A magyar nagybirtokos uralkodóosztály, bár 
az egész monarchiában elnyomott helyzetben volt, a saját területén maga is elnyomta az 
ott élő nemzetiségeket […] A nemzetiségek viszont a magyar uralkodóosztályt azonosí-

23  „Pretutindeni s-a întărit convingerea că Ardealul nu  mai este Ardeal, ci România ...Dar delegațiile 
românești aveau să se întoracă fără a fi  obținut satisfacerea cererilor formulate la Blaj. (...) Curtea imperială 
habsburgică urmărea învrăjbirea celor două popoare, români și maghiari, ațățarea unuia împotriva altuia, 
în scopul de a slăbi forțele revoluționare […] Armatele țărănești, comandate de Avram Iancu, apără eroic 
regiunea Munților Apuseni împotriva  încercărilor armatei  nobiliare de a pătrunde în zonă.”

24 „Procesul de formare a statului unitar […] nu a fost însă  rezultatul unor tratative diplomatice, nu 
a fost un dar al Conferinței de pace, ci a constituit expresia voinței de unire a maselor largi populare de pe 
întreg teritoriul românesc, Conferința de pace nefăcând altceva decât să consfi nțească, pe plan juridic, o 
situație de fapt. Unirea Transilvaniei cu România, hotărâtă în cadrul adunării naționale de la Alba Iulia, 
a încheiat procesul de formare a statului unitar național român, dând glas năzuinței seculare de unitate a 
poporului nostru.”
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tották a magyar néppel, az úr-gyűlöletet a magyar gyűlölettel, és inkább a Habsburg ab-
szolutizmussal szövetkeztek, mint a magyarokkal.ˮ (Hanák, 1949, 148–149.) Az 1946-os 
tanterv még nyíltan elutasította a marxista történelemtanítást, de a világnézeti semleges-
ség feladása fokozatosan megtörtént.

Az 1950-ben megjelent, 57-ig érvényben levő tanterv szerint a történelemoktatás 
célja: „A magyar nép történetének áttekintése, összefüggésben az egyetemes történeti 
fejlődéssel – különös tekintettel az osztályok harcára és a magyar népnek az idegen el-
nyomók ellen folytatott küzdelmeire. A haladó és reakciós erők harcának megmutatása 
a magyar nép történelmében és az emberiség történelmében. Történelmünk haladó ha-
gyományainak megbecsülése, a magyar történelem haladó mozgalmai és a jelen közötti 
összefüggés feltárása. A Szovjetunió és a munkásosztály szerepének tudatosítása hazánk 
felszabadulásával és fejlődésével kapcsolatban. Szocializmust építő népi demokráciánk 
fejlődési irányának megértése és követése. Harc a sovinizmus maradványai ellen, szocia-
lista hazafi ságra nevelés.” (tantervek – Katona és Szabolcs, 2006, 20, 21, 27.)

1950-től a Magyar Kommunista Párt az 1848-as örökség kisajátítására törekszik a 
tankönyvi szövegekben is. Amíg Kossuth, Petőfi  és Táncsics emblematikus fi gurákká 
váltak, (Hermann, 2016, 72.) addig „Görgey és tiszttársai a magyar középnemesség jobb-
szárnyának voltak a képviselőiˮ (Heckenast és Spira, 1950, 135.), és „a Batthyány-kor-
mány mulasztásának tudható az, hogy Magyarország lakosságának nem-magyar töme-
gei nem hogy nem támogatták a forradalmat, hanem egyenesen szembefordultak veleˮ, 
emiatt tolódtak olyan „baloldali nemzetiségi politikusokˮ, mint például Avram Iancu 
„magyarellenesebb irányba.ˮ (Heckenast és Spira, 1954, 183.)25

A nemzetiségi kérdés a Kádár-korban sem tűnik el a tankönyvi szövegekből – felté-
ve, ha a XIX. századi eseményekről van szó: „…mivel a nemzetiségi területeken nagyobb 
volt a föld nélküli felszabadított jobbágyok száma, mint másutt, sőt Erdélyben ekkor 
még az úrbéri kérdések rendezése sem történt meg, követelték az úrbéri rendelkezések 
továbbfejlesztését is. Kívánságaikat május folyamán, egymást követő gyűléseken terjesz-
tették elő (…) Júliustól heves harcok törtek ki több nemzetiségi területen, s az indulatok-
tól fűtött összecsapások mindkét oldalon sok-sok ártalmatlan ember életét követelték. 
A kölcsönös sérelmek megnehezítették a megegyezést később is, amikor már mind a 
magyar, mind a nemzetiségi vezetők közül sokan felismerték, hogy közös érdek egymás 
segítése.ˮ (Helméczy, 1981,71.)

A korszak előrehaladtával egyre nagyobb teret kapott a tankönyvírásban a szak-
maiság (mind a pedagógia, mind a történettudomány szempontjából; megjelennek a 
munkáltató tankönyvek), de az ideológiai keret a Kádár-korszakban sem változott. A 
munkásmozgalom-történeti, -ideológiai vonatkozású anyagrészek kötelezősége megma-
radt, az 56-os forradalom elutasításában gyökerező rendszer tankönyvírója nem tartalmi 
megújulással, hanem tematikai szelekcióval dolgozik a hetvenes–nyolcvanas években is. 
(Herber, 2010.) A Magó Ottó János: Történelem és állampolgári ismeretek az általános 

25  Az 1962–80 közötti időszak általános iskolai történelemtanterve szerint cél oktatni: „az egyetemes 
és ezzel szerves egységben a magyarországi történelmi fejlődésútját  az  ember  kialakulásától  napjainkig. 
Adjon a tanulóknak alapfokú szocialista  állampolgári  ismereteket.”



MAGISZTER XIX. évfolyam. 2. szám. 2021/ TÉL

16

iskola 8. osztálya számára tankönyve 1988-ban is a tankönyvi szöveg 9,7% -át szenteli 
a Szocialista forradalom Magyarországon leckének (27–50),26 míg Magyarország terü-
letveszteségeiről, a nemzeti kisebbségbe került magyarokról csak röviden, az elveszített 
területek megnevezésének mellőzésével tájékoztat: „az új határok megállapításánál nem 
törődtek az ott élő emberek anyanyelvével, nemzetiségévelˮ (Magó, 1988, 57.), majd 
„amikor a német fasiszták megtámadták a Szovjetuniót, a magyar vezetők egy része ke-
reste a lehetőséget, hogy hazánk is belépjen a Szovjetunió elleni rablóháborúba, mert 
abban reménykedtek, hogy a hitleri Németországgal való együttműködés révén újabb 
területeket csatolhatnak az országhoz.” (Magó, 1988, 43, kiemelés tőlem)

Az iskolai történelemtanításnak fontos szerepe van a személyiség kialakításában, a 
nemzeti identitástudat megőrzésében, az általános műveltség megalapozásában, a nem-
zetek létének és jövőképének alakításában (Toth, 2018, 27.), ezért a történelem tanköny-
vek a vizsgált időszaban, különösen a kommunista diktatúrák idején, kiemelt fi gyelmet 
kaptak a hatalmi tényezők részéről.

A feltevések, amelyekkel tankönyvvizsgálatunkat kezdtük, megalapozódni látsza-
nak: a nemzeti történelem tankönyvekben megjelenített múlt, többség/kisebbség ábrá-
zolása, egy-egy történelmi esemény, szereplő értékelése, bemutatásának módja a politi-
kai hatalom céljainak megfelelően alakult a XX. század során. A történelem tankönyv 
kiemelt fontossággal bírt, egyrészt nemzeti és politikai közösségteremtő eszköz, más-
részt a politikai hatalom manifesztációinak az archívuma.
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Rajcsányi-Molnár Mónika, Bacsa-Bán Anetta

Online oktatás – online felsőoktatás 

Magyarországon – oktatói szemmel

Bevezetés

„Amit a neveléstudósoknak és a módszertanosoknak évtizedek alatt nem sike-
rült elérni, azt a veszélyhelyzet pár nap alatt kikényszeríti…” – fogalmazódott 
meg több oktatást segítő fórumon 2020 márciusában, már a veszélyhelyzet 

kihirdetését követő első órákban. A pandémiás helyzet valóban kihívás elé állította az 
oktatási rendszert, nemcsak Magyarországon, hanem világszerte. A közoktatási és köz-
nevelési intézményeket valamivel erősebben érintette, míg a felsőoktatásban szinte va-
lamennyi hazai intézményben voltak olyan alapok, amelyekre építeni lehetett a gyors 
átállás során, s amely jó kiindulópontját adta/adja a későbbi fejlesztéseknek és rendsze-
reknek is. A cél azonban mindenhol ugyanaz volt: az oktatás azonnali továbbműködését 
kellett biztosítani úgy, hogy nem téveszthettük szem elől a hallgatók felkészültségi szint-
jét, és erőteljes tanulástámogató szerepet is fel kellett vállalnunk. A felsőoktatás esetén 
elsődlegesen arra kellett választ kapnunk, hogy a hallgatók és az oktatók hogyan vannak 
felkészülve az átállásra, valamint meg kellett vizsgálnunk azt is, hogy a tanítási módszer 
az előadótermi/labor kereteken kívül, technológiai eszközökre átültetve is eredményes-e.

1. Előzmények, elméleti keretek
Annak ellenére, hogy az itthoni szakemberek ismerik a tömeges távoktatási kur-

zusokkal kapcsolatos új kísérleteket, oktatásszervezési és módszertani megoldásokat, 
melyekről már jó néhány éve a szakmai közvélemény is tájékozódott, a tömeges online 
oktatás vagy az úgynevezett teljes távolléti oktatás Magyarországon komoly referenci-
ákkal nem rendelkezett (Deés, 2020; Hargitai, Sasné Grósz és Veres, 2020). Világszerte 
az utóbbi egy évtizedben fi gyelemreméltó szakmai viták is kísérték ezeket a szervezeti 
és módszertani szempontból radikális megoldásokat, talán ez is szerepet játszott abban, 
hogy a hazai felsőoktatást az online oktatás jelentős nemzetközi kísérletei nem igazán 
érintették meg. A hazai felsőoktatásban számos esetben csupán egy-egy tárgy, modul ok-
tatásában alkalmazták az online megoldásokat, integrálták a teljes tartalomszolgáltatás 
és a tanügyi adminisztrációt (Námesztovszki és munkatársai, 2020). Ezt a sajátos képet 
Magyarországon is számottevően átalakította az elmúlt másfél év válságkezelése az ok-
tatásban, akárcsak a világ számos országában: egyik napról a másikra szinte előzmények 
nélkül, kényszer szülte megoldásként megkezdődött a totális átállás a távolléti, online 
oktatásra-tanulásra (Benedek, 2020).
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Azok a tanárok is, akik korábban is használták a modern technika nyújtotta lehe-
tőségeket, egy teljesen új helyzetben találták magukat. Nem egyszerűen arról volt szó, 
hogy az osztálytermi óráikat a digitális eszközök, lehetőségek segítségével tegyék érdeke-
sebbé, hatékonyabbá, hanem magát az óratartást kellett áthelyezni a virtuális térbe. To-
vább nehezítette a dolgukat, hogy nem lehetett arra számítani, hogy minden hallgatónak 
és oktatónak (is!) megfelelő eszköze és informatikai tudása van az otthoni munkához, 
ugyanakkor számukra is biztosítani kellett a folyamatos oktatást (Bakonyi és munkatár-
sai, 2020).

Már a járvány kezdeti szakaszában új fogalmakkal gazdagodtunk, vagy korábban 
ismerteket alkalmaztunk más területekre (Námesztovszki és munkatársai, 2020; Sipos 
és munkatársai, 2020). Az oktatásban a távoktatás vagy az online oktatás került beveze-
tésre. E két fogalom különbsége a következőkben ragadható meg: a távoktatás az oktatás 
egy olyan formája, amelynek a fő jellemzője az, hogy a tanár és a diák nem egy helyen 
vannak. Ez esetben a hallgató a képzési idő nagyobb részében egyedül, önállóan tanul, 
kisebb részében pedig konzultációkon vesz rész. Az otthoni tanuláshoz a tananyagot az 
oktatási intézmény bocsátja a hallgató rendelkezésére, a konzultációkon – amelyekhez a 
kapcsolattartás bármely formája igénybe vehető, a személyes találkozótól az interneten 
át a telefonig stb. – a tanuló az önállóan szerzett ismereteit mélyíti el. Az oktatás ebben 
az esetben tehát valamilyen távolság áthidalásával történik, ezért a hallgatóknak meg 
kell tanulniuk önállóan tanulni. Csak az a tanuló lehet sikeres a távoktatásban, aki az 
új szerepben is képes megfelelni, ehhez megfelelően motivált, folyamatosan tanul, és a 
kétoldalú kommunikáció minden lehetőségét kihasználja. Az oktatónak is új szerepben 
kell jelen lennie, át kell magát is állítania: a tanulási folyamat középpontjában a tanuló 
áll, a tanár pedig segíti, irányítja őt (Gonda, 2020).

Az online oktatás ehhez hasonlóan tulajdonképpen távoktatás, de ebben a formá-
ban az egyidejűség, a szinkronitás áll a középpontban. A tanár és a hallgatók valós idő-
ben vannak együtt szoft ver és informatikai eszköz (laptop, tablet, mobiltelefon stb.) se-
gítségével. Az előadások megtartása mellett lehetőség van hozzászólásokra, kérdésekre, 
projektfeladatok elvégzésére, vitára, fi lmek és videók csatolására, feladatok megoldására, 
csoportmunkára stb (Gonda, 2020).

A felsőoktatásban bevezetett távolléti oktatás tulajdonképpen egy hibrid/vegyes ok-
tatási forma.

A távolléti oktatás tehát az online tanulásra támaszkodó távoktatást kívánja megva-
lósítani fi zikális jelenlét nélkül, amely számos lehetőséget kínál, mint pl. az időben való 
rugalmasság, helyhez nem kötöttség, lehetővé teszi egyéni tanulási útvonalak kialakí-
tását, költséghatékony, a mikrotartalmaknak köszönhetően támogatja a holtidők kitöl-
tését, kisebb egységekben is tanulható, elvégezhető, rögzített, később is visszakereshető 
tananyagok jönnek létre, a tanulás folyamata jól tervezhető és átlátható, dokumentált, 
támogatja a földrajzi kötöttségek feloldását, virtuális tanulóközösségek létrejöttét, a ve-
szélyhelyzet eltörlése után magasabb minőségben folyhat az oktatás.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk korlátairól sem, mint pl. az oktató és/
vagy hallgató alacsonyfokú digitális jártassága, eszközhiány, személyes, közvetlen kap-
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csolat hiánya, a készségfejlesztés, gyakorlati képzés kialakítása nagyobb időbefektetéssel 
jár az oktató részéről (Bereczki és munkatársai, 2020).

Akár online, akár távolléti oktatásnak nevezzük ezt a kialakult helyzetet, minden 
bizonnyal az oktatást, a tanítást és tanulást egyaránt leginkább befolyásoló tényező a 
rendelkezésre álló digitális eszközökön, a tanár és hallgató digitális kompetenciaszintjén 
múlik. Ezen tényezők határozzák meg leginkább, hogy az oktatási munka milyen haté-
konysággal valósul meg. Ettől függ, hogy átadásra, elsajátításra kerül-e az ütemezett, tar-
talmi és időkeretek közé szorított tananyag. A tanár, mint „adó” tudja-e a rendelkezésre 
álló eszköztárat alkalmazni a hatékony, eredményes oktatás során, és a tanuló/hallgató, 
mint „vevő” képes-e a digitális tartalmat elsajátítani (Proháczik, 2020).

A felsőoktatásnak fel kell készítenie a hallgatókat, hogy a rítusok, amelyek az okta-
tással korábban összekapcsolódtak, a digitális oktatás kontextusában újraértelmeződnek 
(Szűts, 2020). Az óralátogatás (térhez és időhöz való kötöttség), az órák időbeli szerve-
ződése; az oktatók elérhetősége (jelenléte), a személyes konzultáció (kommunikáció); 
a résztvevők egymáshoz való rituális kapcsolata, a mester–tanítvány (a tanár személyi-
ségének, egyéniségének jelentősége) és a tanulók közti viszony (osztály vagy csoport-
társak); a tudáshoz való hozzáférés (a tananyag elérhetősége); vagy éppen a jegyzetelés 
(a tudás rögzítése) új alapokra helyeződik. „Az írásbeli kapcsolattartás kereteibe került 
számos hétköznapi, az oktatási segédanyagok megosztásával, az óralátogatás szervezé-
sével kapcsolatos tevékenység; a gyakori üzenetváltás lehetőségének biztosítása révén 
intenzívebbé téve a hallgató–oktató közötti kommunikáció lehetőségét” (Szűts, 2020).

Számos vizsgálat igazolta már, hogy az oktatás minőségének kulcsszereplői maguk 
a tanárok, ahogyan a 2007-es McKinsey jelentés megfogalmazza, a sikeres oktatási rend-
szerek középpontjában a tanár áll, azaz az iskolarendszer minősége a tanárok teljesítmé-
nyétől függ (McKinsey, 2007). Bár sok egyéb tényező is meghatározó (Molnár és Orosz, 
2020) a felsőoktatásban sem hagyhatjuk fi gyelmen kívül az oktatók szerepét.

Szakítanunk kell tehát azzal a szemlélettel, hogy a tanár az ismeretek kizárólagos 
birtokosa, miközben új szerepeiben, ugyancsak a tanuló/hallgató mellett, központi ele-
me marad az oktatásnak (Szűts, 2020).

Az oktatói szerepek jelentősen átalakulnak, új tartalmakkal töltődnek meg, míg 
egyes feladatok háttérbe szorulnak. 

Az újraértelmezett tanári/ oktatói szerep:
a. tutor: A digitális transzformáció során komoly szerephez jut a tanuló önálló ta-

nulása, és a hangsúly a tanításról a tanulásra tevődik át. Ezen folyamat során a tanár tér-
ben eltávolodik a tanulótól, és tutorként segíti munkáját. „A feladatok problémamegoldó 
jellegűek, elősegítik az ismeretek felhasználását egy adott helyzet kereteiben. Ebben a 
folyamatban a tutornak […] központi, irányító szerepe van” (Imets, 2007).

b. facilitátor: A facilitátori szerep a digitális technológia kontextusában értékelődött 
fel, hiszen a tanárnak facilitálnia kell a változásokat, elősegítve a kreatív folyamatokat és 
a csoport tagjai közötti együttműködést. A tartalmi kérdésekbe ilyen szerepben nem szól 
bele, támogatja viszont az egyéni érdeklődés kiteljesedését. A digitális transzformáció 
facilitálása során a technológia adaptációján van a hangsúly.
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c. moderátor: Mivel a digitális pedagógia az internetes kommunikáció és média je-
lenségeire támaszkodik, szükség van egy moderátorra, aki keretek között tartja a kolla-
boráció és kommunikáció során fellépő vitákat, különösen az osztályterem kiterjesztése 
során. A tanulás már egyenrangú résztvevők között zajlik, ezért a hierarchia hiányát a 
moderátori szerep pótolja.

d. kurátor: A tanár mint kurátor a források használatában és feldolgozásban segíti a 
tanulókat, miközben saját digitális gyűjteményeket is készít. 

e. gamifi kátor: Speciális szerep a játékmesteré, aki a gamifi káción alapuló tanulás 
során felkelti és fenntartja a tanulók érdeklődését a játék iránt, ismerteti velük a szabá-
lyokat, és fi gyeli betartásukat.

f. infl uencer: A jövőbe mutató szerepek közé tartozik az infl uenceri. Az infl uencer a 
közösségi média véleményvezére, akinek aktivitását sokan követik és utánozzák. Ameny-
nyiben a tanár képes infl uencerré válni az online médiában, hatása megsokszorozódik. 
Az infl uenceri szerep előzménye a pedagógiában a példakép (Szűts, 2020).

E szerepváltozások/-átalakulások az oktatási rendszer valamennyi oktatójára érvé-
nyesek, az oktatási szinttől függetlenül, s az adott oktató rendelkezik-e pedagógusi vég-
zettséggel vagy sem. Ezért is fontos megismernünk, hogy oktatóink hogyan sikerült az 
online oktatás területén helytállniuk, milyen problémákat, kérdéseket és lehetőségeket 
hozott számukra a pandémia első digitális féléve.

Az UNESCO is felhívja a világ országainak intézményeit, hogy a Memory of the 
World (MoW) program keretében fokozottan dokumentálják és őrizzék meg a COVID-
19-járvánnyal kapcsolatos adatokat, dokumentumokat (UNESCO, 2020).

Vizsgálatunkkal, kutatási eredményeink elemzésével és megosztásával magunk is 
szeretnénk hozzájárulni ezen célkitűzés megvalósulásához.

2. A vizsgálat
A Dunaújvárosi Egyetem évek óta fejleszti az online és a digitális oktatás feltételeit a 

levelezős hallgatók számának emelkedése, illetve a hallgatói sikeresség támogatása érde-
kében. Ennek köszönhetően jelentős számban érhetők el online kurzusok mind magyar, 
mind angol nyelven, a videóval támogatott online oktatást az elsők között vezettük be.

Különös gondot fordítottunk annak kialakítására, hogy az online oktatás és a ha-
gyományos oktatás egyensúlyát megtaláljuk, akár egy-egy képzésen belül, akár egy-egy 
tantárgy tematikájában is.

Vizsgálatunk felderítő célú vizsgálat volt, így előzetes ismereteink nem lévén nem 
hipotéziseket, sokkal inkább kutatási kérdéseket tettünk fel magunknak.

Kérdéseink, amelyek alapján vizsgálatunkat terveztük, a következők voltak:
– Oktatóink hogyan élték meg a digitális oktatást?
– Milyen nehézségekkel, problémákkal szembesültek?
– Milyen lehetőségeket adott számukra az online-oktatás?
– Mely területe(ke)n tudja intézményünk segíteni, támogatni őket?
– Hogyan látják az online oktatás jövőjét?
Eredményeink azt sejtetik, hogy a felsőoktatásnak továbbra is van feladata az online 

oktatás tapasztalatainak feltárásában, annak problémáinak megoldásában és eredménye-
ink további teendőket jelölnek ki. 
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2.1. A minta
Az adatgyűjtés során a teljes körű megkérdezést tűztük ki célul. A Dunaújvárosi 

Egyetemen a 2019/2020-as tanév II. féléves aktív hallgatóit tekintve 1134 fő magyar hall-
gató, míg 167 fő külföldi hallgató tanult, ugyanekkor a képzésbe 125 aktív oktatót von-
tunk be.

Mind a hallgatókat, mind az oktatókat a Neptun rendszer adatnyilvántartása segít-
ségével e-mailen kerestük meg, ahol online kérdőívünk linkjét kapták meg, ezt támogat-
tuk személyes e-mailünkkel.

A megkérdezés eredményes volt, hallgatóink körében 19,3%-os megkérdezést sike-
rült realizálnunk, míg oktatóink esetén a 43 fős lekérdezési arány 34%-os megkérdezést 
eredményezett. Jelen tanulmányunkban az oktatókkal folytatott vizsgálat eredményeit 
mutatjuk be.

3. A vizsgálat eredményei
A kérdőívet a 2019/20-as tanév 2. félévében aktív oktatók részére küldtük ki. Kö-

zülük a teljes alapsokaságból véletlenszerű mintánk alakult ki, amely 34%-os lekérdezé-
si arányát tekintve azt eredményezte, hogy oktatóink közül minden 3. oktató válaszolt 
megkeresésünkre.

3.1. Háttérváltozók
A megkérdetett oktatók nemek szerinti aránya: 45%-55% nők-férfi ak tekintetében 

(1. ábra).
Életkori megoszlásukat tekintve válaszadó oktatóink a normális eloszlás görbéjét 

követik a magasabb életkori csoportok felé eltolódva. Többségében a 36–45 és a 46–55 
éves korosztályból kerültek ki.

1. ábra: A válaszadó oktatók életkori megoszlása
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Beosztásukat tekintve azonos számban válaszoltak tanársegéd és docensi beosztású 
kollégák, míg kisebb számban képviseltették magukat adjunktusok és főiskolai/egyetemi 
tanárok (2. ábra).

2. ábra: A mintába került oktatók beosztás szerinti megoszlása

A megkérdezett kollégák oktatási területeiket tekintve (3. ábra) képzéseinknek/
szakjainknak megfelelően elsősorban a társadalomtudományok, műszaki és gazdaság-
tudományok területét képviselik.
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3. ábra: A megkérdezett oktatók tudományterületi megoszlása

A megkérdezett oktatók átlagosan 14,24 éve dolgoznak a felsőoktatásban (4. ábra). 
A felsőoktatási éveik száma a normál eloszlást követik, az átlag körül csúcsosodva és a 
magasabb évek felé tolódva.

Hány éve dolgozik a felsőoktatásban mint oktató?

4.ábra: Az oktatók felsőoktatásban eltöltött idő szerinti megoszlása, N=38, át-
lag=14,24, szórás=10,117

Megkérdezett kollégáink e félévben főként BA/BSc képzési szinten/szinteken oktat-
tak (5. ábra).
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5. ábra: Az oktatók által oktatott szakok képzési szintje

A megkérdezett oktatók 52,1%-a nappali, 47,9%-a levelező képzési rendben oktatott 
ebben a félévben.

3.2. Digitális kompetenciák és online tevékenységek
Megkérdezett oktatóink saját digitális kompetenciáik szintjét a következőképpen ér-

tékelik (1. táblázat). Információ keresés tekintetében a többség mesterszintű felhaszná-
lónak tartja magát, míg a többi területen önálló felhasználónak leginkább, s jól láthatóan 
legbizonytalanabbak az oktatók az online problémamegoldásban: néhányuknak ez nem 
okoz problémát, míg kb. ugyanilyen arányban voltak azok, akiknek ezen a területen csak 
alapszintű ismereteik vannak. Ez a terület összefüggést mutatott azzal, hogy ki milyen te-
rületen oktat, mesterszintűnek természetesen az informatika területet oktatók bizonyul-
tak, míg alapszintűnek zömmel a pedagógusképzési területen oktatók vallották magukat.

1. táblázat: Az oktatók megoszlása saját digitális kompetenciáik megítélése mentén
alapszintű 
felhasználó

önálló felhasználó mesterszintű 
felhasználó

Online információ keresés/
feldolgozás

2 18 23

Online tartalom létrehozás 5 23 14
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Online kommunikáció és 
együttműködés

2 23 18

Online problémamegoldás 
(technikai probléma esetén)

14 15 14

Online biztonság (pl. adatkezelés 
stb.)

13 21 9

Intézményünkben az online oktatási formák közül többnek már hosszútávú hagyo-
mányai vannak, így arra kérdésre, hogy korábban milyen online oktatási tevékenységet 
végzett rendszeresen, kollégáink nagy többséggel a korábbi online oktatási tapasztalata-
ikra hivatkoztak: kontaktórák, vizsgák, konzultációk) (6. ábra).

6. ábra: Az online oktatás előtt végzett rendszeres online oktatói tevékenységek

Ezen online tevékenységek legfőbb platformja az e-learning – leginkább az Egyetem 
Moodle-felületén, a Neptun rendszerünk volt, melyhez természetesen az e-mailben vég-
zett feladatok társultak (7. ábra).

Az alábbiak közül mely platformokat használta már korábban online kommuni-
kációra vagy oktatásra a veszélyhelyzet kihirdetése előtt?
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7. ábra: Az online oktatásra használt platformok az említések megoszlása alapján

3.3. Online oktatás a veszélyhelyzet alatt
Vizsgálatunk egyik kitüntetett célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan hatott a 

veszélyhelyzet az online oktatásunkra, a digitalizációra az egyetemen.
Fontos volt ezért látnunk (8. ábra), hogy kollégáink számára ez a tevékenység mi-

lyen napi megterhelést jelentett. Megállapítottuk, hogy többségük napi 8 óránál többet 
töltött munkavégzése okán a digitális térben, s igen kis számban voltak azon kollégák, 
akik számára 5 óra alá csökkent az online tevékenység.

A veszélyhelyzet alatt átlagosan napi hány órát tölt munkavégzés céljából a digi-
tális térben (számítógép/laptop/tablet/mobil alkalmazás/egyéb)?
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8. ábra: A veszélyhelyzet alatt az oktatók által a digitális térben töltött idő

Intézményünk a digitális oktatáshoz egy eljárásrendet alakított ki mind az oktató-
ink, mind a hallgatóink számára, de kíváncsiak voltunk, hogy ennek mentén vagy ennek 
ellenére kollégáink hogyan végezték oktatási tevékenységeiket.

Ahogyan a 9. ábrából látható, elsősorban élő videós előadásokat, gyakorlatokat tar-
tottak, ezt követték a moduláris távoktatási felületekre feltöltött videós vagy ppt-s elő-
adások, tananyagok, ettől kisebb számban volt jellemző az e-mailes tananyagküldés, s 
szinte elenyésző számot jelentett a hanggal rögzített ppt vagy egyéb oktatási tevékenység.

Kérjük, válassza ki, hogy Ön döntően milyen formában végezte oktatási tevé-
kenységét!
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9. ábra: Az online oktatás fő formái

Az élő órákon az oktatók a hallgatók bevonására többféle módon is törekedtek (10. 
ábra): elsősorban önálló feladatot adtak számukra; kérdéseket tegyenek fel, egy-egy té-
makört vitathassanak meg, vagy kooperatív tanulási technikákat alkalmazva igyekeztek 
az adott témát feldolgozni.
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10. ábra: Online (élő) óráinak többségében törekedett-e a hallgatók bevonására va-
lamilyen formában a tantermi oktatáshoz hasonlóan?

Mindössze 5 olyan kurzust említettek a megkérdezett oktatók, amelynek oktatása 
nem volt megvalósítható online formában.

Az online oktatások során a témakör feldolgozása, a tananyag elsajátítása mellett 
legalább ilyen sarkalatos kérdés a számonkérés, a különféle számonkérési módszerek 
használata (11. ábra). Leginkább a beadandó feladatot választották és alkalmazták okta-
tóink, de közel azonos arányban ellenőrizték az elsajátított tudást online írásbeli és/vagy 
szóbeli vizsgán is.

11. ábra: Az online oktatás során használt számonkérési módszerek

3.4. Tapasztalatok, nehézségek, lehetőségek az online oktatás kapcsán
A következőkben arra kértünk válaszadóinkat, hogy értékeljék néhány szempont 

mentén tapasztalataikat és benyomásaikat az online oktatással kapcsolatban (12. ábra). 
Láthatóan első helyre került saját tananyagaik elérhetősége, az online oktatásuk minő-
sége és hatékonysága. Sajnos utolsó helyre sorolódott az intézményi eszközellátottság, 
valamint a munkatársak és a hallgatók digitális felkészültsége is. Ezen tapasztalatok nyo-
mán még a félév folyamán több intézkedést is tettünk mintakurzusok és digitális kompe-
tenciát fejlesztő képzések létrehozásával az egyetemen.
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12. ábra: A félév során a veszélyhelyzet alatt szerzett benyomások és tapasztalatok 
értékelése az online oktatással kapcsolatban (1=elégtelen; 5=kiváló)

Ezután arra kértük őket, hogy a felsorolt szempontokat értékeljék mint nehézsége-
ket okozó tényezőket, amely az online félév során nagy kihívást jelentett számukra (13. 
ábra).

Jól láthatóan az új adminisztrációs terhek okozták valamennyiük számára a legna-
gyobb kihívást és problémát, azon szempontok mellett, hogy nem volt lehetőség a köz-
vetlen, személyes kapcsolatokra, valamint az otthoni munkavégzés nyomán a munka 
világa és a családi életük összecsúszása is nagy problémaként fogalmazódott meg. 

Legkevésbé okozott problémát a tanulmányi hivatallal való kapcsolattartás, vagy az 
információbiztonság biztosítása.
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13. ábra: Az online oktatás nehézségei

E kérdés lehetőséget adott számunkra, hogy más szempontból is megvizsgáljuk, 
mégpedig faktoranalízis segítségével a válaszokat (2. táblázat). Jól láthatóan 5 faktor raj-
zolódott ki a kérdés válaszainak feldolgozása során. Ezen 5 csoport egy jelentős része az 
1. faktorba sorolható: amely együttesen egy nehézségi csoportot képezett; itt jelenik meg 
mint nehézség: a tananyagok létrehozása, az oktatási platformok ismerete és a megfelelő 
idő biztosítása. A 2. faktorba az online platformok elérési nehézsége tartozott. A 3. fak-
tort az intézményi és a tanulmányi hivatallal való kommunikáció képezte. A 4. faktor a 
személyes kapcsolatokat jelentette a munkatársakkal, míg az 5. a hallgatókkal való köz-
vetlen személyes kapcsolattartást tekintette nehézségnek.

2. táblázat: Az online oktatás nehézségeinek faktoranalízise
Komponens mátrix

Komponens
1 2 3 4 5

Az online oktatási platformok ismerete és használata ,844 -,044 -,012 ,050 ,216
Online tananyagok létrehozása ,823 ,033 -,094 ,052 ,149
Feladataimat több különböző platformon kellett végeznem ,771 -,052 ,128 ,212 -,348
Az információbiztonság biztosítása (pl. képernyőfotó, háttér 
kezelése) ,758 ,128 ,050 -,196 ,417

Megfelelő idő biztosítása az oktatáshoz az otthonomban ,733 ,006 -,206 -,485 -,047
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A veszélyhelyzetnek megfelelő követelményrendszer kidolgozása ,717 -,201 -,152 ,004 ,006
Megfelelő tér biztosítása az oktatáshoz az otthonomban ,708 ,064 -,065 -,478 -,082
Új adminisztrációs teendők ,700 ,047 ,352 -,066 -,431
Munkatársakkal való kapcsolattartás ,697 ,085 -,062 ,397 -,127
A hagyományos oktatásmódszertani lehetőségeim beszűkülése ,657 -,475 -,106 -,016 -,115
Az otthoni munkavégzés (home offi  ce) és a magánélet 
összehangolása ,651 -,355 ,016 -,320 -,150

Hallgatókkal való kapcsolattartás ,639 -,288 -,370 ,388 -,061
Saját internetcsatlakozási problémáim ,504 ,338 -,492 ,295 -,178
Hallgatók internetcsatlakozási problémái ,503 -,207 -,318 ,074 ,502
Szükséges online oktatási platformok elérése (pl.: előfi zetés) ,524 ,654 ,016 ,014 ,103
A veszélyhelyzet kezelésével kapcsolatos intézményi 
kommunikáció ,528 ,642 ,376 -,045 -,120

Tanulmányi Hivatallal való kapcsolattartás ,392 ,577 ,362 ,113 ,237
Személyes jelenlét, közvetlen kapcsolat hiánya a munkatársakkal ,374 -,351 ,635 ,350 ,163
Személyes jelenlét, közvetlen kapcsolat hiánya a hallgatókkal ,292 -,546 ,589 -,043 ,110

A kollégák munkájukat tekintve leginkább az élővideós oktatást használták, ezt 
követte a Moodle-rendszerben feltöltött tananyagok használata s a videós és e-mailben 
megküldött tananyagok.

A következőkben az online oktatással kapcsolatos állításokról kértünk tőlük véle-
ményt, igazolva azt, hogy számukra milyen fő hozadékai, tapasztalatai voltak az online 
oktatásnak (14. ábra).

Kiemelhetjük ezek közül, hogy várhatóan az online oktatás gyakoribb alkalmazását 
látják a jövőre nézve oktatóink, akik többségükben egyetértettek azzal, hogy az online 
oktatás megterhelőbb volt, több adminisztrációval járt. Hasonlóan egyetértés mutatko-
zott abban, hogy az online oktatás hatására jártasabbá váltak az online kommunikáció-
ban.

14. ábra: Az online oktatásra vonatkozó állítások megítélése
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Ezen komponensek együttes hatását emelte ki az állítások faktoranalízise is, ahol 
ezen állítások faktorokba szervezhetőek voltak (3. táblázat).

3. táblázat: Az állítások értékelésének faktoranalízissel való elemzése
Komponens mátrix

Komponens
1 2 3

Az online oktatásra való átállás gördülékenyen ment nekem. ,800 -,393 ,206
Az online oktatásra a hallgatók gördülékenyen átálltak. ,702 -,354 ,421
Az online oktatásra az intézmény gördülékenyen átállt. ,701 ,523 -,148
Az oktatásszervezéssel/képzésadminisztrációval kapcsolatos információk 
az online oktatásra való átállásról gyorsan és mindenre kiterjedően 
rendelkezésemre álltak

,669 ,396 -,525

Várhatóan a jövőben többet fogjuk alkalmazni az online oktatás lehetőségét a 
felsőoktatásban. ,652 ,213 ,246

Egy online kontaktóra felkészülési ideje megegyezik a tantermi óráéval. ,563 -,447 -,381
Az online tanórákon több hallgató vett részt, mint a tantermi órákon. ,536 -,147 ,315
Az online oktatás hatására nagyobb jártasságot szereztem az online 
kommunikációban. ,465 ,620 ,089

Az online óra megtartása jobban leterhelt, mint a tantermi. -,306 ,541 ,524

Egyetemünk oktatói – ugyan nagy szórás érték mellett (2.474) – egy 1–10-ig terjedő 
skálán átlagosan 6.86-ra, azaz a középérték felettire értékelté az intézmény oktatási tevé-
kenységét (15. ábra).

Összességében hogyan tekint vissza az elmúlt hetek oktatási tevékenységére?

15. ábra: Az online tevékenységek megítélése összességében N=43, átlag=6,86, szó-
rás=2,474 
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Fontos volt számunkra, hogy összegezzük, az online oktatás nehézségeit és hasznait 
is – oktatóink szabad megfogalmazásában, azaz nyílt kérdés formájában. Válaszaik a kö-
vetkezőkben kerülnek felsorolásra.

Mi volt Ön számára a legnagyobb haszna az online oktatásnak?
Hasznok:
– szervezettebb, jobban felépített, strukturált tananyag
– több, minőségibb tananyag
– digitális kompetenciák fejlesztése, új eszközök, új platformok
– szakmai fejlődés
– idő, pénz megtakarítása (rugalmasság, utazás), munkahatékonyság növekedése
– hallgatók együttműködési készsége, hatékonyabb tanulása, aktivitása és aktivizá-

lása
– nagyon gyorsan reagált az egyetem a koronavírusra a kommunikációban
– „Megmutatta, hogy teljesen lebontja a határokat az internet. A tudásvágy és a 

kompetenciák elérése egyénfüggő és csak a belső motiváció szabhat határt neki.”

Mi okozta Önnek a legnagyobb nehézséget az online oktatás során?
Nehézségek:
– megfelelő digitális kompetenciák hiánya
– Az online munkavégzésre nem felkészített, sok esetben alkalmatlan otthoni mun-

ka- és IT környezet
– Korlátos számú munkaformák, néhány munkafolyamat ellenőrizhetetlensége, ne-

hezen/nem megoldható monitorozás, az oktatói jelenlét motiváló hatásának a hiánya
– munka és magánélet összhangja, egyensúlya, privát idő teljes eltűnése. Megnöve-

kedett feladatok, minden szervezeti egység részéről.
– megnövekedett adminisztrációs terhek
– személytelenség, hallgatókkal való nehézkes kapcsolat
– internet és Moodle-rendszer problémái
– IKT eszközeinek hiánya, nem megfelelősége
– az online oktatás tananyagainak elkészítése és előkészítése
– javaslat: Online oktatási etikett készítése

Végül arra kerestük a választ az oktatóktól, hogy mit várnak, a pandémia merre 
fogja befolyásolni a magyar felsőoktatást a következőkben. Egyértelműen látható (16. 
ábra; 4. táblázat)) az online oktatás térnyerése válaszaikból. Érzékelhető azonban, hogy 
továbbra is a hagyományos oktatás nagyobb súlyára számítanak.
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16. ábra: A pandémia hatása a felsőoktatás jövőjére nézve

Míg a hallgatók e kérdésre azt válaszolták, hogy a hagyományos (tantermi) oktatás 
leváltása felé tendálunk, addig az oktatók sokkal hangsúlyosabbnak gondolják a hagyo-
mányos oktatás szerepét. 

4. táblázat: Az oktatók és hallgatók megítélése a hagyományos és online oktatás jö-
vőbeni lehetőségeit tekintve

oktató hallgató
online leváltja 11,9 29,37
online kiegészül 16,7 25
hagyományos kiegészül 66,7 40,48
hagyományos visszaáll 4,8 5,16

4. Összegzés
Jelen vizsgálatunk megerősítette azt a feltételezésünket, hogy a felsőoktatásnak to-

vábbra is van feladata az online oktatás tapasztalatainak feltárásában, annak problémái-
nak megoldásában és eredményeink további teendőket jelölnek ki. 

Intézményünk ennek nyomán újabb fejlesztési területeket határozott meg, és kép-
zéseket indított el; mint például tantervi átalakítások és fejlesztések, valamint oktatóink 
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képzésekkel és tréningekkel való támogatása, amely a más felsőoktatási intézményekkel 
történő tapasztalatcserének jó kiindulópontjává válhat.

Megállapíthatjuk, hogy bármennyire is voltak előzményei a digitalizációnak a felső-
oktatásban, arra egyértelműen nem voltak felkészülve az intézmények, hogy átálljanak a 
teljes online oktatásra. Már az értelmezési keretek, a fogalmak pontos meghatározása is 
zavart okozott: mit tekintünk digitális oktatásnak, online formában megvalósuló hagyo-
mányos oktatásnak, távolléti oktatásnak, távoktatásnak.

A felsőoktatás intézményekben három fő releváns probléma lépett fel: a digitális ok-
tatási tartalmak; a digitális oktatáshoz szükséges eszközök hiánya és a digitális tartalmak 
átadásához, számonkérésekhez, azaz az oktatásához szükséges módszertani hiányossá-
gok.

