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AZ ELSŐ KONFERENCIA RÉGIÓNKBAN
A GYERMEK LEGJOBB ÉRDEKÉRŐL
PRVÁ KONFERENCIA V NAŠOM
REGIÓNE O NAJLEPŠOM ZÁUJME DETÍ
THE FIRST CONFERENCE ABOUT
THE BEST INTEREST OF THE CHILD

u BOTT DOMONKOS Lívia, projekt manager
A Nemzetközi Gyermeknap és a Minority Kids online tanácsadó portál alapításának első évfordulója alkalmából 2017.
június 2-án és 3-án a somorjai FutuReg Polgári Társulás „Gyermekek kisebbségben“ címmel konferenciát szervezett
Somorján. A nemzetközi szakmai konferenciának a feladata volt többek közt feltérképezni, elemezni és bemutatni a
gyermekek helyzetét régiónkban, Dél-Szlovákiában.
A konferencia iránti szakmai érdeklődés is azt bizonyította, hogy van igény magyar nyelven dolgozó szakemberekre,
akik a gyermekek érdekvédelmével, képzéssel, fejlesztéssel foglalkoznak, vagy esetleg tudományos kutatásokat végeznek
a témában. A Minority Kids projekt célja kezdetektől a kisebbségben élő gyerekek és családjaik támogatása online
eszközök – interneten megjelenő szakcikkek, tanácsadás – segítségével. A szlovákiai magyar és roma gyermekek
különleges helyet töltenek be társadalmunkban, vannak ugyan olyan szervezetek, mint például az Eurochild nemzetközi
ernyőszervezet, amely hátrányos helyzetben élő gyerekekkel foglalkozik, de ebbe a csoportba a kisebbségi sorban élő
gyerekeket nem sorolják be.
A Minority Kids projekt a Phoenix Polgári Társulás égisze alatt indult, amely 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy a
szlovákiai magyar nők és gyermekek esélyegyenlőségével foglalkozzon. A projekt a gyermekeket, mint a társadalom
legsebezhetőbb rétegét próbálja a figyelem középpontjába helyezni, a kisebbségi gyermekek csoportja alatt pedig a
magyar és a roma gyerekeket érti. A tanácsadó és tájékoztató portál magyar és szlovák szakcikkeket tartalmaz a pedagógia, az egészségügy, a szociológia, a gyermekek esélyegyenlősége terén.
A 2017 júniusában megvalósult konferencia előadásainak írásos változatát tartalmazza ez a kötet. A tanulmányok
közzététele ilyen módon azért is fontos, mert ezzel szakembereinket is segítjük. Az ő szakmai épülése gyermekeink
fejlődését is jelenti. Mivel elenyésző számban jelennek meg erről a témáról magyar nyelven nemzetközi tanulmánykötetek, ezért is véljük úgy, hogy a Phoenix Polgári Társulással való közös munkánk ezen a téren (ezért is) meghatározó.
Teret adunk azoknak a nőknek és anyáknak, akik szakmai téren is szeretnének kiteljesedni, akár a tudományban, akár
a gyermeknevelésben, a pedagógiában, a fejlesztésben, a gyermekpszichológiában. A központi téma a gyermek legjobb
érdeke. Ha a boldog gyermekkor mindenkinek megadatik, és ha a jövő gyermekei kiegyensúlyozottak nevelkednek, akkor ezt a kezdeményezést is sikeresnek mondhatjuk.
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GYERMEK, ANYA, TÁRSADALOM ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK
DIEŤA, MATK A, SPOLOČNOSŤ ŠANCE A MOŽNOSTI
CHILD, MOTHER, SOCIET Y OPPORTUNITIES AND POSSIBILITIES

AZ ANYÁK HELYE A GAZDASÁGBAN
MIESTO MATIEK V HOSPODÁRSTVE
THE PLACE OF THE MOTHERS IN ECONOMY

u Bott Domonkos Lívia, FutuReg Polgári Társulás, közgazdász
Abstrakt: Štúdia sumarizuje najvýznamnejšie, a pritom najflexibilnejšie ekonomické aktivity matiek, z ktorých voľba padne
najčastejšie na podnikanie. Štúdia pomocou komparatívnej analýzy informuje o roli a situácii žien na pracovnom trhu počas
materskej dovolenky, nielen cez medzinárodné štúdie, ale aj cez výskum situácie konkrétneho regiónu. Hospodárska aktivita
sa analyzuje aj z pohľadu pracujúcej ženy v rodine a podáva prehľad o trendoch v zahraničí, respektíve predstaví aj aspekt
detí pracujúcej matky.
Kľúčové slová: regionálny pracovný trh, demografia, matky na pracovnom trhu, ženy v hospodárstve
Abstract: The study summarizes the most significant, whereas the most flexible economic acitivities of mother on maternity
leave, from which the decision goes often to enterpreneurship. The study informs about the possibilites for worklife ballance
of mother in minorities, compares to international comparative study and demonstrates international trends and economic
modells in society, presents childrens welfare and the effects of early mother jobs on them.
Key words: regional work market, demography, mother on workmarket, women in economy

Bevezetés
A gazdasági tevékenységek az „anyasági szabadságukat”
(gyermekgondozási idejüket) töltő nők számára szakmai
közegben teljesen másként kerülnek megfogalmazásra,
mint az ugyanilyen típusú, férfiak által végzett munkapiaci
tevékenységek. Ezt a tényt igazolják szubjektívabb felmérések is kevesebb megkérdezettel egy azonos régióban
(Bott Domonkos, L. 2017), de még a tudományos publikációk is számot adnak egy bizonyos sztereotípiáról, ami
az anyák munkavállalásával kacsolatban felmerül. Létezik
egy általános munkavállalási modell a nők számára, majd
ezen kívül mintegy alfejezetként általában külön szólnak
a nőkről, külön pedig az anyákról. A számukra kialakított
modellről, a gyermeküknek is megfelelő munkahelyekről,
nevezzük munkapiaci alkalmazási feltételeknek, lehetőségeknek, pedig egy tucat otthon végezhető vagy gyermekbarát munkahely árulkodik. Hogy miért? Azért, hogy megfelelően hangolhassák össze a családi és a munkahelyi
életet. Hogy ez egyáltalán lehetséges feladat-e, erre nincs
egyöntetű válasz. A kutatás kérdései és hipotézisei tehát
így hangzanak: Lehet-e a gyermekgondozás ideje alatt
dolgozni (jogilag, fizikailag, egészségileg) úgy, hogy a gyermek legjobb érdeke érvényesüljön? Milyen fajta munkát
lehetséges egyáltalán ez alatt az időszak alatt végezni?