A hagyományos felsőoktatási kultúrához képest a távolléti oktatás rávilágított az ok-
tatói szerepkör komplexitására. Más kutatókkal (Serfőző és munkatársai, 2020) egyetér-
tésben állíthatjuk mi is, hogy az oktatók dolga elsődlegesen nem a klasszikus értelemben 
vett tudásátadás, hanem a tanulás mentorálása, a hallgatók támogatása, a kurzusokban 
zajló társas tanulási folyamatok facilitálása. Valóban felértékelődik a tanulásmódszertani 
támogatás szükségessége, csakúgy, mint a személyes tanulási környezet kialakítása, a ta-
nulási sajátosságok tudatosítása. Illetve jövőbeni oktatási rendszerünket, terveinket is 
ennek mentén kell alakítanunk és fejlesztenünk. Hiszen a képzési programok, illetve sza-
kok specifi kumaitól függően más-más eszközök, oktatási, tanulásszervezési módszerek 
váltak/válnak/válhatnak be (Serfőző és munkatársai, 2020).
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Mészáros Attila

Az érzelmi intelligencia iskolai fejlesztésének 

oktatási aspektusai

Az érzelmi intelligencia kezdeti, képességre utaló defi nícióit az 1990-es években 
Mayer és munkatársai rögzítették. Szerintük az „érzelmi intelligencia az érzelmi 
információfeldolgozás olyan formája, amely magában foglalja a saját érzelmek 

és mások érzelmeinek pontos értékelését, az érzelem megfelelő kifejezését, valamint az 
érzelmek olyan adaptív szabályozását, amely javítja az élet minőségét”. (Mayer & Salovey, 
“Emotional intelligence”, 1990) Az érzelmi intelligencia fogalmának bevezetésével 
Salovey és Mayer a hagyományos intelligencia-modellek kiszélesítése mellett érveltek, 
hangsúlyozva a rugalmas tervezés, a társas életben való jártasság és a másokra való oda-
fi gyelés adaptív értékeit. Néhány évvel később Mayer és munkatársai továbbgondolták 
és kibővítették az eredeti meghatározást. Eszerint az érzelmi intelligencia „az a képes-
ség, hogy felismerjük az érzelmek jelentését és kapcsolatait, valamint gondolkodjunk, és 
problémákat oldjunk meg mindezek alapján. Az érzelmi intelligencia szerepet játszik az 
érzelmek észlelésében, az érzelmekhez kapcsolódó érzések asszimilálásában, valamint az 
érzelmek által hordozott információ megértésében és az érzelmek kezelésében.” (Stern-
berg, 2000) 

Az érzelmi intelligencia kapcsolatrendszeri a képzésben - Az empátia oktatási 
aspektusai

Magyarországon az empátia fogalma Buda Béla nevéhez kötődik, akinek 1978-ban 
jelent meg az Empátia – a beleélés művészete című könyve. A könyv hatására az empátia 
fogalma nemcsak a szakmai, hanem az értelmiségi köznyelv mindennapi részévé vált. 
Buda Béla az empátia fogalmát így határozza meg: „empatizálni annyit jelent, mint látni 
a másik ember szemével, hallani a másik ember fülével és érezni a másik ember szíve 
szerint.” (Buda, 1985)

Baron Cohen (2004) szerint: „az empátia késztetés arra, hogy felismerjük mások ér-
zelmeit és gondolatait, és hogy megfelelő érzelmekkel reagáljunk ezekre”. (Baron-Cohen, 
2004) Carl Rogers 1959-ben így ír róla: „empátiásnak lenni azt jelenti, hogy az ember 
a másik értelmezési keretét pontosan érzékeli a benne foglalt érzelmi jelentésekkel és 
összetevőkkel együtt, úgy, mintha az ember a másik lenne, de anélkül, hogy ezt a ‚mint-
ha-jelleget’ bármikor is elvesztené”. Buda Béla könyve óta sok kutatás látott napvilágot 
az empátia kialakulásáról és neurobiológiai hátteréről. A szakirodalomban egyetértés 
van abban, hogy az empátia többdimenziós fogalom, amely aff ektív és kognitív kom-
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ponenseket is tartalmaz (Preston, 2002). Az aff ektív összetevő az empatikus törődésre, 
aggodalomra, a kognitív összetevő pedig egy másik nézőpont felvételére vonatkozik (1. 
ábra). Önmagában az aff ektív empátia magának az empatizáló személynek akár kelle-
metlen is lehet, hiszen a másik negatív érzelmeit látva saját maga is distresszt, szoron-
gást élhet át. Így az aff ektív empátia kognitív empátia nélkül bizonyos túlérzékenységet, 
vulnerabilitást okozhat. Ezt a más szenvedése láttán jelentkező, önmagára vonatkoztatott 
szorongást nevezzük empátiás distressznek, mely az empátiás törődés rovására mehet 
(Hoff man, 1991, 43–71).

1. ábra: Az empátia percepció-akció modellje (forrás https://www.researchgate.net/
publication/10866840_Empathy_Its_Ultimate_and_Proximate_Bases)

Az 1990-es évek elején az empátia kutatása felé fordult a fi gyelem és objektív mérés 
lehetősége is fontossá vált, ezért a kutatók többféle tesztet is kifejlesztettek erre a célra. 
Az önkitöltő tesztek, melyek az egyén viselkedésbeli szokásaira, társas kapcsolataiban 
mutatott érzékenységére kérdeznek rá, azt mérik, hogy az illető személy általában milyen 
empátiás képességgel rendelkezik, azaz a diszpozicionális empátia fokát vizsgálják. Ilyen 
teszt például Baron-Cohen empátiahányados-tesztje (Baron-Cohen, 2004). 
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Empátia és érzelmi intelligencia mérését végezték el mentálhigiénés egyetemi 
hallgatók körében. A vizsgálatban 104 egyetemi hallgató és tanáraik vettek részt. Azt 
vizsgálták, hogy tanítható-e az empátia, megtanítható-e egy másik embernek, hogyan 
„érezze” a másik embert („to walk in someone else’s shoes”). A mérés a Davis-féle IRI 
Interperszonális Reaktivitás Index Skálájával történt pre- és posztteszt alkalmazásával. A 
mérések közötti beavatkozás Rogers alapú készségfejlesztő tréninggel történt. A tanárok 
interjúban és kérdőív segítségével adtak információt saját képzésükről, tanítási tapaszta-
lataikról, hallgatóik megfi gyelt empátiás készségéről. A mérések eredményeként kimu-
tatható, hogy az empátia fejleszthetősége, a „taníthatóság” statisztikailag szignifi kanciát 
mutat az empátiás törődés és a perspektívafelvétel alskáláiban. A kontrollcsoport, amely 
nem kapott fejlesztést, nem is mutatott fejlődést egyetlen alskálában sem, miközben a 
tréninggel fejlesztett csoport fejlődött. Habár a nőnemű hallgatók magasabb empátiás 
készséggel rendelkeztek a mérés elején, a fejlesztés során az derült ki, hogy a férfi ak em-
pátiás készsége is hasonlóan fejleszthető, a jelentős különbségek csökkentek, azaz empá-
tia tekintetében mindkét nem egyaránt fejleszthető. Faktoranalízis elvégzése után, Davis 
ajánlása miatt, az összempátiás faktort nem mind a négy alskála eredményeiből számol-
tuk, hanem a személyes distressz kihagyásával képeztük az empátiás átlagot. Kimutat-
ható fejlődés történt az empátiás törődés, a perspektívaváltás és össz-empátiás átlagban 
(fantáziaskála, empátiás törődés, perspektívaváltás alskáláinak értékösszege). Davis sze-
rint az IRI használata során a független és függő változókat az empátia külön alskáláin 
nem lehet pontosan megbecsülni. További javaslata, hogy a személyes distressz alskálát 
ne adjuk a többi alskála eredményeihez, mert az a legprimitívebb empátia komponens. 
Kimutatható, hogy az életkor előrehaladtával, a valódi felnőtté válás bekövetkeztével, 
azaz a személyiség érettebbé válásával a személyes distressz alskála empátia komponense 
csökkenő tendenciát mutat. A vizsgálat további eredménye, hogy a személyiség valós 
empátiás képességének kialakulása a gyermekkori kommunikációval és a serdülőkori az 
elképzelt helyzetekkel, szereplőkkel való identifi kációval indul fejlődésnek. Azaz a fan-
tázia és a beazonosulás képessége kiindulópontja az empátia fejleszthetőségének. Így az 
empátia fejlődése szakaszosan és folyamatszerűen történik. Mindez kimutatható az IRI 
skála használatával. Pl. a fantáziaskála értékeiben növekedés tapasztalható egyetemista 
korosztályokban a serdülő korosztályhoz viszonyítva. Tehát az egyetemisták empátiás 
készségei már fejlettebbek, és ennek alapja a fantáziaskálában kimutatható. Ezekre épül-
hetnek az érettebb empátiás komponensek, mint a perspektívaváltás kognitív és empa-
tikus törődés attitűdbeli komponensei. A vizsgálat további megállapításai, hogy a nők 
empátiás kommunikációja jobb, mint a férfi aké, de a Carl Rogers féle személyközpon-
tú elveken alapuló fejlesztő tréning hatására ez kiegyenlítődik. Azaz a férfi ak empátiás 
készségei, ha úgy tetszik, hasonlóképpen fejleszthetők. Az empátia tanítható nemtől füg-
getlenül. A három alskála értékei alapján számított összempátiás potenciál mint emocio-
nális empátiás készség vizsgált a kutatásban (S., Nadeau, K., & Marz, 1994).
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Az érzelmi intelligencia és empátia kapcsolata
Tehát az érzelmi intelligencia olyan emberi képesség-együttes, amely az érzelmi 

alkalmazkodást a legmagasabb szintre emeli. Ennek a fogalomnak azonban legalább 
három alapvető értelmezése van. A legtágabb értelmezés a kulturális szint, amelyet az 
jellemez, hogy az ember az aktuálisan elvárt képességek birtokában hogyan viszonyul, 
alkalmazkodik az adott korszakban a különféle társadalmi csoportokhoz. A második 
értelmezés szerint az érzelmi intelligencia fogalmába olyan személyiségvonások tar-
toznak, amelyek nélkülözhetetlenek a célok eléréséhez, az érvényesüléshez, a sikerhez, 
mint például a kitartás, a teljesítménymotiváció, a szociális készségek, az önfegyelem. A 
harmadik és legszűkebb értelmezés szerint – amelyet az akadémiai pszichológia képvi-
sel – az érzelmi intelligencia azoknak a képességeknek a készlete, amelyeket az érzelmi 
információ feldolgozásakor használunk (Oláh, A., 2005). 

Az intelligencia belső összetevőinek elkülönítése évtizedek óta zajlik. Gyűjtőfogal-
mából a kreativitást, majd az érzelmi intelligenciát választják le. Néhány kutató az intel-
ligencia személyes kognitív jellege helyett az érzelmi, társas kapcsolati képesség szerepét 
hangsúlyozza. Th orndike (1920) szerint ilyen összetevő a szociális intelligencia, amely az 
emberek közötti kapcsolat egyik fő eleme. Véleménye szerint elengedhetetlen, hogy pon-
tosan megértsünk másokat, és ennek megfelelően viselkedjünk. Gardner (1993) több-
szörös intelligencia-fogalmában is megtalálhatók a személyen belüli – önmonitorozó 
és aktivizáló képesség – és a személyközi intelligencia, azaz kapcsolatteremtő képesség 
elemei (Gardner, 1993).

Az érzelmi intelligencia kevert modelljei közül a legismertebb Bar-On (1997) el-
képzelése, aki szerint: „az érzelmi intelligencia azon érzelmi, személyes és társas kom-
petenciák, valamint készségek együttese, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az egyén 
eredményesen küzdjön meg környezete követelményeivel.” (Bar-On, 1997) Bar-On a 
Gardner-féle elméletből indul ki, és úgy gondolja, hogy az érzelmi intelligencia és a tár-
sas intelligencia szorosan összekapcsoló tulajdonságjellemzők, amelyek lényegében egy 
közös konstruktumnak „az érzelmi és társas intelligenciának” az alkotórészeiként értel-
mezhetők (Bredács, 2009).

Az érzelmi intelligencia ma használatos fogalma nem olyan régen jelent meg a ku-
tatásokban (Mayer, Di Paolo és Salovey, 1990; Salovey és Mayer, 1990). Viszont Mayer 
(1990) szerint az érzelmi intelligencia jelen fogalmának kialakulása mögött ott van a gon-
dolkodás és érzelem kapcsolatának ókorig visszavezethető története. „A konstruktum 
megszületését elsősorban annak köszönheti, hogy az érzelmek modern kutatása feltárta 
azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják az érzelem és értelem integritásáról szóló 
elképzeléseket” (Mayer, J.D.; Salovey, P., 1990) (Salovey & Sluyter, 1997. pp. 3-31).

Mayer & Salovey (1990) szerint az érzelmi intelligencia az érzelmi információfel-
dolgozás olyan formája, amely magában foglalja a saját és mások érzelmeinek pontos 
értékelését, az érzelem megfelelő kifejezését, valamint az érzelmek olyan adaptív szabá-
lyozását, ami javítja az élet minőségét”.
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A diszpozicionális és szituatív empátia; az empátia interperszonális és 
intrapszichés tényezőkkel való kapcsolata

Az empátia az érzelmi intelligencia egy részhalmaza, ez a fogalom Bar-On nevéhez 
fűződik (Bar-On, 1997). Az empátia mérésének másik lehetősége, ha azt vizsgáljuk, hogy 
a személy mennyire képes felismerni mások érzelmi reakcióit, azaz a szituatív empátiát 
teszteljük. 

Az empátia olyan képesség, amely a személyiségtől függ: vannak jó és kevésbé jó 
empátiás készségű emberek. Ezt diszpozicionális empátiának nevezzük (Davis, H. M., 
1983). Ez nem jelenti azt, hogy az empátiát ne lehetne fejleszteni. Továbbá az empátia 
függ a személy pillanatnyi állapotától is. Hiszen ha valaki fáradt, fájdalma van, vagy sú-
lyos gondok nyomasztják, akkor beleélő képessége is csökken. Tulajdonképpen minden 
olyan dolog, ami a személy fi gyelmét saját énjére irányítja, csökkenti az empátia mér-
tékét. Így az empátiás képesség nemcsak egyfajta stabil személyiségjellemző, hanem az 
aktuális állapottól is függ. Ez utóbbi a szituatív empátia, mely mindig adott pillanatra 
vonatkozik. 

Az empátia interperszonális aspektusára koncentrálva Davis (1983) is úgy véleke-
dik, hogy megjelenhet a másik aff ektív állapota nyomán a befogadóban parallel érzelmi 
válasz, ami a másik aktuális vagy feltételezett érzelmeihez hasonló emóciók megjelené-
séhez vezet. 

Már serdülőkorban is jelentős a szerepe az empátia és a szorongás egyes jellemzői-
nek, vagyis ezek fejlettsége meghatározó a problémamegoldás alakulásában, és fordítva: 
mind a szorongás, mind az empátia függ a problémák megoldásának hatékonyságától. 
A szociális problémamegoldás, a szorongás és az empátia kapcsolatát vizsgálták 12–19 
éves serdülők körében. A vizsgálat feltárja, hogy az életkor előrehaladtával fokozatosan 
erősödik a kapcsolat a problémamegoldás pozitív orientációja és az empátia egyik kog-
nitív részterülete, a nézőpontfelvétel/-váltás között. A negatív orientáció és az elkerülés, 
illetve az impulzivitás az empátia másik összetevőjével, a személyes distresszel mutat 
egyre szorosabb kapcsolatot. A negatív orientációra nagy hatással bír mindegyik életkori 
csoportban a vonásszorongás. A mindennapi pedagógiai gyakorlatban, valamint a jövő-
beni kutatási-fejlesztési célok megfogalmazásakor egyaránt hasznosak lehetnek a feltárt 
eredmények (Gáspár & Kasik, 2015).

A negatív érzések átvételére vonatkozó hajlamot mérő Davis-féle IRI distressz-
skálája szignifi káns, pozitív összefüggést mutat az érzelmi kimerüléssel és a személyes 
hatékonyság érzésének csökkenésével. Míg a deperszonalizációval fordítottan jár együtt 
a perspektívafelvétel és az empátiás törődés, addig a személyes hatékonyság érzésének 
növekedésére prediktív értékkel bír a nézőpontváltásra való képesség. A distressz érzése 
az érzelmi kimerülés és személyes hatékonyság csökkenése esetében is befolyásoló té-
nyezőnek bizonyul. A személyes hatékonyság érzésének alakulását meghatározó három 
legfontosabb változó a megélt distressz, a nézőpont váltásra való képesség és a személy-
telen bánásmód. Várható, hogy a személyes hatékonyság érzésének csökkenését a megélt 
distressz és a deperszonalizáció befolyásolja leginkább a vizsgált változók közül. A né-
zőpontváltásra való képesség megjelenésével várható a személyes hatékonyság érzésé-
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nek növekedése. A deperszonalizációt az empátiás törődés, valamint a gyógyító-páciens 
kapcsolatot középpontba állító attitűd csökkenti, az érzelmi kimerülés növekedésével 
azonban várható a deperszonalizáció megjelenése (Fülöp & Devecsery, 2012).

Az empátia fontos alapot teremt ahhoz, hogy képesek legyünk bensőségesen kap-
csolódni másokhoz, és szintén fontos bázisa a stresszel való megküzdésnek és konfl iktu-
saink adekvát kezelésének (Kremer & Dietzen, 1991).

Az empátia kulcsfontosságú a személyiség énerejének szempontjából a hasonlóan 
fontos valóságérzékelés, intelligencia és kreativitás mellett. Fontos prevenciós potenciál 
tartalma van a lelki egészség megőrzésében (S., Nadeau, K., & Marz, 1994).

Az érzelmi intelligencia és a megküzdési stratégiák kapcsolata
A megküzdési képességek, más néven coping stratégiák azt mutatják meg, hogyan 

tud a megfi gyelt ember a stresszkeltő élethelyzetekkel megbirkózni. A magatartástudo-
mány álláspontja szerint az ember–környezet rendszer dinamikusan formálja a személy 
viselkedését (Kopp, 1994). Ebben a rendszerben a főszerep a döntési folyamatra hárul. A 
személynek folyamatosan dönteni kell arról, hogy képes-e az adott környezeti kihívások-
nak megfelelni, megoldást találni. Egyszóval megküzdeni a helyzettel. 

Az ember–környezet modell szerint a személy egyensúlyi állapot fenntartására tö-
rekszik. Stressz ebben az esetben a személy mentális egyensúlyvesztését okozhatja. A 
megküzdés egy olyan folyamat, amely során a személy kognitív és magatartási erőfeszí-
téseket tesz a stressz forrását jelentő konfl iktus megoldására. 

Lazarus és Launier (1978) kétféle megküzdési formát különböztet meg (Margitics 
& Pauwlik, 2006):

Problémaközpontú megküzdés: ekkor a személy a helyzetre, a problémára össz-
pontosít, hogy megkísérelje azt megváltoztatni, hogy a jövőben el tudja kerülni. 

Érzelemközpontú megküzdés: a személy ekkor azzal foglalkozik, hogy enyhítse a 
stresszhelyzet okozta érzelmi reakciókat, megakadályozza a negatív érzelmek elhatalma-
sodását. Akkor is ilyet használ a személy, ha a helyzetet nem tudja megváltoztatni.

A problémaközpontú megküzdés problémamegoldó stratégiák alkalmazását jelenti, 
amely irányulhat kifelé, magára a problémás helyzetre, de befelé is, a személy önmagá-
ban változtat meg valamit ahelyett, hogy a környezetet módosítaná. 

Billings és Moos (1984) kutatásaik során azt találták, hogy akik problémaközpontú 
megküzdést használtak stresszhelyzetekben, mind a stressz alatt, mind a stressz után 
kevésbé voltak depressziósak (Margitics & Pauwlik, 2006).

Lazarus és Folkman (1986) kutatásai eredményeként a problémaközpontú és ér-
zelemközpontú megküzdési formákon belül további nyolcféle stratégia különíthető el 
(Margitics & Pauwlik, 2006):

– konfrontáció: ez a problémával való szembehelyezkedést, aktív megküzdést jelen-
ti;

– eltávolodás: a helyzettől való érzelmi és mentális távolságtartást jelenti, hogy ener-
giát gyűjthessen a további megküzdéshez; 
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– érzelmek és viselkedés szabályozása: ez az adott helyzet megoldását legjobban se-
gítő érzelmi kifejezésmód és viselkedés megtalálását jelenti; 

– társas támogatás keresése: a társas környezet részéről rendelkezésre álló erőforrá-
sok, támogatások keresését és kihasználását jelenti; 

– a felelősség vállalása: az észlelt, tulajdonított kontroll vállalása kerül előtérbe eb-
ben az esetben; 

– problémamegoldás-tervezés: kifejezetten kognitív, racionális stratégia, azoknak a 
lehetőségeknek a kiértékelését jelenti, amelyek a helyzet megoldását elősegíthetik; 

– elkerülés-menekülés: nem vállalja a konfrontációt, kilép a szituációból; 
– pozitív jelentés keresése: a negatív jelentésű esemény kihívásként, bizonyos szem-

pontból pozitívként való értékelése történik ekkor;

Oláh Attila nemzetközi kutatásai szerint minden általa vizsgált kultúrában (magyar, 
indiai, olasz, svéd, jemeni) felnövő serdülőkre érvényes, hogy az alacsony és közepes 
szorongásszint esetén a megküzdés konstruktív útjait, magas szorongásszint esetén az el-
kerülést alkalmazták mint a feszültséggel való maladaptív megküzdést (Oláh, A., 1995).

Az érzelmi intelligencia fejlesztésének szükségessége az oktatásban
Rendkívül fontos megérteni az érzelmek és az EQ közötti megkülönböztető jel-

lemzőket. Az érzelem egy természetes ösztönös állapot, amely a jelenlegi és múltbeli 
tapasztalatainkból és helyzeteinkből származik. Az érzelmek környezetünkből, körül-
ményeinkből és tudásunkból, valamint hangulatainkból és kapcsolatainkból származ-
nak. Érzéseink és tapasztalataink befolyásolják érzelmeinket. Ezzel szemben az EQ az a 
képesség, készség és tudatosság, hogy ismerje, felismerje és megértse ezeket az érzéseket, 
hangulatokat és érzelmeket, és pozitív módon használja őket. Az EQ megtanulja, hogyan 
kezelje az érzelmeket, és használja ezt az információt, hogy viselkedjen és cselekedjen, 
beleértve a döntések meghozatalát, a problémák megoldását, az önigazgatást és a mások 
vezetését. Továbbá megerősíthető, hogy az EQ fokozza az önbecsülést, a jólétet, valamint 
a szakmai és személyes motivációkat (Faltas, 2017).

Az emberek gyakran meglepődnek, hogy az érzelmi intelligencia paradigmán belül 
három különböző elmélet létezik. Mindegyik elmélet a társadalmi és érzelmi intelligen-
ciával kapcsolatos készségek, vonások és képességek jobb megértésére és megmagyará-
zására tesz kísérletet. Véleményem szerint az érzelmi intelligencia paradigmában lévő 
több elméleti szempont létezése nem jelez gyengeséget, hanem inkább a terület nagy-
ságát mutatja. Így az érzelmi intelligencia területén belül a defi níciók változók, inkább 
egymást kiegészítik, mint ellentmondást okoznak. 

Úgy tűnik azonban, az iskola világában – fontossága ellenére – még mindig nem kap 
kellő hangsúlyt az érzelmek fejlesztése. Egy amerikai kutatás szerint 150 megkérdezett 
pedagógus fele nem hallott még az érzelmi intelligenciáról. Azok többsége, akik ismerték 
a koncepciót, úgy értelmezték, mint „az élet egy fontos készségét”, illetve mint „valami 
olyat, ami hatékonyabbá teszi a tanulást és elősegíti a jól-létet”. A tanárok harmada vi-
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szont úgy vélte, hogy „érdekes, de zavaros dolog”, míg néhányan úgy tekintettek rá, mint 
egy „újfajta szentimentális divathóbortra” (Claxton, 2005).

Egy 2019-es kutatás arra mutat rá, hogy az oktatásban eltöltött évek befolyásolják 
az oktatók, képzők érzelmi intelligenciáját. A kapott eredmények megerősítik, hogy a 
nappali képzésben lévő tanuló hallgatók a pedagógus pályán lévő oktatók érzelmi intelli-
genciája szignifi kánsan eltér egymástól. Valamint az empátiát kifejező faktorai magasab-
bak a már pályán lévő oktatóknak. Ebben jelentős mértékben a gyakorlat, az életkor is 
szerepet játszik. Ez a változás kétirányú. A hallgatóknak szignifi kánsan magasabb a fan-
táziaskála eredménye, tehát a fi ktív személyekkel való azonosulási hajlam. A kevesebb 
tapasztalatuk miatt egy elképzelt szituációba könnyebben belehelyezkednek. Így a tanu-
lók gondolataihoz kongruensebben állnak hozzá, viszont jobban be is vonódnak. A pá-
lyán lévő pedagógusok a fantáziát igénylő eseményeknél távolságtartóbbak. A személyes 
distressz értékei is nagyobbak a hallgatóknak, mint a pályán lévő pedagógusoknak, így 
nehezebben tudnak adekvát reakciókat adni egy stresszes helyzetben. Azaz az empátia 
azon aff ektív bevonódást kifejező faktorában erősebbek, amely miatt a hallgató jobban 
éli át mások szenvedését, dühét. Hamarabb bevonódik. Ez az emocionális komponens 
viszont épp gátolhatja is az empátiás törődést, ami a pedagógusnak egy alapfeladata. A 
gyakorlatban résztvevő oktatók perspektíva-felvételi képessége növekszik, tehát az em-
pátia ezen kognitív komponense esetén könnyebben képesek nézőpontfelvételre, illetve 
fókuszpont-váltásra, amely egy aff ektív bevonódás során mentális műveletben teljesed-
het ki. A másik erősség, ami szignifi kánsan eltérő volt, az az empátiás törődés. A pályán 
lévő oktatóknál az együttérzés képesség magasabb értéket vett fel, mint a hallgatóknál, 
így náluk könnyebben indukálhat cselekvést egy érzelmi hatás.

Ezen kívül a kutatás talált összefüggést az intraperszonális (magabiztosság, 
éntudatosság, önbecsülés, függetlenség, önmegvalósítás) jellemzők és az önbüntetés 
mint megküzdési stratégia között. Ez azt jelenti, hogy ha egy képző, oktató, fejlesztő sze-
mély jó önismerettel rendelkezik, akkor megfelelő helyre helyezi önmagát probléma ese-
tén. Tehát ők a nehéz vagy stresszes helyzetek kezelésében megpróbálják a személyiségük 
stabilitását megőrizni, így a fi gyelem a fenyegetésről az énre terelődik. Ezért stresszes 
helyzetekben gyakrabban keresnek külső támaszt, segítséget. Viszont az intraperszonális 
skála és a fi gyelemelterelés megküzdési stratégia is korrelált egymással a munkaerőpia-
con lévő oktatóknál, tehát a megküzdésük egyik lehetséges megjelenési formája, hogy 
az egyén elhárítási manővert hajt végre, kilép a helyzetből, halogatja a közbeavatkozást, 
önmaga felé fordul.

Az egyes csoportok megküzdési stratégiái vizsgálatánál a kutatás azt jelezte, hogy 
a hallgatóknak a feszültségkontroll értékei szignifi kánsan alacsonyabbak, mint a pe-
dagógus pályán lévőké. Tehát a stabilitásuk megőrzése sokkal több energiát igényel. A 
pedagógusok magabiztosabbak, rugalmasabbak. Van én-erejük, hogy a stabilitásukat 
megőrizzék. A pedagógusok a megküzdési folyamat két lépését könnyebben tudják azo-
nosítani és használni. Az első lépés tisztázza, hogy a feszültség milyen mértékben érinti 
az egyén életét, céljait, illetve lehet-e valamit tenni a stresszt kiváltó faktor megszünte-
tésében, és ha igen, akkor mit. A második lépés folyamán számba veszi, hogy milyen 
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belső források állnak rendelkezésre a megküzdéshez (probléma-centrikus vagy érzelem-
reguláló stratégiára van-e szükség, mi történne, ha nem tenne semmit a helyzettel), és 
ezek kimerítése esetén a belső hozzáállásán, saját magán változtat (Mészáros, 2019).

Kijelenthető, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének egyik alappillére az ön-
ismeret, azaz ismerni a saját érzelmeinket, vágyainkat, motivációnkat, s ezeket a jelen 
helyzetünkben úgy irányítani, hogy pozitív jövő elé nézhessünk. Minél több sikerben 
lesz részünk, annál hatékonyabban éljük meg az önkontroll, az önuralom s az önirányí-
tási képességünket, ami hozzásegít a sikeres megküzdéshez az élet minden területén. 
Ez a képességegyüttes megkönnyíti a stresszhelyzetek, konfl iktushelyzetek felismerését, 
kezelését, elviselését és az indulatszabályozást, azaz hogy az érzelmek egyensúlyba kerül-
jenek, ne váljanak dominánssá a negatív érzelmek, így nyomás alatt is tudjunk megfele-
lően teljesíteni. Ez a hozzáállás lesz az alapja a másokkal való sikeres együttműködésnek, 
a jó konfl iktuskezelésnek és a sikeres kapcsolatteremtésnek (Balázs, 2014).

Lehet fejleszteni az érzelmi intelligenciát? 
Számos kutatás született arra, hogy megértsük, hogyan működnek az elméleti 

konstrukciók. Ebben az értelemben döntő fontosságú a megfelelő mérőeszközök ki-
fejlesztése a vizsgálat megfelelő irányításához és értelmezéséhez (pl. Bar-On & Parker, 
2000; Petrides és Furnham, 2000). 

Az érzelmi intelligencia elméletének további tényezője az a feltételezés, hogy az IQ-
val ellentétben érzelmi intelligenciát lehet kifejleszteni. Meggyőző empirikus kutatások 
állnak már rendelkezésre, amelyek arra utalnak, hogy ezek a készségek javíthatók és ta-
nulhatók.

Bar-On azt találta, hogy az idősebb korosztályok inkább az EQ skálán magasabb 
pontszámot érnek el, ami azt sugallja, hogy bizonyos mértékig az EQ az életélményen 
keresztül tanulható. A pszichoterápia területein számos eredményt találtunk; képzési 
programok bizonyítják, hogy az emberek képesek arra, hogy komoly erőfeszítésekkel és 
szisztematikus programokkal javítsák az érzelmi kompetenciáikat. Továbbá, az érzelmi 
idegtudományi területen tapasztalható új eredmények kimutatták, hogy az érzelmi agyi 
kapcsolatok felnőttkorban is meglehetős plaszticitást mutatnak (Davidson, Jackson, & 
Kalin, 2000).

Bár az érzelmi intelligencia kompetenciáival kapcsolatos kutatások közül kiemel-
kedik a Case Western Reserve University Weatherhead School of Managementben vég-
zett longitudinális vizsgálat (Boyatzis, Cowan, & Kolb, 1995). A kísérletben résztvevő 
hallgatók egy kompetencia-építés kurzuson vettek részt, amely lehetővé tette a hallgatók 
számára, hogy a kognitív képességeiken kívül az érzelmi intelligenciájukat is fejlesszék. 
A fejlesztésben egyéni célokat és egyénre szabott tanulási utat dolgoztak ki és hajtottak 
végre. A diákok objektív értékelése a program elején, a diploma megszerzése után és 
évekkel később a munkahelyen történt. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az ér-
zelmi intelligenciához tartozó kompetenciáik jelentősen javultak, sőt ezek a fejlesztések 
idővel fenntarthatók lettek. Az, hogy a kísérletben megfi gyelt hatások több éven keresz-
tül fennmaradtak, bizonyíték arra, hogy nem csak az érzelmi intelligencia kompetenciák 
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fejlesztése lehetséges, hanem az, hogy ilyen változások hosszabb ideig fenntarthatók. (2. 
ábra)

2. ábra: A Western Reserve University longitudinális vizsgálata (forrás: Boyatzis, 
Cowan, & Kolb, 1995)

Az aff ektív idegtudományi megállapítások is alátámasztják az érzelmi intelligencia 
fejlesztésének lehetőségét. LeDoux megállapításai azt mutatják, hogy bár az egyedi érzel-
mek központi kapcsolataiban stabil egyéni különbségek vannak, az aktiválási mintákban 
szintén megfi gyelhető a plaszticitás (LeDoux, 1996).

A jelenlegi gyakorlatban azonban a hagyományos képzések az egyetemen alapve-
tően teljesítményelvűek. Ezért ritka az érzelmi intelligencia fejlesztésére összpontosí-
tó nem hagyományos pedagógiai módszerek használata. Szükség lenne olyan képzési 
programokra, amelyek elősegítik az énhatékonyság növelését, a személyes látásmód ki-
alakítását és az érzelmi intelligencia-kompetenciák fejlesztését. Ha ez a fejlesztés meg-
történik, akkor ez a munkaerőpiacon komoly előnyt jelenthet a végzett hallgatónak 
(Csikszentmihályi, 1990).

A magasabb EQ-val rendelkező embereknek miért is lesznek sikeresebbek?
A munkavállalásban, így a pedagógiai munkában is nagyon fontos a sikeresség. 

Mind a saját sikerességünk, mind a végzett diákjaink sikeressége. Tehát az érzelmi intel-
ligencia növelése befolyásolhatja a pedagógusok munkájának sikerességét és minőségét. 
Ha összehasonlítjuk a munkavállalókat, akkor megállapítható, hogy a magasabb érzelmi 
intelligenciával rendelkező emberekre az alábbiak jellemzőek:

̶  a magas EQ-emberek jobban kommunikálják ötleteiket, szándékaikat és céljaikat. 
az EQ szorosan kapcsolódik a csapatmunka szociális készségeihez, amelyek nagyon 

fontosak a munkában. 
– akinek az EQ-ja magasabb, olyan támogató környezetet épít fel, amely növeli a 

szervezeti elkötelezettséget.
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– a magas EQ-jú emberek érzékelik és ismerik saját és társai erősségeit és gyenge-
ségeit, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kihasználják az előbbit, és kompenzálják 
az utóbbit.

– a magasabb EQ-hoz hatékonyabb alkalmazkodási készségek kapcsolódnak, ame-
lyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy jobban kezeljék az elvárásokat és a stresszt.

– a magas EQ-jú emberek pontosan azonosíthatják, milyen érzések és szükségletek 
vannak, valamint motiválóbbak és támogatóbbak. Több izgalmat, lelkesedést és optimiz-
must generálnak (Furnham, 2012).

Példa az érzelmi intelligencia fejlesztésére a felsőoktatásban
Az University of San Francisco tanárképző karán (https://www.usfca.edu/education) a 

hallgatóknak egy érzelmi intelligencia kurzust vezettek be. A kurzus több összetevőből 
állt, köztük az elméleti ismeretekre épülő új pedagógiai környezetet és módszertanokat 
tervező gyakorlatok voltak a legérdekesebb részek. A kurzus ezen kívül magában foglalta 
az érzelmiintelligencia-elméletek vizsgálatát és hasznosítását az oktatásban és a tanulás-
ban.

Témakörök, módszerek:
1–7. alkalom: az érzelmi intelligencia és a kreativitáselméletek áttekintése. (A mo-

dul olvasmányokból, fórumokból, esettanulmányokból és feladatokból állt). A felada-
tok közé tartozott az irodalomkutatás, pedagógiai relevancia kutatás, projektcsoportos 
brainstorming, hogy miként lehet beépíteni az intelligenciaelméleteket egy projekten 
keresztül az oktatásba. A bemutatók után feedback körök módszerével segítették egymás 
projektjeinek a pontosítását.

7. alkalomtól a projekt design folyamata következett. Megvalósult projektek téma-
körei voltak: jégtörő gyakorlatok alkalmazása a tanításban, szociális érzelmi információk 
megjelenése a tanórán, önmagunk érzelmi állapota és az empátia fejlesztése, érzelmek 
azonosítása és kezelése, szorongás kezelése a tanórán. Ezen témakörök esetében a pro-
jekt kidolgozza az óravázlatokat, lecketerveket, amely webalapú tanári, tanulói, szülői 
tanulási segédletekké alakítottak. Az online felületre rövid ismertetőket, bemutatókat 
készítettek. Majd az egészet kipróbálták.

A végén mindenkinek be kellett nyújtani egy komplex projektdokumentációt.
Központi cél volt, hogy a hallgatók egy kreatív projekten keresztül pozitív érzelmi 

környezetet teremtsenek a tanulók számára. A hallgatók különböző kognitív ismerete-
ket igénylő tantárgyakba integrálták az érzelmi intelligencia fejlesztést (zene, testnevelés, 
földrajz, biológia, matematika, közgazdaságtan). Minden tárgynál szerették volna bemu-
tatni az atipikus gondolkodás lehetőségét. Cél volt, hogy csökkentsék a tanulók érzelmi 
szorongását a tanórán.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése kulcsfontosságú az oktatásban. A bemutatott 
kurzus sikeresen motiválta a tanárjelölteket az érzelmi intelligencia elmélet gyakorlati al-
kalmazására. Az érzelmi intelligencia fejlesztését célzó módszerek pedagógiai szempont-
ból is hasznosnak bizonyultak. Pozitív tanulási tapasztalatok jelentek meg, a hallgatók új, 
kifejező tanári gesztusokat kezdtek alkalmazni, a kollegialitás kultúrája előmozdult. A 
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kurzus eredményei arra utalnak, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztését be kell vezetni 
a tanárképzésbe, a hallgatók fejlődéséhez, különösen az érzelmi fejlődéshez szükséges 
tudás és készségek módszertani diverzitásának növelése és az érzelmi tudatosság ösztön-
zése érdekében (Kaplan, 2019).

Összefoglalás
Az érzelmi intelligencia tanulható. A gyermekek már születésük után képesek dekó-

dolni mások érzéseit, képesek kifejezni saját érzelmi állapotaikat, késleltetni vagy éppen 
kontrollálni érzelmeiket, azaz megtanulnak „bánni az érzelmeikkel” (Kádár, A., 2012). 
Ezért fontos lenne a pedagógusképző intézményekben és a tanár-továbbképzéseken na-
gyobb hangsúlyt fektetni az érzelmi intelligencia fejlesztésére. A fejlesztés két ok miatt 
is szükséges. Egyfelől, kutatásunkban is rámutattunk, a pályán eltöltött idővel arányosan 
növekszik azok száma, akik érzelmileg erősen megkopnak, mellyel saját és a tanítványa-
ik mentális egészségét egyaránt veszélyeztetik. Másfelől, kapcsolati készségeik alapján e 
pedagógusok többsége alkalmas a hatékony interperszonális kapcsolatra, hiszen jóhisze-
műek, szívesen törődnek másokkal, és még az erős megfelelési vágyuk hátterében is a jó 
szociális kapcsolat megőrzése áll (Baracsi, 2011).

Normál esetben az EQ fejlesztésnek alaphelyszíne a család, kisgyerekkortól nagyon 
lényeges az a szülői attitűd, amely meghatározott keretek között enged hibát véteni. Hi-
szen ahogy a szülő felvállalhatja az érzéseit és tévedhet, úgy a gyereknek is biztosítani 
kell ugyanezt a lehetőséget. A „Merj érezni!” is fontos jelszó. Az EQ egyik alapja ugyan-
is, hogy bátran adom önmagamat és adekvátan, de merek beszélni az érzéseimről is! 
Ugyanakkor számos családban ez nincs meg, sokszor elfedik a gyengeséget, „a szülő 
nem hibázhat” elvet követik, így az EQ fejlesztés a tanítók, oktatók feladatkörévé is válik. 
Ezért fontos az ilyen irányú, integratív fejlesztési folyamat, mert a gyermek kap egy új 
esélyt a változásra. 

Az EQ rendkívül komplex rendszere az emberi psziché aff ektív területének. Lelki 
„ujjlenyomatunk”, amelynek van egy egyedi, megismételhetetlen tulajdonsága is. Három 
fontos alaptényezőt lehet azonosítani. Az első, hogy egy adott személy miképpen kapcso-
lódik érzelmileg önmagához és a hitrendszeréhez, ezt „én-ismeretnek” nevezhetnénk. A 
második, hogyan kapcsolódik másokhoz, amin keresztül megszerzi az „ön-ismeretet”. A 
harmadik pedig, hogy az érzelmi tapasztalatai, miként integrálódnak a személyiségébe, 
azaz hatnak ki a viselkedésére a későbbiekben a serkentés és gátlás szintjén. Fontos tény 
emellett, hogy később a krízisek és traumák érzelmi hozadékai hogyan alakítják át az 
érzelmi intelligenciát. Ezek miatt is fontos, hogy kisgyermekkorban, amikor bekerül va-
laki az iskolarendszerbe, egy olyan felnőttel találkozzon, akinek az érzelmi intelligenciája 
magas, személyisége átdolgozott. Mivel a pedagógustársadalom átlagéletkora magas, így 
Magyarországon szükség van minden frissen végzett pedagógusra. Így nem mindegy, 
hogy milyen EQ értékekkel kerülnek ki a katedrához a hallgatók. A kutatás megmutatta, 
hogy az életkorral és a gyakorlattal az  EQ érték növekszik, de addig sok gyermekre va-
gyunk hatással. Jó lenne, ha már magasabb EQ értékkel kerülnének ki az egyetemekről a 
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hallgatók. Ez a gyermeknevelésre is jó hatással lenne, és természetesen a tanító szakmai 
kompetenciáira, interperszonális és intrapszichés képességeire is pozitívan hatna.

A beavatkozás is igazolta, hogy van lehetőség az ember EQ területének a fejlesz-
tésére, de a személyiség fejlődéséhez hosszú idő kell, nem lehet megtanulni, mint egy 
kognitív képességekre épülő tantárgyat. 1997-es könyvében Goleman azt állította, hogy 
a kognitív képesség (azaz az intelligencia) mintegy 20%-kal járult hozzá az élet sikeréhez, 
de a fennmaradó 80% közvetlenül az érzelmi intelligenciának tulajdonítható (Goleman, 
1997). Tehát, hogy hasznos fejleszteni az EQ-t a kognitív teljesítmény szempontjából is. 
Így a korai, már iskolai érzelmi intelligencia fejlesztésének személyiségfejlődésre vonat-
kozó jótékony hatása van.
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Mészáros Attila

Viselkedési jellemzőkre alapuló, tanulói aktivitást 

növelő oktatási módszerek rendszere

 Fritz Riemann (FR) 

személyiség dimenzióira építve

Bevezetés
A jelen írásban válaszokat keresünk arra vonatkozóan, hogyan gondolkodhatunk a 

középfokú oktatásban, a felnőttképzésben másképpen, hogyan helyezhetjük át a fókuszt 
a tudás, az ismeretek átadásáról az emberre, akit (szak)emberré kívánunk nevelni. Ho-
gyan tudunk kimozdulni megszokott gondolkodási és módszertani vágányainkról, ame-
lyek már kiüresedtek, és miképpen tudjuk évről évre élettel telivé varázsolni, megújítani 
saját tanítási szokásainkat? 

Christoph Th omann az 1980-as évektől feldolgozva a Riemanni elveket egy közös 
rendszerbe foglalta és a gyakorlati életre lefordította. A Riemann-Th omann modell írja 
le az egyén szemszögéből azonosítható tipikus viselkedéseket és hatásait. Ezáltal a sze-
mélyek közötti megértés, kapcsolat nagyban leegyszerűsíthető. Ez azt jelenti az oktatás-
ban vagy felnőttképzésben dolgozók számára, hogy minden tanulóra másként hatnak a 
tanulási követelmények és tanítási módszerek. Más módon képesek a teljesítmény alapú 
tudást elsajátítani. Tehát másként kellene minden tanulót motiválni, a tanulási folya-
matba bevonni. Ez természetesen a jelen oktatási körülmények között nehezen megva-
lósítható. Viszont az oktatóknak, fejlesztő szakembereknek meg kell ismerniük azokat 
a személyiségjellemzőket, oktatási módszereket, amelyek egyes tanulóknál sikeresek le-
hetnek. Ezáltal a sikertelenségek is megérthetőbbé vállnak.

A jelen munka segíti tehát az oktatókat abban is, hogy a saját magukra jellemző 
Fritz Riemanni személyiségjellemzőket megismerjék, ezáltal a saját tanári munkájukat, 
személyes karrierjüket, a hivatásukban sikerekhez vezető utat jobban megérthessék és 
elemezhessék.

Viselkedési jellemzőkre alapuló, tanulói aktivitást növelő oktatási módszerek rend-
szere az elmúlt évek kutatási eredményei alapján készítettük el. Az egyszerűsége és rend-
szerszemlélete miatt azok számára is segítség, akik nem rendelkeznek az oktatásban 
komoly pedagógiai, pszichológiai előképzettséggel, de szeretnének a munkájukban sike-
resek lenni. Valamint szeretnék, hogy a tanulóik motiváltak és szintén sikeresek legye-
nek (Mészáros & Baróti, 2013).
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Miben segít ez a módszertani rendszer? Egyrészt összefoglalja az oktatás és felnőtt-
képzés integráló alapprincípiumait pedagógusok és nem pedagógusok számára. Továbbá 
ismerteti a Riemanni személyiségtipológiára fejlesztett rövid tesztet. Ez segít eldönteni 
az egyéni preferenciákat, amelyet önmaguk, valamint saját tanítványaik jobb megisme-
résére, pontosabb megfi gyelésére is használhatunk. Ezek után az egyes személyiségi tí-
pusokat elemzi. Bemutat egy erre épülő pedagógiai rendszerszemléletű gondolkodást és 
egy egyszerű pedagógiai modellt. Ez abban nyújthat segítséget minden képzőnek, hogy 
milyen módszerekkel és oktatási szituációk létrehozásával tud egy oktató az adott tanu-
lóval hatékonyan együttműködni, miként lehetséges a különböző személyiségű diákokat 
motiválni és felébreszteni önálló akaratukat fejlesztve autonómiájukat és szabad gondol-
kodásukat. Ezáltal egy rendszerszemléletű pedagógiai koncepciót ad, amely a résztvevők 
nagyobb részvételét, felelősségvállalását és aktivitását hozza létre remélhetőleg hozzájá-
rulva a szakmai fejlődésük és emberré válásuk integrált tanulási útjának megvalósításá-
hoz. Továbbá az egyensúly fenntartására törekszik fi gyelembe véve az egyes személyi-
ségtípusok szükségleteit és fejlesztendő területeit mind a szakmai, mind emberi oldaluk 
képzésében.

Fritz Riemann karakterelmélete
Fritz Riemann a félelmeket négy csoportba foglalta, melyek sokszor a pedagógi-

ai munka és az egészséges fejlődést megakadályozzák. A karakter-elmélet a félelemből 
mint alapvető emberi érzésből indul ki. Négy alapkaraktert különböztethetünk meg. A 
félelem az emberi élet egyik legalapvetőbb érzése. Nincs emberi élet félelem nélkül. A 
félelem egyrészt aktivitásra késztet, amelynek következménye: érés, növekedés, ugyan-
akkor megbénít, amelynek következménye stagnálás, visszaesés. A félelem mindig ak-
kor lép fel, amikor olyan élethelyzetbe kerülünk, ami új, ismeretlen, amihez még nem 
nőttünk fel. Ennek leküzdése a gondolati, érzési és akarati korlátainkon való folyamatos 
belső munkát és erőfeszítést igényel, és morális erőinket fejleszti, amelyeket az első feje-
zetben már tárgyaltunk. Minél tudatosabb ez a belső munka, annál nagyobb a megküz-
dési esélyünk. (Riemann, 1989)

Az érett személyiség az alábbi követelményeknek kell megfeleljen a karakterelmélet 
szerint:

– Önálló individuummá, egyszeri, megismételhetetlen személyiséggé kell válnunk. 
Ha ez a félelem válik dominánssá, akkor a SKIZOID személyiség jön létre (S). Alapszo-
rongása: félelem az odaadástól, a feloldódástól, a függő viszonytól, mint az én elveszté-
sétől. 

– Képesnek kell lennünk kapcsolódásra, kötődésre, bizalomra és nyitottságra a má-
sik ember, az élet és a világ iránt. Alapszorongása: az önállóságtól, önmagammá válástól 
mint a védtelenségtől való félelemtől és az elszigetelődéstől. Ez a DEPRESSZÍV szemé-
lyiség. (D)

– Tartósságra, állandóságra kell törekednünk a változások világában. Alapszoron-
gása: félelem a változástól mint múlandóságtól, bizonytalanságtól. Ennek dominanciája 
esetén KÉNYSZERES személyiségről beszélünk. (K)
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– Képesnek kell lennünk változásra, fejlődésre, a komfortzónából való kimozdulás-
ra. Alapszorongása: félelem a szükségszerűségtől, a szabadság elvesztésétől, a végérvé-
nyességtől. Ennek túl hangsúlyossá válása esetén kialakul a HISZTEROID személyiség. 
(H)

A Riemann – Th omann modell
A Fritz Riemann (1975) és Christoph Th omann (1988) által létrehozott modell írja 

le az egyén szemszögéből azonosítható négy tipikus viselkedést. A négy alapszükséglet 
kielégültsége az emberi jóllét ideális holisztikus állapotát teremti meg. Ez nem egy stati-
kus, nyugalmi állapot, hanem egy dinamikus jóllét aktív állapota. Vagyis a jóllét egymás-
sal ellentétes erők kiegyensúlyozottságán múlik. Hogy mindegyik alapszükségletünkre 
tudunk fi gyelni és mindezek elvesztésének szorongásával jól tudunk bánni, le tudjuk 
küzdeni, és tovább tudunk haladni. És viszonylagos egyensúlyban tudjuk tartani. Az 
emberi élet során tökéletes egyensúly mégsem tud megvalósulni. Mindig keletkezik va-
lamely területen hiány arra inspirálva, hogy azon a területen munkálkodjunk. Rendsze-
rint minden embernél jellemző a négy alapfélelemből egy vagy két félelem hangsúlyossá 
válása és a személyiség kimozdulása a tökéletes egyensúlyi állapotból. Ez befolyásolja 
a személyiség alapvonásait, a kommunikációját, kapcsolatteremtő képességét, és meg-
jelenik a viselkedés szintjén sokszor releváns és felismerhető jegyekkel. Hangsúlyos a 
tanulási folyamatban is. 

Úgy képzelhetjük el ezen pszichikus mező erőterét – amely négy, páronként egy-
mással ellentétes erő között feszül –, mint négy lehetséges fő irányt az ember életében, 
amelyek egy tengelykeresztben jeleníthetők meg az alábbi ábra szerint. Ez mutathatja 
meg a leglátványosabb módon a személyiségtípust, azaz a személyiség irányultságát. 
Szélsőséges esetben a fent említett típusok egyben megjelölik azokat az utakat, amelyek 
a szorongások hosszú távon kezeletlen túlzottá válása esetén 
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1. ábra: A négy személyiségtípus elhelyezkedése (forrás: saját szerkesztés)
kialakuló lelki betegségekbe (depresszió, szkizofrénia, kényszerneurózis, hisztéria) 

vezethetnek. Innen van a típus megnevezése is, amely még nem jelent betegséget. Chris-
toph Th omann ezért a négy személyiségtípust domináns alapszükségletük szerint távol-
ság, közelség, állandóság és változás típusnak tünteti fel a modellben (Mészáros, 2013, 
34–47).

A Riemann – Th omann modellre épített oktatási környezet
Egy oktatási környezetet sokféleképpen tudunk vizsgálni. A mi rendszerünkben 6 

tényezőt választottunk ki. Olyan tényezőket, amelyek jellemzik a tanulót (3 terület), és 
amelyekre egy oktatónak van befolyása (3 terület). Vannak más vizsgálható részek egy 
oktatási folyamatban, de e hat rész alapján egy oktató már meg tud tervezni, személyre 
tud szabni a Riemann-Th omann elvek, szempontok alapján egy didaktikai folyamatot.

Meg kell jegyezni, hogy mivel egy oktató, képző is elhelyezhető ebben a rendszer-
ben, valamelyik irányba eltolódás tapasztalható, így felfedezheti és megértheti, hogy 
egy-egy módszertani eljárás számára miért komfortosabb, és egy másik eljárás miért 
okoz diszkomfort érzést, miért is idegenkedik tőle. Ennek az az egyik oka, hogy másik 
területen található. Így egy komoly módszertani diverzifi kációval rendelkező oktatónak 
mind a négy területhez van megfelelő módszertani eljárása, még ha némely eljárást nem 
szívesen használ.

Tanulót, résztvevőt leíró jellemzők:
– Érdeklődési területek: ez jellemzi, hogy mely témák érdeklik az adott területen 

lévő tanulót. Ha ez megjelenik, akkor motivált lesz az adott pedagógiai folyamatban való 
részvételre.

– Tanulási jellemzők: ez leírja, hogy az adott területen lévő diák mely formában 
szeret tanulni. Mikor lesz aktív, és tud kapcsolódni az adott témakörhöz.

– Résztvevői szükséglet: ez megmutatja, hogy mely oktatói impulzusokra van szük-
ség az aktvitásának fenntartásához. Mi tudja ismét motiválttá tenni. Ennek a hiányában 
a résztvevő hamar feladja, mert úgy érzi, hogy nem tud kapcsolódni a tanárhoz.

Oktatót, képzőt leíró jellemzők:
– Oktatási módszer: mely módszertant érdemes az adott tanulóhoz vagy csoport-

hoz választani. Ez az a módszer, melyre ők „vevők” lesznek, és szívesen végrehajtják a 
feladatokat.

– Oktatói attitűd: ez a rész mutatja meg, hogy egy oktatónak milyen attitűdjét kell 
érezni az adott részben lévő tanulónak vagy csoportnak, hogy a pedagógiai folyamat 
működjön, a tanulót segítse.

– Hatékony értékelési formák: az értékelési formák sok típusa ismert. Ebben a rész-
ben azt jelöltük, hogy az adott területen elhelyezkedők mely formát fogadják el szívesen. 
Melyek azok, amelyek segítségével aktívak maradnak a későbbiekben is. Mint láthatjuk, 
itt két formát is javaslunk, mert mind a kettő az adott területen használható. A tanuló 
elfogadja, sőt várja ezeket.
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A következő ábrákon azért fordítottuk meg a sorrendet, mert a tanulói érdeklődési 
terület azonosításával érdemes kezdeni, majd a tanulási jellemzők és a résztvevő szük-
ségletek következnek.

Ezután lehet az adott orientációval rendelkező tanuló(k) számára a pedagógiai fo-
lyamatot megtervezni. Ennek az utolsó lépése, úgymond a csúcsa az értékelési forma 
kiválasztása.

Első lépés a közelség-távolság orientáció azonosítása
Egy oktatónak, akár magáról, akár egy diákról van szó, érdemes mindenekelőtt ki-

deríteni, hogy a távolság/közelség tengely melyik részében komfortos. Így alapvetően 
megváltozhatnak a másik fél irányába megjelenő indulatok, érzések, módszerek. A kö-
vetkező leírások a pólusokra, azaz a legszélsőségesebb végletekre vonatkoznak, a kettő 
között természetesen vannak fokozatok.

Közelségre való hajlamú gyermek
Azoknál a tanulóknál, akiknél magas a közelségre utaló hajlam, azok jól tudnak 

kapcsolatot teremteni, megértők, valamint elfogadók. A munkájukban fontos számunk-
ra a jó légkör megléte, és hogy harmonikus kapcsolatot tudjon kialakítani a környezeté-
vel. Könnyen bele tudják érezni magukat más helyzetébe, és többet foglalkoznak mások-
kal, mint saját magukkal. Barátságosak, nyitottak és békülékenyek. Szívesen és könnyen 
közelednek másokhoz, és tudják, hogyan kell másokkal kijönni. Sok áldozatra képesek 
azért, hogy valaki(k)hez tartozónak érezzék magukat. Az „átölelni és átölelve lenni” le-
hetőségétől is motiváltak lesznek

Érzelmileg színesek, érzékeny és fi gyelmes társak, ám ha egyedül maradnak, szür-
kék, színtelenek és kiszolgáltatottak lesznek.

Az ilyen személyiségű ember számára a távolságtartás, a másik ember önállósága 
veszélyesnek tűnhet, az elvesztéstől való félelem feltámadásával járhat. 

Az árnyoldaluk, hogy a feszültségeket és az összetűzéseket kerülik. Nem szívesen 
mondanak nemet, vagy nem is tudnak nemet mondani. Saját igényeik gyakran nem él-
veznek még saját maguknál sem prioritást. Nehezükre esik sokszor másoktól elhatáro-
lódni, haragot és agresszivitást kifejezésre juttatni.

Hogyan viselkedik a „közelség típusú” személy?
A közelség típusú embereket alapvető empátiás attitűdjükről ismerhetjük fel: min-

dig aggódnak a másikért, érdeklik őket embertársaik problémái, és általában kiegyensú-
lyozottan és megértően viselkednek, mert képesek az empátiára.

Az erős közelségre vágyó emberek szeretnek másokkal együtt dolgozni, és általában 
ideális csapatjátékosok. A magánéletben is szívesen vannak csoportokban. A közelség 
személye gondoskodik a születésnapi listáról a munkahelyén. Ő lesz az, aki az adott na-
pon összegyűjti a pénzt, megkapja a születésnapi ajándékot, és szépen kidíszíti a szü-
letésnapos gyermek osztályát. Ha a csapatban két ember összevesz egymással, akkor a 
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közelségi személy lesz az, aki megpróbálja helyreállítani a kapcsolatot és a harmóniát. De 
azért szereti elkerülni a konfl iktusokat, és nehezen mond nemet.

Ez a viselkedés azt jelentheti, hogy a közeli személy nem kezeli nyíltan a konfl iktu-
sokat. Ha konfl iktusba keveredik, akkor a legjobb esetben az oktató azt fogja észrevenni, 
hogy csendesebb és kevésbé társaságkedvelő lesz a diák. Ehelyett nem verbális szinten 
küldhet jeleket, szomorú vagy elégedetlen arcot mutatva. Ha beszél egy oktató vele erről 
(pl.: „Mondd, mi a baj?”), nem feltétlenül kap őszinte választ. Ennek semmi köze ahhoz, 
hogy a közeli ember nem őszinte; egyszerűen csak nincs elég ereje, hogy világosan ki-
mondja, ami nem tetszik neki. Valószínűbb, hogy kitérő lesz (pl.: „Ó, ez semmiség...”). 
Röviden, nagyon jó abban, hogy a problémákat a szőnyeg alá söpörje.

A közelség típusú gyermek támogató és fejlesztő pedagógiai környezete

Oktató értékelése és a csoport értékelése Hatékony értékelési 
formák

Empátia, egyéni elismerés, támogatás Oktatói attitűd

Kooperatív technikák Oktatási módszer

Pontos instrukció
gyakori pozitív visszacsatolás Résztvevői szükséglet

Közösen végrehajtott gyakorlati feladatok Tanulási jellemzők

Emberi kapcsolatok Érdeklődési területek
2. ábra: A közelség típusú gyermek támogató és fejlesztő pedagógiai környezete 
(forrás: saját szerkesztés)

Az erre a személyiségtípusra ráépített pedagógiai rendszer a stílusjegyeket fi gyelem-
be véve határolja be az érdeklődési területeket, a tanulási jellemzőket, az ajánlott oktatási 
módszert, az emberi alapszükségletet, a kívánatos oktatói attitűdöt és a számára haté-
kony értékelési formákat. A közelség irányultságú tanuló legfontosabb érdeklődési terü-
lete a másik ember és a kapcsolat. Harmonikus emberi kapcsolatokban érzi jól magát. 
Döntéseit elsősorban érzései alapján hozza meg. Ebből származtatható kedvelt tanulási 
formája a párban vagy kis csoportban végzett, közösen végrehajtott feladatok. Alapvető 
szükséglete a fi gyelem, elismerés, értékeinek, jó teljesítményének visszacsatolása, hogy 
pontos refl exiókat kapjon. Ezért a számára hatékony értékelési mód a kapcsolatokban 
megélt együttműködés során teljesítményének értékelése szakmailag, egyénileg és csa-
pattagként. Értékeinek felismerése szárnyakat ad neki, a megbecsülés szoros kapcsolatot 
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épít, és saját jövőjébe helyezi növelve belső erejét, bátorságát, lelkesedését és kitartását. 
(Mészáros & Baróti, 2015)

A fi gyelem hiánya elbizonytalanítja. Tanulási teljesítményét rontja. A lebecsülés 
személyiségét rombolja. A négy alaptípusból ő a legvédtelenebb és legsérülékenyebb a 
tanár-diák, képző-résztvevő kapcsolatban, mivel az ő kötődési igénye a legmagasabb. 
Ő áll a leginkább rendelkezésre és nyitottan a kapcsolatban. Nagyon hálás és aktív, ha 
megfelelő fi gyelemben részesül. Itt a tanárnak fi gyelnie kell arra, hogy a kapcsolatban 
ne boruljon fel az egyensúly tanítványa alárendelődésével és túlzottan megfelelni akaró 
magatartásával. Ő mindig megelőlegezi a bizalmat és a tiszteletet. Önálló és számára 
kihívást jelentő feladatokban való részvételre kell bátorítani, és időközi visszacsatolások-
kal, értékeléssel támogatni. Ezzel lehet növelni személyes autonómiáját és önbecsülését.

Tehát épp azok a feladatok a fejlesztők számára, amelyeket a vele szemben álló távol-
ság típus alapvetően igényel, élvez. Ha a közelség irányultságú számára prioritást élvező 
kapcsolatban biztonságban és megbecsülve érzi magát, teljesítménye magas és nagyon 
kiszámítható, megbízható. Inkább túlteljesítésre hajlamos. Csapatban mindent megtesz 
másokért, hajlamos megfeledkezni önmagáról. Meg kell tanulnia önmagára is fi gyelni, 
érzésvilágának túlműködését gondolati világával kontrollálni és helyes módon beforgat-
ni a felszabaduló erőt a cselekvésbe, aktivitásba. Ekkor egyensúlyozódik ki a nagyon 
érzékeny lelkivilág egy megtalált saját hatóerővel, ahol nem a kiszolgáltatottság, védte-
lenség, beszűkülés és visszavonulás, hanem az alkotás és sikeresség lesz a saját jövő.

Távolságra való hajlamú gyermek
A távolság irányultságú tanulókra épp az ellenkezője a jellemző. Ők tárgyilagosnak, 

hűvösnek és távolságtartónak tűnnek. Képesek nagyfokú önállóságra és felelősségválla-
lásra. Legszívesebben egyedül dolgoznának.

Az együttműködés számukra (sajnos) szükségszerű, igyekeznek ezért ezt úgy be-
osztani, hogy mindenkinek meglegyen a saját, egyértelműen elhatárolt feladatköre, 
hogy mégiscsak önállóan dolgozhassanak. A társas együttlét vagy munkatársi találkozó 
a szabadidejükben számukra nehézséget jelenthet. Képesek viszont élesen megfi gyelni és 
tárgyilagosan-kritikusan, eredményorientáltan gondolkodni. Függetlenek, jól el tudnak 
különülni, és képesek nemet mondani. Konfl iktushelyzetekben pontosan tudják, mit 
akarnak, és ezt világosan ki is tudják fejezni. Az sem okoz gondot nekik, ha népszerűtlen 
álláspontot kell képviselniük.

Náluk legfőképpen a teljesítmény és a munka, az eredményekről, a feladatról szól 
és arról, hogy szakmailag megalapozott, felelős döntést hozzanak. A távolság hajlamú 
tanuló az autonómiáját, önállóságát kényesen őrzi. Állandósulhat a szorongás az emberi 
közelségtől, mert mindig az én elvesztésével fenyeget. (Mészáros & Baróti, 2015)

Gyakran éppen konfl iktushelyzetekben viselkednek durván, cinikusan, szarkaszti-
kusan és agresszívan, ami gyakran népszerűtlenné teszi őket.
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Hogyan viselkedik a „távolság típusú” személy?
A távolság orientációjú embert arról lehet felismerni, hogy hétfő reggel elsétál az 

együtt álló kollégák vagy diákok mellett, barátságosan köszön, és azonnal a munkahe-
lyére vagy a tanterembe megy. Ott elkezd „berendezkedni”, és várja az órát. Amikor a 
többiek odamennek hozzá („gyere ide, a tegnapi buliról készült fotókat nézegetünk.”), 
azt válaszolja: „Igen, igen, előbb befejezem ezt, aztán jövök”.

A távolság orientációjú személy önállóan hozza meg döntéseit; így viszont előfordul, 
hogy elfelejti megbeszélni azokat a többi érintett személlyel. Ha a távolság orientációjú 
típusnak nehézségei vannak, előfordul, hogy váratlanul ott áll előtted, és bemutatja a 
megoldást egy olyan problémára, amiről nem is tudtad, hogy van. Természetesen ez a 
fajta viselkedés gyakran okoz félreértéseket. Ez a viselkedés gyakran ridegnek, elutasí-
tónak vagy akár rivalizálónak is tűnhet, még akkor is, ha nem is ez a szándékuk. Ezt 
a típust egyébként arról is fel lehet ismerni, hogy szeretnek egyedül dolgozni – ez is 
szöges ellentétben áll a közelségre törekvő emberrel. Tehát nem biztos, hogy egy oktató 
nagyon jó módszert választ, ha egy kifejezett távolságtartási hajlammal rendelkező tanu-
lót mindenáron megpróbál beilleszteni egy csapatba. Szereti, ha saját felelősségi körrel 
rendelkezik, ha saját döntéseket hozhat, és következésképpen szereti vállalni tettei kö-
vetkezményeit.

Ha egy távolság típusú személy ad egy közelség orientációjú személynek egy felada-
tot, azt világosan felvázolja, és egy bizonyos eredményt vár el egy meghatározott időn 
belül. Ekkor a közelség típusú személynek nagy erőfeszítéseket kell tenni annak érdeké-
ben, hogy ezt az eredményt valóban elérje. Nagyon sokszor ez a közelség típusnak sok 
energiájába kerül, de néha még sokkal többet is megtesz érte, mint amennyit valójában 
elvártak tőle. Amikor aztán megbeszélik a munka eredményét, könnyen előfordulhat, 
hogy a távolságtartó egyáltalán nem veszi észre a másik többletmunkáját és erőfeszítése-
it, ami természetesen demotiválttá teszi az utóbbit, mert több elismerést remélt.

Ezért kell a másik félre fi gyelni, mert ha a távolságot kedvelő ember a követel-
ményeivel, módszereivel, a visszajelzés hiányával frusztrálja a közelség típusút, az 
kontraproduktivitást eredményez a pedagógiai munkában. A két ellentétes típus hosszú 
távon csak akkor fog sikeresen együttműködni, ha megtanulják megbeszélni, mit várnak 
el egymástól, és elfogadják, hogy a másik más. (Peters-Kühlinger, G.; Friedel, J., 2012)

Elmondható, hogy a négy dimenzió nagyjából a kognitív, a szociális, az aktív és 
az érzelmi modalitást tükrözi. Megragadják az aktív vagy nyugodt, távolságtartó vagy 
összekötő, kontrollált vagy spontán, strukturált vagy rugalmas kommunikációs viselke-
dést és annak fokozatos szakaszolását. Ha az oktatók és a diákok e négy dimenzión belül 
kommunikálnak, akkor a teljes kommunikációs területet képesek használni. 

A távolság típusú gyermek támogató és fejlesztő pedagógiai környezete

Önértékelés és az oktató értékelése Hatékony értékelési 
formák
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Tisztelet, a résztvevők is tudják az oktató 
szaktudását tisztelni Oktatói attitűd

Intellektuális kihívás adása, „fontos” probléma 
megoldása Oktatási módszer

Intellektuális kihívást jelentő feladatok Résztvevői szükséglet

Frontális elméletorientált Tanulási jellemzők

Elméletek, magyarázatok Érdeklődési területek
3. ábra: A távolság típusú gyermek és fejlesztő pedagógiai környezete
(forrás: saját szerkesztés)

A távolság orientációjú tanulók legfontosabb érdeklődési területe az elméleti, intel-
lektuális, racionális gondolati tér. Éppen ezért a legnagyobb örömet számára az intellek-
tuális kihívást jelentő, újdonság tartalmú és önállóan végezhető feladatok jelentenek. A 
legjobb teljesítményt önálló tanulásban, munkavégzésben hozza. Elvárja az oktatótól a 
szakértelmet, szakmájának és a tananyagnak magasrendű elméleti ismeretét. Csak akkor 
tudja elismerni, ha az oktató elkápráztatja olyan elméleti tudással, amelynek megérté-
séért küzdenie kell. Szeret gondolkodni és megérteni. Döntéseit racionális megfontolás 
alapján hozza. Számára a gondolkodási korláton való munkálkodás kihívást és örömet 
okoz. Hamarabb tudja átfordítani cselekvésbe, mint a közelség irányultságú típus. Érzé-
seit kevésbé tudja megélni és megismerési erőként használni. Számára fejlesztendő az ér-
zési korláton való munkálkodás, érzelmi intelligenciájának növelése és a másokkal való 
együttműködés tanulása. (Mészáros & Baróti, 2015)

A tömegoktatás személytelenségével sincs különösebb problémája. A frontális 
tananyagfeldolgozást is jól viseli, ha az megfelelő szakmai ismeretet közvetít. Ők szoktak 
a leghamarabb kérdezni elméleti órákon, mert őket érdekli a leginkább bármilyen gya-
korlati probléma elméleti háttere. Őket lehet a versennyel, önálló előadásokkal és vitával 
leginkább motiválni.

Szívesen küzd azért, hogy elismerjék. Ha akarja, el tudja érni, hogy fi gyeljen rá a 
tanár, ki tud emelkedni a tömegből. Képes konfrontálódni, szereti a tanárt is kihívások 
elé állítani. Szabadságát félti, szereti és képes önmagát értékelni, viszont fontos számára 
az oktató értékelése is. Amennyiben kikapcsolja az érzéseit, rideg, és elutasítóvá, eset-
leg intellektuálisan arrogánssá tud válni. Vissza tud élni intellektuális fölényével, mi-
közben gyengeségnek érzékeli mások érzésekkel telített részvételét. Számára fejlesztő a 
csoportmunkában, kooperatív tanulásban való részvétel, minden, ami együttműködésre 
és interakcióban való részvételre készteti. Azaz épp az a tanulási forma, amelyben a vele 
ellentétes oldalon álló közelségtípus örömmel vesz részt és kényelmesnek érez.
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Érdekes megfi gyelni, hogy a távolság típusú gyermek önértékelési képessége torz 
lehet. Ha azt kérjük, hogy értékelje a munkáját, akkor általában a tényleges teljesítménye 
alá értékeli önmagát, hisz számára az oktató az etalon, így ő csak kevesebb teljesítményt 
adhat, mint a tanár.

Második lépés az állandóság - változás orientáció azonosítása
Most elérkeztünk az „idő” dimenzióhoz. Riemann-Th omann rendszerben ez az y 

tengely. Itt is azonosítani lehet egy ember pozícióját. 

Állandóságra való hajlamú gyermek
Az állandóság-orientált tanulók rendszerszeretők, lelkiismeretesek és strukturáltak. 

Az időpontokat és feladatokat mindig észben és kézben tartják. Kiváló és megbízható 
szervezők. Az „állandó-ember” jól tud rendet tartani, és ezt várja el másoktól is. Végül is 
a rend már fél siker. Jól kigondolt és teljes irattár-rendszerük van, sokra becsülik a listá-
kat és a tervezést, legszívesebben mindent feketén, fehéren rögzítenek.

Szeretik a struktúrát, a biztonságot és pontosságot. Másrészt szkeptikusan állnak 
minden változás, újdonság és előre nem látható dolgok előtt. Hajlanak a konzervativiz-
musra, a dogmatizmusra és az elveken lovaglásra. Részben hajlamosak mások felett való 
uralkodásra és ellenőrzésre. Pedánsnak és túl korrektnek tűnhetnek. Mindig, mindenhol 
az állandóságot keresik, a változatlanság mindennél fontosabb számukra, irtóznak min-
den változástól. Dolgaiktól nehezen tudnak megválni, így kacatok tömegét tárolhatják az 
iskolában, holott rendkívül precízek, rendszeretők.

Náluk mindig minden a helyén van, és természetesen mindennek meghatározott 
helye van. Heves indulatot, félelmet válthat ki belőlük a rendetlenség, és az, ha rendetlen-
séget látnak, ha nem pont ott, nem pontosan úgy van valami, ahogy ők meghatározták.

Hogyan viselkedik az „állandóság típusú” személy?
Az állandóság típusú ember rendkívül szisztematikusan és rendezetten dolgozik; 

az íróasztala mindig rendezett, a fi ókok, szekrények logikusan elrendezettek, a mappák 
(ez igaz az elektronikus rendszerekre is) egységesen fel vannak címkézve, mindennek 
megvan a maga helye. Szereti az egyértelműen meghatározott feladatokat, a kezelhető 
határokat, és viselkedése nagyon kiszámítható. Száz százalékig számíthat a másik fél rá. 
Például időben kezdi az óráját, vagy pontosan érkezik a tanuló az órára. Arról is felis-
merhető, hogy általában pontosan tudja, mit akar, és mit nem. Ha egy állandó típusú 
személyt próbál egy oktató meggyőzni valami újról, készüljön fel az ellenállásra. Az ilyen 
alapvető hajlammal rendelkező emberek nem szeretik a változást. A spontán tanári re-
akciók és a gyorsan változó viselkedés szintén hajlamosak megijeszteni őket. Az ilyen 
aggodalmakat mások gyakran féknek tekintik, sokszor hibáztatják a rugalmatlansága 
miatt. Az állandóság típusú ember előnye ugyanis az, hogy hihetetlen szervezőtehetsége 
mellett nagyon szisztematikus – ami pl. sok döntés meghozatalában hasznos. Ráadásul, 
ha a környezete tolerálja, az aggodalmait komolyan veszik, akkor hajlandóak és képesek 
a változásokkal együtt haladni.
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Az állandóság típusú gyermek támogató és fejlesztő pedagógiai környezete

Oktató értékelése + csoport értékelése Hatékony értékelési 
formák

Igazságos bánásmód, kiszámíthatóság Oktatói attitűd

Pontosan megadott utasítások, logikus indokok Oktatási módszer

Strukturált gyakorlati feladatok Résztvevői szükséglet

Frontális gyakorlatorientált Tanulási jellemzők

Tények, valóságról hasznos információk Érdeklődési területek
4. ábra: Az állandóság típusú gyermek támogató és fejlesztő pedagógiai környezete 
(forrás: saját szerkesztés)

Az állandóság irányultságú gyermekek igénye a biztonság, strukturáltság, tervezett-
ség és átláthatóság a tanulási környezetben is. Szereti tudni előre a szabályokat, a követel-
ményrendszert, a határidőket és szeret annak megfelelni. Fontos jellemzője a pontosság, 
precizitás, ezt másoktól is elvárja, ebben ő a legkiszámíthatóbb a típusok közül. A tanár 
a legnagyobb tiszteletet akkor kapja tőle, ha világos, átlátható, strukturált és már előre 
meghatározott követelményrendszert állít elé, és azt be is tartja. A legjobb teljesítményt 
akkor hozza, ha az előre tervezhető, és fel tud készülni rá.

A váratlan, spontán dolgokat nehezen viseli, néha igazságtalanságként éli meg. Ezért 
a váratlan helyzet sok stressz forrása a számára, ilyenkor hajlamos másokat hibáztatni. 
Szeret a részletekre fi gyelni, minden apró részlet fontos a számára, a jelen földi megva-
lósulása érdekli, gyakorlatorientált, jól bírja a monotonitást, képes koncentrálni, jól és 
kitartóan teljesíteni rutinszerűen ismétlődő feladatok során. (Mészáros & Baróti, 2015)

Számára fejlesztők azok a feladatok, amelyeket az ellentétes oldalon álló változás 
orientált típus élvez. Például olyan komplex projektben, projektfeladatban való részvétel, 
amelyet a legnagyobb gondosság ellenére sem lehet pontosan előre megtervezni. Amely 
tanulási és munkafolyamatnál szükség van a folyamat közben felmerülő váratlan ötletek, 
impulzusok beépítésére, a spontaneitás és kreativitás megélésére, az intuitív gondolko-
dásra és az alkotási folyamat magasabb minőségű megvalósítására. Ezek sikerességével 
segítjük rugalmasabbá válni és megélni saját kreativitását.

Számára az akarati korláton való munkálkodás a legfontosabb, leghamarabb őrá hat 
bénítóan a váratlan esemény. Tanulnia kell a gondolati és érzésvilágának segítségével 
oldani ezt az akarati korláton jelentkező belső ellenállást és oldani merevségét, megélve 
a spontán helyzetek megújító és előre vivő, sokszor a kívánt fejlődést okozó valóságát. 
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Ennek megtapasztalására szüksége van a tanár és csoporttársai kiszámíthatóságára, hogy 
a kapcsolatokban megélt érzelmi biztonság és reális értékelés, elismerés megfelelő erőt, 
motivációt adjon a szakmai kihívások bevállalásához.

Változásra való hajlamú gyermek
Számukra fontos, hogy tevékenységük kreatív, fantáziadús és rugalmas lehessen. 

Környezetük leginkább kaotikusnak tűnik. Elevenségükkel és spontaneitásukkal színt 
hoznak a hétköznapok szürkeségébe, képesek lelkesedni, szeretik a kockázatot, minden 
újat és hagyományostól eltérőt tudnak és másokat is hagynak élni. Bájosak és szórakoz-
tatók. A problémára újszerű megoldási javaslataik vannak. Másrészről szívesen kerülik a 
kötelezettségeket, játékszabályokat, előírásokat és törvényeket. Ha a következményekről 
van szó, mindig megtalálják a kiskapukat. Kevésbé megbízhatóak. A rendet és pontossá-
got könnyen elhanyagolják. Részben szeszélyesek, könnyen válnak lehangolttá, és gyak-
ran keresik az elismerést.

Az új dolgok keresésében élnek. Keresik a változást, a kalandot, minden újdonság 
felcsigázza őket, izgalomban, mozgásban tartja. Kapcsolataik viszont felszínesek lehet-
nek, mert félnek a kötődéstől, azt szabadságuk korlátozásának, béklyónak érzik. Lele-
ményesek, találékonyak, színesek, ha „esemény” van, de a hétköznapok egyhangúsága 
során szürke, ingerült, megbízhatatlan lehet.

Hogyan viselkedik a „változás típusú” személy?
Ezt a típust az állandóság orientációjú emberrel szemben arról ismerhetjük fel, hogy 

nem marad meg sokáig semmilyen feladat, gondolat mellett. Például szeret mozogni, 
szeret különböző munkákat elvállalni, és mindent izgalmasnak talál, ami új. Sok kihívást 
vállal, és meglehetősen unalmasnak találja, hogy mindig ugyanazokat a feladatokat vé-
gezzen. Így nehéz valamiben komoly rutinra szert tennie. Az ilyen tanuló asztala, füzete 
gyakran kaotikusnak tűnik. Az ilyen alapvető hajtóerővel rendelkező embereket gyak-
ran találjuk meg a kreatív szakmákban, ahol ezek a képességek tökéletesen megfelelnek. 
Néhány pozícióba viszont korlátozottan megfelelő, például nem érdemes egy olyan sze-
mélyt egy vállalat könyvelési részlegébe helyezni, akinek erős a változásra való hajlama. 
Mert a kreatív könyvelés már nem pedagógiai kategória…

A változást kedvelő személy gyakran megbízhatatlannak tűnik, és szeret „kreatív 
káoszt” okozni. Viszont a változás típusú embernek a temperamentuma és bája gyakran 
lehetetlenné teszi, hogy a másik ember tartósan haragudjon rá. A maga módján vicces 
és szórakoztató, így óhatatlanul is hajlamos egy oktató újra és újra megbocsátani neki. 
Ha csak ezt az orientációt használja egy tanár, akkor a diákok azt érezhetik, hogy soha 
nem lehetnek biztonságban, mindig jöhet egy meglepetés az oktatótól. Például a tegnapi 
döntéseit ma barátságos mosollyal változtatja meg, és természetesen mindig megfelelő 
okai is vannak erre. (Peters-Kühlinger, G.; Friedel, J., 2012)
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A változás típusú gyermek támogató és fejlesztő pedagógiai környezete

Önértékelés + csoport értékelése Hatékony értékelési 
formák

Emberi melegség, lelkesedés, humor, (egyéni)
elismerés Oktatói attitűd

Projektszeméletű módszerek Oktatási módszer

Általános útmutatás
kreatív cselekvés lehetősége Résztvevői szükséglet

Fantáziát igénylő
feladatok Tanulási jellemzők

Új ötletek, kihívások, asszociációk Érdeklődési területek
5. ábra: A változás típusú gyermek támogató és fejlesztő pedagógiai környezete 
(forrás: saját szerkesztés)

A változásorientáltságú gyermek nagyon sok minden érdekli. Természetének alap-
vonása a kíváncsiság és az újdonság keresése. A tanulási folyamatban az ő érdeklődésé-
nek a fenntartása az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat a tanár számára. Ez csak a 
bevonásukkal lehetséges, a személyes aktív érdeklődésük iránti nyitottsággal és egyfajta 
a tanulási folyamatban jól körülhatárolt rendelkezésre álló szabadság megadásával. Ak-
kor lelkesednek be, ha valamilyen ismeretlen területen újat fedezhetnek fel, vagy ismert 
területre új szemléletmódot hozhatnak. Innovatívak, spontánok, kreatívak, rugalmasak, 
és a legjobban használják az intuitív gondolkodást, amely kevesebb erőfeszítést, inkább 
gyors probléma felismerést és spontán aktív jelenlétet igényel.

Jobban érdekli őket az új ötletek kitalálása, mint a megvalósítás. Ezért nehezükre 
esik tanulási helyzetben is megtervezni valamit, majd végigvinni pontosan és kitartással. 
Hamar feladhatják, és új dolgokba kezdhetnek. Ezért sok esetben kiszámíthatatlannak 
tűnnek, és nehezen alkalmazkodnak előre lefektetett eljárás és szabályrendszerhez. Nem 
tűrik a monotonitást.

Számukra az akarati korláton való munkálkodás azt eredményezheti, hogy nem 
folytonos és váratlan cselekvésekkel jutnak túl – egyfajta túlműködéssel, túlzott aktivi-
tással és érzelmi túlfűtöttséggel – adott feladat vagy probléma megoldásán, hanem gon-
dolkodásukkal megpróbálják lehűteni túlfűtöttségüket, szenvedélyességüket, és megta-
nulnak előre átgondolva és tervezetten is dönteni cselekvés mellett.

Tanulniuk és fejleszteniük kell a konvergens gondolkodást, amely erőfeszítést, kon-
centrálást és kitartást igényel, amelynek logikai láncolata és ok-okozati összefüggései 
szembesítik a következményekkel, és így több felelősségvállalásra készteti őket. A legal-
kalmasabb számukra a projektszemléletű oktatás.
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Nekik van a legelementárisabb szükségük a művészi elem és szépség lelkesítő és 
felemelő erejének a tanulási folyamatba való beemelésére. Legnagyobb nehézséget a ru-
tinszerű, nagy precizitást, pontosságot és kitartást igénylő feladatok begyakorlása jelent 
számukra. Nehezen tudnak elmélyülni és odaadással kitartani. Úgy érzik, korlátozzák 
őket. Az a szabályrendszer, amely a tengely ellentétes oldalán álló állandóság irányultsá-
gúaknak a legnagyobb biztonságot adja a jó teljesítményhez, számukra feszültségkeltő és 
sok ellenállást keltő stresszfaktor. Fejlesztő segítség számukra, ha legalább egy alkalmaz-
kodást, a korlátok fi gyelembe vételét, pontosságot, odafi gyelést, elmélyülést és kitartást 
igénylő előre megtervezendő folyamat végigvitelére késztessük a tanulási folyamat során, 
és ebben sikert élnek meg.

Érdekes megfi gyelni, hogy a változás típusú gyermek önértékelési képessége torz 
lehet. Ő minden apró teljesítményét értékeli, sőt túlértékeli. A tényleges teljesítmény fölé 
állíthatja be magát. Bármit csinál, az jó, amit nem csinál, az meg nincs. A „Z” és alfa ge-
nerációhoz tartozó gyermeknél ez a folyamat gyakran megfi gyelhető. A feladatot majd-
nem jól oldotta meg, így az egész rendben van, csak az a kis rész hiányzik. Az állandóság 
orientációjú gyermek (vagy idősebb generációhoz tartozó résztvevő) pont az ellentéte 
ennek. A feladatot nem sikerült teljesen elkészíteni, így az egész nem lett jó.

A modell értelmezése, működése - módszertani ajánlás
A teljes rendszer részei:
1, FR teszt - grafi kus kiértékelés
2, Tanulói környezet, tanulási jellemzők leírása
3, Oktatói módszertani eljárások rendszere
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6. ábra: Viselkedési jellemzőkre alapuló, tanulói aktivitást növelő felsőoktatási mód-
szerek rendszere - Fritz Riemann (FR) személyiség dimenziókra építve (forrás: saját 
szerkesztés)

Tanári, képzői munkánkban nagyon lényeges, hogy legalább egy pszichológiai 
rendszer szerint tudjunk gondolkodni árnyaltabban magunkról. Kétségkívül, vannak 
bonyolultabb, részletesebb és sok tekintetben újat adó személyiségtipológiák, mint 
például a Jung Lélektani típusok című könyve alapján sok évig kísérletezett és kiváló 
MBTI dimenziók rendszere (MBTI types, 2012). Mi mégsem azt választottuk, mert az 
egyszerűségre törekedtünk. Arra, hogy olyan oktató is elolvassa, aki pl. mérnöki alap-
végzettséggel rendelkezik, nem különösebben érdeklődik a pszichológia iránt, de mégis 
szükségét érzi az emberről való többet tudásnak, mert oktatóként választ szeretne kapni 
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kérdéseire. Javítani szeretné a tanulóval való kapcsolatát, jobban meg szeretné érteni 
őket, szakmai tudásának minőségibb átadására vágyik és tudatosabban felépített tanítási 
módszertani alapokra érez szükséget. 

A modell összesíti az eddig leírtakat. Egységbe foglalja a személyiségre épülő több 
irányú lehetőségek pedagógiai rendszerét. Érezhetjük mindegyik fontosságát, szüksé-
gességét. Nyugodtan kísérletezzünk. Csak ne szűküljünk be egyetlen irányba. Mert az 
nagyon unalmassá válhat. A modellben való gondolkodás távlatokat nyithat bennünk.

Egy egyensúlyra törekvést javasol gondolkodásunkban és tanári cselekményeink-
ben. Az a fontos, hogy mindegyik típus érezzen támogatást és fejlesztő követelményt 
ugyanazon tanulási folyamat során. Ez nagymértékben segíti a bevonódást és aktív rész-
vételt. Ezt tudatosan előkészített tantárgyi követelményrendszerrel és nagyon eleven sze-
mélyes részvétellel érhetjük el. Egyszerre van szükség a helyes korlátok felállítására és a 
szabadság megadására. Egyszerre kell távolságot teremtenünk a kihívást jelentő fejlesztő 
követelmények állítása során és közelséget adnunk a bátorítás, bizalom és kísérés foly-
tán, hogy tanulóik sikeresen tudják megélni a folyamatot. Fontos az előre megtervezett 
strukturált felépítettség, és fontos a rugalmasság, hogy impulzusaikat, kéréseiket fogadva 
újragondolhassuk és együtt is alakíthassuk tanítványainkkal.