Nehéz-e a gyermekgondozási idő alatt megfelelő munkát
találni, és közben egynesúlyt teremteni a családi élet és a
12

munka között. Az eddigi kérdések alapján az alábbi hipotéziseket határozhatjuk meg kutatási célnak:
H1: A gyermekgondozási idő, valamint a gyermekkel otthon
töltött évek alatt a képesítésüknek megfelelő munkaviszonyba kerülni.
H2: A gyermekgondozási idő utáni időszak, illetve az
anyai lét által történt hátrányos megkülönböztetés a munkapiacon csökken.
Az anyák munkájának gazdasági értéke
Ahogy George Steven Swan amerikai családjoggal foglalkozó jogász megjegyezte A Család Amerikában című munkájában: „az az anya, aki a gyermeknek, a család egészségének és az otthonnak szenteli életét elismerésben
részesül a gazdasági erejéért.“
Lehet, hogy ezt az 1990-es években még Amerikában
díjazták, viszont egyre inkább azt látjuk, hogy a versenyképes jelen gazdaságához kevésbé ismeri el az anyát, már
ami a bankszámlájára érkező állami juttatást, esetleg részmunkaidőt illeti. Mindkettő hagy maga után kérdőjeleket.
Teddy Rooseveltet idézve az anyák gazdasági értékét háromféleképpen fejezi ki az amerikai szakirodalom:
1. Az anya neveli a jövő generáció munkaerejét;
2. Az anya azzal, hogy otthon foglalkozik a gyermekével,
pénzt spórol a családnak (egy személyben testesíti meg a
tanárt, a nevelőt, gyermekgondozót);
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3. Támogatja a férjét, hogy így teljes erőfeszítéssel a munka, és a kisgyermek melletti. A vállalkozások száma a
munkájának éljen, ami a család kenyerét jelenti.
dél-szlovákiai régióban stagnáló tendenciát mutat ezen a
George Gilder kutató megfogalmazza, hogy a dolgozó téren, azt vesszük észre, hogy vannak ugyan vállalkozások,
férfi csak az „otthon lévő feleség” mellett lehet produktív. ahol szereplnek anyák, de ezek vagy családi vállalkozások
Ezek a kutatók hagyományos családmodellekre alapoznak, mögé bújva nem szerepelnek, így gazdasági tevékenységük
anélkül hogy az anya akaratát figyelembe vennék, termé- nem kimutatható. A gyermekgondozási szabadság ideje
szetesnek veszik a családmodell berögzött működését, alatt ugyanis az állam még fizeti a juttatásokat a biztosítók
ezáltal háttérbe szorítják az anya nem gyerekneveléssel felé, így „nem kell hivatalosan vállalkoznia“, sokszor a csakapcsolatos ambícióit. Viszont az anyát, mint otthoni ládnak segítenek, vagy pedig a vállalkozásuk elenyésző
munkaerőt a gazda¬ságtörténet során először díjazzák hasznúak, és hobbi szinten működnek.
ilyen úton-módon. Erre a jelenségre mondhatjuk egyszerűen, hogy „boldog anya, boldog gyermek.“ Gilbert szerint Nők a gazdaságban
nemcsak hogy egyenlő az anya és az apa szerepe, hanem A demográfiai helyzet Szlovákiában évente változik, de
az anya otthoni szerepe többet is jelent, mint a dolgozó nem a munkavállaló nők, és nem a nők, mint a társadalom
apa monoton munkaélete, ami a megteremtett otthon munkapiacon aktív tényezői javára. Amennyiben betenélkül nem lehetne az igazi. A futurista közgazdászok úgy kintünk azon szektorokba, amelyek a gyermekgondozási
indokolják az anya értékét, hogy míg az apa a jelen gazda- időt követően a legkecsegtetőbbek az anyák számára,
ságához járul hozzá, addig egy anya hozzájárul a jelen és a érzékelhetjük, hogy nagyon kevés munkáltatónak felel
jövő gazdaságához egyaránt.
meg a rugalmas munkaidő, elenyésző része veszi figyeHa viszont egy anya úgy dönt, hogy ő maga szeretne a lembe a beteg gyereket vagy a rövidített munkaidőt (ami
szakmai életben és a jelen gazdasági életében kiteljesedni, a mai világban lehet akár standard napi munkaidő, azaz 8
legyen ennek személyes (karrier és elismerés utáni vágy) óra). Vizsgáljuk meg a tényeket mélyrehatóbban, mindezt a
vagy szociális (egyedülálló anya, elvált anya, özvegy) oka, vállalkozásokról árulkodó számok tükrében. Azon vállalkotársadalmi státuszánál fogva és a legtöbb ország jogrend- zások száma, amelyek alkalmazottakkal nem rendelkeznek,
szeréből adódóan ezt megteheti. Mindamellett, hogy a tör- csökkent hatezerrel (Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivavények lehetővé teszik, bizonyos mértékben mindig meg- tala, 2016), mindemellett az alkalmazottakkal rendelkezők
oldható a gyermekek melletti munka. Jelenleg Szlovákiában száma nem csökkent az előző évekhez képest. A vállalkozó
a gyermekgondozási segély mellett a létminimum (199,43 férfiak száma 2017-ben 272,2 ezerre rúgott (60,1 ezer aleuro) tízszeresét kereshetik meg. A gyermek féléves kora kalmazottakkal rendelkező és 212,1 ezer azok nélküli) a
után következő további szülői gyermekgondozási segély is vállalkozó nők száma pedig jelenleg 100,3 ezer (22,1 ezer
lehetővé teszi ezt. Később viszont a munkát vállaló anya alkalmazottakkal és 78,2 ezer anélkül), tehát a összes válvisszacsöppen a gender-gap, azaz a bérszakadék világába. lalkozók 26,9 %-át teszik nők, ami kevés. Tartósan különEkkor leggyakrabban nemcsak mint nő vagy anya, de még böző az utolsó, alkalmazottak nélküli csoport, melynek az
mint kisebbségben élő lakos is (és ha beszélünk is vertiká- otthoni vállalkozásokban kisegítők is részesei. Bár nincs szó
lis szegregációról, akkor ez most még érzékelhetőbbe válik) magas számokról (összesen 3,3 ezer), nagyrészt az efféle
hátrányos helyzetbe kerül. Ez a hátrányos helyzetbe kerülés beosztás a nőkre esik. Ehhez képest az említett szférában
trendként járja be a világot, aminek köszönhetően a nőktől, a 2017-es évben a férfiak száma 0,9 ezer és 2,4 ezer a nők
jelen esetben az anyáktól sokkal nagyobb teljesítményt, száma, 2017-ben már csak 0,5 ezer a férfiak és 1,1 ezer a
mérhetőbb gazdasági mutatókat, és végül pedig látható nők száma.
gazdasági eredményeket várnak el a különben pedig láthatatlan gazdasági számok mellett (megj. az „anyasági A foglalkoztatás nemi aspektusai
szabadság” (a gyermek születésétől számított első fél év - A vállalkozó szektorról, ami a gazdasági életben erősebben
gyermekgondozási segély) alatt eltöltött idő otthon sehogy van jelen, megállapítható, hogy a nők kisebbségben vannak
sem definiálható munkakörnek, holott egésznapos felada- nem csak vállalkozóként, de mint munkaerő is. A nők és
tokkal bír, ugyanúgy, ahogy az anyasági szabadságon kapott férfiak közötti különbség állandó, bár a magánvállalkozói
állami támogatást nem számítják bele a GDP-be, ezáltal ez szféra terjeszkedésével a nemzeti gazdaság struktúrája
egyfajta passzív bevétellé válik).
állandóan változik. Amíg a 2017-es évben a dolgozó nők
Mindezt a makroekonómiai mutatók nem mutatják ki, 56,8 %-a a magánszektorban tevékenykedett, addig a
épp a gyermekgondozási idejüket töltő anyákat nem fejezik férfiak esetében ez 75,7 %-a, viszont a közszférában dolki „számként“, mint a dolgozó népesség részét, nevelői, gozó nők aránya magasabb volt (40,8 % a 28,3 % a férfiakszervezői, esetleg lelki feladataikat számba véve, mivel ez hoz viszonyítva). Ami a nők a magánvállalkozói szférában
automatikusnak, mondhatni egyfajta elvárásnak tűnik. Ebből való aranyát illeti, 2017-ben elérte a 41,7 %-ot és a 2008a körfolyamatból aztán születhetnek kisebb menekülő as évhez képest 1 %-ot csökkent. A magánszféra a 2017-es
utak, mint a handmade, otthoni gyártmány, esetleg otthoni évben 220 ezerrel több férfit alkalmazott, mint nőt, pon13
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tosabban 561,8 ezer női és 785,9 ezer férfi alkalmazottat átlagfizetések e miatt alacsonyabban szoktak lenni. Ahol
(Slovstat adatbázis, 2017).
flexibilisebbek a munkáltatók, mint Dánia, Hollandia és az
Kifejezetten erős nemi különbség volt megfigyelhető a Egyesült Királyság, ott a foglalkoztatottsági arány ennek
szlovák lakosság külföldi aktivitása, az Ausztriában ápoló- köszönhetően magasabb is. A kutatások azt is bizonyítják,
ként dolgozó nők számának növekedése terén. Az Auszt- hogy az újdonsült apukák is élhetnek az apasági szabadságuk
riában dolgozók száma 2009 és 2015 között 7,5 ezerről 25 jogával, ebben szintén nem sok tapasztalat van Szlovákiezerrel nőtt, ez a növekedés 2010 és 2011 között megállt, ában. A részmunkaidős munkáltatók száma valahol 2,3
jelenleg stagnál. A szlovák munkapiac további tartós prob- % felé mozog, évekkel ezelőtt viszont még az 1 %-ot sem
lémája a nemi diszkrimináció – horizontális és vertikális érte el. (Eurofound: Sixth European Working Condition
szegregációja (Barošová, 2006, Filadelfiová, 2007, 2010a,b, Survey eurofound-euopre.eu). Érdekes szám még a fize2011, Bútorová a kol., 2008, Holubová, 2009, 2010). A nők tetlen munka aránya is, ahol 32 óra fizetett munka melés férfiak elhelyezkedése a munkapiac különböző terüle- lett 39 óra fizetetlen munkája van egy anyának, 7 éves kor
tein, akár az egyes hivatásokat vagy gazdasági tevékenysé- alatti gyermekkel, viszont a férfinak 41 óra fizetett munka
geket tekintve is nagyon távol áll a nemek közti esélyegyen- mellett 19 óra fizetetlen ideje van.
lőségtől, s ezáltal az egészséges munkapiaci egyensúlytól
Egy amerikai tanulmány (Fields, 2001) kimutatta az ös�mind bérben, mind a munka minőségét és a karrier szintjét szefüggést az emberi erőforrás fejlődési index (Human
illetőleg. Az Európai Unión belül ahhoz a négy országhoz Development Index) és az egyedülálló anyák helyzete között.
tartozunk, amelyekben a munkapiac a legmegosztottabb Azon háztartások gazdasági helyzete, amelyeket nők vezettek,
(Gender Segregation in the Labor Market Report, 2018), a egyre rosszabbá vált, főleg olyan tényzőknek köszönhetően,
legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az utóbbi években mint a korlátozott munkalehetőségek, az alacsony fizetések
ez a helyzet egyáltalán nem javult. Az Európai Bizottság a kevésbé fejlett régiókban, valamint a támogatások és
2018-ből származó jelentése szerint a vertikális nemi szeg- más kedvezmények hiánya. (Fields & Casper, 2001; McLaregáció mutatója a legrosszabb szinten nálunk volt Szlovénia nahan &Booth, 1989; McLanahan & Kelly, 1999; McLanahan
után. A 19,2 százalék az EÚ átlagos 16,2 % mögött kullog. & Sandefur, 1994; Nichols-Casebolt & Krysik, 1997).