Az ellentétes kívánalmak feszültségében hihetetlen alkotói impulzivitásra tehe-
tünk szert, amely valóban motiváló képzőnek és résztvevőnek egyaránt. Ennek helyes 
megélése nagyon művészi és kreatív folyamat. Ez a rendelkezésre állás viszont komoly 
személyes jelenlét és igénybevétel. Az erre való felkészülés szintén. Az első lépés e felé 
felismerni saját irányultságainkat. Majd elismerni a többi irányultság létjogosultságát és 
értékeit. Ez fontos lépés saját személyiségünk nyitottságának megőrzéséhez, további in-
tegrációra és fejlődésre ad lehetőséget. Majd a tanulási és tanári hozott mintáinkon való 
gondolkodás szükséges. És végül a szívünkben élő kép megtalálása, mely a szakmához és 
a tanári, képzői hivatáshoz köt. Ezek nélkül a gyökerek nélkül nem lehetünk jó tanárok. 
Kiszáradunk, mint egy sivatagban élő fa (Rogers, 2014).

Reményeink szerint ez a modell, amelyet az embert és az emberi személyiségtípusok 
megismerését helyezi a fókuszpontba, fontos súlypontja lesz a képzői, oktatói munká-
nak. Valamint azt erősíti mindannyiunkban, amit belülről helyesnek érzünk a lényeges 
és lényegtelen dolgok megkülönböztetése során tanulásban, tanításban és az emberi éle-
tünk folyamán. Ha emberi alapvonásainkat nem ismerjük, nem erősítjük, nincs amire 
építkeznünk. Csak szakmai deformitásokat hozunk létre önmagunkban is, ezért nagyon 
fontos, hogy teljes személyiségünkkel vegyünk részt a tanítási és tanulási folyamatban, és 
erre készítsük fel tanítványainkat, a résztvevőket is. Elismerve, hogy ezt csak jelen tudá-
sunk, érettségünk és képességeink szerint tökéletlenül tudjuk tenni, úton léve és tanulva 
hasonlóképpen, mint diákjaink. Ebben a tekintetben nagyon egyenrangúak vagyunk. 
Egy mentségünk lehet, ha teljes szívvel (személyiséggel) veszünk részt a folyamatban. És 
ez elegendő mások felébresztésére.

Említésre került még a temperamentumok, a vérmérséklet kérdése. A jungi rendszer 
szerint az extroverzió és introverzió fontos alapbeállítódás, amely lényeges különbséget 
jelent az élethez, a kapcsolatokhoz, a tanuláshoz és a munkához való hozzáállásunkban. 
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Csak ennek az önmagunkban megismerése és másokban felismerése rengeteget adhat 
egy tanítási folyamat helyes felépítéséhez (Jung, 1923).

Az extrovertáltaknak aktivitásra, társaságra, sok beszédre és kihívásra van szüksé-
gük, akkor töltődnek, ha megélik a külvilágban saját hatásukat. Általában magabiztosak, 
kezdeményezők. A legjobb teljesítményhez szükségük van mások impulzusaira. Míg 
az introvertáltaknak szükségük van magányra, ahhoz, hogy csendben készre formálják 
gondolataikat, belső világukban töltekezhessenek. Félnek a nyilvánosságtól és a túlzott 
aktivitástól. Meggondoltak, odaadók, mélyek és kreatívak. A legjobban önmagukban 
teljesítenek. Ugyanezen modellről másképpen gondolkodunk, ha extrovertált vagy int-
rovertált a beállítódásunk és tovább árnyalódik a kép tanári cselekményeink tervezése, 
a tanításban az egyensúlyra törekvés, a támogatás és fejlesztő követelményének állítása 
tekintetében. 

Mindezek csupán ízelítők abból, hogy mennyire fontos az emberről szóló többlettu-
dás ahhoz, hogy a tanári, képzői hivatást jobban munkálhassuk önmagunkban. Egyéb-
ként hajlamosak leszünk mindenkit a magunk képére formálni. Saját beállítódásunk 
erősségeit egyetlen értékként kiemelni és másokra kényszeríteni, azaz kondicionálni a 
tanítás helyett. Ezek mind olyan zsákutcák, amelyeket bejárunk, és jó esetben meg tu-
dunk fordulni, hogy visszataláljunk a helyes útra. Talán mindez emeli toleranciánkat a 
másik ember iránt. Saját diákjaink iránt. Az elnéző lelkülethez sok tudás és belső erő kell. 
Ez egy bizalom és várakozás. Tanárként, képzőként ehhez is elegendő erőt kell gyűjte-
nünk. Hogy legyen türelmünk időt adni a képességek kibontakoztatásához. Ez magunk-
ba vetett hitünket is próbára teszi. Sokszor mi vetjük el a magot, de a tanulási folyamat-
ban ez máshol szökken szárba. Később érik be. És ebben hinnünk kell, hogy munkánkat 
jól végezhessük. 

Összefoglalás és jövőorientáció
A cikkben válaszokat kerestünk arra vonatkozóan, hogyan gondolkodhatunk a kö-

zépfokú oktatásban a felnőttképzésben másképpen, hogyan helyezhetjük át a fókuszt a 
tudás, az ismeretek átadásáról az emberre, akit (szak)emberré kívánunk nevelni. Hogyan 
tudunk kimozdulni megszokott gondolkodási és módszertani vágányainkról, amelyek 
már kiüresedtek, és miképpen tudjuk évről évre élettel telivé varázsolni, megújítani saját 
tanítási szokásainkat? 

Hivatásunkhoz fűződő legbensőbb hajtóerők után kutatva felfedezhetjük, az egész 
rólunk szól, értünk van. Mi nevelődünk, mi tanuljuk a szakmát, és sajátítjuk el egyre 
mélyebben azt a tudást, amelyet át akarunk adni. És legbelül csak az tud lelkesíteni, ha 
valamilyen éppen felfedezett tudást, ismeretet, újabb megértést – amely elevenen felkel-
tette érdeklődésünket – továbbadhatunk. Tanítványaink erre a bensőnkben megtalált és 
gondozott tűzre vágynak. Olyan érdeklődésre, amely önmagunkhoz, a szakmához és a 
jövőhöz közelít. Így tudnak csatlakozni. Van minél melegedniük, hogy bátorságra lel-
jenek, és elinduljanak felfedezni saját legbensőbb vágyaikat, hogy szakmai hivatásukba 
álmaik megvalósításán keresztül nőjenek bele. Vonzó a felfedezés, a párhuzamosan ápolt 
szakmai és emberi út és a sokféle válasz lehetősége (Mészáros, 2011, 1–15).
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Arra vágynak, hogy felfedezzük őket, hogy felismerjük, hogy különlegesek. Arra 
vágynak, hogy értékeikre, hozott impulzusaikra rácsodálkozzunk, és találkozni tudjanak 
velünk. Arra vágynak, hogy higgyünk bennük. Ezzel az erővel sokáig bírják majd. Ők is 
lelkesedni szeretnének, megismerni, jobbá tenni a világot önmaguk és hivatásuk megta-
nulása és munkálása által. Nem a tartalomra kíváncsiak, hisz hamar tanulnak, ha meg-
van a cél. A lángot akarják vinni legelöl. Ehhez meg saját tüzük, akaratuk felébresztése 
szükséges. Ez egy belső folyamat, csak küzdelem árán érhető el, olyan, mint egy születés, 
önmagukra, céljaikra való ráébredés. Ebben várják a legnagyobb segítséget. Emberi értő, 
őket fi gyelő támogatásunk nélkül olyanok, mint egy alvó és elveszett nemzedék. Ezért 
soha ne feledjük, hogy ránk bízták magukat. „Álmaikon lépdelünk” (Robinson, 2001).

Ez bennünket, tanárokat is éltetni fog. Ez lesz a táplálékunk saját tanulási utunk 
során. 

A jövőben ezért nagy szükség lenne tanári közösségek együtt gondolkodására. Azo-
nos tanulókat, résztvevőket tanítók találkozására és a tanítási folyamatban megélt él-
mények megbeszélésére. Problémák megoldásának együttműködő keresésére. Szakmai 
tudásunk is együttműködésben épül, hiszen hajlamosak vagyunk beszűkülésre. Sok im-
pulzust adhatunk egymásnak, és sokat tanulhatnánk egymástól. Diákjainktól szintúgy. 
Továbbá időt adhatnánk kutatói igényeknek. Időt és teret. Ugyanis ez a munka egészen 
más, és más képességeket kíván. Jól teljesíteni csak úgy lehet, ha időt adunk ennek a 
munkának és elmélyedésnek. A szakmai fejlődésnek is. Egyszerre nem tudunk részt 
venni a tanításban, a kutatásban, a szakmai közéletben hasonló minőségben. Ha ilyen 
intenzitással tanítunk, mint a fent említett részvétel, teljes időnket, személyiségünket 
lefoglalja. Nagy stresszfaktor egy intézményben oktató életében viszont, ennek fel- és 
elismertségének hiánya. Viszont az egyéb szakmai és tudományos követelményelvárás 
kizárólagos. Ennek valódi kínját megélheti sok oktató, nem tudván mindezen elvárásnak 
igazán megfelelni. Valamelyik területen mindig kevesebbnek érezheti magát. Ez az in-
tegritás, amely szakmai, tudományos-elméleti és oktatói teljességet eredményez, mind-
egyik szerepbe való belehelyezkedést és sikereket ad, keveseknek áll birtokában.

Rá kell döbbenünk, hogy az alap- és középfokú képzésben, a felsőoktatásában és a 
felnőttképzésben oktatni egy külön szakma. Ez az oktatói tevékenység merőben több, 
mint hogy az adott tudományterületet ismerjük, és ezt a tudásunkat közvetítjük. Jelenleg 
az egyéb szakmai és tudományos követelményelvárások a kizárólagos minőségi mutatók. 
Így az előbbiekben említett terület fejlesztését – az elvárások hiányában – önmagunk 
belső indíttatásából kell megtenni.

Javaslatunk lenne mindhárom követelményelvárás teljesítéséhez több időt rendel-
ni lehetőséget teremtve ezáltal arra, hogy mindhárom területen jártasnak és sikeresnek 
érezhesse magát az oktató. S mivel egy képesség kiérleléséhez, egy szerepre való felkészü-
léshez különböző területek megismerésére van szükség. Így ciklusokban képzelnénk el 
az egyetemi, felnőttképzési oktatónak a felkészítését. Tanulmányai befejezése után szük-
ség lenne a szakmába való belehelyezkedésre, szakmai felkészültség gyakorlatorientálttá 
tételére. 
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Köllő Zsófi a (szerk.)

A láthatatlanná tevő maszk – pedagógusmesék 

a koronavírus utáni iskoláról

A Romániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége A láthatatlanná tevő maszk 
– mesék a koronavírus megjelenése 

utáni iskoláról címmel meseíró pályázatot 
hirdetett 2020 őszén, tanulók és pedagógusok 
számára.

Az 561 tanulóktól beérkezett pályamun-
kából 146 mese kötetben jelent meg az Ábel 
Kiadónál.

A mesék hiteles kór- és korképet mutat-
nak a 2020-as évről. A gyermekek csodála-
tos érzékenységről, őszinteségről, fantáziáról 
tesznek bizonyságot meséikben. Legfontosabb 
üzenetük: minden jóra fordul, ha legyőzzük a 
félelmet, ha áldozatot vállalunk, ha összefo-
gunk, ha mosolygunk. Vigyázzunk magunk-
ra és egymásra! A mesék szövegét Zsigmond 
Emese a Napsugár és Szivárvány lapokban jól 
ismert igényességgel és szeretettel gondozta. 
A könyvet Bak Sára csodaszép illusztrációi 
gazdagítják.

A kötetbe csak a gyermekek szövegeit 
emeltük be, a pedagógusoktól beérkezett legszebb meséket az alábbiakban közöljük.

Ambrus Dorottya: Lehet-e hő ssé  vá lni?
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember, s annak egy szem fi a. Ez a fi ú  

mindená ron hő s szeretett volna lenni. De ú gy é rezte, hogy a vilá g monoton rendjé ben 
valami ó rá sit, valami szokatlant, valami megdö bbentő t kellene tegyen, hogy egyá ltalá n 
é szrevegyé k az emberek. Í gy há t orrá t ló gatva ment el minden nap az iskolá ba, é s a já rda 
kö veit rugdosva kü lö nbné l kü lö nb terveket gyá rtott a vilá gmegvá ltá sra. Hiá ba ké rlelte az 
apja, hiá ba fi gyelmeztetté k a bará tok, hogy hagyja má r abba ezt a fö lö sleges á lmodozá st, 
a fi ú  megmakacsolta magá t, egyre tö bb é s tö bb idő t tö ltö tt hő spá lyá já nak tervezé sé vel. 

Egy februá ri reggelen apja hangjá ra é bredt:
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– Gergő  fi am, sajná lhatod, hogy nem Kí ná ba szü letté l.
Gergő  feltá pá szkodott, kibotorká lt a nappaliba, az ú jsá g fö lö tt csak az apja csodá lkozó  

á brá zatá t lá tta, ezé rt odasietett mellé .
– Né zd – mutatott rá  apja a Nagyvilá g cí mű  rovat egyik cikké re. – Koronaví rus.
A fi ú  kirá ntotta apja kezé bő l az ú jsá got, bö ngé szni kezdte. Olvasta elö lrő l, aztá n 

olvasta há tulró l, majd miutá n betű rő l betű re ismerte a szö veget, ö sszecsukta az ú jsá got.
– Ohó ! – bukott ki Gergő bő l a kö vetkezteté s, ami nagyjá bó l annyit jelentett, hogy 

bizony té nyleg nagy ká r, hogy nem Kí ná ban é lnek, mert ott most hő skö dhetne kedvé re, 
volna á m kereslet a vilá gmegvá ltá sra.

Né zegette a fö ldgö mbjé t, megpró bá lta felidé zni a fö ldrajztaná r szavait, amikor 
Á zsiá ró l tanultak... De aká rmennyit tö prengett, nem talá lt megoldá st arra, hogy hipp-
hopp Kí ná ban teremjen, é s vé gre hő ssé  vá ljon. 

Telt-mú lt az idő , Gergő  csak á lmodozott tová bb, amikor egyszer csak ké t szó  ü tö tte 
meg a fü lé t az esti hí radó bó l: koronaví rus, Olaszorszá g.

– Ohó ! Olaszorszá g – ismé telte Gergő . O-lasz-or-szá g. Né gy szó tag elhangzá sa é pp 
elegendő  ahhoz, hogy egy iskolá s gyerek (egy hő snek ké szü lő  iskolá s gyerek!) elké pzelje 
Euró pa té rké pé t, é s megtalá lja rajta a Fö ldkö zi-tengerbe nyú ló  csizmá t. Olaszorszá g 
nincs is olyan messze... – motyogta.

– Mit szá mí t, hogy mennyire van messze? – ké rdezte az apja é rtetlenkedve.
– Há t... Kö zelebb van, mint Kí na. Igazá bó l ez szá mí t – hebegte Gergő , mert meglep-

te, hogy gondolatai fé lhangos motyogá ské nt apja fü lé ig jutottak. 
– Meg se forduljon a fejedben, Gergő ké m! – zá rta le a té má t Gergő  anyja ké rlelhetetlen 

hatá rozottsá ggal.
– Pedig Andrisnak ott é lnek az unokatestvé rei, é s a segí tsé gü kkel...– folytat-

ta volna Gergő , de tudta, hogy hiá ba fá radozna, ú gy sem é rtené k meg, mié rt szeretne 
Olaszorszá gba utazni. Te é s a hó bortjaid, ezt mondaná k – nyugtá zta, é s becsapta maga 
mö gö tt a szobá ja ajtajá t. 

Elő  a fö ldgö mbbel, elő  az atlasszal, elő  a sajá tkezű leg rajzolt té rké pekkel! Kí ná bó l 
Olaszorszá gba... aha, ez azt jelenti, hogy terjed, rá adá sul egymá stó l tá voli helyekre is 
eljuthat... tehá t hozzá nk is. Ekké pp okoskodott Gergő  napokon keresztü l, eredmé nyeirő l 
bará tjá nak, Andrisnak szá molt be az ó rá k kö zti szü netekben. 

– Azt akarod ezzel mondani – kezdte bizonytalanul Andris –, hogy lehet minket is 
é rinteni fog ez a koronaví ruscucc?

– Aha – bó lintott Gergő .
– É s?
– Hogyhogy é s? É s szü ksé g lesz arra, hogy az embereket valaki bá torí tsa.
– É s ezt a hő sö k szoktá k megtenni. Ezt tudom, má r szá zszor mondtad. De azt 

mé gsem gondolhatod komolyan, hogy egy vilá gjá rvá ny kö zepé n te leszel az, aki ezt 
csiná lja.

– Mié rt ne? Itt van vé gre az alkalom, hogy valami hő stettet vigyek vé ghez.
– Há t jó , de é n ebbő l inká bb kimaradné k – sü tö tte le a szemé t Andris.
– Andris! Remé lem, ezzel csak pró bá ra akarsz tenni! Te vagy a legjobb bará tom... 
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Minden hő snek van egy hű sé ges tá rsa, aki kitart mellette, é s segí ti ő t, ú gy beszé ltü k 
meg, hogy ha valamikor hő s leszek...

– Persze, hogy ú gy beszé ltü k meg – vá gott kö zbe Andris –, mert sose gondoltuk, 
hogy lesz belő le bá rmi is. De az igaz, hogy a legjobb bará tod vagyok...

– Akkor segí tesz, ugye? Kell há rom eszkö z: maszk, kesztyű  é s fertő tlení tő . Sietnü nk 
kell, mert ha nyakunkon a baj, hiá nycikk lesz mindenhol.

– Van mindhá rom.
– Van? – hitetlenkedett Gergő .
– Persze, azó ta, mió ta csak Kí ná ró l meg Olaszorszá gró l hablatyolsz. Tudtam, hogy 

elő bb-utó bb elő á llsz ezzel a Győ zzü k le a koronaví rust! ö tlettel. Ismerlek...
Iskola utá n Andrisé kná l talá lkoztak, leltá rat ké szí tettek a rendelkezé sre á lló  

eszkö zö kbő l, Gergő  gyö ngybetű kkel í rta: egy doboz maszk, né gy pá r kesztyű , ké t 
fertő tlení tő .

– Egy doboz, azaz tí z darab... é s a fertő tlení tő bő l egy nyomó s é s egy fú jó s – tette 
hozzá  Andris.

– Igen, lá tom. Haladjunk – sü rgette a tervezé st Gergő . – Í rd oda! – erő skö dö tt a 
bará tja.

– Mié rt?
– Csak! Mert í gy pontos, azé rt.
– Há t jó  – hagyta jó vá  Gergő . Kö zben persze nagyon há lá s volt Andrisnak, hogy 

helyette is fi gyel a ré szletekre. A hő sö k ugyebá r nem engedhetik meg maguknak a 
szé tszó rtsá got, de a pontossá g a szeleburdi, á lmodozó  Gergő nek mindig is nehezé re 
esett.

A nappalbó l é jszaka lett, az é jszaká bó l nappal, Gergő é k pedig egyre izgatottabban 
vá rtá k, hogy é lesben is kipró bá ljá k, hogyan mű kö dik a terv. Egy má rciusi nap bejelen-
tette az igazgató nő , hogy má snaptó l a já rvá nyhelyzetre való  tekintettel nem kell iskolá ba 
já rni. Gergő  boldogan bö kte oldalba Andrist, szemé bő l ki lehetett olvasni: eljö tt a mi 
idő nk! Andris korá ntsem volt ennyire lelkes, a lá bá val dobolt az osztá lyterem kopottas 
padló já n, tö rdelte a kezé t, é s csak az já rt a fejé ben, hogy most má r nem lehet kihá trá lni, 
é s té nyleg hő snek kell lenni, ha a fene fené t eszik is. Iskola utá n a fi ú k Andrisé khoz men-
tek, hogy felfegyverkezzenek. 

– Lé gyszi, legyen enyé m a fú jó s – ké rlelte Gergő  a bará tjá t. 
– Jó , de csak azé rt, mert a nyomó st nagyobb odafi gyelé ssel kell haszná lni, hogy ne 

pazaroljunk, é s é n ebben jobb vagyok – felelte Andris, magá t is vigasztalva, hiszen ezen-
nel hagyta magá t megfosztani a fú jká lá s ö rö mé tő l.

– Tegyü k fel a maszkokat é s indulá s! – lelkendezett Gergő . 
– Kí vü l a ké k fele, felü l a dró tos ré sz, igazí tsd rá  az orrodra, ahogy megbeszé ltü k. 

Í gy semmi é rtelme, olyan mintha egy legyező t tetté l volna az orrod hegyé re – piszká lta 
Andris a bará tjá t, mert mé g kicsit bá ntotta, hogy a nyomó s fertő tlení tő  maradt neki.

A fi ú k kimentek az utcá ra, az emberek elő szö r furcsá n né ztek rá juk, aztá n egyre 
tö bben kezdtek elismerő en bó logatni felé jü k. Bü szké k is voltak magukra, hogy má r 
az első  beveté s ilyen jó l sikerü lt. Né há ny nap mú lva azonban egyre tö bb ember viselt 
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maszkot, az utcá n az arcok egyformá n ké kek lettek. A fi ú k egyré szt ö rü ltek ennek a 
fejlemé nynek, hiszen elé rté k, hogy a vá rosukban má sok is ré szt vesznek a vilá gmentő  
akció jukban, viszont zavarta ő ket, hogy má r senki sem tartotta ő ket kü lö nlegesnek, ú jra 
beolvadtak a tö megbe, ahogy azelő tt.

– Te Gergő , hallasz?
– Igen, Andris, mondjad.
– Csak azé rt hí vtalak, hogy szerintem ki kellene talá lni valamit a maszkokkal, 

mert má r nagyon kevé s van a raktá runkban, é s egyé bké nt is elé g bé na, hogy mindenki-
nek ilyen van. É n ú gy é rzem, hogy lá thatatlanná  tesz minket, feltesszü k, é s eltű nü nk a 
tö megben. Pedig kitű nni akartunk, vagy nem?

– De. Szerintem csiná ljunk magunknak, varrjuk meg, é s dí szí tsü k ki ú gy, hogy senki 
má snak ne legyen olyan. Anyá val megcsiná ljuk neked is, jó ?

– Rendben. Odaadom a csú zlijaimró l a gumikat. É s leí rom, hogy az é n fü leimre 
mekkora kell. Te is mé rd meg, nem akarom, hogy lö työ gjö n rajtad.

Elké szü ltek a maszkok: egy zö ld Gergő nek GA dí szí té ssel, Andrisnak pedig egy 
szü rke AG hí mzé ssel. Gergő  talá lta ki, hogy mindenké ppen szerepeljenek egymá s 
maszkjá n, ha má r együ tt vá gtak bele ebbe az egé sz vilá gmegvá ltó sdiba. Az egyedi masz-
kok meghoztá k a fi ú knak a sikert é s a né pszerű sé get, sokan megdicsé rté k ő ket, hogy 
helyesen hordjá k, hogy pé ldá t lehet venni ró luk. Hamar belejö ttek, hogy ezeket a masz-
kokat nem eldobni, hanem mosni é s vasalni kell, né há ny hé t utá n versenyeztek is, hogy 
melyikü k mossa é s vasalja ki hamarabb a maszkjá t. Persze Gergő  nyert, de Andrisé  sok-
kal szebb volt, ú gyhogy kiegyeztek egy dö ntetlenben.

Szigorodtak a szabá lyok, a ható sá gok is egyre tö bb inté zkedé st vezettek be, hogy 
lassí tsá k a ví rus terjedé sé t, hiszen nem volt mindenhol ott Gergő  é s Andris, hogy jó  
pé ldá t mutassanak. Ezé rt nemsoká ra mindenkinek otthon kellett maradnia, csak a 
legszü ksé gesebb dolgok miatt hagyhattá k el az emberek otthonaikat. Karanté n. Í gy 
hí vjá k. Elé g ismerő s manapsá g, de Gergő é knek elő szö r nagyon furcsa volt. Nem mehet-
tek á t egymá shoz, nem kü ldté k le ő ket a boltba, nem biciklizhettek a parkban, ú gyhogy 
maradt a ké pernyő n, a videojá té kokban való  talá lkozá s. Bá r az az igazsá g, hogy Gergő é k 
ezt annyira nem bá ntá k, inká bb azt sajná ltá k, hogy megint há tté rbe szorul a hő ssé  vá lá s.

Egyik este Gergő  rosszul é rezte magá t, fá jni kezdett a feje. Legalá bb nem vagyok 
ezzel egyedü l – gondolta, mert az apja is gyengé lkedett né há ny napja. Hé t nap é s hé t é jjel 
egyebet se csiná ltak, csak egyik teá t ittá k a má sik utá n, szedté k a C-vitamint, é s mé rté k 
a lá zukat. De nem javult a helyzet.

– Teszt kell – á llapí totta meg Gergő  anyja a rá  jellemző  tö mö rsé ggel.
Teszt... Szuper, most aztá n hő skö dhetek... Morfondí rozott Gergő , de a vilá gé rt sem 

á rulta volna el senkinek, hogy bizony izgul, hogy mi lesz az eredmé ny, é s egyá ltalá n ho-
gyan fogja viselni a tesztelé st.

Kis hő sü nk! mondtá k Gergő nek a szü lei, ez nem kis elé gedettsé get okozott a fi ú nak. 
A teszt eredmé nye sajnos pozití v lett. Ké tsé gbe is estek Gergő  szü lei, hogy most mi lesz. 
Ezt ő  elő szö r nem é rtette, mert ha valami pozití v, az jó , nem? Mint pé ldá ul a pozití vum... 
Aztá n elmagyará ztá k neki, hogy ebben az esetben pont fordí tva! Kicsit szé gyellte is 
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magá t, hogy ennyit sem tud, de jobban aggasztotta az, hogy mit mondjon Andrisnak. 
Há rom á lmatlan é jszaka utá n vé gü l felhí vta telefonon.

– Szia, Andris! Azé rt hí vlak, mert arra gondoltam, hogy ú gy lenne igazsá gos, hogy 
legyen ná lad egy kis idő t a fú jká ló s fertő tlení tő  is.

– Szia, Gergő ! Aha...
– Szó val tizenné gy napig lehet ná lad. Csak annyi a gond, hogy nagyon elfoglalt va-

gyok, é s nem tudom odaadni, de kiteszem a lé pcső nkre, ha erre já rsz, vedd el.
– Rendben. De ugye má s baj nincs? – é rdeklő dö tt Andris, mintha nem ismerte vol-

na nagyon jó l a tizenné gyes vará zsszá mot.
– Nincs-nincs. De azé rt fertő tlení tsd le a nyomó ssal, mikor elviszed. Biztos, ami 

biztos. Ki tudja, kik fogdossá k ö ssze, mí g ideé rsz. Na, amikor tudsz, gyere!
Gergő  letette a telefont, nagyot nyelt, kitette az ajtó  elé  a fertő tlení tő t, é s ott á llt 

egé szen addig, amí g meglá tta Andrist kö zeledni. Ekkor elfordult, tett-vett, mintha té nyleg 
nagyon el lenne foglalva. Andris, ahogy megé rkezett, felvette az ü vegcsé t, a sajá t nyomó s 
fertő tlení tő je segí tsé gé vel alaposan 
letö rö lgette, majd a kö nyö ké vel 
megkopogtatta Gergő é k ajtajá t. 

Integetett, lehú zta az á llá ig a 
maszkjá t, é s biztató an mosolygott 
bará tjá ra, aki a kopogtatá sra rö gtö n 
ott termett.

– Andris! Maszkot fel, tu-
dod! – tá togta bará tjá nak Gergő  
a bejá rati ajtó  ü vegé n keresztü l. 
Igyekezett nagyon artikulá ltan 
beszé lni, ahogy a magyartaná rnő  
szokott, amikor az online ó rá n ki-
kapcsolva felejti a mikrofonjá t, é s 
ú gy pró bá lja megé rtetni magá t. 
Ö rü lt is, hogy Andris nem hall-
hatja a hangjá t, mert a torká ban 
lé vő  gombó c miatt bizony elé g 
remegő s volt. Megvá rta, mí g a 
bará tja eltű nik az utcasarkon, aztá n 
szomorú an elvonult a szobá já ba. 
Csak este vette é szre, hogy Andris 
bedobott valamit a postalá dá jukba: 
egy kis cetli, rajta ké zzel rajzolt 
tá blá zat, tö ké letes vonalak (persze, 
az Andrisra jellemző  pontossá g! – 
gondolta egybő l Gergő ), fö lö tte szö veg: Tizenné gy nap mú lva talá lkozunk. Te is tudod, 
hogy az igazi hő sö k fegyvere a Tü relem. Minden nap pipá lj egyet!
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Gergő  elhatá rozta, hogy szé p pipá kat fog haszná lni, ú gyhogy tü relmesen, ceruzá val 
ö tszö r megrajzolta egy kü lö n papí rra, hogy a tá blá zatba biztos a legszebb kerü ljö n. Í gy 
is lett, a negyedik napon má r gyakorlott ké zzel pipá lgatott, é s kitalá lta, hogy az utolsó  
pipá val együ tt felí rja a cetli aljá ra, hogy:

Karanté n: Itt a vé ge, fuss el vé le! 

Harka Sára: Nyá picoknak nem való  

Ez a padlá s poros kacatokat, eldugott kincseket é s ré gi titkokat rejtett. Má s prü szkö lt, 
vagy hanyatt-homlok menekü lt volna az á porodott szagtó l, de Vincé t é s nagypapá já t ez 
cseppet sem zavarta.

Egyforma kalandvá ggyal má sztak fel a ré g nem haszná lt falé pcső n ezen a szombat 
dé lelő ttö n, é s vetetté k bele magukat a kutakodá sba. Ő k mindig jó l megé rtetté k egymá st.

– Idené zz, Vince! – Nagypapa kiá ltá sá ban csengett az izgalom.
– Mi az? – Vince á tverekedte magá t egy ő sré gi hintaszé ken.
Nagypapa lesö pö rte egy tetemes, kö dszü rke bő rö nd tetejé rő l a pó khá ló t. Ahogy 

felnyitottá k a fedelé t, hatalmas porfelhő  szá llt a levegő be. Belekukucská ltak. Vince kis 
kezé t a já té kok, ré gi sá lak é s mű anyag darabok halmá ba dugta.

– Egy kiscsó nak! – halá szta ki a fi ú , é s a magasba emelte a fajá té kot. – Bezony á m! 
É s milyen jó l ú szott ré gen a ví zen!

Vince a nadrá gzsebé be nyú lt, elő vette kedvenc já té kkatoná já t.
– Pont belefé r a katoná m – mutatta vigyorogva.
Megfordí totta a csó nakot.
– De mié rt van rá í rva, hogy Jancsi?
Nagypapa felnevetett.
– Az é n vagyok. Vagyis voltam. Gyerekké nt mindenki Jancsinak hí vott. Ma má r 

csak Já nos bá csinak – unoká já ra kacsintott –, a szerencsé sek pedig Nagypapá nak.
Vince tová bb kotorá szott a bő rö ndben, egy halvá nysá rga gyö ngysor akadt a 

marká ba.
– Az a nagymamá dé  volt – Nagypapa a szí vé hez szorí totta a lá ncot, é s hozzá tette –, 

amí g é lt. Vince felné zett.
– Hiá nyzik neked?
– Igen, mindenné l jobban. Lassan fé l é ve má r, de mé g mindig csodá lkozom regge-

lente, hogy nem fekszik mellettem az á gyban.
– Gyű lö lö m ezt a ví rust – morogta Vince.
– A mamá d ö reg volt, é s sok betegsé ggel megkü zdö tt az é lete sorá n. Ezzel sajnos 

má r nem sikerü lt neki. Na, de most nincs idő  szomorkodni! Né zzü k, mi van mé g itt! 
Vince tová bb matatott, egy ü vegpalackot hú zott elő .

– Hű ű ű !
– Arró l má r el is feledkeztem.
Az ü veg vé gé n parafadugó  tró nolt, benne egy ö sszecsavart papí rtekercs. – Ezt nem 

akartad ví zre tenni, hogy elsodró djon, é s valaki megtalá lja?
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– De, gyerekké nt azt terveztem... aztá n elfeledkeztem ró la.
– Mi van benne? – Vince leü gyeskedte a dugó t, é s kezé be csú sztatta a tekercset.
– Bontsd csak ki, tetszeni fog! – kacsintott rá  Nagypapa.
– EGY TÉ RKÉ P! – Vince szeme tá gra nyí lt, szí ve gyorsabban dobogott. Nagypapa 

á té rezte az izgalmá t.
– Bezony á m! Ré ges-ré gen elá stam egy kincseslá dá t az erdő ben – mesé lte –, é s leraj-

zoltam a hozzá  vezető  té rké pet.
– Komolyan? Keressü k meg, Nagypapa!
– Most? Az erdő ben?
– Igeeen! Induljunk is!
– Á lljunk csak meg, fi atalember! Elké szí tetted má r a termé szetismeret lecké det?
– Há t, ö ö ö ...
– Megtanultad az é gtá jakat?
– Nem.
– Há t a fá kat?
– Nem.
– Akkor gyerü nk lecké t í rni!
– De Papa, má r annyira elegem van! Egé sz hé ten a szá mí tó gé p elő tt ü ltem a 

szobá ban, é s tanultam. Nem bí rom tová bb! Ha mé g egy kis tudá st pró bá lné k a fejembe 
verni, biztosan szé trobbanna!

– Elhiszem, biztosan nehé z ez a digitá lis oktatá s.
– Azt hittem, iskolá ba já rni a legrosszabb, de nem. Ez í gy sokkal, de sokkal unal-

masabb.
– Ö rü lj, hogy egyá ltalá n van lehető sé ged otthonró l tanulni! A mi idő nkben, mikor 

az egé sz falut beterí tette a hó takaró , é s nem tudtunk iskolá ba menni, teljesen elmaradt 
az oktatá s.

– É n ö rü lné k neki. Annyira szeretné k vé gre kimenni! Kincset keresni!
– Ki tudja, hogy ott van-e mé g...
Egy ré sze é rveket pró bá lt felhozni, hogy mié rt lenne idő pocsé kolá s ezzel bajló dni, 

de mikor unoká ja arcá ra né zett, nem tudott nemet mondani. Csak beleszö vi valahogy a 
kirá ndulá sba a tananyagot is!

– Ejj, micsoda kaland lesz! Há t persze, hogy megkeressü k!
Vince ö rö mé ben tapsolt, ettő l a porszemek é s tollpihé k tá ncot já rtak a levegő ben. 

Milyen izgalommal má sztak fel a falé pcső n a padlá skutatá s elő tt...most mé g anná l na-
gyobb izgalommal jö ttek le!

– Mi vagyunk a Kincskereső  Felfedező  csapat – lelkesedett Vince. – É n leszek a 
kapitá ny!

– Termé szetesen csakis te lehetsz a kapitá ny – é rtett egyet Nagypapa.
Vince é s Nagypapa felö ltö zö tt, maszkkal é s kesztyű vel felfegyverkezve á lltak meg a 

há z elő tt. Vince kiterí tette az ü vegcsé bő l kihalá szott papí rt a fű re. Bogará szta egy dara-
big, majd megszó lalt:

– Ezen nem tudok kiigazodni.
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– Vince kapitá ny, fejjel lefelé  tartod a té rké pet! – Nagypapa kuncogva megfordí totta.
– Ó ó ó ... – Vince a homloká ra csapott, é s vele kacagott.
Vince gyö ngyö zve nevetett, Nagypapa mekegve.
– Ú gy tartsd mindig, hogy É szak legyen felü l, alul pedig Dé l.
– De honnan fogom megjegyezni?
– Ré m egyszerű ! Mondd utá nam: Elő ttem van é szak, há tam mö gö tt dé l, balra a Nap 

nyugszik, jobbra pedig ké l. Most felettü nk já r a nap, vagyis pont dé l van, lá tod?
– Í gy nem is olyan nehé z – é rtett egyet Vince, é s vé gigpá sztá zta a ké pet. – Ez a há z, 

ugye? – Bezony á m!
– É s itt van a kincs a tó  mö gö tti erdő ben...
– Bezony á m!
– É s ezen a tyú kó lon kell á tverekednü nk magunkat?
– Azt má r lebontottá k, ma má r egy nagy gö dö r fekszik a helyé n.
Nagypapa is vé gigfü rké szte a té rké pet, majd kö rbené zett a kerten.
– Legelő szö r Marcsi né ni vetemé nyesé n kell á tjutnunk! – titokzatos hangon szó lt 

unoká já hoz.
Vince lá ba remegett az izgalomtó l. Fé nyes nappal a sajá t kertjü kben sé tá ltak, mé gis 

kommandó snak é rezte magá t, mikö zben a kerí té shez lopakodtak.
A fehé rre festett kerí té slé cek alatt Vince kö nnyedé n á tbú jt, aká r egy nyú l. Nagypapa 

is megpró bá lkozott vele, á tdugta a fejé t, de a tö bbi testré sze má r nem fé rt á t.
Vince hatalmas vihogá sban tö rt ki.
– Á há há há ! Beszorultá l, mint a Micimackó !
– Ne nevess, inká bb segí ts kihú zni! – Nagypapa pró bá lt szigorú an szó lni, de 

mosolyá t nem tudta elrejteni.
Vince hú zta, hú zta, á m Nagypapa nem mozdult. Majd tolni kezdte, é s Nagypapa feje 

sikeresen visszabú jt a kerí té s má sik oldalá ra.
– Lé pj á t felette! – biztatta Vince.
„Rip-rop-rip” – Nagypapa sű rű  csontropogá sok kö zepette á temelte vé n lá bá t a lé cek 

fö lö tt. 
Á tsettenkedtek Marcsi né ni vetemé nyeskertjé n.
– Ez olyan izgalmas! – sú gta Vince.
– Bezony á m! Azé rt ne taposd le azt a fejes salá ta palá ntá t!
– Rendben, bocsá nat – mondta Vince, é s arré bb lé pett, egyenesen a fokhagymá kra.
– A legtö bb zö ldsé get tavasszal ü ltetik, de azé rt most is terem itt egy-ké t fi nomsá g. 

Pé ldá ul amin é pp á llsz, az fokhagyma.
– Ez a hosszú  zö ld? De hol a hagymá ja?
– A fö ld alatt nö veszti. Ahogy a ré pa é s a krumpli is.
– Mit mű veltek itt? – ü tö tte meg fü lü ket a ká rogó  hang. Marcsi né ni á llt a teraszon, 

kezé ben a lombseprű , amivel az avart seperte.
Ö sszerezzentek. Vince meglá tva a fegyvert, azonnal futá snak eredt. Nyargalt á t a 

vetemé nyesen, egyenesen a domb felé . Nagypapa té tová zott egy má sodpercig, majd ő  is 
ú gy dö ntö tt, nem szé gyen a futá s. Nyomban unoká ja utá n iramodott.
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Marcsi né ni utá na ordí tott:
– Szé gyellhetné d magad, Já nos! Ö regember lé tedre í gy futká rozol egy gyerek utá n!
– Csak az ö reg, aki annak é rzi magá t! – kiá ltott vissza, é s szaladtak lefelé  a dombol-

dalon. Nagypapa nem is emlé kezett, mikor futott utoljá ra. Jó lesett neki az arcá t csapdosó  
levegő á ramlat, az é rzé s, hogy ő sz tincsei lobognak a szé lben.

Lihegve á lltak meg a tó  partjá n. A pené szzö ld vizet benő tte a ná d, itt-ott ü res 
konzervdobozok é s nejlonzacskó k ú sztak rajta. Á porodott bű zt á rasztott, de Vincé é k 
szá má ra az izgalom szaga volt ez.

– Gyerekkoromban – mesé lte Nagypapa – naponta kijá rtunk ide. Akkor mé g kacsá k 
ú szká ltak itt, ső t egyszer mé g teknő st is talá ltunk! Olyan tiszta volt, hogy fü rö dhettü nk 
benne, ső t ittunk is belő le!

Vince a szemé tkupacra né zett.
– Bá rcsak most is minden olyan lenne!
– Mé g korcsolyá ztunk is a befagyott tavon.
– Most mié rt nincs jé g rajta?
– Majd té len, ha elé g hű vö s lesz hozzá . Ha nulla fok alá  megy a hő mé rsé klet – tudod, 

mikor olyan hideg lesz, hogy kesztyű  né lkü l reszket a kezed, é s meglá tszik a leheleted –, 
akkor a ví z megfagy, é s jé g lesz belő le. Mint mikor beteszed az ü dí tő t a fagyasztó ba.

Vince mosolygott. Szerette a Nagypapá já t hallgatni, az ő  szá já bó l, az ő  mé ly, rekedt 
hangjá val minden vará zslatosnak hangzott.

– Viszont ez sem volt ré gen itt – mutatott Nagypapa egy fá bó l é pü lt hí dra. – Ha á t 
akartunk jutni a tú lpartra, ú sznunk kellett. Most viszont kö nnyedé n á tsé tá lhatunk.

– Mindenben van valami jó ! – mondta Vince, mikö zben á tlé pdeltek.
– Bezony á m! Ké pzeld, ez a ví z itt alattunk á llandó  kö rforgá sban van. A tó  vize 

pá rolog, a kö nnyű  pá ra felemelkedik a levegő ben, ott fent kicsapó dik, é s felhő  lesz belő le. 
Né zd csak azt a hajó  alakú  é s a sá rká ny formá jú  felhő t az é gen! Aztá n a felhő kbő l hull 
majd az eső , ha pedig hideg van, akkor hó . Í gy hull vissza a csapadé k a fö ldre, é s ebbe a 
tó ba is, ahonnan indult.

– Jó  sokat utaznak ezek a ví zcseppek – tű nö dö tt Vince.
Mikor a tú lpartra é rtek, a fi ú  megvizsgá lta az elrejtett kincseslá da té rké pé t. A ré gi 

tyú kó l helyé n elterü lő  gö dö r felé  vetté k az irá nyt.
– Folyik az orrom – szó lalt meg, mikö zben Nagypapa mö gö tt sé tá lt.
– Nem hoztá l papí rzsebkendő t?
– Nem – forgatta ki Vince a nadrá gzsebeit. Kedvenc já té kkatoná já n kí vü l semmit 

sem talá lt. – Akkor té pj le egy levelet a fá ró l, é s fú jd abba! – taná csolta Nagypapa, mint 
a vilá g legtermé szetesebb dolgá t.

– Fú ú ú jj, egy levé lbe? – Vince undorodó  grimaszt vá gott.
– Ejnye, kapitá ny! Micsoda Kincskereső  Felfedező  vagy te? Ez nyá picoknak nem 

való ! Vince felü lkerekedett viszolygá sá n, leté pte azt a levelet, é s elvé gezte katonadolgá t. 
Hamarosan a gö dö rrel talá ltá k szemben magukat. Az egé szet má jszí nű  sá r borí totta. 
Té tová n á lltak, egyikü k sem szí vesen lé pett bele a dagonyá ba.

– É s a sá r mibő l lesz, Nagypapa?
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– Ha sokat esik az eső , felá zik a fö ld, attó l lesz ilyen mocsaras á llaga. De majd ha 
rá sü t a nap, felszá rad. Viszont nekü nk í gy vagy ú gy, de muszá j lesz á tkelnü nk rajta. Vince 
kapitá ny, elé rkeztü nk az első  igazi kihí vá shoz. 

– Vuuff ! Vuff ! – egy nagyra nő tt fekete kutya ugrott elő  a bokorbó l hangos ugatá s 
kö zepette. – Já á á á j! – sikoltott Nagypapa. – Egy kutya!

Vince neveté sre fakadt.
– Fé lsz tő le? – kacagott, é s kezé t az á llat felé  nyú jtva lassan kö zelebb lé pett. Az 

megszaglá szta, megnyaldosta, majd elé gedett farkcsó vá lá ssal nagyot vakkantott. – Vuff ! 
Nagypapa felugrott.
– Segí í í tsé é é g!
Vince utá na kiá ltott nevetve:
– Ejnye, micsoda Kincskereső  Felfedező  vagy te? Ez nyá picoknak nem való ! – De 

Nagypapa addigra má r á tfutott a sá rtenger tú lsó  partjá ra.
Vince elkö szö nt a jó szá gtó l, é s ő  is á tverekedte magá t a barnasá gon. A tiszta fű re 

é rve vetett egy boldog bukfencet. Nagypapa megpró bá lta utá nozni.
„Rip-rop-rip” – ropogott a csontja, ahogy ká szá ló dott fel a fö ldrő l. Ö sszenevettek. 

Vince gyö ngyö zve, Nagypapa mekegve.
Vé gre beé rtek az erdő be.
– Melyik fá ná l lesz? – Vince csillogó  szemekkel szaglá szott kö rbe.
– Kukkantsd meg a té rké pet! – adta kezé be Nagypapa. – Na, mit lá tsz rajta? A fi ú  

megvizsgá lta.
– Egy fá t.
– Bezony á m! De milyet?
– Zö ldet.
– Nem ismered fel a Juharlevelű  Platá nfá t?
Vince csak pislogott rá .
– A milyenlevelű  mit?
Nagypapa fontoskodó  hangon beszé lt:
– Ez az erdő  legó riá sibb fá ja. Lehetetlen ö sszeté veszteni bá rmelyik má sikkal!
– Há t é n biztos nem ismerem fel... Ső t! Igazá bó l egyik fá t sem ismerem.
– Az nem já rja, hogy egy vé rbeli Kincskereső  Felfedező  ne ismerje az erdő  fá it! Fi-

gyelj csak, ennek a dió fá nak hosszú ká s, sima szé lű  levelei vannak, é s kö nnyen felismer-
heted a lepotyogó  zö ld burkos dió kró l. Csak vigyá zz, nehogy a fejedre pottyanjon! Kopp!

Nagypapa unoká ja fejé re koppintott.
– Hé é é !
– É s ez a magas fa a fű ré szes szé lű  levelekkel mi lehet? Mit rejtenek ezek a szú ró s 

termé sek? – Gesztenyé t!
– Nyami, az fi nom!
– Ez vadgesztenye, nem ehető . Amit sü tni szoktak, az szelí dgesztenye. Olyat 

kó stoltunk tavaly a kará csonyi vá sá ron. De a gesztenyefá val is vigyá zni kell á m! Nehogy 
a buksidra pottyanjon!

Vince ezú ttal nevetve kité rt a fejre koppintá s elő l.
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– Há t azoknak a fá knak mi a neve?
– Kará csonyfa!
– Nem kará csonyfa, hanem fenyő fa. De való ban, belő lü k lesznek a kará csonyfá k, 

ha decemberben kivá gjá k ő ket. É s a virá gá t, azt a kemé ny, barná t hogy hí vjá k? – Doboz.
– Nem doboz, hanem toboz, kiskrapek!
– De az té nyleg a virá ga?
– Bezony á m! Abban vannak a fenyő  magjai.
– De a toboz is veszé lyes, Nagypapa – Ezú ttal Vince koppintott az ö reg ő szes, 

kopaszodó  homloká ra. – Nehogy a fejedre pottyanjon!
Együ tt nevettek, Vince gyö ngyö zve, Nagypapa mekegve.
Mé g sé tá ltak egy darabig, mikor Vince megtorpant. Ott volt elő tte AZ A FA. Ha-

talmas tö rzsé t hat ember ö sszekapaszkodott karja sem é rte volna kö rbe. Fahé jbarna 
á gait má rvá nyvö rö s ké regdarabok foltoztá k, é s mindent betö ltö tt a belő le á radó  tö mé ny 
termé szetillat. Egy levele akkora volt, mint egy macska feje.

– Ez az! – á mult tá tott szá jjal.
– Bezony á m! A Juharlevelű  Platá nfa. Itt kell lennie a lá dá nak valahol...
Most mé g nagyobb lendü lettel vetetté k bele magukat a kutakodá sba, mint reggel a 

padlá son. 
Tú rtá k-fú rtá k az avart, de mivel hosszas keresgé lé s utá n sem talá ltak semmit, 

lelkesedé sü k kezdett lankadni.
– Talá n nincs is itt má r...
Nagypapa kimerü lten dő lt le a fa tö vé be. Vince is elfá radt, nekitá masztotta karjá t a 

vastag tö rzsnek.
– Ide sü ss, Vince, gyö ngyvirá g! – mutatott rá ncos ujjá val a fa tö vé ben megbú vó  

kicsiny szé psé gre. – A sok apró  fehé r virá ga olyan, mintha gyö ngyö k csü ngené nek a 
szá rá ró l. Gyö nyö rű  – ugye? Most pedig induljunk hazafelé !

– Nagypapa, a Kincskereső  Felfedező k nem adjá k fel!
– Ez igaz – az ö reg erő t vett magá n, é s tová bb keresgé ltek. Vince most má r ké t kezé vel 

a fö ldbe is leá sott. Addig kaparta a talajt, hogy a kö rmei is feketé k lettek. Beleü tkö zö tt az 
ö kle valami kemé nybe.

– Nagypapa! – kiá ltott. – Itt van valami!
Nagypapa odafutott, fö lé  hajolt, é s izgatottan rikkantott fel:
– Szé p munka, Kapitá ny! Gyerü nk, á ss tová bb!
Vince á sott, á sott, Nagypapa kí vá ncsi feje nem tá ntorodott mellő le. Lassan 

kirajzoló dott a 
lá da fedele, majd tová bbi fö ldhá nyá s utá n együ ttes erő vel kihú ztá k.
A nagy lendü lettő l há traestek, de a lá da ná luk volt, é s má r csak ez szá mí tott.
Só vá rgó  tekintettel fogtá k a kezü kbe. Kis bajló dá s a zá rral – „Csitt-csatt” –, é s kinyí lt 

a kincseslá da.
A cipő sdoboz mé retű  lá dikó  telis-tele volt ré gisé gekkel.
– Hű , egy repü lő ! Hű , egy papí rcsá kó ! Egy ceruza! – sorra vette ki a szerzemé nyeket. 

– Ezek mind a te já té kaid voltak?
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– Bezony á m! – Nagypapá t elö ntö tte a bü szkesé g. Az emlé kek gondolata majdnem 
kö nnyeket csalt a szemé be, de visszafojtotta azokat.

Vincé t elbű vö lté k a ré gi já té kok. Kü lö nö sen egy apró , ková csoltvas lovasszeké r ra-
gadta magá val.

– Ez egy igazi kincs! – ruhá já val gondosan megtö rö lgette a kis szekeret.
Nagypapa a fi ú  ö rö me lá ttá n nem tudott tová bb harcolni a kö nnycseppek ellen.
– Olyan boldog vagyok, hogy tetszik!
Vince most egy fü zetet hú zott elő  a lá dá bó l.
– Nagypapa, ez olyan ú jnak tű nik.
– Mutasd csak! – kezé be vette é s kinyitotta. – É letemben nem lá ttam mé g ezt a 

fü zetet. – Valamit beleí rtak – mutatta a fi ú .
– Olvasd csak, é n nem lá tok a szemü vegem né lkü l!
Vince olvasta.
„Kedves Kincsrejtő !
Gombakeresé s kö zben bukkantam erre a lá dá ra. Visszaá stam, é s elhoztam a gyer-

mekeimet, hogy ő k is rá talá lhassanak. Együ tt megcsodá ltuk a benne rejlő  já té kokat. A 
lá nyom hazavitte belő le a lovacská t, de cseré be itt hagyjuk ezt a fü zetet. Kö szö njü k a 
kalandot!

Molná r csalá d”
Ott dí szelgett a fü zetben a megtalá ló k alá í rá sa é s a nevezetes kincskeresé s dá tuma.
– Jihhá á á ! – Nagyapa nagyot ugrott ö rö mé ben. „Rip-rop-rip”, ropogtak a csontjai. 

– Ez szenzá ció s!
Vince vele ugrá lt. Ö rö mtá ncot já rtak a fa kö rü l, mint az indiá nok a tá bortű zné l.
– Á ssuk vissza, hogy má s is megtalá lhassa! – mondtá k egyszerre.
Ö sszenevettek. Vince gyö ngyö zö tt, Nagypapa mekegett.
A fi ú  kezé be vette a fü zetet, é s belevé ste a „Vince” szó t az aznapi dá tummal együ tt. 

Majd Nagypapá hoz tolta, hogy ő  is alá í rhassa. Nagypapa szinté n kezé be vette a ceruzá t, 
é s belekö rmö lt. Vince á hí tattal fi gyelte.

Mielő tt visszahelyezté k volna a fö ldbe, Vince kivette a lá dá bó l a kis lovasszekeret.
– Csak nem ké pzeled, hogy kiveszel belő le valamit, de nem hagysz helyé be semmit? 

– Nagypapa pajkosan meghú zta a fi ú  fü lé t.
Vince zsebé be nyú lt, elő vette a já té kkatoná t, é s a dobozba helyezte.
– Biztosan bele szeretné d tenni?
– Biztosan! – mondta. – Valakinek ö rö met fog okozni.
Nagypapa bü szké n veregette meg a vá llá t. Visszatemetté k a lá dá t, ami jó val 

egyszerű bben ment, mint kiá sni. A kalandtó l má morittasan indultak vissza.
– Remé lem, ott vá r mé g az a kutyus! – mondta a fi ú , mikö zben hazafelé  ballagtak.
– Most jut eszembe – hebegett Nagypapa. – Nem megyü nk inká bb egy kerü lő ú ton? 

Tudod, a sá r miatt...
– Persze, a sá r miatt! – nevette ki nagyapjá t.
De nem bá nta a hosszabb utat, hiszen remekü l elcsevegtek.
– Nagypapa, mié rt ú gy í rtad alá  a kincseslá da fü zeté t, hogy „Jancsi”?
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– Mert melletted ú jra Jancsinak é rzem magam.
Egymá sra tekintettek. Olyan né zé s volt ez, amit csak egy nagyszü lő  é s az unoká ja 

é rthet meg. 
– Má shová  is rejtü nk el lá dá kat?
– Ahová  csak szeretné l! É s né ha leellenő rizzü k ő ket, hogy é psé gben vannak-e mé g.
– Mindegyikbe teszü nk egy fü zetet, hogy a megtalá ló k alá í rhassá k!
– A hozzá juk vezető  té rké peket pedig odaadhatjuk a bará tainknak.
– É s mindenkinek!
– Rejthetü nk fá ra vagy kö vek alá !
– Madá retető be!
Az ö tletek csak jö ttek é s 

jö ttek, ahogy lé pdeltek vissza az 
alkonyodó  é gbolt alatt.

Mikor hazaé rtek, Vince 
pizsamá ba bú jt, é s lefekü dt. Nagy-
papa az á gya szé lé re ü lt.

– Fergeteges napunk volt, igaz? 
– megsimogatta unoká ja hajá t.

– Bezony á m! – utá nozta Vin-
ce a nagypapá já t. – Csak ká r, hogy 
a termé szetismeretet nem gyako-
roltam.

– Dehogyisnem gyakoroltad! 
Egé sz nap azt csiná ltuk! Tanultá l az 
é gtá jakró l, a zö ldsé gekrő l, a ví zrő l, 
a sá rró l, a fá kró l é s a nö vé nyekrő l 
is.

– É szre sem vettem – csapott 
a homloká ra Vince. Ö sszenevettek. 
Gyö ngyö zé s, mekegé s.

– Jó  é jszaká t, Vince kapitá ny! – 
kö szö nt el Nagypapa. – Jó  é jszaká t, 
Jancsi!

Hegedűs Ágnes: A nátha átka

Egyszer volt, hol nem volt, határokon és világokon túl, a zegzugos erdő mélyén, volt 
egy kisváros. Népessége kerek megszámlálhatatlanra rúgott, valahol az egy és a kétszáz 
között ingadozott. A legkisebbek populációja nehezen volt összeszámolható, nem is pa-
zarolták erre idejüket a nagyokosok. A lakók ismertek mindenkit, a legtávolabbi rokon 
is szomszéd volt. Mielőtt különös elméletekbe bocsátkoznátok, elárulom, rovarokból állt 
ez a szedett-vedett nép. A településen, ahol laktak, volt egy fatörzs, mely alagútként szol-
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gált és az igen gyors rovarok közlekedését segítette, egy mohatanya a gyökerek között, 
ahol álomra hajtották fejüket, fűszálas terület, ahová a rovarok nagy része dolgozni járt, 
és megbújt még egy-két lila virág is az óvodásoknak. Rováros volt az otthonuk már hosz-
szú idő óta, egyetértésben és békében éldegéltek itt, mióta erdő az erdő.

Történt egyszer, hogy egy éjszaka belopózott a tisztásra a szellő, és csalafi ntaságból 
egy kis ajándékot dobott le a rovarok közé: a tavaszi náthát. Ugyanis arra gondolt a szellő, 
hogy most aztán igazán megtréfálja a rovarokat, és egy kis tanulságot csempész közéjük. 
Útra kerekedett, besüvített a városba, egy épp tüsszentő ember hápciját szárnyára kapta, 
és már loholt is az erdő felé. Ám ne higgyétek, hogy ez a szellő egy gonosz szélszülemény! 
Megvan neki az oka, hogy ilyet tegyen a rovarokkal. Az idilli életben is vannak titkok. 
Rovárosban pedig egy nagyon sötét dolog rejtőzik a gomba kalapja alatt. Ott él egymagá-
ban Ganajtúró, gúnynevén Bogaras. Hogy mit vétett a lakosság ellen, kérdezitek? Senki 
sem emlékszik rá, de a köztudatban mindenki utálta, ezért ennek így is kell lennie. Ezt 
a gondolkodást akarta a szeleburdi szellő megváltoztatni. Így ledobta a náthát, és már el 
is szelelt.

Másnap hajnalban a méhecskék kiröpülése után lassan a város többi része is ébre-
dezni kezdett, nagy ásítozások közepette elindult az élet. Kinyitotta vendéglőjét Nyár-
facincér, a mindig udvarias pincér, beült íróasztala mögé a Kékfutrinka, és már abban 
a pillanatban hosszú sorban álltak a hangyák jövedelemkiegészítésért, még laposakat 
pislogva körözött fölöttük Ribizkemoly, a rend, ébernek nem mondható, őre. Egyedül 
Rózsabogár aludta szépítő álmát, ő így készült az esti fellépésére.

Kitámolygott a mohából Karmazsintetű is, nyújtózkodott egyet, majd fi ntorogni 
kezdett, ráncolta orrát, amennyire csak tudta, de a viszkető érzés nem akart megszűnni. 
Csiklintotta az orrüregeit valami, mi már tudjuk, hogy a nátha volt az, de ő mit sem sejt-
ve még az orrszőrszálait szidta. Egy pillanatra elmúlt az inger, de mint villámcsapás után 
a dörgés, úgy hasított a levegőbe a hatalmas nagy hápci. Rovárosban minden fej feléje 
fordult, minden szem kikerekedett, minden kéz elfelejtett működni, következésképp a 
tárgyak nagy csörömpöléssel a földre estek. Még sosem volt betegség Rovárosban. A 
kis csendet őrült zsibongás váltotta fel, ide-oda rohangálás, fejvesztett üvöltés. Szalad-
tak szamócát szedni, harmatot gyűjteni, értesítették a méhecskéket is a válsághelyzetről. 
Mindeközben Karmazsintetű földbe gyökerezett lábbal állt korábbi helyén, csodálkozva 
fi gyelte a káoszt, nem értette mi történt. Valami új, kétségtelen. Ám töprengését félbesza-
kította egy hangos kiáltás, egy rászegezett csáp, egy reszkető bajusz. Hőscincér állt vele 
szemben, mégis biztos távolságban, és reszkető hangon azt kiáltotta:

– Kitoloncolni! 
Körégyűlt a remegő lakosság. Hőscincér bizonygatta, hogy ez már a végzet, még-

pedig Karmazsintetű személyében – ezen a ponton szegény Karmazsintetű nagyot cso-
dálkozott, ilyen sokra még ő sem tartotta magát –, és emiatt mihamarabb ki kell vonni a 
társadalomból, folytatta Hőscincér, és a másik mellé vetni! A rovarok lassan elfordították 
fejüket a gomba felé. Hát persze! Hirtelen mindannyian emlékeztek. Bogarast is azért 
utálja mindenki, mert száműzött, mégpedig azért, mert egyszer különös foltok jelentek 
meg rajta. Persze, Katicán is vannak pöttyök, de azok anyajegyként vannak számon tart-
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va, de Bogaras veszélyt jelentett, ezért a gombához üldözték. Most is így kell tenni, ez a 
biztos megoldás a világméretű vagy legalábbis tisztásméretű problémára.

– Karmazsintetű! Azonnal menj Bogaras mellé, többé látni sem akarunk!
– De hát én azt sem tudom, mi történt az előbb – védekezett Karmazsintetű.
– Mi tudjuk, nagyapáink felvilágosítottak, tüsszentettél – szólt Hőscincér.
– Tüsszentettél – visszhangozta a tömeg.
– És? Biztos elmúlik egy kis méztől, próbálkozott Karmazsintetű.
– A méz félre van téve tartaléknak, nem adhatunk belőle, ellenkeztek a méhecskék. 
– Nyomás! Irány! Tűnj el azonnal, és vidd az orrodat is! 
Szegény Karmazsintetű nem volt mit csináljon, eleget tett az akaratnak. A gombához 

érve köhécselt, nem náthából, illedelemből, és amikor Bogaras megvetően felé fordult, 
ünnepélyesen bemutatkozott és elmagyarázta a helyzetet. Bogaras újra hátát mutatta, és 
csak annyit mondott: tégy, amit akarsz, nem érdekelsz. Később azért megenyhült, vigasz-
talni próbálta az elkeseredett Karmazsintetűt, sőt még titkos raktárából előhozva, mézet 
is etetett vele ebédre. Mindeközben a tisztás főterén tovább fokozódott a káosz. Az ebéd 
utáni sziesztában Molnárpoloska tüsszentette el magát, és a tárgyalás alatt lebuktatták 
Áfonyaboglárkát, aki szipogni mert. Mindketten a gomba alá lettek ítélve. Ott azonban 
egyre jobb hangulat kerekedett. Bogaras, örülve annak, hogy a száműzöttek elűzték az ő 
magányát, a méz mellé titkos bodzaszörpjét is előkereste. Másnap délre a megszámlál-
hatatlan népesség nagy része már a gomba alatt vigadott. A városban maradottak közül 
sorra tüsszögtek a rovarok, olyannyira sokan, hogy végül egyedül Hőscincér maradt a tér 
közepén. A gomba alól nevetés szűrődött ki, anekdoták végszava, sőt, Tücsöknek hála, 
a muzsika teremtette meg igazán a hangulatot. Hőscincér magányosan álldogált, fülelt 
fi gyelmesen, ő maga észre sem vette, de egyre közelebb araszolt a gombához. Végső szo-
morúságában megszólította őket. 

– Elnézést, csatlakozhatok? – kérdezte remegő hangon.
Minden fej feléje fordult, megállt a muzsika, levegőben a pohár.
– Talán te is meghűltél? Tüneteid vannak? Náthás vagy? – kérdezték.
– N-n-eeem – dadogta Hőscincér.
– Akkor sajnáljuk, de nem vagy kiutasítva, ide márpedig csak azok léphetnek be. 
– Esetleg... esetleg nem lehetne, hogy valaki rám tüsszent? – reménykedett. 
Harsány nevetés fogadta kérdését, de Karmazsintetű csendet intett. 
– Nem, senki nem fog rád tüsszenteni, mert nem egészséges. Másrészt mindenki 

meggyógyult már, hála Ganajtúrónak. Nem fogunk rád tüsszenteni, de megbocsátunk 
neked. 

Mindenki Hőscincér remegő bajszát fi gyelte, aki alázatosan bólogatott. 
– Igazad van, Karmazsintetű. Ne haragudj, hogy száműztünk ahelyett, hogy okosan 

segítettünk volna rajtad. 
– Nem haragszom rád, Hőscincér, de úgy gondolom, elsősorban nem tőlem kellene 

bocsánatot kérj, hanem Ganajtúrótól, őt száműzted évekkel ezelőtt a foltjai miatt. 
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Hőscincér csak hebegett-ha-
bogott, majd heves zokogásban 
tört ki. Ekkor Ganajtúró odasé-
tált hozzá, vállon veregette, meg-
igazította kackiás bajszát. Moso-
lyogtak mindketten. 

Másnap reggel újra bené-
zett a szellő, ám most nátha he-
lyett napsütést hozott hátán. 
Körbefi ckándozott a kis tisztá-
son, benézett minden utcába 
Rovárosban, összeborzolt egy-
két parókát és ideget, majd ne-
vetve távozott. Elégedett volt. 
A méhecskék már úton voltak, 
kinyitotta vendéglőjét Nyárfa-
cincér, a mindig udvarias pincér, 
beült íróasztala mögé a Kékfut-
rinka, és már abban a pillanatban 
hosszú sorban álltak a hangyák 
jövedelemkiegészítésért, még la-
posakat pislogva körözött fölöt-
tük Ribizkemoly, a rend, ébernek 
nem mondható, őre. Egyedül 
Rózsabogár aludta szépítő ál-
mát, ő így készült az esti fellépésére. Hőscincér az asztalokat törölte le a Gombában, ami 
Rováros új kocsmája lett, és máris vendégül láthatta dr. Ganajtúrót. 

Karmazsintetű is kitámolygott a napfényre, nyújtózkodott egyet, majd tüsszentett 
egy jóízűt. Megállt a levegő a városban. 

– Nyugalom, csak pollen! – rikkantotta jókedvűen.
Egészségedre! – kiáltották mindenfelől, majd folyt tovább az élet.

Jankó  Barbara: A lá thatatlanná  tevő maszk
Hol volt, hol nem volt, az Ó perenciá s-tengeren innen, az Üveghegyen tú l, ahol a 

kurtafarkú  malac tú r, volt egy falu, amely annyira pará nyi volt, hogy Po ̈ttömfalvá nak 
nevezté k. Ebben a kicsiny faluban, amely mindösszesen hetvenhé t lelket szá mlá lt, é lt egy 
szegé ny ember, akinek volt há rom fi a. 

A legido ̋sebb fi ú  olyan lusta volt, mint a lajhá r, egé sz nap a mezőn heveré szett, csak 
enni é s aludni ment haza. Ez a legé ny annyira rest volt, hogy a falubeliek csak Lusta 
Lehelnek szó lí tottá k. A ko ̈zé pso ̋ olyan buta volt, hogy azt sem tudta, mennyi ké tszer 
ketto ̋, í gy a falu né pe Ostoba Ottó nak hí vta. A legkisebb fi ú  viszont szöges ellenté te volt 
bá tyjainak, mivel nemcsak szerfelett okos, hanem rendkí vül szorgalmas is volt, olyany-
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nyira, hogy pá rja nem volt hetedhé t orszá gon innen é s tú l. Dolgossá gá nak köszo ̈nheto ̋en 
a legkisebb legé ny neve Szorgalmas Szilá rd lett. 

Teltek-mú ltak a napok, mí gnem egyszer csak furcsa dolgot lá ttak Po ̈tto ̈mfalva 
é gboltjá n a lakosok. Egy ó riá si fekete felho ̋t pillantottak meg, amely tu ̈sszögo ̈tt é s 
ko ̈högött. Amikor tüsszögött a hatalmas felhő, akkor jé geso ̋ á rasztotta el a falut, amikor 
pedig köhögött, olyankor pusztí tó  szé lvihar so ̈pört vé gig Po ̈tto ̈mfalvá n. 

A falu kirá lya, mit sem sejtve, sé tá lni ment egyetlen leá nyá val, aki olyan gyo ̈nyörű volt, 
olyan ká prá zatos, hogy a kirá ly az Á lomszé p Á gnes nevet adta neki. A kirá lykisasszony 
csodaszé p volt ugyan, de a legkisebb fuvallattó l is könnyen megbetegedett. Í gy törté nt 
ez most is a kirá ly nagy bá natá ra, mivel a hatalmas felhő tüsszögni é s ko ̈ho ̈gni kezdett, 
é s bizony a kirá lykisasszonyt elkapta a jé geso ̋, az orká n erejű szé lvihar pedig a palotá ig 
repí tette. A kirá ly rettenetesen megijedt, de szerencsé re ná la volt a mé rföldlé po ̋ csizmá ja, 
í gy egy szempillantá s alatt a palota elo ̋tt termett, á jult gyermeké t pedig az á gyba fektette. 
El is hí vta a legjobb orvosokat, tudó sokat, má gusokat, de egyik sem tudta meggyó gyí tani 
egyetlen leá nyá t. 

Hé t nap é s hé t é jjel telt el, de Á lomszé p Á gnes egyre rosszabbul é rezte magá t. Hiá ba 
hozatta a kirá ly a palotá ba a legfi nomabb é teleket, a legjobb gyó gyszereket, semmi 
nem gyó gyí totta meg a kirá lykisasszonyt, akinek szo ̈rnyű fej- é s torokfá já sa, valamint 
nem cseké ly há nyingere volt, é s rettento ̋en ko ̈ho ̈go ̈tt. Teltek-mú ltak a napok, közben 
a hatalmas felhő majdnem mindenkit megfertőzo ̈tt a szo ̈rnyű kó rral, csak a kirá ly, a 
szegé ny ember é s annak há rom fi a maradt egé szsé ges, mint a makk. Senki nem tudta 
Po ̈ttömfalvá n, hogy mi lehet ez a szörnyű betegsé g, ami majdnem mindenkit á gynak 
döntött, é s hogy honnan került ide az a rusnya felhő. 

A kirá ly é jt nappallá  té ve gondolkodott, ú gy to ̈rte a fejé t, hogy az szinte megha-
sadt, de semmi sem jutott eszé be, nem tudta, mité vő legyen, hogyan gyó gyí thatná  meg 
szeretett leá nyá t é s Pöttömfalva né pé t. Eltelt egy esztendő, mió ta a kirá lykisasszony 
megbetegedett, é s azó ta az á llapota egyre rosszabb lett. Jaj, szegé ny vilá g! Megijedt 
á m a kirá ly, amikor egy reggel bement a leá nyá hoz, aki eszmé letlenu ̈l feküdt. Sí rt-rí tt, 
ké rlelte, ko ̈nyörgött a leá nynak, hogy té rjen magá hoz, de Á lomszé p Á gnes nem hallotta 
apja esdeklo ̋ szavait. A kirá ly ekkor elo ̋vette az o ̈sszes kó dexé t, lexikoná t, mindenfé le 
enciklopé diá t, mí gnem az egyikben megtalá lta, hogy mi ez a rettenetes betegsé g, ami 
lesú jtott Pöttömfalvá ra. Az egyik enciklopé dia legutolsó  oldalá ra annyi volt í rva, hogy 
eljön egyszer az idő, amikor egy hatalmas felhő tüsszögni é s ko ̈ho ̈gni fog, é s akit jé geso ̋ 
é s szé lvihar é r, azt hatalmas fej- é s torokfá já s, el nem mú ló  há nyiger é s szörnyű köho ̈gé s 
fogja kí nozni, mí gnem egy nap kileheli lelké t. Ez a szo ̈rnyű betegsé g pedig a koronaví rus 
nevet fogja viselni. Uram, Teremto ̋m! Most ijedt meg á m igazá n a kirá ly! 

– Jaj, é des Istenem, nem halhat meg az é n egyetlen leá nyom! A felesé gemet a 
spanyolná tha vitte el, nem hagyom, hogy gyö nyö rű  gyermekemmel a koronaví rus 
vé gezzen! – só hajtott magá ban az ö reg kirá ly. 

Vé gső elkeseredé sé ben a kirá ly magá hoz hí vatta a szegé ny ember fi ait, akikben egy 
utolsó  remé nysugarat lá tott. Először Lusta Lehelt küldte szerencsé t pró bá lni ré zszo ̋rű 
paripá n. A kirá ly megparancsolta a legé nynek, hogy a koronaví rus ellenszere né lkül 
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meg ne pró bá ljon hazaté rni Pöttömfalvá ra. A legé ny annyira lusta volt, hogy a beszé d is 
nehezé re esett, í gy el sem köszönt a kirá lytó l. 

Hé t nap é s hé t é jjel vá gtatott a paripa Lusta Lehellel a há tá n, mí gnem egy hatal-
mas kerekerdo ̋be é rt. Először egy szá zesztendős öregembert pillantott meg a legé ny, aki 
egy darab kenyeret ké rt tőle, mivel má r há rom napja egy falatot sem evett. Lusta Lehel 
kutyá ba se vette az o ̈reget, pedig az fi gyelmeztette: 

– Jó tett helyé be jó t vá rj, te legé ny! Tudom é n, hogy hová  mé sz! A koronaví rus 
ellenszeré t keresed, de elő bb le kell győ zd Korona Vé nsé get, é s ez az é n segí tsé gem né lkü l 
lehetetlen. Nemhiá ba hí vnak engem Bölcs Benedeknek, meglá tod, hogy a bölcsessé gem 
mé g hasznodra vá lik. Adj há t egy falatka kenyeret! 

– Hagyjon bé ké n, ö regapá m, mit tud maga nekem segí teni a szá z esztendejé vel! 
Mé ghogy bö lcs, legfeljebb szá z ostobasá got tud mondani! Kenyeret meg nem kap, mert 
nincs kedvem kivenni a tarisznyá mbó l! – szó lt Lusta Lehel, majd kinevette az ö regembert, 
é s tová bb ment a ré zszőrű paripá n.

Egyszer csak beesteledett. Lusta Lehelnek má r nem volt kedve tová bb menni, gon-
dolta magá ban, jó l elé ldegé l majd itt a sűrű erdőben, hiszen annyi é telt hozott magá val, 
hogy mé g hosszú  ideig elegendő lesz.

Teltek-mú ltak a napok, de Lusta Lehel nem té rt vissza Pötto ̈mfalvá ra, í gy a kirá ly 
Ostoba Ottó t is elküldte a koronaví rus ellenszeré é rt aranyszo ̋rű paripá n. Ez a legé ny 
annyira kelekó tya volt, hogy elté vedt a kerekerdo ̋ben, mé g Bölcs Benedeket sem lá tta, é s 
a bá tyjá nak sem bukkant a nyomá ra. A kirá ly szo ̈rnyű mé rges lett, í gy azt mondta Szor-
galmas Szilá rdnak, hogy ha ő sem té r haza a koronaví rus ellenszeré vel, megtalá lja – aká r 
az é lete á rá n is –, é s fejé t veszi.

– Egy é letem, egy halá lom, felsé ges kirá lyom, é n megpró bá lom! – szó lt a legifj abb 
legé ny, s azzal ú gy elvá gtatott gyé má ntszo ̋rű paripá já n, hogy csak porzott az ú t utá na.
Vá gtatott hé t nap é s hé t é jjel Szorgalmas Szilá rd, mí gnem elé rt a kerekerdőbe, 
ahol talá lkozott Bo ̈lcs Benedekkel, a szá zesztendo ̋s o ̈regemberrel.
– Adj’, Isten, öregapá m! Egyen egy kis szalonná t, van itt hamuban sült 
pogá csa é s hagyma is. Lá tszik, hogy napok ó ta nem evett – szó lt a legé ny.
– Az Isten á ldjon meg, fi am! Jó tett helyé be jó t vá rj, segí tek neked megszerezni a 
koronaví rus ellenszeré t. Van itt a su ̋rű rengetegben egy ember, akit Korona Vé nsé gnek 
hí vnak. O ̋ küldte a borzalmas felhőt Pöttömfalvá ra. Miatta betegedett meg annyi ember. 
Adok é n neked egy lá thatatlanná  tevő ko ̈penyt, egy kardot é s egy vará zsgyűrűt, amelyben 
halá los mé reg van. Voltak itt má r má s legé nyek is a szomszé dos falvakbó l, de vissza is té rt 
mind az ellenszer né lkül. Lé gy te ravasz, é s győzd le Korona Vé nsé get! Jó l vigyá zz, legé ny, 
mert ennek a furfangos embernek van egy maszkja, ami lá thatatlanná  teszi. Vigyá zz, ne-
hogy tú ljá rjon az eszeden! Ezt a lá thatatlanná  tevő maszkot haza kell vidd Po ̈tto ̈mfalvá ra, 
majd elé gesd a palotá ban, a hamuval pedig be kell kenned a kirá lykisasszony homloká t. 
De siess, mert a mindentlá tó  tükröm azt mutatja, hogy a kirá lykisasszony haldoklik. Az 
Isten vezessen utadon, te szegé ny legé ny! 

Szorgalmas Szilá rd folytatta ú tjá t gyé má ntszo ̋rű paripá já n. Egyszer csak egy hatal-
mas barlang bejá ratá ná l talá lta magá t. A paripá t kikötötte egy fá hoz, o ̋ pedig bement a 



MAGISZTER XIX. évfolyam. 2. szám. 2021/ TÉL

94

barlangba. Egy é hes oroszlá n arra vá rt, hogy szé tmarcangolhassa a legé nyt, de a furfangos 
fi ú  tú ljá rt a fenevad eszé n, é s magá ra öltötte a lá thatatlanná  tevő köpenyt, í gy könnyen 
tová bb tudott menni, mert az oroszlá n nem lá tta, hogy hol van. Sajnos a ko ̈peny egy ó ra 
mú lva köddé  vá lt, í gy amikor a legé ny egy há romfeju ̋ sá rká nyt pillantott meg, elo ̋vette a 
szá zesztendős öregembertől kapott kardot, é s egy suhintá ssal mindhá rom fejé t levá gta 
az ocsmá ny teremté snek. De sajnos a kard is egy ó ra mú ltá n köddé  vá lt. 

Megijedt a legé ny, hiszen most má r csak a mé rget tartalmazó  vará zsgyűrű maradt, 
é s azzal kell legyo ̋znie Korona Vé nsé get. Most kell aztá n okosnak é s furfangosnak len-
nie! Ment-mendegé lt, mí g vé gre meglá tta a rettegett embert, aki a szörnyű kó rt ku ̈ldte a 
né pre. Rögtön ölre mentek, há rom ó rá n keresztül birkó ztak, de Korona Vé nsé g annyira 
elfá radt, hogy időt ké rt. 

– Hadd igyak egy korty vizet, aztá n megint ö lre megyü nk – szó lt Korona Vé nsé g, aki 
kü lö nben megá llá s né lkü l tü sszö gö tt é s kö hö gö tt. 

– Most jö tt el az é n idő m! – gondolta magá ban Szorgalmas Szilá rd, é s egy pillanat 
alatt feltö rte a vará zsgyű rű t, a mé rget pedig beleszó rta Korona Vé nsé g pohará ba. 

Korona Vé nsé g mit sem sejtve, szörnyű ko ̈ho ̈go ̋go ̈rcsök közepette fené kig ki-
itta a mé regpoharat. Né há ny perc mú lva reszketni kezdett, mint a nyá rfalevé l, de a 
legé nynek sikerült mé g kicsikarnia belo ̋le a lá thatatlanná  tevő maszk rejtekhelyé t.
 Hol van a lá thatatlanná  tevő maszk, te vé nember? – ké rdezte a legé ny.
 Az á gy alatt egy fazé kban az é let vize mellett. Tú ljá rtá l az eszemen, te nyomorult legé ny! 
– ordí tott Korona Vé nsé g, majd ó riá si kí nok kö zo ̈tt kilehelte lelké t.

Elvette a legé ny a maszkot é s az é let vizé t, majd rohant a gyé má ntszo ̋rű paripá hoz. 
Tudta, hogy nincs sok ideje, mert a kirá lykisasszony nagyon beteg. Felült a 
pripá ra, é s vá gtatott több mint hé t napon é s hé t é jjelen, mí gnem ú jra megpillan-
totta a szá zesztendős öregembert. Gyorsan adott neki egy kortyot az é let vizé bo ̋l, 
aki ro ̈gvest megfi ataladott to ̋le. Ezutá n vá gtatott tová bb Pötto ̈mfalvá ra, ahol má r 
nagyon vá rtá k é rkezé sé t. A pöttömfalviak sejtetté k, hogy má r ú ton van hazafelé  
a legfi atalabb legé ny, hiszen a tu ̈sszögő é s köho ̈go ̋ felhő eltűnt az é gboltró l.
Szorgalmas Szilá rd első ú tja a palotá ba vezetett, ahol elé gette a lá thatatlanná  
tevő maszkot, a hamubó l pedig vett egy keveset, é s bekente a kirá lykisasszony 
homloká t, aki tu ̈sté nt magá hoz té rt, é s meggyó gyult. A falu né pe kortyolt egyet az 
é let vizé bo ̋l, é s minden beteg ember meggyó gyult. Soha többé  nem kaptak el sem-
milyen ví rust Poẗtömfalva lakó i. A lá thatatlanná  tevo ̋ maszk elé geté se csodá t tett.
Nagyon boldog volt a kirá ly, amié rt ilyen derekasan helytá llt a legkisebb szegé ny legé ny. 

Nyomban nekiadta leá nya kezé t é s fele kirá lysá gá t. Mé g aznap megtartottá k a la-
kodalmat, volt is nagy dí nom-dá nom. Á lomszé p Á gnesnek é s Szorgalmas Szilá rdnak 
há rom csodá latos leá nya született: Bá jos Borbá la, Elbu ̋völo ̋ Eleonó ra é s Tündé rszé p 
Teré zia. A ké t ido ̋sebb legé ny a mai napig nem té rt vissza a faluba. Lusta Lehel mé g most 
is az erdőben pihen, Ostoba Ottó  pedig a kiutat keresi. 

Ha Lusta Lehel megunta volna a pihené st, Ostoba Ottó  megtalá lta volna a kiutat, 
Korona Vé nsé g pedig nem itta volna meg a mé rget, az é n mesé m is tová bb tartott volna. 
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Vicsi Edina: A koronás gonosz és a bátor diák

Egyszer volt, hol nem volt, nem is olyan régen, és nem is akárhol. Nem az Üveghe-
gyen és nem is az Óperenciás-tengeren túl, hanem egy olyan bolygón, melynek a neve 
Föld. Ezt a mesét nem a vének, nem nagyapáink mesélték, hanem mi magunk szőjük a 
történetét, megéljük, átéljük. Ez a mese arról a gonosz vírusról szól, melynek neve rette-
gésben tartja a világot, és egy bátor harcosról, aki tudta, hogyan kell szembeszállni ezzel 
a tüskés szörnyeteggel. 

Kezdjük is el, de ne féljetek, ahogy a többi mesének, ennek is csakis jó vége lehet! 
Ismerkedjünk meg először is ama bátor harcossal, akiről a mesénk szól, akinek a neve 
lehetne akár Péter, akár Anna, vagy tudjátok mit? Adjatok most ti nevet neki! Sőt eláru-
lom nektek, hogy ha nagyon szeretnétek, akár ti magatok is lehettek a hősök! Ugyanis, 
akiről szó van nem egy királyfi , aki kacsalábon forgó palotában lakik, sem egy királylány, 
aki a hős lovagot várja, aki megmenti, még csak nem is a szegény legény, aki szerencsét 
próbálni indul, hanem egy hozzátok hasonló diák! Ez a diák mindennap eljárt iskolába, 
tanulgatott, olvasott, írt és számolt. Voltak olyan tantárgyai, melyeket nem különösen 
szeretett, és voltak olyan tanárai is, akik a gonosz boszorkára vagy éppen a vasorrú bábá-
ra emlékeztették. De voltak olyanok is, akik akár a jótündérek, szeretettel és fi gyelemmel 
szinte varázslatos módon oktatták, nevelték. A kisdiáknak teltek-múltak a napjai, míg-
nem megjelent ama tüskés szörnyeteg, aki koronáját nem érdemelte meg. Mindenkit ret-
tegéssel töltött el jelenléte, az egész világot uralma alá hajtotta. Mindenki félt tőle, holott 
annyira kicsike, hogy szabad szemmel észre sem lehet venni. De ez a gonosz, koronás 
vírus megváltoztatta az emberek életét, és hősünk, a kisdiák sem volt kivétel ez alól. 

Hetedhét országon innen és túl, sőt az egész világon sorban elrendelték az iskolák 
bezárását. A diákok, akárcsak a mi kis hősünk is nagyon örült ennek, hiszen nem kellett 
hallania a fránya ébresztőórát reggelente, nem kellett többet iskolába menni, tanulni, 
olvasni, írni és számolni. Végre azt csinálhatott, amit szeretett, tévézhetett, számítógé-
pezhetett, játszhatott, éjjel sokáig fennmaradhatott. Azok az idegesítő házi feladatok is 
elmaradtak. Annál kevésbé örültek ennek a szülei, kezdtek nagyon aggódni, mi is lesz 
ezzel a gyerekkel? Ha nem jár iskolába, nem tanul, majd felnőttként mihez fog kezdeni? 
A kis hősünk is, amikor már megunta a sok semmittevést, a tévé vagy számítógép kép-
ernyőjének bámulását, mert azt is meg lehet ám unni, elkezdtek neki nagyon hiányozni 
az osztálytársai, a barátai, sőt, képzeljétek el, még a tanárai és az iskola is! Hihetetlen, 
de igaz! Ekkor nagyon elkeseredett! Ez volt ugyanis az első próbatétel, melyet ki kellett 
állnia. Megelégelte, hogy csak benn a szobában szabad ülni, azt, hogy nem mehet ki 
a szabadba, a játszótérre, nem találkozhat senkivel, még a nagyszüleit sem volt szabad 
meglátogatnia. Nagyon nehéz próba volt ez, a karantén próbája, de megértette, hogy ez 
az első csata, melyet a koronás gonosz ellen meg kell vívnia! 

Ismét telt-múlt az idő, nem is olyan sok, mire elkezdődött a második próbatétel, 
mely még nehezebb volt, mint az első, s melynek neve: online oktatás. Bár a kis hő-
sünk nagyon jól elboldogult a számítógéppel, értette annak néhány csínnyát-bínnyát, 
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még számára is ismeretlen terep volt ez. De nem rettent meg, állta a próbát! Mindennap 
felkelt, és bejelentkezett az óráira. Nehéz feladat volt!