Az egyes ágazatok szerinti, azaz a 2016-os vertikális szegregáció 29,2 % Szlovákiában, amely szerint a tipikus női Következtetés
foglalkozások még mindig az egészségügy és az oktatás Az anyák önbecsülése, magabiztossága, illetve a saját
lehetnek. A horizontális szegregáció pedig, ahol a női és magukba vetett hitük több esetben problémás a munkaférfi vezetők közti fizetésbeli különbségek vannak jelen választáskor és az új helyre való belépéskor az „anyasági
nem sokat változott Szlovákiában, mert 25,2 %-ról 6 év szabadság” után, amiről több emberierőforrás-kutatás is
alatt (2010, 2016) csupán 2 %-kal csökkent. Ez is azt mu- beszámol. A nők és az anyák még mindig háttérbe szorulnak
tatja, hogy még mindig az EU-s átlagtól (19%) rosszabbul régiónk munkapiacán a családi, szülői és az otthoni teendők
állunk. Magyarország ebben jobb arányokat mutat (21 %), mellett. A téma szakszerű megoldása egyelőre nem tartoviszont Litvánia (30%) és Lettország hasonlóan a ranglétra zik régiónk prioritásai közé. Több oka is lehet ennek, mint
alján található. A felmérésben találunk utalást a 34 éves például olyan társadalmi elvárások, mint a „háztartásbeli
kor feletti nőkre, azok diszkriminációjára, akik feltételez- nő“ szerepe a családban. A női vállalkozások helyzetének
hetően anyák korukból kifolyólag. Náluk a bérkülönbség fejlődése és piacon való lehetőségei a dél-szlovákiai régimagasabb 19 %-nál a férfiakéhoz mérten, mely a második ókban pozitív hatást érthetnek el, még a családi vállalkozáhipotézis kérdésére lehet felelet. Átlagban a 6 éves kor sok terén is kibontakozó aktivitás látható. Ezek az új célok
alatti gyerekről gondoskodó anyák foglalkoztatottsági és víziók a későbbiekben segítségként szolgálhatnak nemaránya 9 százalékkal kevesebb, mint az ugyanolyan korú csak az európai támogató rendszerek innovatív felhasznágyermek nélkülieké. Csehországban, Magyarországon, lásánál, de az új befektetéseknél is.
Szlovákiában és Lengyelországban ez a különbség akár 30
H1: A gyermekgondozási segély ideje, valamint a „főállászázalék is lehet. (OECD, 2017)
sú anyaként” otthon töltött évek alatt nehezebb a nőknek képesítésünknek megfelelő munkát találni, amire válaszokat
Nemzetközi minták és a jó példák (best practice)
a munkapiaci szegregációban találhatunk.
Nemcsak a tanulmányok, de a józan ész is azt mondja, hogy a
H2: A gyermekgondozási segély utáni korszak, illetve a
gyermekgondozási idejükről visszatérő anyák részmunka- gyermekvállalás miatti hátrányos helyzet a munkapiacon
idős foglalkoztatása nagyon fontos lenne a problémamen- nem csökken, amit az OECD riportja is bizonyított 34 alatt
tes munkapiaci beilleszkedéshez. Viszont a részmunkaidő nőkre vonatkozó adatokkal. Nem bizonyosodott be, hogy
hozzájárul a létező bérkülönbséghez. Ennek a problémának az utóbbi tíz év Gender Gap reportjai, esetleg helyi felmémég nagy megoldatlan riválisa az emberierőforrás-kuta- rései mennyire alkalmazhatók anyákra, erre vonatkozóan
tás szerint a részmunkaidőnek a teljes munkaidővel egy- esetleg a nők életkora alapján vonhatunk le következtebevont számolási rendszere is, ahol a tanulmány szerint az téseket.
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Az anya gazdasági helyzetének elemzését lezárva elmondhatjuk, hogy nehezebb munkahelyet találni a gyermekgondozási segély ideje alatt vagy után, több anya egyetért
abban, hogy a gyermeknevelés az aktív élet mellet páratlan
motivációt jelent, és a munka csak másodlagos szerepet
kap, mégsem ez a jellemző alapmodell. Régiónk feltételei
mellett az anyák gazdasági szerepe a munkapiacon jelentéktelennek tűnhet más országokéhoz képest, ez azonban
nem kell, hogy univerzális, a jövőben is trendszerű helyzet
legyen.
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A roma gyerekek alacsony szintű képzettségének okai és meg(nem)oldottsága

AKO EMIGRANTI VO SVOJEJ VLASTI

Nízka vzdelanostná úroveň rómskych detí a jej (ne)riešenosť

LIKE EMIGRANTS IN THEIR HOMELANDS

Low educational level of Roma children and its (non)solution

u Agnes Horváthová, Romano kher – Roma Ház Polgári Társulás
Abstrakt: Príspevok analyzuje situáciu žiakov a žiačok rómskych komunít, ktoré navštevujú základné školy s vyučovacím
jazykom maďarským. Kritická situácia je najmä v chudobnejších regiónoch Slovenska, na vidieku a v oblastiach s vysokou
mierou nezamestnanosti. Väčšinou ide o menšie školy, kde tieto deti tvoria nadpolovičnú väčšinu, ba aj sto percent z celkového počtu žiakov. Rodičia detí maďarskej národnosti čoraz častejšie umiestňujú svoje deti do základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a tak dochádza k postupnej segregácii, marginalizácii a vytváraniu situácie, z ktorej je zo dňa
na deň ťažšie nájsť východisko. Deti neovládajú dobre maďarský jazyk, vôbec alebo chabo hovoria po slovensky, ťažko
si osvojujú angličtinu, či nemčinu, len zriedkakedy pokračujú v štúdiu na strednej škole. Sú ako emigranti vo svojej vlasti.
O východiskách zo zlej situácie hovoria odborníci viac ako 20 rokov. Realizujú sa pilotné projekty, overujú sa metódy a
hoci sú úspešné, po ukončení projektov sa pokračuje v starých postupoch a priepasť medzi komunitami sa rozširuje, rozdiely medzi Rómami a majoritou sa zväčšujú.