– Egyszer innen töltsd le azt a bizonyos programot! – mondták a tanárai! Máskor: 
– Itt van ama a varázskód, amivel be tudsz lépni! 
– Jaj, de nem működik a mikrofon! Hogy fog így hallani? Nem elég jó a hangszó-

róm! Hogy fogok így hallani? – gondolta magában a kisdiák!
Majd szépen lassan belejött! Persze akadtak még problémák. Például egyik-másik 

osztálytársának így és hasonlóképpen szóltak a tanáraik:
Kérlek, ne most fogyaszd el a reggelidet, a kamera előtt! Várd meg, míg vége van az 

órának! Legalább ne csámcsogj már!
Kérlek, öltözz át legközelebb, akkor is, ha nagyon szép pizsamád van!
Kérlek, ülj legalább fel! Ne az ágyból jelentkezz be! Még visszaalszol?
Megkérnéd a szüleidet, hogy ne olyan hangosan beszéljenek, vagy kapcsold most ki 

a mikrofont, míg nem beszélsz!
Igen, elhiszem, hogy a kakasra nem tudsz rászólni, hogy ne olyan hangosan kuko-

rékoljon! 
Jaj, megértem, hogy a testvérednek is épp órája van, és csak egy számítógépetek! 
Értem, most épp a szüleidnek kell a számítógép! 
Igen, nagyon szép szobád van, de kérlek, majd máskor mutasd be a többieknek!
Hogyhogy elment az internet? Akkor most, hogy jelentkeztél be?
Jaj, hogy mobilinternetről! Értem!
A kisdiák mindennapjai ezután így teltek el! De már nem bánta. Legalább hallhatta 

a barátai hangját, fi gyelhette a tanárait. S nem maradt le a tanulással. Hiszen nem szerette 
volna újra ugyanazt az iskolai évet még egyszer kijárni. Rájött, hogy a nagyszüleivel is 
beszélni tud, és láthatja őket, persze sok idő kellett, míg elmagyarázta nekik, hogyan is 
használják a számítógépet. Ismét egy próbát kiállt! Csak azért is megmutatta a koronás 
gonosznak, hogy nem tudja őt megfosztani az osztálytársaitól, a barátaitól, a nagyszüle-
itől és a tanulástól sem! Elérkezett a nyár, a várva várt vakáció ideje! Ez a nyár azonban 
nem volt hasonló a többihez. A meleg idő, a napsugarak csábították ki hősünket. Eszébe 
jutottak a régmúlt, nyári emlékek, a kalandok, a kirándulások, a tengerpart, a hegyek, a 
sok barátokkal töltött pillanat. Az idei nyár másképp alakult. Csak egy valami volt, ami-
ben mégis hasonlított a többihez, mégpedig az, hogy úgy elillant, mint a kámfor. 

Szeptemberben megkezdődött újra az iskola s egyben a harmadik próbatétel. Hosz-
szú időszak után újra találkozhattak a diákok. Hősünk is boldogan várta immár az isko-
lakezdést, hiszen rég nem látta barátait, tanárait. Ám valami beárnyékolta ezt az örömöt 
is. A gonosz ellenség még mindig sanyargatta a világot! Hatalma ismét kiterjedt a diákok 
életére is. Ahhoz, hogy a harmadik próbatételt kiállja hősünknek fel kellett fegyverkez-
nie, olyan rendkívüli fegyverekkel, mint a maszk és kézfertőtlenítő. E csodatevő harci 
eszközökkel felvértezve mehetett csak iskolába. Iskolatársai is elkísérték immár a csatába 
a gonosz ellenség a vírus ellen. Ez a csata, képzeljétek el, még mai napig is tart! Vannak 
iskolák s diákok, akik nehezebben veszik az akadályokat. Van olyan hely a föld több 
pontján, ahol ismét bezártak az iskolák, és van, ahol hősiesen küzdenek! Bár ennek a 
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mesének itt most vége szakad, tudnotok kell, hogy ez a történek még nem ér itt véget. 
Bár megállítani, végleg, nem sikerült még az ellenséget, ezt a fránya koronás gonoszt, 
hősünk mindennap csodafegyvereivel felvértezve harcol ellene, ahogyan ti is. A lényeg 
az, hogy nem szabad feladni a harcot, ki kell állnotok ezt a próbát, hogy amikor a nagy 
küzdelemnek vége szakad, ti legyetek a győztesek. Hogy mit nyertek? Nem a királylány 
kezét és nem is a fele királyságot, hanem sokkal értékesebb dolgot, magát az egészséges 
életet, a barátaitokkal töltött pillanatokat, amelyeket már nem tisztes távolságban, hanem 
nagy ölelésekkel, fülig érő mosolyokkal tölthettek el. 

Vita Piroska: Panni és a korona
Panni szőke, kékszemű, örökmozgó, cserfes elsős nagylány. Nagyon szeretett oviba 

járni, imádta Réka óvó nénit, aki nagy hozzáértéssel, szeretettel terelgette nagycsoporto-
sait, megtöltve az oviból elballagók batyuját mindennel, amire majd az iskolában szük-
ségük lehet. A hosszú nagyvakáció után Panni izgatottan várta a szeptembert, amikor 
majd átlépi az iskola küszöbét, ahol már Klári tanító néni fogadta a kis elsősöket. Az 
izgalomba csöppnyi félelem is vegyült, de anyu biztosította egyszem gyerekét, hogy ezzel 
a felnőttek is így vannak, amikor valami új, addig ismeretlen elé néznek. 

Az első iskolai napok után a félelem nyomtalanul elszállt, maradt a kíváncsiság, a 
lelkesedés, amit igencsak tudott Klári tanító néni táplálni. Minden nap tartogatott vala-
mi érdekes, izgalmas, felfedezésre váró tennivalót, amit csakis a kis elsősök tudtak meg-
tenni, elvégezni, megoldani. Mert ki hallott még a Betűk országáról, amit meg kellett 
hódítani vagy a Számok birodalmáról, amelyet hétpecsétes lakat őrzött, de az elsősök 
tarsolyában ott lapult a kulcs. Ettől persze nagyon fontosnak érezték magukat, a mi Pan-
nink fontossága teljes tudatában minden este kiselőadást tartott a nagyiknak, akik száj-
tátva hallgatták kisunokájukat, roppant csodálkozva az ő nagy okosságán. 

Telt, múlt az idő, és már a második félév is elkezdődött. Panni rutinos elsős volt már, 
egyre többet tudott, és csodák csodája még nem panaszkodott. Sok barátnője volt, akik-
kel szünetben nagyokat szaladgáltak az iskola óriási, zöld fűvel benőtt udvarán. 

Ha valakinek úgy tűnik, hogy ez az idilli állapot már mesébe illő, gyorsan megnyug-
tatom, hogy a Panni osztályában is voltak kisebb-nagyobb bunyók, néha összecsaptak az 
indulatok, előfordult, hogy – miközben mindenki a maga igazát bizonygatta – egy-egy 
copf meg lett tépázva, persze csak véletlenül, vagy lehorzsolt térddel, könyékkel ment 
valaki haza, mert olyan jól sikerült a focilabda kivédése. De ezeket az összezördüléseket 
megoldotta Klári tanító néni – amikor hozzá folyamodtak a sértett felek –, és mindig úgy 
sikerült kibeszélni, átgondolni, hogy mindenki tanuljon a pórul járt esetéből. Mert ugye 
minden valamirevaló elsős tudja – ha eddig nem tudta, rögtön jegyezze meg –, hogy: Az 
okos ember a más kárán tanul! 

Egyszóval a mi Pannink igencsak jól érezte magát a bőrében és az osztályában, kerek 
volt az ő kis világa, amikor egyszer csak derült égből villámcsapásként, egyik napról a 
másikra, nagyon hirtelen és váratlanul bezártak az iskolák, és a hét közepén, pontosab-
ban szerdán már nem kellett senkinek iskolába mennie. 
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Igaziból voltak vésztjósló hírek a tévében, Panni fi gyelmét sem kerülte el, hogy apu 
anyuval egyre többet emlegetnek valami koronát... de ilyenekkel a mi nagyon elfoglalt, 
leckét író, betűket tanuló, számokkal megbirkózó Pannink nem ért rá foglalkozni. És 
különben is neki a korona hallatán mindig a mesebeli királylány vagy legalább herceg-
nő jutott eszébe, akiért a szegény legény vagy a legkisebb fi ú megküzdött, és elnyerte 
nemcsak a kezét, hanem a koronát is. Nagyapa meséi mindig úgy végződtek, hogy a 
sok próba, nagy küzdelmek árán elnyert korona volt a hős méltó jutalma. Sehogy sem 
fért a Panni fejébe, hogy lehet a koronából valami olyan, amitől bezár az iskola, hazapa-
rancsolják még a felnőtteket is, amiért senki sem vív élet-halál harcot, és mégis itt van, 
és egyáltalán, hogy lehet, hogy senki sem örül neki, sőt!  Egyszercsak nem kell felkelni, 
iskolába készülődni, beülni a padba – néha kicsit álmosan –, aztán várni a szünetet, hogy 
megbeszéljék a lányok az éppen aktuális óriási titkaikat, amiket a fi úknak még véletlenül 
sem szabad meghallaniuk. Egyszóval a Panni világa egészen fejreállt, ráadásul apu is 
home offi  ce-ban dolgozott.

Nahát az volt csak a vicces dolog, legalábbis az elején. Panni csak pislogott, amikor 
apu, ahelyett, hogy felöltözött és elköszönt, majd kilépett volna az ajtón, és aztán késő 
délután hazaérkezett volna, kíváncsian várva az egyszem kislánya aznapi élménybeszá-
molóját..., szóval ehelyett egészen furcsa módon bevonult a laptopjával a nappaliba, és 
arra kérte Pannit, hogy őt most semmi szín alatt ne zavarja, uram bocsáss, be se lépjen 
hozzá, mert lehet éppen zoom gyűlése van... Nahát ez már több volt annál, amit egy elsős 
lány szótlanul eltűr, főleg, ha olyan kíváncsi, mint a mi Pannink. A családi legendárium 
szerint egészen kicsi volt, amikor nagyapa azt mondta egyszer neki: 

– Vigyázz kislányom, mert a kíváncsiság kifúrja az oldalad! - erre Panni ijedten ka-
pott az oldalához, megtapogatni, hogy tényleg? 

Vagy amikor anyu közölte vele: 
– Aki kíváncsi, hamar megöregszik! – Panni ijedten szaladt a tükörhöz, mert máris 

látta magát öreganyóként, úgy, mint a mesében. 
– Apu! Mi az az off , és miért nem mész a dolgozóba? – kerekedett a szeme, látva, 

hogy apu ingben és nyakkendőben, de az otthoni elnyúlt melegítőjében vonul a laptop-
jával. 

– Délután elmondom! – hadarta apu már az ajtóból, most késésben vagyok. 
Panninak, ha lehet, még nagyobbra kerekedett az amúgy is nagy szeme: 
– Miii? Hogy lehet elkésni a szomszéd szobából? – füstölgött magában. 
– És ma már ötödször hallom, hogy korona! – morfondírozott magában. 
– A jóból is megárt a sok! – jutott eszébe drága nagyijának a kedvenc mondása, ami 

mindig elhangzott a hatodik palacsintánál, amit Panni pillanatok alatt el szokott tüntet-
ni. De hát egyedül a nagyi a hibás, miért süti olyan fi nomra! 

– Szóval van egy korona, ami miatt apu meg én is ülhetünk itthon, sőt anyu sem 
megy az ovisokhoz, mert az ovi is bezárt. 

– Egészen furcsa, hihetetlen dolgok történnek, a végére kell járnom, egy életem, egy 
halálom! – mosolygott ravaszul Panni, de csak úgy magának, mint amikor az esti mesét 
hallgatja, már félálomban.
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Eszébe jutott, hogy az ilyen égető, sürgős kérdésekkel általában a nagyihoz szokott 
fordulni, mert ő ugye nyugdíjas, a türelme végtelen és mindig éppen ráér. Panni vala-
hogy úgy képzeli, hogy nagyi egész nap résen van, és csak arra vár, hogy kedvenc unoká-
ja felhívja vagy átszaladjon hozzá, mert hála Istennek egészen közel laknak egymáshoz. 
Egészen kicsi korában, amikor anyu valamiért megdorgálta, Panni fogta magát, elkezdett 
öltözködni és anyu csodálkozó kérdésére:

– Hova indulsz? méltóságteljesen felelte: 
– Megyek nagyihoz, hogy vigasztaljon meg! 
Így, amikor apu eltűnt a laptopjával, azzal a felkiáltással, hogy: „Még a végén elké-

sem!” Panni gyorsan felhívta a nagyit: 
– Szia, Nagyi! Én vagyok az! Átjöhetek hozzád? – csicseregte a telefonba, és már 

indult volna, amikor meghallotta a nagyi szomorú hangját: 
– Nem kincsem, most nem jöhetsz! 
Panni nem akart hinni a fülének, ilyenre ember-, illetve Panniemlékezet óta nem 

volt példa: 
– Hogy? És miért nem?! Mi történt? – hadarta a telefonba, és remélte, hogy az imént 

nem hallott jól. 
– Hát az a helyzet drága kisunokám, hogy most egy ideig kerülnünk kell a találko-

zást, te sem jöhetsz, mi sem megyünk hozzátok! – aztán bátorítóan tette hozzá: 
– De bármikor tudunk beszélni, és láthatjuk is egymást, hála az okos telefonnak! 
– De nagyi! Megígérted, hogy palacsintát sütünk! Azt hogy lehet telefonon? – mél-

tatlankodott Panni, és el sem hitte, hogy ez megtörténhet. És ez is a korona miatt? Ami 
nem is korona, inkább egy vírus, de valami borzasztó dolgokat művel az emberekkel.

– Majd anyu elmagyarázza neked, nagyon fontos, hogy szót fogadj neki! Pont úgy, 
mint eddig! –, és hallatszott a nagyi hangján, hogy elmosolyodik.

– Rendben, már nagyon várom! – méltatlankodott volna Panni, de valahogy meg-
érezte, hogy most ennek nincs helye, mert mindenki olyan furcsa, ideges, feszült. 

És még nem volt vége a meglepetéseknek. Nemsokára hazaért Anyu, és titokzatos 
arccal mondta, hogy beszélt Panni tanító nénijével, és holnaptól online tanítás kezdődik. 

– Az hogy? Az milyen? Miért? – záporoztak szokás szerint Panni kérdései időt sem 
hagyva anyunak a válaszadásra

– Főzök egy fi nom teát, és megbeszéljük – ígérte anyu, de leghamarabb kezet mo-
sunk. 

– Én már mostam! – hadarta Panni türelmetlenül, de anyu azt mondta, hogy még 
egyszer fog, és sokáig, alaposabban, mint eddig mert ... mert ez, vagyis a kézmosás az 
egyik csodafegyver. 

– Nahát! – csodálkozott el Panni, úgy, hogy még a szája is tátva maradt. Meséken 
edződött lány a mi Pannink, aki hallott már mindenféle varázspálcákról, mérföldjáró 
csizmáról vagy láthatatlanná tevő köpönyegről, terülj asztalkámról, sőt hókusz-pókusz 
varázsigékről, de hogy a kézmosás is lehet csodafegyver ... nahát!
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A kíváncsiság már igencsak furdalta az oldalát, nagyon gyorsan anyu után ment, és 
elkezdődött a „csodafegyver kézmosás”.

Anyu – ez volt a néha idegesítő szokása – máris elkezdett egy versikét: 

Kinyitom én a csapot,
Aládugom a mancsom.
Szappanozom a kezem,
Dörzsölöm a tenyerem.
Kézfejemmel folytatom,
Ujjak közét súrolom.
Hüvelykujjam ki nem hagyom,
Körmeimet tisztítgatom.
Alaposan leöblítem,
Tiszta lett már mindkét kezem

– És készen is vagyunk! – mosolygott anyu, és elzárta a melegvizes csapot. Addig 
mossuk a kezünket, amíg vége a mondókának! 

– Így mosnak kezet az ovisok is? – kérdezte gyanakodva Panni, mert arra már ré-
gebb rájött, hogy óvónő anyukája vele is végigcsináltat sok olyan dolgot, amit az ovisok-
kal szokott. 

– Még szerencse, hogy megtanultuk már ezt a versikét, nagyon remélem, hogy ott-
hon is eszükbe jut majd, naponta többször is! Mert holnaptól az ovi is bezár! – tette 
hozzá már elkomolyodva anyu.

– Nahát! Te is itthon, én is itthon, apu is itthon! Nem leszünk túl sokan egyszerre 
itthon? – aggodalmaskodott Panni.

– Hát majd úgy szervezzük a napunkat, hogy ez ne legyen akadály! – biztatta anyu 
Pannit, de valamiért elég halványra sikerült a mosolya. Titokban ő is pont arra gondolt, 
hogy lehet a kislánya megérzett valamit az elkövetkező idők hangulatából. Jó kis család 
az övéké, imádják egymást, és nagyon jól elvannak a hétvégeken, vakációk alatt, örül 
mindenki, amikor apu szabadságot kap, és indulhatnak nyaralni... de hogy egyszerre 
együtt legyenek otthon úgy, hogy mindenki közben azért dolgozik... hát ez nagy kihívás 
lesz!

– Anyu!!! – hallotta kislánya türelmetlen hangját – elmagyarázod végre, miért kell 
nekünk itthon maradni? És máris hozzátette: 

– Hiányozni fog Petra és Andi, még Áron és Ferkó is, a legjobban a tanító néni! – 
morfondírozott Panni hangosan. És a nagyi azt mondta, hozzá sem mehetünk! – jutott 
eszébe Panninak ez a felettébb furcsa legújabb szabály. 

– Bizony! – ingatta anyu szomorúan a fejét – Őket nagyon kell óvni ettől a korona-
vírustól!

Ebben a pillanatban megszólalt az anyu telefonja, és Panni tudta, hogy most egy 
ideig még várnia kell a magyarázatra, mert anyu halkan súgta: 
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– A főnökasszony! – és be is szaladt volna a nappaliba, de meglepetten látta, hogy 
az ajtaján egy hatalmas, színes krétával rajzolt felkiáltójel van, és alatta apu karakteres 
betűivel – legalábbis ő így jellemzi saját írását: Ne zavarj!!! 

Anyu szerint inkább macskakaparás, de a lényegen mit sem változtat: a kiírás meg-
védi aput attól, hogy az értekezlete kellős közepén rárontson anyu vagy egyszem gyereke. 
Anyu is irányt változtatott, és a hálószobában kuckózott be, mert tudta, hogy hosszú 
megbeszélés lesz. 

Panni egyedül maradt a kérdéseivel, kicsit csalódott képet vágott, aztán gyorsan be-
vonult a szobájába, bebújt a sarokban levő sátorba, amit apuval készítettek mindenféle 
erre a célra megfelelő dolgokból. Nem is értették, hogy anyu miért ájuldozott, amikor 
meglátta, szerinte a kiselejtezett, régi dolgoknak egészen máshol van a helyük. Például a 
lomok között! Egyszóval a mi Pannink kicsit durcásan bevonult a sátorba kedvenc Zsu-
zsi babájával, és nagyon komoly beszélgetésbe kezdett: 

– Ehhez mit szólsz? Senki nem ér rám, és még Nagyihoz sem mehetek!
Zsuzsi megértően nézett nagy gombszemével, Panninak úgy tűnt, hogy el is moso-

lyodik kissé.
– Kicsi zene jól jönne most! – jutott eszébe Panninak, és rögtön be is indította a CD 

lejátszón kedvencét, Gryllus Vilmos bácsi kirándulós lemezét. 
– Na tessék! Bezzeg ők szabadon kirándulgattak, nem zárták be őket! – ásított na-

gyot, és   morfondírozott tovább csak úgy magának ... és aztán meglepetten nézett körül. 
Kicsit furcsállotta, mert egy gyönyörű tisztáson találta magát. A nap ragyogva sütött 

át a fák lombján, a tisztás szélén mogyoróbokor volt, és épp egy mókus ugrott oda, színes 
virágok illatoztak, és Panninak hirtelen csuda jókedve kerekedett. Hamarjában nem is 
tudta, mit keres ő az erdő közepén, méghozzá egyedül, de sok ideje nem volt álmélkodni 
meg csodálkozni, mert valami furcsa zajt hallott. És nem kellemest! A fák mögül jött a 
zaj, ami inkább csörtetés volt, letörő ágak hangja és megzavart, felröppenő madarak ijedt 
hangzavara kísérte. Panni ösztönösen menedéket keresett a mogyoróbokor mögött, és 
eléggé megszeppenve lesett ki onnan. Nem kellett sokáig várakoznia: egyszercsak meg-
pillantotta a zajt kiadó élőlényt, mert hirtelen nem is tudta Panni, hogy micsoda. Hatal-
mas volt, a fején koronával. De egyáltalán nem hasonlított az erdőben eltévedt legkisebb 
királyfi ra, fehér lova sem volt. Panni a rejtekhelyéről – miután ki merte nyitni a szemét 
– alaposan megfi gyelhette, és valahogy az volt az érzése, hogy ilyen élőlénnyel eddig nem 
találkozott, sem élőben, de még a meséskönyvei lapján sem. És ekkor elkezdődött az elő-
adás, ugyanis a koronás előlény vagy mi? elkezdett szónokolni a tisztás közepén. Panni 
kicsit furcsállotta, hogy hallgatóság nincs, sőt az egész erdőre hirtelen nagy csend borult. 

– Hahhaha! Hihihhi! Reszkessetek, megérkeztem, ha nem is várt engem senki! – 
hallotta Panni, a nagyon kellemetlen, fülsértő hangot. 

– Mostantól én vagyok a leghatalmasabb az egész erdőben, sőt az egész világon, 
mindenki féljen és remegjen! Sőt reszkessen és féljen! – és cseppet sem zavartatva magát, 
hogy nincs senki a tisztáson, folytatta:

– Megbetegítem az embereket: időseket, fi atalokat, gyerekeket, felnőtteket, szegé-
nyeket, gazdagokat! Mostantól rólam fog szólni minden, ott leszek, ahol valaki tüsszent 
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és köhög, ott leszek minden lázas emberen! Bezárkóznak majd, mert félnek tőlem, mert 
láthatatlan leszek, és naaaagyon veszélyes! Nem lehet kirándulni, nem lehet találkozni, 
mindenki nagyon meg lesz ijedve, berezelve, megszeppenve, sőt megrémülve... és én na-
gyokat fogok kacagni!

– Micsoda szörnyeteg! – sopánkodott Panni, és akaratlanul nagyot sóhajtott. Abban 
a pillanatban szinte megdermedt a félelemtől, mert ez a koronás fő elhallgatott, és he-
gyezni kezdte a fülét, sőt a mogyoróbokor fele kezdett pislogni!

– Ajjajjj! Most segíts... – hirtelen nem is tudta Panni, hogy itt az erdő szélén, egy 
bokor mögé bújva, ilyen ellenséggel az orra előtt, kihez is kellene fohászkodnia. A szörny 
pedig, atyaég, lassan, de biztosan elindult a Panni rejtekhelye felé... Panni behunyta a 
szemét, lélegzetvisszafojtva próbált a lehető legkisebbre összegömbölyödni, és hirtelen 
– maga sem értette miért – a zsebébe nyúlva egy maszk akadt a kezébe, amit rögtön a 
fülére tett. Még a délelőtt kapta az iskolában, amikor Klári tanító néni elmagyarázta el-
sőseinek, hogy ezután meg kell szokniuk a maszk viselését, és mindig kell legyen náluk. 

– Panni! Pannikám! – hallotta abban a pillanatban.
– Jajjajjajj! Már a nevemet is tudja! – reszketett, és félt volna tovább, de hirtelen rá-

jött, hogy ez nem a szörny, hanem az anyu hangja, aki épp most nyitott be a szobájába, 
és mivel nem találta egyszem gyermekét, elkezdte szólongatni. 

– Anyu?! nyitotta ki a szemét csodálkozva, és szinte hallatszott, ahogy óriási kő gör-
dül le a szívéről.

– Hogy kerülsz te ide?
– Hát... kijöttem a hálóból, átjöttem az előszobán, és aztán balra benyitottam! – ka-

cagott anyu jóízűen és jólesően, mert kislánya mindig meg tudta lepni. Ma kimondottan 
jól jött egy kis nevetés.

– Képzeld, anyu! Láttam a szörnyet! Koronája is volt, és azt mondta, ő a leghatal-
masabb az egész világon! De én feltettem a maszkot, és láthatatlan lettem! –fontoskodott 
Panni.

– Tényleg? – és anyu máris tapogatta kislánya homlokát, aztán fi gyelmesebben meg-
nézte az arcát, és rögtön rájött, hogy csemetéje bizony elbóbiskolt a nagy várakozásban. 

– Tudod, Pannikám: bármilyen erős és gonosz legyen az ellenség, bármennyi feje és 
bármekkora ereje legyen, a mese végére úgyis legyőzik. 

– És akkor a koronást is le fogjuk, ugye? – ragyogott fel a Panni arca. Ott lesz nekünk 
a maszk, a láthatatlanná tevő! 

Bizony! A maszk, nagyon is látható kell legyen, hogy messziről elkerüljön a gonosz 
koronás! És még nagyon sok ellensége van, ebédnél elmesélem! – ígérte anyu. Hosszú és 
nehéz harc lesz, de előbb-utóbb győzni fogunk! De most gyerünk, mert kihűl az ebéd, és 
üres hassal még a mesében sem indulnak harcba!
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Hégető Katalin, Tankó Enikő

A SUPREM (Succesful Preparation Model for 

Schools) Erasmus+ projekt bemutatása

A tanulók életvezetési készségeinek 
fejlesztését célzó projekt

1. Bevezető

Hét európai partnerszervezet együttműködésével, a magyarországi Qualitas 
T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft  koordinálásával valósul meg a SUPREM 
(Succesful Preparation Model for Schools) című köznevelési stratégiai partner-

ség projekt az Erasmus+ program támogatásával.1 A projekt 2019 novemberében indult, 

1 A projekt az Európai Bizottság által támogatott Erasmus+ program keretén belül valósul meg, azo-
nosító száma: 2019-1-HU01-KA201-061091. Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez 

Projektindító találkozó Szegeden, 2019. december 4–5.
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Szegeden volt a partnerek első, projektindító megbeszélése.

A tervek szerint a projekt 26 hónapon át tartott volna, ám 2020-ban a járványhely-
zet az élet minden területét befolyásolta, így ezt a projektet is lényegesen átszabta. A 
járványhelyzet miatt még hat hónappal meghosszabbítottuk a projekt időtartamát. Az 
utolsó félév küszöbéhez érkezvén, értékeljük az eddig megvalósított lépéseket.

2. Partnerek
A projektben résztvevő partnerek igen színes palettát alkotnak, és négy különböző 

országot képviselnek. Egyrészt három oktatási intézmény (Olaszországból az Istitutio 
Comprensivo Perugia 2, egy Montessori módszerrel működő, általános  iskola, Ma-
gyarországról a Maroslelei Általános Iskola, nem utolsósorban pedig Erdélyből, Romá-
niából a csíkszeredai József Attila Általános Iskola), másrészt igen változatos háttérrel 
rendelkező szervezetek képviseltetik magukat (Olaszországból a Cooperativa Sociale 
Borgorete szociális egyesület, Hollandiából a Menat B.V., egyének és vállalkozások szá-
mára HR megoldásokat biztosító szolgáltató, ugyanakkor Magyarországról a Qualitas 
T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft , továbbképzésekkel, szervezetfejlesztéssel, humán-
erő-fejlesztéssel, egyéni fejlesztéssel, vezetésfejlesztéssel foglalkozó társaság, valamint az 
M-Around Tanácsadó és Szolgáltató Kft , oktatási szervezeteket fejlesztési stratégiáinak 
meghatározását, előkészítését és végrehajtását támogató magánvállalat).

3. A projekt célja
A SUPREM egy olyan projekt, amely háttérinformációt kíván nyújtani a tanulók 

számára, olyan eszközöket ajánlva tanáraiknak és szüleiknek, amelyek elősegítik az 
együttműködést és a kommunikációt a támogató környezet kialakítása érdekében.

Az európai iskolák folyamatosan küzdenek a gyorsan változó társadalmi-gazdasági 
környezettel, a digitalizáció exponenciális növekedésével és ennek a tanulók életére gya-
korolt hatásával. Ezen körülmények között kiemelik azokat a készségeket és kompetenci-
ákat, amelyek képessé teszik a hallgatókat arra, hogy alkalmazkodjanak a társadalom és a 
munkaerőpiac igényeihez. „A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni 
igényeinek fi gyelembevételével segíti a megfelelő pálya kiválasztását kiterjedt informá-
ciónyújtás révén.” (Szilágyi, 2012, idézi Müller, 2017)

A fi atal nemzedék gyorsan változó környezettel és kiszámíthatatlan kihívásokkal 
néz szembe, ugyanakkor közismert életválsághelyzetek is megjelennek a tizenévesek-
ben. Minden nap választás elé néznek, és olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek időn-
ként óriási hatással vannak életükre. A pályafutás, a jövőbeli szakma vagy csak sport 
vagy szabadidős tevékenység megválasztásához háttérismeretekre és egyfajta strukturált 
gondolkodásra van szükség, amely sok készséget igényel, ezt mi életvezetési készségként 
határozzuk meg.

nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság 
nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.
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A kezdeményezésünk célja, hogy az iskolák, a tanárok és a szülők támogatásával 
segítse a diákokat a tanulók életvezetési készségeinek fejlesztésében az életük optimá-
lis eredményeinek elérése érdekében. Számos tanulmány hangsúlyozza az életvezetési 
kompetenciák fejlesztésének fontosságát. Kiss (2000) vizsgálati eredményei alapján az 
életvezetési területekhez köthető készségek köréhez tartozik az érzelmi biztonság meg-
teremtése, a tanulás, a tananyag megfelelő stratégiákkal történő feldolgozása, az érték-
rend kialakítása, az autonómia, a saját választás, a döntés, az időbeosztás, a rövid- és 
hosszútávú célok kitűzése. Ide tartozik továbbá a verbális- és nonverbális kommuniká-
ció, az önkifejezés eszközei, valamint az új kapcsolatok építéséhez szükséges társas kész-
ségek.

Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a karrier választásra, mint kritikus tényezőre 
összpontosítsunk, és felkészítsük a diákokat és a szülőket az élet nehéz szakaszára. Ebben 
a szellemben dolgoztunk a projekt keretében elkészítendő négy szellemi terméken, amit 
az alábbiakban fogunk röviden bemutatni.

4. Pandémia-okozta változások, újratervezés
A projektindító sze-

mélyes találkozást kö-
vetően elmaradtak a 
betervezett személyes 
partnertalálkozók. He-
lyettük számos online 
megbeszélés, egyeztetés 
biztosította a partnerek 
közös munkájának alapját. 
Ugyanakkor, az egészség-
ügyi helyzet miatt, további 
módosításokra, időpon-
tok átütemezésére kény-
szerültünk. Többek között 
a tanulók számára terve-
zett táborokat el kellett 
napolnunk 2022-re, ami-
kor remélhetőleg sor tud 
kerülni a tanulók várva 
várt közös táborozására, a 
tanári továbbképzés pedig 
az online térbe került át.

A különböző meg-
szorítások, nehézségek 
ellenére a munkát a part-
nerek szorgalmasan vé-

Garderenben (Hollandia) megszervezett partneri találkozó, 2021. szeptember 20–21.
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gezték, a szellemi termékek fejlesztése folyamatos volt. Bár az utazások korlátozva vol-
tak, online azért tartottuk a kapcsolatot, és havonta tartottunk virtuális megbeszéléseket, 
kisebb-nagyobb csoportokban zajló egyeztetéseket a szellemi termékek kidolgozásában. 
Izgalmas és érdekes volt így is, bár mindenki tudja, hogy szemtől szemben a munka még 
hatékonyabb lehetett volna.

Az online találkozók 
sorát 2021 őszén sikerült 
megszakítani. Szeptem-
ber végén a partnerek 
Garderenben, Hollandi-
ában gyűltek össze, aztán 
december elején ismét ta-
lálkoztak, ezúttal Perugiá-
ban, Olaszországban. Igen 
termékeny egyeztetések 
zajlottak mindkét hely-
színen. Véglegesítettük 
a már elkészült szellemi 
termékeinket, átbeszéltük, 
megvitattuk az éppen ki-
dolgozás alatt állókat, és 
újraütemeztük az elma-
radt tevékenységeinket.

Megállapíthatjuk, hogy igen mozgalmas projektzáró félévnek nézünk elébe. Ezt a 
későbbiekben részletesebben is körüljárjuk, most azonban vessünk egy pillantást a part-
nerek eddig kifejtett munkájának eredményeire.

5. A projekt keretében kidolgozott szellemi termékek
A projekt keretében négy igen érdekes szellemi termék kidolgozásán dolgoztunk: 

egy tanulóknak és tanároknak szánt oktatási portfólió az alapvető életvezetési készségek 
fejlesztésére (IO1), egy tanári továbbképzés anyaga (IO2), egy szülői útmutató (IO3), 
illetve egy értékelő eszköz a személyes fejlődés igényeinek felmérésére (IO4).

Idénre sikerült befejezni, és a partnerek nyelvére lefordítva, öt különböző nyelven 
véglegesíteni a projekt keretében kidolgozott oktatási portfóliót az alapvető életvezetési 
készségek fejlesztésére. A portfólió 10 modult tartalmaz, különböző életvitellel kapcso-
latos, gyakorlatias témákra építve. A használatra kész, letölthető és online elérhető tan-
anyag tanári kézikönyvvel, tanulói feladatlapokkal, kiegészítő anyagokkal, linkekkel áll 
majd az érdeklődők rendelkezésére a projekt honlapján, a www.suprem.eu oldalon.

Ugyanakkor véglegesítettük az önképzésre is alkalmas, akár továbbképző anyagaként 
is használható, 4 modulból álló, tanároknak szánt tananyagot. Ez a tananyag tulajdonkép-
pen a virtuális tanárképző tréning tapasztalataira is alapozó kézikönyv. Akárcsak a tanulói 

Perugiában (Olaszország) tartott partneri találkozó, 2021. december 13–14.
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portfólió, ez a szel-
lemi termék is 
minden partner-
ország nyelvén el-
érhető lesz online 
formában a már 
említett webolda-
lon.

A Menat B.V. 
vezetésével fo-
lyamatban van a 
személyes fejlődés 
igényeinek fel-
mérésére készülő, 
egyéni értékelő 
eszköz kidolgozá-
sa is. Ez tulajdon-
képpen egy olyan 
tesztszerű anyag-
ként képzeltük el, 
mely kiindulópon-

tot képezhet olyan 
tanár–diák–szülő között zajló beszélgetésekhez, ahol a tanuló jobb megismerése, pálya-
orientáció, illetve karriertervezés a legfontosabb cél. Az online önértékelési eszköz első-
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Az eddig elkészült szellemi termékek IO1

IO2
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sorban tanulókra alkalmazható, gyors, egyszerű, grafi kai elemekkel társított visszacsa-
tolással, kiemelve a válaszadó erősségeit, ugyanakkor fejlesztési területeket is javasolva.

A Cooperativa Sociale Borgorete koordinálásában, szintén fejlesztés alatt áll egy 
szülői útmutató, amelyben a különböző országokban észlelt szülői problémákról, illetve 
a megoldásukhoz javasolt irányelvekről esik szó. Tulajdonképpen egy online elérhető 
esettanulmány gyűjteményről van szó, ahol a tanulók jellemző problémáit vizsgáljuk, 
a helyzet elemzésén túl pedig megoldási alternatívákat, lehetséges következtetéseket, jó 
gyakorlatokat mutatunk be.

3.1. Portfólió az alapvető életvezetési készségek fejlesztésére (IO1)
Az alapvető életvezetési készségek fejlesztését szolgáló IO1 munkacsomag elkészí-

tésében minden partner részt vett. Az anyag elkészítését követően minden partneror-
szág pedagógusokat és tanulókat kért fel tesztelésre, visszajelzésük igen fontos szerepet 
játszott a végleges anyag fi nomhangolásában. A 10 modul egymástól független, tartal-
milag és jellegében változatos. A portfólió anyaga használható mind az osztályterem-
ben, mind iskolán kívüli, extrakurrikuláris környezetben. Akár egy tanév (10 hónap) 
alatt is alkalmazható egy egész osztályközösség vagy kisebb csoportok tevékenységének 
megszervezésében, de igény szerint a fejezetek egyenként, akár részeikben is használha-
tóak.

Minden tematikus modul 240 perces tevékenységet tartalmaz, a tevékenységek le-
írását egy tanári kézikönyv és egy tanulói munkafüzet tartalmazza, mindenféle segéd-
anyaggal együtt. A tanári kézikönyv tartalmazza mindazokat az információkat, tanári 
utasításokat és tippeket is, amelyeket a projekt során megfogalmaztunk a modulokat 
tesztelő kollégák és diákok visszajelzései alapján. A projektek anyaga azonban szabadon 
átalakítható, módosítható, az adott közösség sajátosságaihoz, igényeihez igazítható.

Az oktatási portfólió fő célja, hogy a nemzetközi tapasztalatok és sokszínűség fel-
használásával, komplex módon, a tanulók életvezetési készségeinek fejlesztésében segít-
séget nyújtson a 12–14 éves korosztálynak, valamint pedagógusoknak, akár szülőknek. 
Egyrészt segítséget nyújt a tanároknak hagyományos tanítási módszereik átalakítását, 
kreatívabb és innovatívabb módszerek használatával (például projekt alapú, kérdés ala-
pú, probléma alapú, munka alapú, tükrözött osztályterem alapú módszerek), másrészt 
pedig a tanárok hatékony együttműködési képességének erősítésében az iskolán belül és 
azon kívül is. A tanulók esetében kiemelt hangsúlyt kap a személyes felelősség fokozása 
saját tanulási teljesítményükért és tanulási folyamataikért, ugyanakkor 21. századi kész-
ségek és kulcskompetenciák fejlesztése.

A portfólió 10 különböző tematikus területet fed le, amelyek a projekt keretében 
végzett felmérések szerint az említett korosztály számára a legfontosabbak. A tematikus 
modulok a következő életvezetési készségeket fejlesztik: időgazdálkodás, pénzügyi me-
nedzsment, felelősség, autonómia, önálló munkaszervezés (önmenedzsment), döntés-
hozatal, mentális egészség, felelősségvállalás, társadalmi egyenlőség, vitakészség, kom-
munikációs készség stb.
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3.2. Tanári továbbképzés anyaga (IO2)
A tanári továbbképzés célja ráirányítani a pedagógusok fi gyelmét az életvezetési 

készségek fejlesztésének fontosságára, módszertani támogatást nyújtani a tanulói mo-
dulok pedagógiai értelmezéséhez, megvalósításához. A tanári továbbképzés anyaga négy 
modult foglal magába: 1. Az életvezetési készségek és fejlesztési lehetőségeik az iskolai 
oktatásban; 2. A tanulói kurzus módszertana; 3. A szülői együttműködés fokozása; 4. 
A szülők bevonása az iskolai tevékenységekbe. Minden modul 3–3 tanulási egységet, 
témát tartalmaz, amely játékos formában, saját tapasztalaton alapuló gyakorlatok révén 
fejlesztheti a résztvevők pedagógiai tudását, pedagógiai gyakorlatát, bővítheti a mód-
szertani eszköztárát.

Az életvezetési kompetenciák folyamatos fejlesztése jelentős pedagógusi feladat, ez-
által a 13–14 éves tanulók jobban megértik a maguk körül zajló eseményeket, képesek 
lesznek önálló döntéseket hozni a pályaválasztás szempontjából, megtalálni saját helyü-
ket a világban, hogy később sikeres felnőttekké váljanak. A kompetenciák fejlesztéséhez 
és megértéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő önismeret, mint a pályaorientációs folya-
mat egyik lényegi eleme, valamint az én-hatékonyság, az önmotiváció központi eleme 
(Bandura, 1977 idézi Magné, 2020). Az első modulban a résztvevők az önhatékonysá-
gukról kapnak visszajelzést, gyakorlatok segítségével elemzik az életvezetési kompeten-
ciák összetevőit. A saját élményű tanulás során tapasztalatokat szerezhetnek a tudatos 
életvezetés fontosságáról, fejlesztésének szükségességéről.

A tanulói kurzus módszertana, egymásra épülő tanulási egységekkel, saját tanulá-
si tapasztalaton keresztül mutatja be a projektpedagógia alkalmazásához szükséges is-
mereteket, lehetséges tanulásszervezési formákat, a pedagógiai döntésekhez szükséges 
gondolkodási és kommunikációs stratégia elemeit. A második modul részletesen kitér 
a pedagógiai projekt komplex jellemzőire, a probléma alapú tanulásra, a pedagógiai 
projektek alkalmazásának előnyeire, a refl exió fontosságára, mely segítségével a peda-

gógus tevékenysége tudatossá válik, dönté-
sei észszerűek lesznek, így a tanítást, mint 
egészet, és annak komplex környezetét új 
megvilágításba helyezhetik, hatékonyab-
ban irányíthatják.

A harmadik és negyedik modul nagy 
hangsúly fektet a szülő–pedagógus–isko-
la komplex kapcsolatának kialakítására, 
fenntartására, a szülők és az iskola közötti 
kommunikáció fontosságára, a célok közös 
meghatározására, a megosztott felelősség-
re. Kutatási eredmények bizonyítják, hogy 
a tanulás iránt tanúsított pozitív otthoni 
hozzáállás jelentős mértékben összefügg a 

diákok iskolai teljesítményével. A szülők partnerként való bevonása, egy egész iskolára 
kiterjedő stratégia részeként, kedvező hatást gyakorolhat a diákok tanulmányi előmene-

A projekt logója
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telére, viselkedésére, illetve társas és érzelmi fejlődésére. A tanulók jólétének érdekében 
jó kapcsolatot kell teremteni a tanárok és a szülők között. Az iskolának ezért az a felada-
ta, hogy célzott beavatkozásokat tervezzen a családokkal a tanulók harmonikus és békés 
fejlődésének biztosítása érdekében.

 4. Online pedagógusképzés
Eredeti terveink szerint 2020 májusában tartottuk volna meg a tanári továbbképzést 

Szegeden, személyes jelenléttel. Az újratervezés során arra a döntésre jutottunk, hogy a 
tanárkollégák számára online is megtartható a tréning, így 2021 februárjára időzítettük 
a programot. A trénerek a Qualitas T&G Tanácsadó és Szolgáltató Kft , az M-Around 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft  és a Menat B.V. szakértői voltak. A képzés teljes időtartama 
3 napot ölelt fel, 2021. február 3–5. között. A konzorcium iskolai partnerei (Istitutio 
Comprensivo Perugia 2, a Maroslelei Általános Iskola és a csíkszeredai József Attila Ál-
talános Iskola 4-4 pedagógust szelektáltak az online térbe kényszerült képzésre.

Az online tréning során a második szellemi termék megvalósítására fókuszáltunk, 
azon belül is az életvezetési készségekre és azok fejlesztési lehetőségeire az iskolai okta-
tásban. Figyelembe véve az online tér előnyeit és hátrányait, igyekeztünk változatossá 
tenni a napi feladatokat. Ráhangolódással, a bejárt életút mérföldköveinek felidézésével, 
illetve asszociációs játékkal kezdtünk, majd rátértünk a tervezett tananyag feladatainak  
megvalósítására. Naponta többször alakítottunk ki kis, háromfős nemzetközi csopor-
tokat, akik virtuális külön szobákba vonulva készítették el a rájuk szabott feladatokat. 
Az eredmények megbeszélése, kiértékelése mindig a teljes nagy körben történt. Csak 
néhány példa a képzés folyamán kifejtett tevékenységekből: saját életút „lázgörbéjének” 
elkészítése; a fontosabb életesemények tükrében a külső-belső, segítő-akadályozó té-
nyezők csoportosítása, az életvezetési kompetenciák központi elemének meghatározása 
elméleti jellegű munkák átolvasása alapján, illetve a nemzetközi csapatok jó gyakorlatai-
nak bemutatása. Zárófeladatként a Mentiméter segítségével szófelhőket alkottunk arról, 
hogy mi volt a leghasznosabb, legmeglepőbb, legfontosabb, legérdekesebb vagy legem-
lékezetesebb a képzés folyamán. A feladatok elvégzéséhez változatos felületeket használ-
tunk: online kérdőívek, grafi konok és táblázatok, szófelhő, fürtdiagram vagy jamboard, 
hogy néhányat említsünk.

A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a tréning nagyon jól sikerült, a részt-
vevő pedagógusok jól érezték magukat, értékes tapasztalatra tettek szert. Bízunk benne, 
hogy a tréningen tanultakat hasznosítani fogják iskoláikban, és képesek lesznek az élet-
vezetési készség elemeinek fejlesztését hatékonyan beépíteni a tanulási programjukba, 
ugyanakkor aktívan bevonni a szülőket az oktatás folyamatába.

5. Elnapolt, újratervezett táborok
Eredetileg ugyancsak 2020-ra terveztük a tanulói mobilitásokat. 2020 tavaszán 

Olaszországban, 2020 őszén pedig Hollandiában kellett volna közös táborozáson részt 
venniük az Istitutio Comprensivo Perugia 2, a Maroslelei Általános Iskola és a csíkszere-
dai József Attila Általános Iskola diákjainak. Mindhárom iskola kiválasztotta a résztvevő 
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tanulókat, elkezdtük szervezni az utazást, izgatottan készültünk a projekt ezen fázisára. 
Ám a koronavírus ezeket a terveinket is fölülírta. Reménykedtünk, hogy talán később 
normalizálódnak a körülmények, többször is újraütemeztük a táborozásokat. Ám vala-
mennyi alkalommal le kellett mondani a foglalásokat, újra kellett gondolnunk az idő-
pontokat. A partnerek jelenlegi megállapodása szerint 2022-ben kerül megszervezés-
re mindkét tanulóknak szánt mobilitás: május elején Olaszországba, Perugiába, illetve 
június elején Hollandiába, Garderenbe tervezzük a táborokat. Ezen táborok keretében 
gyakorlatba ültethetnénk a tanulók számára megtervezett oktatási portfólió moduljait 
az alapvető életvezetési készségek fejlesztésére.

6. A projekt további lépései
Előttünk áll még 6 hónap és rengeteg feladat. A két utolsó szellemi terméket végle-

gesítenünk kell, illetve át kell ültetnünk a partner országok nyelvére, ugyanakkor a tanu-
lói mobilitásokon kívül még meg kell szerveznünk egy partneri találkozót Csíkszeredá-
ban 2022 áprilisában, aztán következnek a projektbemutató események és a projektzáró 
találkozó Szegeden 2022 májusában. Izgalmas, zsúfolt periódusnak ígérkezik az előttünk 
álló hat hónap, reméljük sikerül mindent a tervek szerint kivitelezni.
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Ozsváth Judit

hittan.ro – egy honlap a hitoktatásért

A hittan.ro honlap gondolata az 
iskolai hitoktatás megkezdése 
30. évfordulójának ünneplésé-

hez kapcsolódik. A négy egyházmegye 
hitoktatásért felelős szakemberei
előzetesen másfajta megemlékezést, 
ünnepséget terveztek, amit aztán a jár-
ványhelyzet felülírt. 2020 tavaszán-
nyarán egyértelművé vált, hogy fi zikai 
jelenléttel nehézkes lenne bármilyen 
programot szervezni, így a 2019 nyará-
nak végén tartott kolozsvári gyűlésen 
megbeszéltekkel is az online tér kínál-
ta lehetőségekhez kellett igazodni. Az 
előzetes tervek között szerepelt egy, az 
elmúlt három évtizedet képeken, plaká-
tokon bemutató vándorkiállítás is, és szó 
került honlapról is, de ekkor még nem az ünneplés kapcsán. Aztán mégis a honlap és a 
hozzá kapcsolt Facebook-oldal lett a válasz mindenre, hiszen egyértelművé vált, hogy 
esetünkben ezek lesznek a legjobb „kiállítási felületek”, sőt még egyebekre is jó – sőt 
hiánypótló – lehetőséget kínálnak. 

A hittan.ro indításánál már leszögeztük, hogy bár az elmúlt harminc év előtt tisz-
telegve keltjük életre, felületén nem szeretnénk csak „múzeumot” létesíteni, ezért 
a visszatekintés mellett nyomban egyéb tartalmakat is megjelenítettünk: aktuális 
eseménybeszámolókat, diák-, tanár- és szülővéleményeket, intézménybemutatókat, és 
létrehoztunk egy rovatot, amelyben az érvényben lévő tantervek, a hozzájuk kapcsolódó 
éves munkatervek és az új hittankönyvek pdf- és digitális verziója is elérhető. A négy 
egyházmegyét érintő hitoktatási kérdéseket közelebbről követő, azok alakításán a tanfe-
lügyelőkkel és a módszertani felelősökkel együtt munkálkodó Böcskei László nagyváradi 
megyés püspök – a honlap püspök-házigazdájaként – külön üzenetet is megfogalmazott 
a honlaplátogatók számára, ennek kiemelt helye van a nyitóoldalon.  
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Visszatekintés
Négy évtizednyi kényszerű hallgatás után Isten igéjét közel vinni a gyermekekhez, 

fi atalokhoz rendkívüli jelentőséggel bíró esemény volt. Ugyanilyen volt az első teológi-
ai képzések indítása, illetve az azokon való részvétel is. Mindezek felmutatása megke-
rülhetetlen a visszaemlékezésnél, jól tudták ezt azok is, akik készségesen vállalkoztak a 
múltról való mesélésre. Örvendetes, hogy mind a négy egyházmegye tudott ilyen jellegű 
videóanyagokat küldeni a honlap számára. Az elbeszélések hű képet rajzolnak egy sok 
kihívással teli, de meghatározó és a nehézségek ellenére is szép korszakról. Az ilyen 
jellegű digitális anyagok A hitoktatás kezdetei című rovatban találhatók. 

Külön megtisztelő, hogy egyházmegyéink püspökei is visszatekintenek a kezdetek-
re, és üzenetet fogalmaznak meg a hitoktatás mai résztvevői számára is. Az ő kisfi lmjei-
ket külön rovatban találja a böngésző.

Lehetőség a misszióra 
A hitoktatással, a hittanórával kapcsolatos diák-, tanár-, szülő- és tanárjelölt véle-

mények már a jelenbe invitálják a honlap látogatóját. Ezeket a vallomásokat a Tanárok 
a hitoktatásról, Hitoktatók önmagukról, Diákok a hittanról, Szülők a hittanról, Hivatásra 
készülők című rovatokba soroltuk. – A törvény értelmében az iskolai hittanórára be kell 
iratkoznia a diáknak, és arról joga van kiiratkozni is, s – bár egyelőre nem sokan élnek 
az utóbbi lehetőséggel – ez nem kis veszélyt jelenthet hitoktatásunk ügyére. Azoktól a 
hittantanároktól tudjuk, akik találkoztak ilyen esetekkel, hogy a kiiratkozók a legtöbb-
ször nem is a hittanra mondanak nemet, hanem másegyébre igent. A kérelmet fogal-
mazó szülők sem érzik gyermekük hitre nevelésének súlyát, arról pedig végképp nincs 
fogalmuk, hogy mi történik egy iskolai hittanórán, s az, ami ott történik, miként hathat 

A hittan.ro úrnapi pályázatára a Trello felületén összeállított pályamunka
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gyermekükre. A mai gyermekek, fi atalok szülei még alig-alig részesülhettek iskolai hit-
oktatásban. Így lehet az, hogy az úszást, a zongoraórát, a lovaglást vagy a matematika-
korrepetálást „fontosabbnak” ítélik a hittanóránál. Mások lehet, hogy a „ha nem használ, 
nem is árt” elvet követve kérik az iskolai hittanórát gyermekeik számára, vagy éppen 
azért, mert „mindenki más is így tesz”… Elsősorban nekik készültek a fent említett mo-
tivációs kisfi lmek. A tartalmak a hittan.ro-hoz rendelt Facebook-oldalon is megjelenik, 
bízva abban, hogy a megosztásokkal mind többekhez eljutnak azok. 

Segédanyagok a hitoktatói szolgálathoz
Az iskolai hitoktatás – minden más tantárgyhoz hasonlóan – előre megszerkesztett 

tervet követ, persze az ehhez való igazodásban a tantanárnak van némi szabadsága. A hit-
oktatók nagyon jól kell ismerjék az érvényben lévő tanterveket és hozzájuk kapcsolódva 
éves munkaterveket kell kidolgozzanak. A tantervek minisztériumi oldalról való kikere-
sése időigényes, a saját munkatervek készítése pedig meglehet, egyesek számára nehéz-
kes feladat is. Ezért a hittan.ro Könyvtár rovatában egy helyre gyűjtöttük a tanterveket és 
az egyéni kalendarisztikus tervek szerkesztését segítő mintákat is. Ugyanígy az I–VIII. 
osztályos új hittankönyvek pdf és – kettő kivételével – digitális változata is hozzáférhető 
a platformon. Utóbbiak különösen az online oktatás idején – de nemcsak – jelentettek
különösen nagy segítséget hitoktatóinknak és az ő diákjaiknak is. Egyúttal azt sem lehet 
kizárni, hogy az iskolai hitoktatás felől érdeklődő szülők is ide tévednek, és a könyvekbe 
lapozva közvetlenül ismerkedhetnek az oktatási tartalmakkal. Ilyenről többen is vissza-
jeleztek, azt sem hallgatva el, hogy a látottak, olvasottak pozitív hatást gyakorolt rájuk. 

A hittan.ro által kiírt pályázat értékelése
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„Még számomra is lelki élmény volt a lányom hittankönyvének olvasása, a kapcsolódó 
digitális anyagok megnézése, meghallgatása” – fogalmazott egy édesanya az elmúlt tanév 
során. 

Iskolán kívüli jó gyakorlatok 
A hittan.ro szívesen fogadja az iskolán kívüli programokról szóló beszámolókat, 

szöveges-állóképes vagy mozgóképes összeállításokat. Az események beharangozására is 
van lehetőség a honlapon és a Facebook-oldalon is. Az Aula és a Műhely rovatokban több-
féle vetélkedőről, nyári táborról találunk összefoglalókat. Ezekért a Facebook-oldalon is 
megosztott   programismertetőkért minden bizonnyal a szülők a leghálásabbak, de talán 
a hitoktatók is tanulhatnak egymás jó gyakorlataiból. 

Az elmúlt tanévben, amikor a pandémia jó ideig az online térbe kényszerített tanárt 
és diákot, az Oktatási Minisztérium nem adott engedélyt semmilyen, fi zikai jelenlétet 
kérő program megtartására. Így a katolikus teológiai líceumok és tagozatok csapatainak 
részvételével – immár másfél évtizede – zajló Hivatások nyomában vetélkedő megtartá-

A hittan.ro által kiírt pályázat nyerteseinek jutalomtábora
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sára is csak az interneten nyílott lehetőség. A vetélkedőt hivatalosan jegyzett országos 
programként tartja számon a minisztérium, s ez nem csak megtiszteltetést, de a díjazott 
diákok számára előnyt jelent a szakirányú egyetemi felvételinél, a felkészítő hitoktatók-
nak pedig elismerést, „jó pontokat” a tanári portfólióban. A program elmaradása ezektől 
az előnyöktől, de mindenekelőtt a találkozás és a két-háromnapos együttlét örömétől 
fosztotta meg a katolikus iskolák diák- és tanárképviselőit. Mivel a minisztérium semmi-
féle verseny megtartását nem engedélyezte, a szervezők projektté alakították át a Hivatá-
sok nyomában vetélkedőt, aminek a lezárása egy, minden csapat részvételével online tar-
tott projektnap volt. A katolikus iskolák öttagú csapatai kiváló digitális produktumokat 
készítettek, ezek bemutatásara szintén lehetőség nyílott a hittan.ro felületein. A program 
más volt, mint a korábbi években, de a digitális világ nyújtotta lehetőségeket kihasználva 
mégis érdekes, szép és hasznos együttlétet biztosított, és a projektnapi közvetítések és 
utólag is visszanézhető videók által ebbe még sokakat be tudott vonni.  

A hittan.ro által meghirdetett, alább ismertetendő csoportos pályázat nagyvára-
di jutalomtáboráról részletes napi beszámolókat készítettek és tettek közzé a szerkesz-
tők, de jelen voltak a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum által kiírt „Cselekvő 
iskola” és játék Márton Áron püspökkel című vetélkedő jutalomtáborában is, és innen 

 A hittan.ro által kiírt pályázat nyerteseinek jutalomtáborában – szentjobbi búcsús körmeneten
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is a gazdag programot jól láttató videóösszeállításokkal jelentkeztek minden nap. A 
dokumetumértékű digitális anyagok ma is elérhetők a hittan.ro felületein. 

A hittan.ro oldalain minden más program és a programhoz kapcsolódó digitális 
anyag helyet kap ezután is. Fontos lenne, hogy az értékes, szép dolgok utat találjanak a 
szélesebb közönséghez is. Az ilyenfajta tartalmak internetes megosztása valóban misz-
sziós munkát is jelent, amire a 2023-as püspöki szinódust előkészítő szinodális folyamat 
egyik vezérgondolata is ösztönzi a hitokatókat. 

Saját pályázatok 
Az online tanulás idején több helyen még inkább perifériára került az iskolai hittan, 

s ahol nem így történt, ott is lehetett tartani attól, hogy a személyes találkozások, az él-
ményszerű módszerek nélkül csökken az érdeklődés iránta, s ez a gyerekek vallásgyakor-
lására, lelki fejlődésére sem lesz pozitív hatással. Ezeket és a 2021-re átidőzített Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszust szem előtt tartva, a hittan.ro szerkesztői általuk kiírt 
pályázatokkal igyekeztek értékes időtöltésre, szép alkotásokra buzdítani a hittanosokat. 
A pályázatok a budapesti világeseményre való lelki hangolódást is segíteni akarták. Két 
alkalommal hirdettek alkotói pályázatot: az év eleji első alkalommal két korosztálynak, 
kétféle pályázási lehetőséggel, majd második alkalommal csak egyet írtak ki, de ezennel 
öttagú, vegyes korosztályú csoportoknak címezték azt. Az év eleji pályázat keretében a 
legkisebbek rajzzal, grafi kával, kollázzsal vagy bármilyen technikával készült festmény-
nyel, a nagyobbak pedig előre meghatározott szempontok mentén készített digitális kis-
könyvvel pályázhattak. 

A szervezők jól tudják, hogy misztérium volta miatt az Eucharisztiát nem elég csak 
a fejnek „elmagyarázni”, ezen túl kell lépni. A szívet kell megnyitni erre a titokra, s ez 
már pedagógusnak, papnak komoly kihívást jelent. A megérintődéshez a megérintődést 
segítő helyzetek kellenek. A kiírók mindkét pályázattal igyekeztek ilyen helyzetekbe „so-
dorni” a pályázókat. Az I–IV. osztályosok által beküldött munkákon éppen ezek a meg-
érintődések köszönnek vissza. Mivel ez a pályázat Az Oltáriszentség és a családom címet 
viselte, ehhez az élményhez a szülők és a testvérek is kellettek. És hogy egy elemista 
ebből gyorsfényképet készített, az talán utólag is üzen valamit a családnak… Az Őáltala, 
Ővele és Őbenne című digitális kiskönyvkészítő pályázat keretében összesen hét kis 
produktumot kértek a szervezők az V–XII. osztályosoktól: egy, az Eucharisztiához kap-
csolódó kedvenc ima és egy kedvenc ének bemutatását, valamilyen összefoglalót egy 
vagy több korábbi eucharisztikus kongresszusról, majd az egyháztörténelem egy olyan 
eucharisztikus lelkiségű személyiségének a bemutatását, akire példaképként tekint a fi a-
tal, aztán egy ilyen példaképet a családi vagy ismerőskörből, majd egy személyes élmény 
elmesélését és egy saját ima vagy elmélkedés megírását. Ezeken a feladatokon végigmen-
ve elkerülhetetlen volt a megérintődés, amit vissza is jeleztek a szervezőknek a pályázók. 
Nyolc pályázó diák meghívást is kapott a hitoktatók részére szervezett Jó gyakorlatok 
a hitoktatásban című online tanári módszertani kiskonferenciára, hogy beszéljenek a 
résztvevőknek tapasztalataikról, élményeikről. Minden hitoktató ámulva hallgatta aho-
gyan ezek a gyerekek felnőtteket megszégyenítő módon tettek tanúságot az Euchariszti-



MAGISZTER XIX. évfolyam. 2. szám. 2021/ TÉL

118

ába vetett hitükről, amely – s ezt is hangsúlyozták – a pályamunka elkészítése során csak 
erősödött.

A pályázatok során szakmai partnerséget vállaló NEK Titkársága, a médiapartner-
ként közreműködő Életünk katolikus újság és a Verbum Kiadó, valamint a hittan.ro hon-
lap a négy történelmi egyházmegye 135 pályázója között összesen 26 különdíjat osztott 
ki, de minden résztvevő és felkészítő tanár oklevélben és gazdag ajándékcsomagban ré-
szesült. 

Első két sikeres pályázata után a hittan.ro szerkesztősége a tavasszal újabb pályáza-
tot hirdetett, ezennel öttagú plébániai csapatok részére. Ez a pályázati kiírás is az Oltá-
riszentséget helyezte középpontba, de ezennel az Úrnapjához, az egyházközség úrnapi 
szokásaihoz kapcsolva. A pályázat célja az volt, hogy a hét részfeladatból álló pályamun-
ka elkészítése során a pályázók feltárják egyházközségük vallásos hagyományait, aktívan 
kapcsolódjanak az aktuális ünnep előkészítésébe, lebonyolításába, és lelkileg hangolód-
janak a Szentségi Jézussal való személyes találkozásra. Az Úrnapja az egyházközségünk 
életében című pályázatra benevezett 15 csapat tagjai a hittan.ro felületein is elérhetővé 
tett pályamunkáikkal igazi tanúságtevőkké váltak sokak számára. Ezt értékelve és a 
résztvevők megerősítése, bátorítása céljával a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
Titkársága adományozott különdíjat, a Magyar Kurír, az Új Ember, az Életünk folyóirat, 
a Verbum Kiadó, az Erdélyi Mária Rádió, a szatmári püspökség, a temesvári püspökség 
és a hittan.ro osztott különdíjakat. A fődíj Böcskei László nagyváradi megyés püspök 
felajánlásából született, és egy nagyváradi táborozást takart a négy legmagasabb pont-
számot elért csapat tagjai és az őket felkészítő pedagógusok számára. A sikeres tábor 
augusztus 18–21. között zajlott.

Mindegyik pályázat értékelését élőben lehetett követni (majd visszanézni) a hittan.
ro felületein. 

Eucharisztikus kongresszusra hangoló online szentségimádási lánc
Szeptember 5–12. között Budapest volt a házigazdája a rangos világeseménynek, 

amelyre egyházmegyéink hitoktatói és hittanosai közös szentségimádási lánccal hango-
lódtak. A kezdeményezés Böcskei László nagyváradi megyés püspöktől és a hittan.ro 
szerkesztőitől származott, így a szervezés koordinálását is ők vállalták. A február–au-
gusztus között, minden hónap első csütörtökének estéjén az online térben tartott közös 
imát mindig más-más egyházmegye, illetve a gyulafehérvári főegyházmegye más-más 
kerületének hitoktatói és hittanosai szervezték. Az imát minden alkalommal püspökök 
vezették, vagy – egyetlen esetben – püspöki gondolatok vezették fel. 

A szentségimádás előkészítése a Trello-felületen zajlott, a közös imát előkészítők, 
bibliai szöveget, elmélkedést, könyörgéseket olvasók (olykor hetvennél több személy is) 
a Zoom-felületen volt együtt, mindenki más a hittan.ro honlapon és a honlap Facebook-
oldalán elérhető élő közvetítés által kapcsolódhatott a közös imába. 

A sikeres, szép történelmi esemény után két hónappal a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus titkársága világméretű hálaadó szentségimádási láncot hirdetett Krisztus 
Király ünnepének előestéjére, ebbe is bekapcsolódtak az erdélyi hitoktatók és hittano-
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sok. Ezennel is több mint hetven tagú volt a – mind a négy egyházmegye hitoktatóiból 
és hittanosaiból verbuválódott – szervezőcsapat. A szép imaalkalom szintén a hittan.ro 
felületein volt követhető, és azóta is visszanézhető ott. 

Szinodális egyházkép formálása
A hittan.ro indításakor még nem volt ismert a 2023-as püspöki szinódus témája

(„Egy szinodális egyházért: közösség, részvétel és küldetés”), de mintha mégis ennek 
jegyében is terveztük volna, és ennek jegyében zajlottak volna a honlap és a Facebook-
oldal tevékenységei az elmúlt 15 hónapban… A kisvideókon saját gondolatokat, törté-
neteket megosztók valamiképpen azt üzenik, hogy jó az Isten által akart szeretetközös-
séghez tartozni. A gyermekek és fi atalok pályamunkái is ezt visszhangozzák, s ami még 
örvendetesebb: amíg azokat elkészítették, nagy valószínűséggel maguk is igazi közösségi 
tapasztalatokat szereztek. De ugyanezt élhették meg az online szentségimádások által 
vagy a különféle táborokban is. A pályázatok felhívószövege eleve úgy volt fogalmazva, 
hogy a pályázóktól részvételt kérjen a különféle közösségi vagy egyéb programokon. A 
tanúságtételekben is elhangzik, de püspökeink is említik a különféle szolgálatok fon-
tosságát. A hittan.ro felületein lévő digitális anyagok egyértelműen a közösség életében 
való aktív részvételre, illetve a közösségért végzett szolgálatra ösztönöznek. A felületeken 
való megjelenés pedig már eleve a misszióhoz kapcsolódik. Ma, amikor a legtöbb ember 
napjának jó részét az interneten tölti, egyértelmű, hogy itt lesz igazán megszólítható. Az 
eléje kerülő sokféle információ között talán megtalálják őt a hitéleti tartalmak is. Azt is 

 A hittan.ro által meghirdetett szentségimádási lánc temesvári állomásának szervezői
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reméljük, hogy hitoktatóink, követőink egyre jobban tudatosítják missziós küldetésüket, 
és annak megéléséhez – akár videóanyagok készítőiként, akár a már meglévők népszerű-
sítőiként – a hittan.ro felületeit is felhasználják. – Mindezek alapján elmondható, hogy a 
hittan.ro segíti gyermekeinkben, fi ataljainkban (is) a szinodális egyházkép formálódá-
sát. Ez a mindenki részvételére alapozó szeretetközösség, amelyért küldetést is érdemes 
vállalni, vonzó és szerethető.

A hittan.ro felületről írtakhoz még egy adat is idekívánkozik: amikor ez az írás szü-
letik, a hitoktatáshoz kapcsolódó honlap Facebook-oldalának 1125 követője van. Nem 
túl nagy szám ez, de azért nem is kicsi. Bárkik is legyenek ezek a követők, az biztos, 
hogy a hittan.ro oldalon értékes, szép, a jó Isten szent világa felé vezető ismeretekkel, 
tanúságtételekkel találkozhatnak a legalább ilyen számú alkotó jóvoltából. 

A hittan.ro fejlesztéseket tervez, elsődlegesen a hittanos gyerekek aktivizálása cél-
jával, de újabb tematikus alkotói pályázatok meghirdetésére is készül. Ez a felület tehát 
nem feledkezik meg a múltról, de a jelen gazdagságát és szépségét is meg akarja mutatni 
– mert szerkesztői hisznek benne: mindez nagyon fontos ahhoz, hogy legyen katolikus 
jövő Erdélyben, Partiumban és a Bánság vidékein.

Kerekes László gyulafehervári segédpüspök az online szentségimádás gyulafehérvári állomásán
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Okos Doboz erdélyi feladatokkal

Az Okos Doboz egy tankönyvfüggetlen digitális taneszköz, mely grafi kus feladat-
sorokkal, gondolkodási képességeket fejlesztő játékokkal és rövid oktató vide-
ókkal segíti a 6–18 éves diákokat az iskolai tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek 

elsajátításában, gyakorlásában és a gondolkodási képességek fejlesztésében. 
A felület eddig elsősorban a magyar Nemzeti Alaptantervhez igazított feladatso-

rokat tartalmazott, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával 
azonban a külhoni régiók (Erdély, Felvidék, Horvátország, Kárpátalja, Muravidék, Vaj-
daság) kulturális értékeit bemutató feladatsorok is készültek. A 21 erdélyi vonatkozású 
„doboz” elkészítését a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége koordinálta.

Főként környezetismeret, földrajz és történelmi tematikához rendelt tartalmak szü-
lettek, de a feladatsorok hangsúlyt fektetnek a vizuális kultúrára és ének-zenére is, ami-
ben a népi kultúra is megragadható. Célcsoportjuk a 4–8. osztály.

A szakterületükön és a digitális oktatásban is jártas pedagógusokból álló munkacso-
port meghatározta a témákat, majd szakterületenkénti csoportbontásban kidolgozták az 
interaktív feladatsorok forgatókönyvét. Az Okos Doboz munkatársai előbb lektorálták, 
majd az átdolgozás után elkészült a grafi ka és a programozás. Mindeközben többszöri 
tesztelésen estek át a feladatsorok, így a diákok elé csak működő, igényes munkák kerül-
tek, melyek alkalmasak mind az online, mind a jelenléti tanórák színesítésére. 

Az erdélyi feladatsorok az okosdoboz.hu honlapon a Külhoni régiók aloldalra kat-
tintva érhetőek el. 

Történelem, földrajz, vizuális nevelés, zenei nevelés órákhoz, helyismereti vetélke-
dőkhöz ajánljuk. Érdemes az erdélyi kulturális értékek mellett a többi külhoni magyar 
régió feladataival is megismerkedni.
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Hajós Mária

Képzőművészeti nevelést segítő 

fejlesztési terv II. osztályban

Az alábbi hatalkalmas fejlesztési tervvel sokféle kompetencia fejleszthető. Mivel 
sikeresen alkalmaztam II. osztályos kisdiákjaim körében, szeretettel osztom 
meg, abban bízva, hogy másoknak is segítség lehet az oktató-nevelő munkában.  

Első tevékenység: A színek megfeleltetése a zenével. 
A ráhangolódás szakaszában a gyerekek megismerkednek az asztalra helyezett 

hangszerekkel, meg is szólaltathatják azokat. A következő lépésben meghallgatunk egy 
részletet Vivaldi A négy évszak című darabjából, az Őszt.  Zenehallgatás közben a fel-
adat az, hogy fi gyeljék meg és keressenek párhuzamokat a zene által keltett belső képek 
és hangulatok között. Ezt követi egy hangulatkör, amelynek során a gyermekek közlik 
érzéseiket, gondolataikat. A jelentésteremtés során, a zenedarabot hallgatva a diákok 
elkezdenek rajzolni. Kiválasztják azt a hangszert, amellyel azonosulni tudnak, és meg-
személyesítik azt. A pedagógus saját mintamunkáját tekinthetik kiindulópontnak. Az 
óra folyamán hangsúlyozzuk, hogy a kiválasztott hangszert a zenére ráhangolódva ki-
fejező színekkel, formákkal és vonalakkal ábrázolják a saját fantáziájukra hagyatkozva. 
A refl ektálás során a gyerekek bemutatják az elkészített munkákat, és közös értékelés is 
történik, elmondják véleményüket nemcsak a saját, hanem a mások munkáiról is. Az 
egymástól kapott ötletek, tanácsok nagyon hasznosnak bizonyulnak. Az értékelés fej-
lesztő jellegű, gyerekközpontú, és fontos, hogy mindenki kapjon pozitív visszajelzést.

1. ábra. Hangszerek megszemélyesítése 2. ábra. Hangszerek megszemélyesítése



MÓDSZERKOSÁR

123

Második tevékenység: A zene által sugallt alakzatok. 
Itt az agynak arra a képességére építünk, hogy képes elraktározni a környezeti ha-

tást, jelen esetben a zenét, akkor is, amikor másfajta műveletet végzünk, és ez a belső 
világunk részévé válik, gazdagítva ezáltal a képzeletvilágunkat. Ezért ennek a tevékeny-
ségnek elsődleges célja a fantázia fejlesztése. A ráhangolódás fázisában Nádler István 
Zenére festett képek című képes albumával ismerkednek meg a diákok. A közös beszél-
getés során a kompozíció megfi gyeléséről, a vonalak és a színfoltok adott képmezőben 
való elrendezéséről, a kép hangulatának érzékeléséről, a festmény által felidézett belső 
kép mozgósításáról lehet szó. A felidézett belső kép függvényében a diákok kitalálhat-
nak egy rövid történetet, amelyet elmondhatnak társaiknak. Jelentésteremtéskor a gyer-
mekek a fonalfestmény technikájával ismerkednek meg: itt színeket kell megfeleltetni-
ük a kapott alakzatoknak. A pedagógus saját mintamunkáját is bemutathatja. A zenei 
háttér Mozart Az ész ereje című darabja. A munka menete a következő: a gyermekek 
kikeverik maguknak a kiinduló színt, amellyel dolgozni szeretnének. Két fehér lapot 
és egy darab cérnát is kapnak. Ezt követően teljesen belemártják a cérnát a festékbe, 
majd a festékes cérnát leteszik a lapra kérdőjel alakban, utána ráteszik a második lapot, 
óvatosan megtartják a kezükkel, majd kihúzzák a cérnát. Fölemelik a felső lapot, és kész 
az alakzat. A tevékenység során a diákok több alakzatot is készítettek, és megfi gyelték, 
hogy milyen formák jönnek létre. A feladat az volt, hogy a vonalakat és a színfoltokat 
rendezzék el az adott képmezőben. Az előkészített és összekötött botocskákkal lapszélt 
készíthettek. A zene hallgatása közben az elkészített alakzatokat kiegészíthették a zene 
hangulatát kifejező színekkel, formákkal és vonalakkal. A refl ektálás szakaszban tárlatot 
lehet berendezni az elkészített munkából, és mindenki megfi gyelheti társai munkáját a 
megfelelő zenei hangulattal társítva.

3. ábra. Zene által sugallt alakzatok
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4. ábra. Mézeskalács szív 5. ábra.  Mézeskalács házikó

Harmadik tevékenység: A mézeskalács tánca. 
Ez lehet egy integrált tanulásszervezési nap szerves része. A nap témája a karácso-

nyi ünnepkörhöz tartozhat. A reggeli üzenet során eléneklik a Nincsen többé boszorka 
című gyerekdalt. Az anyanyelvi órán a Jancsi és Juliska mézeskalács házikója című szö-
veg kerül feldolgozásra. A románórai tevékenység a „Ce” tanulásával folytatódhat, ami 
formailag és hangzásilag is kapcsolódik a témához. A matematikaóra lehet egy vásárlási 
szerepjáték, ahol fabatkával lehet mézeskalácsot vásárolni. A mézeskalácsot lehet a gye-
rekekkel együtt formázni és megsütni már előző nap. A képzőművészeti óra során a 
ráhangolódásban a diákok elmesélik, milyen mézeskalácsformákat készítettek. Az órai 
tevékenység témája a mézeskalácsformák rajzolása, különböző motívumok díszítésével. 
A munka menete a következő: a diákok először grafi tceruzával megrajzolják a formát, 
és ráerősítenek zsírkrétával. Amikor elkészültek ezzel, előveszik a színes ceruzát és befe-
dik a teljes felületet barnával, majd úgy díszítik, mint ahogyan a mézeskalácsot díszítet-
ték sütéskor. A refl ektálás során ki lehet értékelni közösen a gyermekek órai tevékenysé-
gét és az elkészült rajzokat, vigyázva arra, hogy mindenki pozitív értékelést is kapjon. A 
munkákat kiállítjuk.

Negyedik tevékenység: A téli tájkép. 
A 20. században megjelentek olyanfajta képzőművészeti alkotások, amelyek a zené-

ből nyertek ihletet. Zenei ihletforrásként a téli tájkép elkészítéséhez Vivaldi Négy évszak-
jából a Tél című tételt hallgatjuk meg. Ennek nyomán valójában az érzelmek jelenülnek 
majd meg a rajzokban. A ráhangolódásban elő lehet hívni a téllel kapcsolatos előzetes 
tudást, a megélt élményeket. Az elhangzottakat pókhálóábrával lehet rögzíteni a táblára, 
majd Carlo Maglitto olasz származású képzőművész képeit mutatjuk be, aki a zenei él-
mény hatására alkotott. A téli táj elkészítéséhez a gyertyával való rajzolás technikáját is 
lehet alkalmazni.

A jelentésteremtéshez a diákok az említett zeneművet hallgatva kapcsolatot kell te-
remtsenek a zene és a táblára felírt szavak között. Konkrétabban: meg kell jelöljék, hol 
érzékelik a havazást, a téli vihart, ünnepi hangulatot. Ezt követően a diákok feladata, 
hogy készítsék el azt a téli tájat, amelyet szerintük a zene kifejez. A rajzolás során hasz-
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nálhatnak ceruzát, gyertyát és temperát, javító fi lctollat, tintát. Az óra végén kiállítjuk az 
összes rajzot, és a tanulókkal közösen értékeljük a munkákat a témának és technikának 
megfelelő, előre kiszabott kritériumok szerint. Ezek a következők lehetnek: a téma és 
tartalom kapcsolata, kompozíciós szerkezet, a tanult technika ügyes alkalmazása.

6. ábra. Téli tájképek

Ötödik tevékenység: Zenélő erdő festéklekaparással.
Ez ugyanolyan jellegű, mint a negyedik, ahol a zene és a kép összekapcsolásából szü-

letnek a képzőművészeti alkotások. A kivitelezésben érdemes szem előtt tartani a foko-
zatosság elvét. A ráhangolódást lehet címmeditációval kezdeni. Felírjuk a táblára Johann 
Sebastian Bach Fantázia zeneműjének címét. A feladat az, hogy a gyerekek találják ki, 
miről szólhat a darab annak alapján, amit a címe sugall nekünk. Ez lehetőséget biztosít 
arra, hogy a gyermekek előhívják előzetes tudásukat a „fantázia” szóval kapcsolatban. 
Ezt követi a zeneműnek a meghallgatása, és az előfeltevések konkretizálása. Az órai te-
vékenység során, zenehallgatás közben rajzolják le a zenélő erdőt. A pedagógus a min-
tamunka bemutatásával ismerteti az új technikát: a festékkaparást. A munka menete a 
következő: a diákok akrillal jó vastagon befedik a teljes papír felületét. A barnás-sárga 
vagy aranysárga színt választhatják, annak függvényében, hogy az aranyerdőt vagy az 
ezüsterdőt akarják elkészíteni. Amikor a festék megszárad, az erdőt visszakaparással je-
lenítik meg – a kaparást egy tompa hegyű pálcikával lehet végezni. A zárókörben min-
denki megcsodálja az újonnan született szép munkákat. A rajzokat haza is vihetik, és 
varázslatos napokat kívánhatnak velük a szüleiknek. 

Hatodik tevékenység: Hóvirágos rét.
Ennek a tevékenységnek a zenei alapja Áprily Lajos Tavaszodik és Március című 

verseinek megzenésített változata. A ráhangolódás fázisában meghallgatjuk a verseket 
a Kicsi Hang együttes zenei feldolgozásában. Zenehallgatás során a gyermekek 
bekapcsolódhatnak az éneklésbe, és imitálhatják is a valamelyik hangszeren való ját-
szást. Ezzel az énekkel sikerül felidézni a tavaszi hangulatot és az újjáéledés fölötti örö-
möt. Folytatásként meghallgatjuk Vivaldi Négy évszak című művéből a Tavasz tételt, és 
közben a diákok megfi gyelik azt, hogy melyik zenei aspektushoz milyen természeti 
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7. ábra. Hóvirágos rét

jelenség kapcsolható. Például azt, hogy melyik résznél „bújnak ki” a hóvirágok az avar 
alól stb. Aztán pecsételés-technikával zöld rétet festenek a gyerekek. Mindenki befestett 
zöldre egy műanyag fóliát, majd azt pecsételi rá a fehér lapra. A fólia levétele után a 
lap felületét hagyják megszáradni. Utána a hóvirágokat és dombokat festik kék és fehér 
színekkel, a farkasfog és kapuvonal motívumokat alkalmazva.

Az elkészült munkákat a tanterem díszítésére lehet használni, ezzel is értékelve a 
gyerekek munkáját és tavaszi hangulatot keltve a teremben. 
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Gidró Melinda, Portik Zsolt 

„Most már nem rémít meg, ha újra bezár az iskola...”

Beszámoló a digitális pedagógiai 
továbbképzéseink tapasztalatairól

Az online tanítás során megvalósítható megoldások elsősorban intézmény- és pe-
dagógusfüggőek voltak, de nagyban befolyásolta ezt a családok eszközellátott-
sága, az internet minősége, a szociális háttér, a szülői rálátás (hiánya) az online 

tevékenységekre. Így nagy kihívás volt átvinni a tanulás örömét abba a világba, amit 
egyébként a gyerekek nagyon szeretnek. 

A pandémia okozta kényszerhelyzet egyre több pedagógus számára teremtette meg 
a módszertani megújulás és a digitális fejlődés lehetőségét, megnőtt az igény az ilyen jel-
legű továbbképzésekre, felértékelődött az önképzés. Ezzel együtt reméltük, hogy a több 
éve várt tanügyi megújulás, ha kényszerből is, de elkezdődik. Rajtunk állt, hogy indu-
lunk-e az új fele, van-e bátorságunk változtatni az addigra elavult gyakorlatokon úgy, 
hogy közben megőrizzük a régiből, a hagyományosból a még mindig érvényest, a jót. 

Már a jelenlegi járványhelyzet előtt is szívesen vettünk részt gyakorlatias, innovatív 
továbbképzéseken, hangsúlyt helyeztünk a tapasztalati és az együttműködésen alapuló 
tanulásra, a tantárgyközi megvalósításokra, a kreatív versenyeztetésre, nyitottak voltunk 
olyan kihívásokra, melyek érdekelték tanítványainkat, mint például a digitális technoló-
giával támogatott tanítás is. Iskolánk már akkor rendelkezett digitális eszközökkel, így 
nem ért teljesen felkészületlenül az online tanítás, azonban komplex szemléletváltásra 
volt szükség.

A kezdeti nehézségekben segítő partnerünk volt a csíkszeredai Spektrum Oktatási 
Központ, lehetőséget biztosított egy tantárgyközi digitális projekt megvalósításához, en-
nek publikálásához, ezen kívül mentori munkát kínált digitális projektpedagógiai képzé-
seken magyarországi trénerek mellett.  

Tanulni akartunk másoktól is, kerestük a fejlődés lehetőségét. Bevált, sikeresnek 
gondolt jógyakorlatainkkal részt vettünk az Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek Digitális Mentor Programjában és más szakmai konferenciákon.

2020 végén felkérést kaptunk a Hargita megyei Apáczai Csere János Pedagógusok 
Házától és a karcfalvi Latnamond Tanulóháztól saját (online tanítást segítő) képzések 
tervezésére és megvalósítására. Aktív pedagógusként, saját tapasztalatainkból valami-
lyen szinten láttuk, hogy mire van szükség/igény, hogyan lehetne azonnali segítséget 
adni a pedagógusoknak. A tervezésnél segített a szülői rálátás is, a megfelelő mérték 
tartása: mennyi szükséges és meddig élvezhető a digitális tanulás a gyermekek/családok 
számára.
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Online képzések

A Tanuljunk egymástól – Inspiráló digitális ötletek a tanórákhoz című online 
képzésünk tavaly év elején került be az Apáczai Csere János Pedagógusok Házának prog-
ramajánlatába, a Tanügyminisztérium által elismert képzések közé.

A 20 tanórás képzés célja, hogy a résztvevők az általunk bemutatott jó pedagógiai 
gyakorlatokon keresztül ismerjenek meg tanórán alkalmazható digitális felületeket és 
módszereket, majd ezeket egyéni és csoportos feladatokkal ki is próbálják. A bemutatott 
feladatok azonnal alkalmazható ötleteket, megoldásokat, inspirációt adnak, így lehető-
ség van az egymástól való tanulásra. A négy alkalmas csoportos találkozás mellett egy 
egyéni konzultáció is a csoporttagok rendelkezésére áll, ahol diff erenciáltan válaszolha-
tunk az egyéni kérdésekre.

A képzés anyagát tartalmazó Trello tábla

A közös munkafelület – egy Trello tábla – a képzés után is ak-
tív marad, itt a csoporttagok között tovább is lehetőség van a kommu-
nikációra, ötletek megosztására, kísérletezgetésekre, segítségkérésre.

A résztvevők megoszlása oktatási szintenként és életkor szerint
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Egy év alatt öt csoport jelentkezett a képzésre, ez közel 100 résztvevőt jelent. Az életkor sze-
rinti megoszlás adatai egyértelműen hangsúlyozzák, hogy a 20–30 év közöttieknek, vagyis 
a Z-generáció képviselőinek kevésbé van szükségük ilyen jellegű digitális kompetenciafej-
lesztő képzésekre, ugyanis ők beleszülettek a digitális világba, jól boldogulnak a tanításra 
alkalmas felületekkel is. Ezzel ellentétben a 40–45 év fölöttiek magas számban jelentkez-
nek, ez az a generáció, aki felnőttkorban találkozott a számítógéppel, nekik több időre és 
energiára van szükségük ahhoz, hogy magabiztosan használják az egyes felületeket.

A számok alapján az online képzéseken a legkisebb arányban az óvodapedagógu-
sok vettek részt, ami azzal magyarázható, hogy a 3–6 éves gyerekekkel volt a legnehe-
zebb részt venni aktívan az online tevékenységeken, szülők bevonása volt szükséges. A 
résztvevők majdnem fele tanító, ők voltak jelen a legnagyobb arányban. Nekik nagyobb 
kihívás volt a hatékony online tanulás biztosítása, ugyanis a kisiskolások fi gyelme nem 
köthető le aktivitás nélküli kiselőadásokkal, a gyerekek érdeklődésének felkeltéséhez vál-
tozatos digitális felülethasználatra, kreatív online megvalósításokra volt szükség, és erre 
igényük van a jelenléti oktatásban is.

A fenti következtetéseket nem csupán a diagrammok adataiból, hanem a résztvevők 
véleményeiből állítottuk össze. A képzések elején felmérést végeztünk az elvárásokról, az 
online tanítás alatt tapasztalt problémákról és nehézségekről, a tanulásszervezési akadá-
lyokról, közösen vázoltuk azokat a szempontokat, melyeket érdemes szem előtt tartani a 
digitális technológiával támogatott aktív tanulásnál.