Kľúčové slová: vzdelanosť, rómske deti, segregácia, projekty
Abstract: The paper analyzes the situation of pupils of Roma communities attending elementary schools with Hungarian
language. Critical situation is especially in the poorer regions of Slovakia, in the countryside and areas with high unemployment. These are mostly smaller schools, where these children make up the majority, even one hundred percent of
the total number of pupils. Parents of Hungarian children are increasingly placing their children into elementary schools
with Slovak language, thus gradually segregating, marginalizing and creating a situation that makes it harder to find
a way out of the day. Children do not speak Hungarian very well, their Slovak language skills are poor, they have difficulties
with learning English or German, but rarely continue to study at high school. They are like emigrants in their homeland.
About the basics of the bad situation, experts say for more than 20 years. Pilot projects are being implemented, methods
are being verified, and although they are successful, after the completion of projects, old practices continue and the gap
between communities is widening, the differences between the Roma and the majority are increasing.
Key words: education, Roma children, segregation, projects
Bevezetés
nyelvét csak a tanító nénitől vagy bácsitól hallja. Képzelje
Képzelje el, hogy egy roma telepen él, néhány kilométerre el, hogy nincs egy saját kis sarka, egy hely, ahol a tankönya falutól, ahol a községi hivatal, alapiskola, üzlet, és más, veit tarthatná.
a mindennapi élethez szükséges intézmények vannak.
Körülbelül ilyen kiindulási helyzetben vannak a roma
Képzelje el, hogy egy héttagú családban él, mindannyian közösségekből származó, elkülönített telepeken élő gyeregy fedél alatt laknak egy viskóban, ahol nincs magánélet, mekek. Annak ellenére, hogy az elmúlt huszonöt év során
kényelem, és biztonságos otthonnak sem nevezhető. Kép- felismertük, hogy mi segítene ezeken a gyerekeken, külzelje el, hogy a szülei hosszú ideje munkanélküliek, esély- földi szakemberek segítségét is kérve, az eredmény az lett,
telen, hogy valaki alkalmazza őket, és nincsenek tisztában hogy az összes projekt megvalósítása kezdetleges volt, és
vele, hogy a képzettség mekkora érték, mivel ezt soha csak kevés sikeres dolgot érvényesítünk a rendszerben.
egyikük sem tapasztalta a saját bőrén. Képzelje el, hogy az A szegregáció szempontjából nézve a helyzet a javulás heiskolába lépésig kizárólag roma szót hall, és az iskola tanítási lyett csak romlott az elmúlt évek alatt.
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Alacsony műveltség és szegénység
gyerekek számára direkt együttműködésben főiskolai
A Világbank 2002-ben a S. P. A. C. E. Alapítvánnyal és az roma asszisztensekkel, a gyerekek és az anyák támogatáINEKO szervezettel együttműködve adta ki a szlovák ku- sával. Fontos része volt a felkészítő osztályok modelljének,
tatók és a Világbank alkalmazottainak közös jelentését A az intenzív egésznapos ellátásnak és az alternatív oktatási
romák szegénysége és szociális ellátásuk a Szlovák Köztár- rendszernek a fejlesztése, mely a szociálisan és nyelvileg is
saságban címmel. A felmérés alapján a szerzők arra jutottak, hátrányos környezetből származó roma gyerekek alapokhogy a szlovákiai romák több okból is a tervgazdaság piac- tatását hivatott megerősíteni. Az egyik első volt a középgazdasággá alakulásának legnagyobb áldozataivá váltak. fokú szakoktatás ellenőrzése azon roma fiatalok esetében,
Általánosságban igaz, hogy a romák szegényebbek, mint akik nem teljesítették az iskolalátogatási kötelességüket.
bármely másik népcsoport, és valójában rosszabb hely- A tervezet kitért azon pedagógusok és asszisztenseik felzetben vannak minden alapvető szociális mutató tekinte- készítésének támogatására is, akik olyan iskolákban tanítében, beleértve a műveltséget, egészségügyi állapotot, tanak, ahol magas a roma diákok száma.
lakhatási feltételeket és az álláslehetőségekhez való hozA következő program a roma kisebbség műveltségi
záférést a polgári társadalom keretein belül.
szintjének emelésére és a romák társadalomba való beilMár tizenöt évvel ezelőtt tudták a szakemberek, hogy leszkedésének és elfogadásuknak támogatására fókuszált.
a romák negatív megítélése nagyobb méreteket ölt majd, Fő célja volt egy másik tervezetnek a szociálisan hátrányos
és hogy a negatív sztereotípiák intenzívebbé válnak a romák helyzetű környezetből, többnyire telepeken élő roma csageográfiai elkülönítésével és társadalmi kiválasztódásával, ládokból származó gyerekek integrált oktatási modelljétovábbá az egyre inkább korlátozott kapcsolat által a nem- nek kialakítása és későbbi bevezetése, továbbá a megferomák és romák között, akik a leginkább elszigeteltek az lelő feltételek kialakítása a szociálisan hátrányos helyzetű
elkülönített telepeken. A közösségekben a kapcsolatok és polgárok életminőségének feljavításához.
interakciók minősége magasabb a romák és nemromák Az említett és még sok más projekt közös nevezője az volt,
közt, és kölcsönös kapcsolataik problémamentesebbek, hogy a pénzügyi keret kimerítésével véget értek. Az állam
mint ha elnkülönítve élnek egymástól.
nem finanszírozta folytatásukat.
A helyzet javulása helyett még mélyebb elszigeteltség
Ezen projektek megvalósítása során több olyan oktatási
lett az eredmény, főleg amiatt, hogy a nemroma szülők segédeszköz született, melyek bizonyítottan hasznosak a
több régióban is olyan iskolákba íratták be gyermekeiket, gyerekek számára, de ezeket hiába is keresnénk a könymelyeket nem látogatnak roma telepekről származó diákok. vesboltokban vagy a kiadóknál. Bár az Állami Pedagógiai
Míg a mai szülők generációja teljesen integrált iskolákat lá- Intézet megalkotott egyes tankönyveket, de azok nem
togatott, a jelenben nő azoknak az iskoláknak száma, me- használhatóak fel szisztematikusan, fokozatosan, mivel
lyekbe kizárólag roma gyerekek járnak. Ugyanez a helyzet nem épülnek egymásra. Azok a tanárok, akik nem kezelik
a magyar tanítási nyelvű iskolákban is. Azáltal, hogy ezek könnyelműen ezt a negatív helyzetet, csak a saját kezdea gyerekek nem beszélnek elég jól magyarul, ami a taní- ményezéseikre hagyatkozhatnak. A pedagógusok nem
tási nyelv, és egyáltalán nem használják az államnyelvet, találnak a rendszerben olyan továbbképzési lehetőséget,
a szlovákot, többszörösen hátrányos helyzetbe kerülnek. amely arra irányulna, hogy professzionálisabb módon okKedvezőtlen szegregációs fejlődésről tanúskodnak az tathassák a roma gyerekeket.
adatok, melyek szerint a gyerekek elkülönítésével párA szociálisan hátrányos helyzetű környezetből származó
huzamosan nő a gyerekek száma a roma közösségekben gyermekek iskolát megelőző fejlesztésének szükségesséa nemroma családokban nevelkedő gyerekek számához géről viták zajlanak, konferenciákat szerveznek a témában,
képest. A Szlovák Köztársaság kormánya roma érdekkép- azon polemizálnak, hogy elkerülhetetlen-e az ingyenes
viseleti hivatalának 2017-es felmérése alapján például a vagy kötelező óvodalátogatás törvénybe foglalása, de az
rimaszombati járásban az alapiskolák első évfolyamába óvodai oktatás a mai napig se nem ingyenes, se nem köjáró gyermekek több mint 52%-a roma származású. (Forrás: telező.
ÚSVRK).
A helyzet javulását elősegítő megoldások
A sikeres projektek nem váltak a rendszer részévé
A kormány 2016-2020 évekre vonatkozó programtervében
Az 1989-ben lezajló politikai-társadalmi változások óta szerepel, hogy a kormány fokozatosan megteremti azokat
számtalan terv került megvalósításra, melyeknek a roma a feltételeket, melyek szükségesek a lehető legmagasabb
közösségekből származó diákok műveltségének javítása százalékú óvodai képzés eléréséhez a gyerekek négyéves
volt a célja.
korától. Ezen dokumentum alapján lehetővé kell tenni az
Pár nemzeti terv a Phare program keretein belül valósult óvodák kapacitásának több szempontból való bővítését,
meg, még előcsatlakozási alapokból, később pedig struk- figyelembe véve az alapítók lehetőségeit, és az alacsony
turális alapokból. Az egyik projekt célja az volt, hogy meg- bevétellel rendelkező családokból származó gyerekek
erősítse a komplex iskola előtti oktatási rendszert a roma anyagi nehézségeit.
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A Szlovák Köztársaság Romák Integrációját Segítő Stratégiája 2020-ig szintén előtérbe helyezte a koragyermekkori minőségi oktatáshoz való hozzáférés elérhetőségének
javítását, ahogyan az alap-, közép-, és főiskolai oktatáshoz
is, hangsúlyt fektetve az iskolákon belüli szegregáció megszüntetésére.
A stratégia megcélozta a pedagógusok és szakmai alkalmazottak ellátásának javítását is, továbbá a roma nyelvet
is beszélő pedagógusok és szakmai alkalmazottak arányának növelését. A Szlovák Köztársaság kormányának
a jóváhagyott dokumentumok alapján szándékában áll
megelőzni az iskolalátogatás idő előtti megszakítását, és
biztosítani a sikeres munkavállalást a tanulmányok befejeztével.
Konkrét lépések azonban nagyon vontatottan, rugalmatlanul, nem dinamikusan mennek végbe. A másik oldalon
pedig ebben a környezetben egyre több gyermek nevelkedik, a szegregáció nagyobb méreteket ölt, és ezeknek a
gyerekeknek egyre kisebb az esélyük arra, hogy nemroma
társaikkal egyenrangú partnerek legyenek a munkapiacon,
illetve fokozatosan nő a szakadék az életminőségbeli különbségekben. Olyanok, mintha menekültek lennének a
saját hazájukban. Az otthonuk viszont itt van, Szlovákiában,
és ezekből a gyerekekből felnőttek lesznek, akiknek saját
gyermekeik születnek majd, és reprodukálják a szegénységet
és a műveletlenséget.
(Fordította: Jakubecz Erzsébet)
Felhasznált irodalom:
• Svetová banka - Nadácia S.P.A.C.E. - INEKO – Inštitút pre
otvorenú spoločnosť, Nyitott Társadalomért Alapítvány:
A romák szegénysége és a róluk való szociális gondoskodás
Szlovákiában, Chudoba Rómov a sociálna starostlivosť o
nich v Slovenskej republike, 2002
• Oktatási, Tudományos, Sport- és Kutatói Minisztérium:
Dokumentumok a hátrányos helyzetű gyerekek neveléséhez:
https://www.minedu.sk/dokumenty-pre-oblast-vychovy-a-vzdelavania-deti-a-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia/
• A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma: A roma
gyermekek integrációja. Elérhető online: https://www.
minv.sk/?strategia-pre-integraciu-romov-do-roku-2020
• Szociális és környezetvédelmi fejlesztési kormányprogram
(Vládny program sociálneho a environmentálneho rozvoja):
http://www.vlada.gov.sk/plynule-pokracovat-v-podpore-hospodarskeho-socialneho-a-environmentalneho-rozvoja-krajiny/
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MAĎARSKÝ RODIČ ROVNÁ SA MAĎARSKÉ DIEŤA?
HUNGARIAN PARENT EQUALS HUNGARIAN CHILD?

u Lampl Zsuzsanna, szociológus, egyetemi docens, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja: Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
Abstrakt: Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa oproti SODB 2001 počet Maďarov
na Slovensku znížil o 62 tisíc. osôb. Tento úbytok súvisí s viacerými príčinami. Predkladaná práca sa zaoberá s dvomi
z nich: s prirodzeným úbytkom a s asimiláciou.
Demografické štúdie a sociologické výskumy svedčia o tom, že oba tieto fenomény sú prítomné najmä pri mladšej
generácii. V porovnaní so staršími vekovými skupinami slovenských Maďarov príslušníci vekovej skupiny 18-34 ročných
pokladajú za menej dôležitú tak národnú príslušnosť, ako aj všetky hodnoty súvisiace so zachovaním maďarskej národnej
identity. Preto je na mieste položiť si otázku: byť maďarským rodičom znamená tiež mať maďarské dieťa?