A képzés végén arra voltunk kíváncsiak, hogy miben segítette a résztvevőket ez a 
néhány alkalom. 
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Az újra és újra betelt csoportlétszám igazolja, hogy a pedagógusok nyitottak voltak 
az egymástól való tanulásra, kedvelték a képzés felépítését, és szívesen ajánlották kollé-
gáiknak:

 „Nagyon ajánlom ezt a képzést, de bármelyik másikat is, amelyet ez a képzőpáros 
tart. Rendkívül tetszett a módszer, ahogyan a tanórákon is alkalmazható digitális felü-
leteket bemutatták, és saját munkáikkal alátámasztották. A gyakorlatalapú egyéni- és 
csoporttevékenységek együttműködést, nyitottságot igényeltek részünkről, amit nagyban 
megkönnyített az a jó hangulat, ami az egész képzést áthatotta. Mivel egyetlen pillanatig 
sem kellett azon gondolkodnom, hogy milyen végterméket kell majd bemutatnom a képzés 
befejeztével, teljesen át tudtam adni magam a jelennek, és igyekeztem befogadni a sok újat, 
hasznosat, amit az elkövetkezőkben alkalmazni szeretnék tanítói pályám során. Mindezért 
nagyon hálás vagyok. Életem egyik legjobb képzésén vettem részt.” (Dávid-Szabó Cecília 
tanítónő, Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely)

Helyszíni képzések

A karcfalvi Latnamond Tanulóházban egy év alatt négy különböző témában 
hirdettünk meg rövid, kiscsoportos képzéseket, melyek iránt nagy érdeklődés mutatko-
zott. A 26 helyszíni képzésen 313 pedagógus vett részt minden oktatási szintet képvisel-
ve. A legnagyobb számban az általános iskolai tanárok voltak jelen, az életkor szerinti 
megoszlásnál itt is a 40–50 év közöttiek dominálnak, akárcsak az online képzéseken.
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A résztvevők megoszlása oktatási szintenként és életkor szerint 

A különböző alkalmakon a résztvevők gyakorlati tudást, élményt, inspirációt, mód-
szertani ötleteket, online és offl  ine térben is használható digitális felületek megismerését 
várták és kapták, elmondásuk szerint lelkesen, motiváltan, a felfedezés élményével 
távoztak. Ezek a képzések mindenképpen hozzásegítették őket ahhoz, hogy pozitívabb 
rálátásuk legyen az online oktatásra, a gyerekek számára élvezhetőbb tanórákat tudjanak 
megvalósítani. 

A pedagógus szakma hatékonyságának kulcsa a folyamatos szakmai fejlődésen túl a 
kollégák közötti együttműködés és tudásmegosztás. Éppen ezért képzéseink anyagában 
helyet kapott többek között a digitális technológiával támogatott kooperáció nemcsak a 
diákok között, hanem a pedagógusok között is, az interdiszciplináris szemlélet, az inno-
vatív értékelés, a projektmunka, a játékosítás is.
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Egyik résztvevő utólagos visszajelzése: „Sikeresen túl vagyok az I. fokozati dolgoza-

tom megvédésén: áprilisban volt az online oktatás idején. Nagyon sok őszinte elismerést 
kaptam, amit nektek köszönhetek. A módszertanos kolleganőm és az egyetemi tanárok is 
le voltak nyűgözve a változatos, sokoldalú online módszerektől, amelyeket használtam, és 
amelyeket tőletek tanultam. Most jöttem rá, hogy még a drámapedagógia is működhet on-
line, ha képregényekkel vagy éppen mémekkel ötvözzük. Úgy érzem, sokat fejlődtem peda-
gógusként, és a módszereket, amelyeket megmutattatok, használni fogom az iskolai jelenlét 
oktatásában is, nemcsak online. Köszönöm! (Albert Melánia, a Salamon Ernő Elméleti 
Líceum magyartanára)

Következtetések

A sok negatívum mellett pozitív hozadékai is vannak az elmúlt időszaknak, a haté-
kony megoldásokat érdemes lenne megőrizni az iskolába visszatérve is. A fejlődő gon-
dolkodású pedagógusok a jelenléti oktatásba is be fogják építeni észszerűen a bevált di-
gitális felületeket és módszereket ott, ahol az iskolai körülmények ezt lehetővé teszik. 
Remélhetőleg veszített korábbi értékéből a frontális oktatás, az egész tanórát felölelő táb-
lára való vázlatírás/másoltatás, a csupán jegyadásra fókuszáló értékelés.

Gyakorlatközpontú képzésekre továbbra is nagy szükség van a pedagógusok köré-
ben. Meglátásunk szerint, bár kényelmesebb az online képzés, hatékonyabb a helyszíni. 
Ilyenkor több lehetőség van a diff erenciálásra, segíteni lehet a résztvevőknek, hogy min-
denki saját tempójában haladhasson, ha kell, önbizalmat kapjon, és elégedetten, moti-
váltan távozzon. Online képzéseken ez egyéni konzultációval érhető el. Mindkét esetben 
fontos a rugalmasság a képzők részéről, a csoport összetételét fi gyelembe véve időnként 
muszáj újratervezni.

Az online térben tartott képzések időigényesebbek, sokkal nagyobb mennyiségben 
jönnek elő a technikai problémák, mint egy helyszíni képzésen, emiatt lankadhat a mo-
tiváció is. 
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Vannak, akik még mindig elzárkóznak a digitális felületekkel támogatott tanulástól, 
ennek legfőbb oka még mindig a digitális képzettség hiánya, a szorongás. Ahhoz, hogy a 
pedagógus alkalmazkodni tudjon a 21. század kihívásaihoz, a technológia gyors fejlődé-
séhez, a gyerekek új tanulási és információszerzési szokásaihoz, digitális kompetenciával 
is rendelkeznie kell. Nem elég digitális eszközöket használni, rugalmas pedagógiai szem-
lélettel és jól meghatározott pedagógiai célokkal kell ezt tenni.

Fontos, hogy élmény legyen a tanulás és a tanítás is!
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Nemes István 

Római katolikus hitoktatók továbbképzői a 

2020–2021-es tanévben

A 2020–2021-es tanévre visszatekintve mindannyiunknak a „szükségállapot” ki-
fejezés ugrik be asszociációként. Az iskolákat 2020. november 11-én a korona-
vírus járvány második hulláma miatt bezárták, és ezzel újabb online oktatási 

időszak kezdődött. A továbbképzés tekintetében ez a helyzet határozta meg a prioritáso-
kat hosszú időn keresztül. Így a hitoktatás területén is a második félév kezdetéig a tanári 
továbbképzés célja az volt, hogy az e-learning-et támogató eszközöket, módszereket és 
tartalmakat osszuk meg egymással. 

Digitális tananyagszerkesztői kompetenciák
A digitális munkarendben az egyik legfontosabb hiánycikk a jó digitális tananyag 

lett. A katolikus hitoktatás a 2020-as tanév kezdetén elemi és alsó tagozaton összesen öt 
publikált és tanár, diák számára egyaránt hozzáférhető, értékes médiaanyagot tartalmazó 
digitális tankönyvvel rendelkezett. Ámde még e két ciklus esetében is három digitális 
tankönyv hiányzott a kínálatból, míg a líceumi tagozaton teljes mértékben hiányoznak 
mind a mai napig ezek a tananyagok. Ezen hiányosságok a III., IV. és VIII. osztályos 

LIVRESQ programban prezentált lecke
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tankönyvek megjelenésével részlegesen ugyan pótlódtak a 2021–22-es tanév kezdetére, 
azonban teljeskörű kiegészítésük valószínűleg további éveket fog igénybe venni a tanter-
vi reformfolyamat elakadása miatt. Az így körvonalazódó helyzetkép vezetett oda, hogy 
a nagyváradi székhelyű Országos Magyar Továbbképző Központ keretén belül képzése-
ket hirdettünk digitális tananyagszerkesztői kompetenciák elsajátítására avégett, hogy a 
pedagógusok egyénileg is képesek legyenek vonzó és interaktív tananyagokat létrehozni. 
Összesen öt ilyen képzésre került sor 2020. október 1. illetve 2021. március 10. között. Az 
öt képzés közül egyet kifejezetten hitoktatóknak hirdettünk meg, azonban a fennmaradó
négy képzésen is több hitoktató vett részt. A résztvevők a román fejlesztésű Livresq 
tananyagszerkesztő és a Tankockák (angolul Learning Apps) alkalmazás használatához 
szükséges kompetenciákat sajátították el a képzések során. Öröm volt látni azt, ahogyan 
a Római Katolikus Hitoktatók Erdély Facebook csoportban egymás után jelennek meg a 
Livresq-ben szerkesztett és megosztott új tananyagok. Köszönet illeti e téren mindazo-
kat, akik tananyagaikat megosztották kollégáikkal, így segítve egymást az embert próbá-
ló helyzetben.

Jó gyakorlatok a hitoktatásban – katekétikai konferenciasorozat
A hitoktatás több, mint technikai kérdés: látásmódot, lelkiséget, életvezetést „tanít” 

és gyakoroltat. Példaképeket mutat fel. Az emberi lét és sors végső titkának mélyére 
kalauzol, végső soron müsztagógikus, bevezet a szent titokba. A mindenkori tanárkép-
zésnek az aktuális történelmi szituációból kiindulva azt kell keresnie, hogy az adott kö-
rülmények között melyek a legmegfelelőbb utak ezen feladatok teljesítésére. A Lélekre 
hallgatva azt kell felismernie, hogy hogyan tudunk eljutni az evangélium üzenetével a 

LIVRESQ programban prezentált lecke
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ránk bízottakhoz. Ezen erőfeszítés három lényeges eleme a tartalmi, módszertani és kö-
zösségi dimenzió. 

E három szempontot tartotta szem előtt a Jó gyakorlatok a római katolikus iskolai 
hitoktatásban c. konferenciasorozat, amely két részben próbált segítséget nyújtani a hit-
oktatóknak mindennapi iskolai és plébániai evangelizációs tevékenységükhöz. Az online 
keretek között zajló rendezvénysorozat első kiadása 2020. november 13–2021. január 8. 
között zajlott, és három ülésszaka volt. A második kiadásra 2021. február 12–május 14. 
között került sor. A rendezvénysorozat mögött hitoktatói szervezőcsapat állt, megvaló-
sulásához az intézményi hátteret az Országos Magyar Továbbképző Központ biztosította. 

A konferenciasorozat kifejezett célja az volt, hogy az online, majd a második félév 
során a tantermi, hibrid és online hitoktatás számára egyaránt konkrét segítséget nyújt-
son. A konferencián meghívott hitoktatóink előadókként mutatták be egy-egy foglalko-
zástervüket, mindig az adott ülésszak után következő megközelítőleg egyhavi időszak 
tantervben szereplő leckéiből választva témát előadásaik számára. Ily módon kész tan-
anyagot és módszertani csomagot biztosítottak a résztvevők számára, amelyet azok fel-
használhattak a tanításban. Az előadók a négy erdélyi katolikus egyházmegye hitoktatói 
közül kerültek ki. Munkáikat a konferencia résztvevői óratervek és segédanyagok for-
májában küldeményként kapták meg az egyes ülésszakokat követően. Így valósult meg 
az a közösségi tér, ahol tapasztalataink és tudásunk megosztása gyakorlattá válhat. Ily 
módon maga a konferencia is jó gyakorlattá minősült át, olyan közösségteremtő gyakor-
lattá, amelyet folytatni kellene. 
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A bemutatott óraterveken túl a rendezvénysorozat olykor kitekintést is biztosí-
tott más területek felé. Dr. Serfőző Levente az új katekétikai direktóriumot mutatta be, 
amelynek irányvonalai az iskolai igehirdetés elkövetkező éveiben gyakorlatba kellene ül-
tetnünk. Dr. Versegi Beáta Mária nővér pedig egy különleges eucharisztikus projekt, a 
Punya – egy falat kenyér című képregény bemutatásával gazdagította a konferenciát. Az 
említett projekt a romapasztoráció területén jó példa az inkulturációra és az akkomo-
dációra. Bemutatásra került a szentegyházi szabadtéri passió is, mint jó példa az apos-
tolkodásra, a hitoktatói munka plébániai közösségek irányába történő kiterjesztésére. A 
résztvevő hitoktatók minden egyes alkalommal ún. „bónuszokat” is kaptak: technikai 
segítséget, kisfi lmeket, módszertani ajánlásokat stb.

LIVRESQ programban prezentált lecke

Boockreator programban prezentált lecke
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A rendezvénysorozat két kiadásán összesen 111 hitoktató vett részt, és kapott okle-
velet. A közösségteremtő jelleget az is mutatja, hogy összesen 32 előadó, illetve kollégá-
it bónuszokkal megajándékozó kolléga járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Köszönet 
mindannyiuknak az aktív részvételért.

A Franz Kett pedagógia útjain
A Franz Kett pedagógia kapcsolatpedagógia, emiatt online igen nehéz, ha nem 

egyenesen lehetetlen akár egyes elemeinek minimális felhasználásával is dolgozni. A 
járványidőszak ebből adódóan jelentősen visszavetette azt a fejlődést, amely ezen peda-
gógia népszerűsítésének és evangelizációban való hasznosításának területén az utóbbi 

Zoom-esemény
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időben elindult. Mégis el lehet mondani, hogy a körülményekhez képest ez a pedagógia 
is hozzájárult hitoktatásunk gazdagításához az elmúlt év során. Az Országos Magyar 
Továbbképző Központ égisze alatt sajnos egyetlenegy képzés megszervezésére volt le-
hetőség 2020. október 23–25. között Kézdivásárhelyen. A hivatalos képzéseket a képzési 
intézmények online tevékenységre korlátozása miatt a továbbiakban egész évre föl kellett 
függeszteni. A tilalom sajnos az állami működtetésű intézményekre vonatkozólag mind 
a mai napig fennáll. 

A nehéz helyzet ellenére a pedagógia él, és továbbra is népszerűségnek örvend. Teszi 
ezt Nagy Enikő M. Kriszta nővér képzései révén is, akinek ezen az úton is köszönetet 
mondunk elkötelezett apostoli munkájáért, amelyet már több évtizede folytat e területen. 

Fontos lépés volt továbbá, hogy 2021-ben lezárult az a Nagyváradi Egyházmegye 
által kezdeményezett és a német püspöki kar közép- és kelet-európai egyházakat támo-
gató szervezete, a Renovabis által támogatott nemzetközi képzési program, amelynek 
keretében 23 erdélyi magyar, 5 magyarországi magyar és 30 román nyelvű hitoktató és 
pedagógus kapott szisztematikus képzést ebben a pedagógiában. A projekt eredménye-
képpen 20 résztvevő nyújtott be vizsgadolgozatot a Franz Kett pedagógia multiplikátori 
minősítésének elnyerése végett. Közülük eddig nyolcan nyerték el a multiplikátori címet 
a németországi Franz Kett Pedagógia Intézettől, akik között hat erdélyi magyar pedagó-
gus található. Multiplikátorként ők nemcsak népszerűsíthetik ezt a pedagógiát, hanem 
egyben a jogot is elnyerték arra, hogy az ország jelen pillanatig egyetlen hivatalosan is 
elismert képzője, Kriszta nővér mellett asszisztensként vehessenek részt képzések tartá-
sában. Megragadjuk az alkalmat, hogy e helyen gratuláljunk Kriszta nővérnek sikeres 
vizsgájához és a Franz Kett pedagógusi cím elnyeréséhez. 

2021. április 5–10. között a Bákó megyei Luncani-ban lezárult a román nyelvű cso-
port multiplikátorképzése is a képzéssorozat utolsó, negyedik moduljának megtartásá-

Kett-képzést végzett hitoktatók éves találkozója, Pottyondon, 2021-ben
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val. A Luncani-i kurzus premiernek számított a német Franz Kett Pedagógia Intézet tör-
ténetében, ugyanis első alkalommal zajlott a németországi képzők online jelenlétével. A 
járványhelyzet miatt Kerstin Lermer intézeti elnök és Eva Fiedler, az intézet Évkönyvének
főszerkesztője nem tudtak személyesen Romániába utazni. A képzés tematikus, gya-
korlati részét ily módon Nagy Enikő M. Kriszta nővér vezette, az elméleti tudnivalókat 
Dr. Monica Gomoescu egyetemi adjunktus, ft . dr. Mihai Roca lelkész, egyetemi tanár 
és Nemes István közvetítették a résztvevők felé. A német képzők az egyes blokkok után 
válaszoltak a jelenlevők kérdéseire. A képzés hibrid munkarendben zajlott: a brassói cso-
port a harmadik járványhullám miatt nem tudott a helyszínre utazni, így ők is online 
jelentkeztek be a képzésre, és videók formájában mutatták be saját foglalkozásaikat. Aki 
viszont személyesen eljött és meglátogatta a képzést, sőt, részt vett egy foglalkozáson is, 
Iași püspöke, Nagyméltóságú és Főtisztelendő Iosif Păuleț volt. A főpásztor elismeréssel 
nyilatkozott a tapasztaltakról.

A Franz Kett pedagógia körül Erdélyben bázisközösségi élet bontakozott ki. A pro-
jekt résztvevői két régióba szerveződve a tavasz folyamán regionális találkozókat tar-
tottak. E kisközösségi találkozók során a résztvevők saját foglalkozásaikat mutatták be 
egymásnak, és vitatták meg azokat. 2021. augusztus 2–4. között zajlott az erdélyi magyar 
Franz Kett pedagógia csoport nyári találkozója a Hargita Megyei Pottyandon a Riehen 
Egyesület Erdei Iskola Házában. A csodálatos környezetben szervezett találkozó témája 
az erdő világa és a teremtésvédelem volt. A találkozón Wass Albert meséire és a terem-
tőt dicsőítő bibliai szövegekre épített foglalkozások kerültek bemutatásra. A találkozó 
családos esemény volt. Részt vettek rajta a csoporttagok házastársai és gyerekei is. Így 
természetesen minden este volt esti mese is a gyerekek örömére. A résztvevők szakmai-
lag gazdagabban, a pedagógia iránti szeretetükben megerősödve távoztak a találkozóról.
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Kitekintés: szinodális egyház, avagy együtt járni Krisztus útján
Ferenc pápa 2021 áprilisában szinódust hirdetett az egyetemes egyház számára, 

amely a szinódus szó köré szerveződik. A szünhodosz együtt folytatott utat, egymással 
való úton levést jelent. A szinódus előkészítésére kiadott kísérődokumentum egyik leg-
mélyebbre tekintő kijelentése ezt az együttes úton levést az egyház alkotmányos alap-
jellemzőjeként határozza meg. Isten népe együtt jár azon az úton, amely Krisztus által 
a Szentháromsághoz vezet. Együtt megyünk, senki sincs egyedül. A hitoktatás, mint az 
egyház missziójának, az evangelizációnak szerves részterülete szintén magán hordozza 
az együtt úton levés ezen jellegzetességét. A 2020–2021-es tanév programjai a közös-
ségi dimenzió, a megosztás, egymás meghallgatása és az együtt gondolkodás jegyében 
mintegy elébe mentek ennek a gondolatnak. Amennyiben az egyház a közös úton levést 
most kifejezetten is az elmélkedés, az imádság és a gyakorlat témájává teszi, talán tovább 
kellene erősíteni, folytatni kellene ezt az utat. A szinódus másik kulcsszavának nyomán 
elindulva, azaz mélyebben „újraolvasva” az eddig megtett utat, azt látjuk, hogy az öröm, 
a feltöltődés és a megerősödés eszközévé válhatunk egymás számára, ha megosztjuk azt, 
amink van, és meghallgatjuk, szeretettel elfogadjuk azt, amit velünk megosztottak. A ta-
lálkozások ugyanis, amelyek ebben a szellemben fogannak – azt mutatja a tapasztalat – a 
valódi inspiráció forrásává válhatnak számunkra, azaz a karizmáinkat, elhívásunkat és 
szolgálatunkat adó Lélek megnyilvánulásának terévé.
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OktOpusz Projekt 2021–2023

Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kialakítása 
és működtetése a határon túli 

magyar oktatás fejlődése érdekében

A projekt alapvető célja a határon túli magyar pedagógusok szakértői bázisának 
létrehozása, a szakértői kompetenciák fejlesztése, a kisebbségi magyar oktatás 
fejlődése és a többségi társadalommal, annak oktatási intézményrendszerével 

történő együttműködés szakmai alapon történő megalapozásának elősegítése.
A fejlesztésben résztvevő partnerországokban élő magyar kisebbségek identitásá-

nak, kultúrájának fennmaradásában kulcskérdés az oktatás. Romániában az 1 440 000 
fős, Szerbiában pedig a 293 000 fős kisebbség részére jogilag rendezett a magyar nyelvű 
oktatás megszervezése, magyar iskolák fenntartása, magyar nyelvű tankönyvek kiada-
tása. Ahhoz, hogy fennmaradhasson, fejlődhessen a kisebbségi magyar nyelvű oktatás 
rendszere, elengedhetetlen, hogy a saját rendszerükben gyakorlatot szerzett szakembe-
rek kerüljenek be azokba a szakértői körökbe, melyek hatással vannak nemcsak a saját 
intézményhálózatuk fejlődésére, hanem a többségi állam szakmai, oktatáspolitikai ter-
veinek, elképzeléseinek alakítására is.

 Az Innovatív Pedagógiai Műhely szakemberei közel egy évtizede működnek 
együtt a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel és az Észak-Bácskai Magyar 
Pedagógusok Egyesületével különböző oktatás tartalmi fejlesztések, képzések 
megvalósításában.

Az Innovatív Pedagógiai Műhely mind Magyarországon, mind Romániában több 
alkalommal szervezett és vezetett olyan szakmai műhelyeket, melyeken a határon túli 
magyar pedagógus szervezetek képviselőivel közösen gondolkodtunk fejlesztési lehető-
ségekről, irányokról. Itt érlelődött meg az elhatározás, hogy a legfontosabb stratégiai cél 
az anyaország határain kívül működő magyar pedagógus szervezetek saját szakértői kö-
rének megerősítése, kompetenciáinak fejlesztése. 

Arra az elhatározásra jutottunk, hogy egy olyan formalizált rendszert alakítunk ki, 
amiben a helyi szakembereket tudjuk olyan helyzetbe hozni, hogy saját maguk legyenek 
a folyamatos fejlődés, az állandó szakmai megújulás generálói. Célunk, egy olyan szak-
értői képzési, önképzési rendszer kialakítása, mely ezt a célt szolgálja.

A projekt időtartama alatt többször is tartunk olyan disszeminációs rendezvénye-
ket, szakmai műhelyeket, ahol a többi Kárpát-medencei magyar pedagógus szervezet 
vezetőit szakembereit is vendégül látjuk közös gondolkodásra, eszmecserére. A szakértői 
adatbázist pedig természetesen úgy alakítjuk ki, hogy ahhoz a későbbiekben is tudjanak 
csatlakozni az érdeklődő szervezetek és szakemberek.
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Zatoschil-Ballai Zsuzsa

Romániai magyar történelemtanárok 

VII. Tudományos Konferenciája

2021. december 11-én zajlott a romániai magyar történelemszakos tanárok immár 
hagyományosnak nevezhető, éves konferenciája. A konferenciát a Kolozsvári Ma-
gyar Történelmi Intézet szervezte. Sorban a hetedik ilyen jellegű találkozó, és az 

előzőhöz hasonlóan, most in online formában került megrendezésre, illetve volt több 
találkozóhely Erdély-szerte, különféle iskolákban, ezekről a helyszínekről csoportosan 
csatlakoztak a résztvevők. A fi zikai helyszínek a következők voltak: Kolozsváron a BBTE 
központi épülete, Székelyudvarhelyen a Móra Ferenc Általános Iskola, Kézdivásárhelyen 
a Nagy Mózes Elméleti Líceum, valamint Biharon a Gáspár András Általános Iskola 
adott otthont a személyes találkozóknak. A konferencián  nagyjából 40 fő vett részt. 
Az előző évekhez hasonlóan, érdekes témákat mutattak be a jelen lévő tanárok. A kon-
ferencia két szekcióból állt, a délelőtti szekcióban helytörténeti kutatások eredményeit 
mutatták be, a nap második felében pedig módszertani témákat vitattak meg. 

A konferenciát dr. Rüsz Fogarasi Enikő egyetemi tanár, dékánhelyettes nyitotta meg, 
majd dr. Tóth Szilárd egyetemi docens előadása következett Történészképzés a Kolozs-
vári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen (1872–1919) címmel. Előadásá-
ból megtudhattuk, hogyan vette kezdetét a történészek egyetemi képzése, milyen karok 
voltak a több mint száz évvel ezelőtti kolozsvári egyetemen, hogyan működött az okta-
tás, hány hallgató volt, illetve arról is tudomást szereztünk, hogy mennyit keresett egy 
egyetemi tanár, és mi volt az előnye vagy a hátránya annak, hogy egy egyetemi oktató 
Kolozsváron telepedjen le. 

A délelőtti szekció házigazdája dr. Nagy Róbert egyetemi docens volt. Ez a szekció 
betekintést nyújtott az erdélyi és partiumi helytörténeti témákba, Nagyváradtól Székely-
udvarhelyig. Elsőként Bélfenyéri Tamás témáját hallgathattuk meg, Az Anjou-kor váradi 
püspökei címmel, ezt követően Bálint Ildikó az újkor terített asztalaihoz invitálta a 
résztvevőket, Mesterasztalok mesterfogásai – avagy mit szolgáltak fel a 16–17. századok 
mesterré avatásain? című, szemléletes előadásával. A következő három előadás Székely-
földre kalauzolt el bennünket, és betekintést nyerhettünk az oktatás egy-egy témájába, 
illetve a hovatartozás és identitás témáját is boncolgatták az előadók, Orbán Zsolt A szé-
kely identitás(ai), Demeter Csanád Kálvária. A szentegyházi oktatás története a két világ-
háború között, valamint Kápolnásy Zsolt Udvarhelyi iskolák a menekülés forgatagában 
című témáik kapcsán. Az előadások végén a tanárok kérdéseket tettek fel egymásnak, 
és megbeszélték az elhangzottakat.

A második szekció házigazdája dr. Tóth Szilárd volt. Ezen szekción belül ugyancsak 
öt előadás hangzott el, a végén kérdésekkel és véleményekkel. Elsőként Zatoschil Ballai 
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Zsuzsa mutatta be előadását, Hogyan tanítsunk helytörténetet címmel. Előadásában a 
helytörténet fontosságát hangsúlyozta, illetve elhangzottak különféle ötletek és módsze-
rek, amelyeket ennek a tantárgynak a tanítása során lehet használni, alkalmazni. Máso-
dikként a szekcióban Portik Zsolt előadása került sorra Interdiszciplinaritás a történelmi 
projektekben címmel, amelyben főként az új technológiák alkalmazása és a történelmi 
témák versenyeken, megemlékezéseken való bemutatása állt a középpontban. Ezután 
Csorba Mihály vezetett be minket a régészeti kutatások rejtelmeibe, Alapfokú régészeti 
kompetenciák alkalmazása a középiskolai történelem órákon című előadása által. A kö-
vetkező két téma a tankönyvekre vonatkozott, Beke Ibolya a Tankönyvkutatás. A több-
ség és a kisebbség megjelenítése Magyarországon és Romániában a tankönyvi szövegekben 
című előadása betekintést nyújtott ebbe az igen érdekes kérdésbe, illetve Angyal Olívia 
Magyarságtörténelem a tankönyvi illusztrációkon keresztül című előadásában a képek 
jellegét és ezek pedagógiai hasznosságát boncolgatta. 

A konferencia záró része egy kerekasztalbeszélgetés volt, ebbe bekapcsolódott Fe-
rencz Salamon Alpár, az RMPSZ országos szakmai alelnöke és Nemes István mint az 
Országos Magyar Továbbképző Központ képviselője. Ennek a szekciónak a témája a 
Telesuli jövője, jelene, az országosan elismert versenyek jelenlegi helyzete és jövője volt, 
ugyanis a versenyek idei megszervezését is felülírta a világjárvány. Továbbképzésekről is 
szó esett, ezeknek két fontos központja is kialakult az utóbbi években, Csíkszeredában, 
illetve Nagyváradon, ezeken a helyszíneken folyamatos és aktív továbbképzés folyik je-
lenleg is. 

A tartalmas nap végén a szervezők megköszönték a pedagógusok részvételét, rö-
viden ismét összefoglalták a taglalt témákat, és kifejtették, hogy abban a reményben ér 
véget ez a találkozó, hogy jövőre hagyományos konferencia keretében találkozzanak 
egymással a romániai magyar történelemszakos tanárok. 
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Fóris-Ferenczi Rita

Mellettünk elférsz

Ülj ide, a hátsó padba! Különös élményben lesz részed.
Időutazás – visszatérés a nyolcvanas évekbe. Akár neveléstörténeti kalandozás-
ként is megélhető, de olyan valós és eleven, mintha Tulit Ilona mellett ülnénk 

hallgatóként, ama hátsó padban.
A szerző – magyartanárként, szaktanfelügyelőként – a szakellenőrzések során ké-

szített hihetetlenül pontos és részletes jegyzetei alapján teremti meg az akkori tanórák, 
tantermek légkörét. Bennünket is „odaidéz” e térbe és időbe olyan tanórai jelenetek ele-
venítésével, amelyek ma is tapasztalható pedagógiai, didaktikai problémákat vetnek fel 
az óraszervezéssel, irányítással, a tanári kérdéskultúrával, a gyermekhez fordulás gesztu-
saival és az irodalomoktatás valós olvasási szituációival kapcsolatban.

Úgy érzem, mintha ott lennék. Ama nyolcvanas évekbeli tantermekben. A felidézett 
tanórai epizódok elevensége önmagáért beszél. A felvetett problémákra (bizarr „jelene-
tek”-re is lehet számítani) fókuszálást a szerző fi noman ironikus, helyenként önironikus 
(hisz a „hátsó pad”-ból fi gyelés nem kívüliséget, hanem tanári refl exióként bevontságot 
is teremt) megjegyzései, illetve ártatlanul „csodálkozó” kérdései segítik. Késztetnek arra, 
hogy álljunk csak meg egy pillanatra: ezek nemcsak a korabeli tanítási gyakorlathoz kap-
csolódó kérdések, hanem a mindenkori oktatás örökös problémái.

Én az akkori időkben (az 1982–1987 közötti időszakra vonatkoznak e kötet írásai) 
fejeztem be a középiskolát, kezdtem el egyetemi tanulmányaimat. Ezt csak amiatt emlí-
tem, mert magam nem tanári, hanem diákállapotban élhettem meg ezt az időszakot, s 
feltehetőleg sokan lesznek, akik hasonló nézőpontból olvassák e kötetet. Hiszem viszont, 
hogy érdeklődéssel és tanulsággal forgathatják a sokkal fi atalabb tanárok, akár a jövő 
tanárjelöltjei is. Mert a történetek elmondása – hasonlóképpen a családi történetmesé-
léshez – gyökereinket láttatja, szocializációnk és identitásunk részeként.

Ugye-ugye, hogy kamaszkorából többünknek van olyan emléke, amikor dörrenő 
ajtóbecsapással arra gondoltunk: „Uram-atyám! Segíts nekem, hogy felnővén ne legyek 
olyan, mint az apám és az anyám”. Aztán telik-múlik, öregedik a ránk szabott idő, s gyer-
mekeid szülőjeként egyszer csak észreveszed, hogy konfl iktus-helyzetbeli tökéletlensé-
gedben ugyanúgy rikácsolsz, mint az anyád, s ugyanolyan dühvel csapkodod az asztalt, 
mint az apád. Ha gyermeked zokogva és duzzogva beviharzik a szobájába, s te is lehig-
gadsz, körbe is nézel: vajon én borultam ki, beszéltem így, vagy itt van az anyám is, talán 
az apám is? Igen, ott van – modellként.

Hasonlóképpen a tanárokra is jellemző ez a rejtett mintakövetés, hisz előfordulhat, 
még akkor is, ha csupa kitűnővel vizsgáztunk neveléstudományi tantárgyakból, hogy 
problémahelyzetekben (lehetnek kétségbeesett és tehetetlen pillanatai is a tanórának) 
nem az egyetemen tanult remekbe szabott elméleteket és módszereket hívjuk elő, hanem 
valamilyen régi tanulói emlékekből felvillanókat, amelyeket akkori, valamikori tanára-



MAGISZTER XIX. évfolyam. 2. szám. 2021/ TÉL

146

ink is alkalmaztak, s amelyeket, tanulóként, persze hogy nagyon utáltunk. Ezért jó a 
hátsó padból fi gyelni az eseményeket, mert ez tükör (is), amelyben a refl ektív pedagógus 
megpillanthatja önmagát – időnként csodálkozhat is saját tükörképén.

Ne legyintsünk rá, hogy rég volt! Mert az, amit megtapasztaltunk – akár akkori 
tanulókként, vagy a rendszerváltás után közvetlenül pályakezdő tanárnemzedékként – 
ott él rejtetten a szocializációnkban: a tananyagot már rég elfelejtettük; a gesztusokat, 
a reakciókat, a módszereket, a tanórai-tantermi történéseket a „rejtett tantervi” hatás 
lenyomataiként tudattalanul is őrizzük, hordozzuk – életre szóló tapasztalatként.

Szabó (1985) A „rejtett” tanterv” című könyvében fejti ki, hogy az oktatási rend-
szer inerciájából fakadóan hiába változnak meg az iskolarendszer explicit funkciói (mert 
ugye ma már kompetencia alapú oktatásról beszélünk, korábban a sokoldalúan fejlett 
szocialista személyiség kialakítása volt a cél), mert a hivatalos dokumentumok átíródnak 
ugyan, a rendszer – épp mielőtt megváltozna, vagy újabb célokat deklarálna – tökélete-
sen bejáratja egy korábbi nevelési eszmény rutinjait. A szocialista oktatás „eszmerend-
szere” tehát eltűnt a hivatalos szövegekből, de nem tűnt el „az iskola működő valósá-
gából”. Mert a deklarált célok, a „legyen”, előre mutatnak, a tényleges gyakorlat viszont 
épp addigra járatta be a korábbi szemléletekhez igazodó „van” gyakorlatát. Szabó (1985) 
még egy érdekes jelenségre hívja fel a fi gyelmünket. Arra, hogy az iskolarendszer dek-
larált céljai és tényleges gyakorlata természetszerűleg fáziseltolódásban van, merthogy a 
célok mindig előbbre mutatnak annál, mint ahol a gyakorlat tart. Az elérendő célállapot 
„húzóerő”. Szabó szerint viszont ezt a funkciót a „célok” csak abban az esetben képesek 
megfelelően ellátni, ha köztük és a gyakorlat minősége – a »legyen« és a »van« – között a 
távolság nem akkora, hogy annak »szakadéknyi« mérete megrendíti a gyakorlat munká-
saiban (a pedagógusokban) a célok elérhetőségébe vetett bizalmat, ami végső soron csüg-
gedéshez, beletörődéshez, defetizmushoz vezet. A »legyen« és a »van« optimális távolság, 
s a belőle fakadó feszültség ugyanakkor elengedhetetlen a rendszer dinamikus működése 
szempontjából.”

Több okból is elidőztem a „rejtett” tantervnél. Az elsőt már a szocializáció, az „örök-
lődés”, a modellkövetés mentén érintettem. A másik megálló ebben az elidőzésben sze-
mélyes. Tulit Ilona írását olvasván nem hallgathatom el, hogy az általa felidézett tanórai 
jelenetek miképpen rezonálnak a tapasztalataimra. 1989-ben kezdő – tökéletlenkedő, de 
bizakodó és akaró – tanárként magam is egy petróleumszagú tanteremben próbálgattam 
felemelkedni a „katedrális” méltóságához. Fel sem tűnt akkor: szinte észrevétlenül hozzá 
lehet szokni ahhoz, hogy csikorognak, csattognak a padok, hogy időt vesztegetünk a „Ta-
nár elvtársnő, tisztelettel jelentem…” órakezdéssel. Figyelnem kellett, hogy ha véletlenül 
nem a szívem szerinti rám szabott térben mozgolódom, hanem a katedra dobogójára lé-
pek fel, nehogy orra essem. Megszokott volt a mosolygó Ceaușescu képe, a címer; nem is 
gondoltam arra, hogy én ugyan háttal állok mindezeknek, de a tanulók, ha felpillantanak, 
e látvánnyal szembesülnek folyton. Jól fogtak a megszürkült, kopott szemléltető eszközök 
is, mert amikor a mássalhangzók rendszerét tanítottam, lesni lehetett, hogy melyik a zön-
gés, melyik a zöngétlen, hogy melyik zár-, fog- vagy ínyhang. Volt azért annyi „pedagógiai 
érzékem”, hogy amikor rögtönzésként elemezni kellett pl. a b mássalhangzót különböző 
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szempontok mentén, megfordítottam a remek szemléltető eszközt, hogy a gyermekek ne 
láthassák. (Bevallom, mindmáig szégyenkezem emiatt.) És meglepődtem, amikor az egyik 
szemfüles kislány megérintette a könyökömet szünetben, s megkérdezte, hogy „Tanárné, 
maga mért nem mongya má’, hogy arra is kíváncsi, hogy mi hogyan beszélünk otthon?” 
Csináltam azt, amit hetedíziglen is sok magyartanár. Persze volt a fejemben egy csomó 
újdonság, de hosszú az út a felismeréstől a megismerésig. A tanterem berendezését, a moz-
díthatatlan padokat, a csattogókat is természetesnek véltem. Hisz én is ilyen térben éltem, 
növekedtem, álltam-ültem éveken át. Csak később jöttem rá, hogy az interaktív oktatás-
hoz, csoportmunkához mennyire fontosak az ergonómiai feltételek. De láss csudát, hogy 
erről ugyan már rakatnyi szakirodalom olvasható, mégis – nem oly rég – az egyetemi tan-
termek némelyikéből kidobták a rozoga, de mozgatható asztalokat, székeket, és szép sor-
nyi padlóba szegezett padsorokkal helyettesítették. „Szószékként” ott hagyták a korhadó 
deszkájú dobogót, hogy inkább ne koslasson a tanár, mert a semmibe léphet, üljön csak 
szép nyugodtan a katedra mellett. Mindezt azért meséltem el, mert Tulit Ilona írásaiban 
valamikori magamra ismertem.

Ugyanakkor ráéreztem még valami nagyon fontos, életre szóló „rejtett” tantervi ha-
tásra. Én is voltam pionír, sőt osztagparancsnok is, első tüdőgyulladásom annak volt kö-
szönhető, hogy téli időben fekete szoknyácskában, egy szál fehér ingben órákat álltunk az 
út mentén; a piros nyakkendő sem melegített. De azért fel voltunk készülve arra, hogy inte-
gethessünk, zászlócskákat lobogtathassunk a későre érkező, elfutó kocsiknak, amelyekben 
fontos emberek ültek. És máig elszorítja torkomat a hála, ha felidézem, hogy egyik taná-
runk forró teát hozott, és megsúrolgatta a hátunkat. Meleg volt a tenyere.

Emlékszem arra is, hogy középiskoláig József Attila nekem annyit jelentett, hogy dön-
tötte a tőkét. A magyartanárunk viszont versenyt szervezett: nem irodalmi vetélkedő volt, 
csak mindennapi tanóra, amelynek az volt a lényege, hogy felkészülésként József Attila 
verseket olvassunk, olvassunk, olvassunk. A tét pedig az, hogy ki tud kapásból citálni a 
megadott verscím alapján idézeteket. Mégsem volt mindennapi, mert sokunk csodálkoz-
tunk rá arra, hogy József Attila nem csak tőkéket döntögetett.

Úgy gondolom, hogy nem csak a magam emlékeiről mesélek. Azt szeretném elmon-
dani, hogy miközben e könyvet olvastam (ide idézve a Kortárs torzulások című fejezetet, 
annak A törvény és a lehetőségek alfejezetét, valamint a Nem tréfának szánták elborzasztó 
listáját), nemcsak arra jöttem rá, hogy az akkori oktatás pedagógiai köntösbe bújtatott ide-
ológiája miképpen szabályozta a rendszert, kötötte gúzsba, bilincsbe a pedagógusokat, ha-
nem arra is – hálatelt meghatódásként –, hogy volt tanáraink némelyike miképpen óvott, 
védett, hogy mi, akkori gyermekek, a torz világból a lehető legkevesebbet vegyük észre, 
hogy maradjon ép – nemcsak az eszünk, hanem a lelkünk is.

A harmadik szempont, ami miatt a rejtett tantervnél elidőztem, annak továbbgon-
dolása – épp e könyv olvasásának köszönhetően –, hogy a Szabó (1985) jelezte rendszer 
működése, inerciája, az „öröklődés”, a modellek hagyományozódása a refl ektált tanári 
magatartásnak, gondolkodásnak köszönhetően felülírható, megszüntethető. Új fejezet 
nyitható. Erre is találunk jó példákat e kötetben, amelyeknek köszönhetően az is megmu-
tatkozik, hogy az oktatás szemléletének változása nem a rendszerszintű szabályozásnak, 
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a felülről irányított reformoknak köszönhető. Noha a kilencvenes években nagyon sokan 
hittünk ebben, több évtized elteltével józanul belátható, hogy csak a tanári kezdeményezés, 
az intézményi kultúrát alakító jó együttműködés és együtt gondolkodás hozhat szemléleti, 
gyakorlati változást. Gondoljátok csak el! A nyolcvanas évekbeli szakmai igényesség és 
együttműködés eredményeiként olvashatjuk azokat a törekvéseket (A Szemléletváltó kez-
deményezések fejezetben), amelyek azt láttatják, hogy a tanári önállósodás, „felnőtté válás” 
feltétele a gondolkodás, útkeresés, megújulás, kísérletezés. Méréseket és azok eredményeit, 
feladatlapokat, tankönyvhasználati tapasztalatokat, szövegekhez értelmezési szemponto-
kat, kérdéssorokat oszt meg a szerző. Az irodalomolvasás, műértelmezés szemiotikai mo-
delljét – amely az akkori tankönyvekben érvényesült, és újdonságba menő paradigma-
ként értékelhető –, kiegészíti, továbbgondolja az itt olvasható feladatlapokban, értelmezési 
szempontokban; értékelméleti megközelítés érvényesül több mű olvasása kapcsán annak 
hitével, hogy a tizenévesek is érzékenyek és megfelelő tanári segítséggel képesek az érték-
észlelésre, az irodalmi szövegek értő olvasására. Nagyon izgalmas, hogy nemcsak a feladat-
sorokat olvashatjuk, hanem az akkori tanulók munkáiból, véleményéből válogatást, illetve 
azok értelmezését. Úgy gondolom, hogy ezek a feladatlapok, műértelmezési szempontok 
vagy akár a régióhoz kötődő irodalmi vetélkedők is, nemcsak kulturális vagy neveléstör-
téneti érdekességek, hanem ma is lehetőséget kínálnak az akkori tankönyvekben szereplő 
szövegek tanórai olvasásához, értelmezéséhez, s mindezt úgy, hogy tanár és diák együtt 
hajol a szöveg fölé. Ez az együtt olvasás kíváncsisága – legalábbis engem – arra késztetett, 
hogy magam is olvassam újra a szövegeket, válaszoljak a kérdésekre, oldjam meg a felada-
tokat; igen, hogy olvassam újra a szövegeket a felkínált értelmezési szempontok mentén. 
Erre biztatnám a tanárkollégákat is, régóta gyakorlókat és kezdőket egyaránt.

Ha ez munkás feladatnak tűnik, nem kötelező. Másképp is bele lehet helyezkedni e 
könyvbe.

Mellettünk elférsz, helyet szorítunk itt neked is, a hátsó padban. Mert innen az is lát-
szik, hogy bármely idők bármely helyzetében méltóság-, elégedettség- és biztonság-érzést 
csak akkor remélhetünk, ha nem végezzük, hanem erőinket feszegetve igényességgel, tisz-
tességgel és szeretettel tesszük a dolgunkat.

Tulit Ilona (2021): Hallgató a hátsó padban. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Ki-
adó, Sepsiszentgyörgy.

Irodalom
Szabó László Tamás (1985): A „rejtett” tanterv. Oktatáskutató Intézet, Budapest.
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