Abstract: According to the latest census, compared with 2001, the number of Hungarians in Slovakia decreased
by 62 thousand of residents. This result has several reasons and this work deals with natural loss and assimilation.
Demographic studies show that both of these reasons are mainly in the younger generation and this is supported
by sociological research. Among the 18- to 34 year-old Slovak Hungarians, nationality as well as other social factors
affecting national identity are less important compared to the older generation. It is therefore a question to ask
whether every Hungarian parent equals a Hungarian child? Or in other way: will it be less or at least the same?
Key words: national identity, assimilation
Bevezetés
mintha ők sem akarták volna elhinni, hogy bekövetkezett,
A legutóbbi népszámlálás adatai szerint a szlovákiai ma- amit jósoltak, s a korábbi fél millión felüli lélekszámunk
gyarok száma a 2001-es állapothoz képest 62 ezer fővel 458 ezerre csökkent.
csökkent. A fogyásnak több oka van, ezek közül jelen írás
Tény, hogy az utóbbi évtized számszerű vesztesége a legkét témát érint, a természetes fogyást és az asszimilációt. markánsabb, azonban a szlovákiai magyarok lélekszámának
Demográfiai kutatások szerint mindkettő fokozott mértékben csökkenése nem 2011-ben kezdődött. Már hosszabb ideje
mutatható ki a fiatalabb korcsoportokban, s ezt a szerző szo- tartó folyamat. Bár a magyarok száma a múlt század kilencciológiai kutatásai is alátámasztják. A 18-34 éves szlovákiai venes éveinek elejéig még nőtt, az összlakosságon belüli
magyarok körében az idősebbekhez képest kevésbé fontos arányuk már a nyolcvanas évektől csökkent, s miután
érték a nemzetiség, s ugyanez elmondható mindazokról 2000-től a magyarok száma is apadásnak indult, a fogyata mikrotársadalmi tényezőkről, amelyek befolyásolják a kozás folyamata egyre inkább felgyorsult.
nemzeti identitás következő generációra való átruházását.
A szlovákiai magyarok fogyása a következő négy tényezővel
Ezért helyén való a kérdés: vajon minden magyar szülőnek magyarázható: a nem bevallott, azaz ismeretlen nemzemagyar-e/magyar lesz-e a gyermeke? Vagy másképpen: tiséggel, a rejtett migrációval, a természetes fogyással és
fogyunk-e vagy maradunk?
az asszimilációval (Gyurgyík 2013:139). Ezek a tényezők
különböző mértékben hatnak. Az ezredforduló óta a nem
1. Fogyásunk okai
bevallott, azaz ismeretlen nemzetiség 10 százalékkal, a rejtett
A 2011-es népszámlálás szerint a szlovákiai magyarok száma migráció 4 százalékkal, a természetes fogyás 26 százalékkal,
62 ezer fővel apadt, az összlakossági arányuk pedig a korábbi az asszimiláció pedig 60 százalékkal járult hozzá a magyarok
9,7 százalékról 8,5 százalékra csökkent. Ez a fogyás sokakat számának csökkenéséhez (Gyurgyík 2013: 145).
meglepett, még azokat a demográfusokat is, akik ún. pes�Mit jelentenek ezek a tényezők? Az első kettőt ezúttal
szimista forgatókönyveikben önmaguk is ilyen mértékű csak röviden foglalom össze: ismeretlen nemzetiségűeknek
apadással számoltak. A népszámlálást követően azonban azokat az embereket nevezzük, akik a népszámlálás során
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bármilyen oknál fogva nem válaszolták meg a nemzeti- választott történelmi-politikai folyamatok végeredméségre vonatkozó kérdést, vagyis nem vallottak be nemze- nyeként és keretében zajlik, mint például egy Amerikába
tiséget. A rejtett migráció alanyai pedig azok a különböző bevándorolt európaié, mondjuk a múlt század nagy gaznemzetiségű szlovák állampolgárok, akik bármilyen oknál dasági válsága idején. Továbbá ennek a történelmi-polifogva rövidebb-hosszabb ideig vagy akár állandó jelleggel tikai folyamat jellegű keretnek olyan előzményei vannak,
külföldön tartózkodnak, viszont épp azért, mert nem vál- amelyekhez ugyan a most élő magyaroknak semmi közük
tozik az állampolgárságuk, a külföldi tartózkodásnak nin- sincs, de tudják, érzékelik, hogy a most élő szlovákok
csenek statisztikailag nyilvántartott nyomai, így az sem mégis felelősnek tartják őket a valamikor rajtuk elkövetett
tudható pontosan, hogy milyen mértékben jelentek meg sérelmekért. Ez a két nemzet viszonyát alapvetően befolyásoló, a magyarok szemszögéből nézve úgyszintén nem
a népszámlási statisztikákban.
Mivel a létszámfogyatkozás elsődleges oka az asszimiláció, önként választott bűnbakhelyzet a szociálpszichológiai
a második pedig a természetes fogyás, ezekkel a tényezőkkel kiindulópontja annak a folyamatnak, amit asszimilációnak
nevezek. Ez a múlttól el nem szakítható, csak annak kontbővebben foglalkozom.
extusában értelmezhető folyamat, amelyben a szlovákiai
magyar nemzetiségű emberek egy része késztetést érez,
1.1. A természetes fogyás
Kezdjük a természetes fogyással. A természetes fogyást az hogy előbb csak hasonlóvá váljon a szlovákokhoz, majd
okozza, hogy kevesebben születnek, mint ahányan meghalnak. fokozatosan később maga is szlovákká váljon.
Az asszimiláció tehát folyamat, mégpedig a nemzeti
Ez a tendencia a szlovákiai magyarokra fokozottabban jellemző, mint a szlovákokra, ugyanis a magyarok szaporodása identitásváltás folyamata. Szociológiai szempontból meg
15-20 százalékkal alacsonyabb az országos értékeknél, s kell különböztetni a nemzetiség és a nemzeti identitás,
ennek következtében az 1991 és 2001 közötti időszakban valamint a nemzetiség1 váltás és az asszimiláció fogalmát.
2 000 fővel, a következő évtizedben pedig már 12 ezer fővel A nemzetiségváltás a nemzetiség, az asszimiláció a nemzeti
csökkent a számuk (Gyurgyík 2013: 139). Az elhalálozásból identitás változása.
A nemzetiség annak kinyilvánítása, hogy milyen nemzethez
származó veszteséget nem kiegyensúlyozó születések oka az
alacsony termékenység, vagyis nem tudunk kellő mértékben tartozó vagyok/milyen nemzetiségűnek nevezem magam –
reprodukálódni. A reprodukciónak két típusa van. Az első ez a „hovatartozási választás” –, tehát ez esetben kinyilváa biológiai reprodukció, amely azon keresztül mérhető, nított, azaz deklarált identitásról beszélhetünk.
hogy hány magyar anyának születik gyermeke. A második
az etnikai reprodukció, amelynél már nemcsak arról van 1.3. A nemzeti identitás állapota az asszimiláció fokmérője
szó, hogy hány magyar anya szül, hanem arról is, hogy A nemzeti identitás nem azonos a nemzetiséggel. A nema magyar anyák által szült gyermekek közül mennyinek zeti identitás az önazonosságunk egyik része. A nemzeti
van magyar nemzetisége. A demográfiai kutatások tanú- identitás nem velünk született önazonosság, hanem a
sága szerint a szlovákiai magyarok mindkét reprodukció gyermekkori szocializáció folyamán elsajátított azonosulás
terén csökkenő tendenciát mutatnak. Az etnikai repro- a nemzettel, a vele kapcsolatos érzelmi kötődések, véledukció visszaesése pedig már nemcsak a természetes mények, döntések és azok indoklása szintjén2.
A nemzeti identitás komplex és dinamikus. Komplexitása
fogyás, hanem az asszimiláció tárgykörébe is tartozik,
ugyanis arról van szó, hogy a magyar anya nem „örökíti át” abból adódik, hogy négy dimenzió fonódik össze benne: az
érzések, a vélemények, a döntések és az indoklás dimenziója.
a saját nemzetiségét az utódjára.
Ezek a dimenziók a valóságban élesen nem különíthetők
el egymástól, analitikus szempontból azonban nyomon
1.2. Az asszimiláció
Az asszimiláció bonyolult jelenségének általam felállított követhetők, és a nemzeti identitás más-más vetületét, „szekoncepcióját az „A szlovákiai magyarok nemzeti identitásának letét” tartalmazzák-ábrázolják. A nemzeti identitás dinamiznéhány vetülete korcsoportos megközelítésben” c. tanul- musa abban nyilvánul meg, hogy a nemzeti identitás akkor
mányban részletesen és behatóan ismertettem (Lampl, sem „kövül meg”, ha kilépünk a gyermekkorból, hanem bi2015). A terjedelmi korlátokra való tekintettel itt csak a zonyos körülmények között – például nemzeti kisebbségi
leglényegesebbeket foglalom össze, azt is csupán nagyon léthelyzetben – egész életünk során, vagy legalábbis életünk
bizonyos szakaszaiban az újragondolására, újratermelésére,
röviden.
Az asszimiláció a szó általános értelmében beolvadás, 1 2015. július 14-én a média széleskörűen tájékoztatott egy felmérésről, amely szehasonulás, hasonlóvá válás. Ez egy globális jelenség, rint vannak szlovákok, akik a magyarokat és a romákat is idegennek tekintik, sőt
Ibrahim Maiga afrikai származású énekes, showman után a második legismeramelyet a bevándorlókkal foglalkozó irodalom is jól ismer. tebb idegen Bugár Béla. Sajnos, ezen kívül pontos adatok nem hangzottak el, és a
felmérést készítő Medzinárodná organizácia pre migráciu honlapján sem sikerült
A szlovákiai magyarok viszont nem bevándorlók, nem erre
vonatkozó pontos adatokat találnom.
külföldiek, nem idegenek, döntő többségük születésétől 2 Bár ezt a kijelentést lehet, felül fog kelleni vizsgálnom, mivel a kognitív pszichológusok legutóbbi kutatásai szerint állítólag a csoportidentitásnak is van egy
a haláláig Szlovákiában vagy a mostani Szlovákia területén előre
kialakított fiókja az agyban, vagyis az önazonosságunknak ez a része sokkal
1
levő szülőföldjén él. Az ő asszimilációjuk nem önként inkább belénk kódolt, mint környezeti meghatározottságú.
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újrateremtésére kényszerülünk. Ez adódhat abból, hogy
A nemzeti identitás állapota makro- és mikrotársadalmi
az említett négy dimenzió nincs mindig összhangban, s a tényezők függvénye. A legfontosabb mikrotényezők a szárköztük levő disszonancia elérhet egy olyan feszültségszintet, mazás-nemzetiség, az alapiskola tanítási nyelve, a nyelvamely az egyént a nemzeti identitás újratermelésére ser- használat és a társ nemzetisége. Ezekre a kulcsfontosságú
kenti – akár folyamatosan is, ha ez a feszültség folyama- tényezőkre vonatkoznak a kulcsfontosságú döntések, ametosan ismétlődik. Ám az is előfordulhat, hogy az említett lyeket mindenki maga hoz meg. Egy adott élethelyzetben
négy dimenzió összhangban van, tehát nincs belülről jövő mindenkinek el kell döntenie, továbbviszi-e a nemzetiségét
feszültség. Viszont külső tényezők is okozhatnak feszültséget, vagy nem, magyar iskolába íratja-e a gyermekét vagy nem,
s ilyenkor a belső meggyőződésünk és a külső körülmények- használja-e a magyar nyelvet vagy nem, illetve milyen nemből adódó feszültség vezet a nemzeti identitás újraterme- zeti identitású társat választ (szándékosan nem nemzetiséget,
léséhez.
vagyis deklarált identitást írtam), s a közös kapcsolatban
E ponton fontos végiggondolni, mit jelent a nemzeti iden- mennyire tudja átmenteni a fenti tényezőket, immár a
titás újratermelése. Az újratermelés nem azt jelenti, hogy a saját utódjára nézve. Amikor ez nem történik meg, előbbnemzeti identitásnak mindig ugyanaz az állapota újul meg. utóbb „borítékolható” az asszimiláció. Ez egy hosszú távon
Mivel a nemzeti identitás állapota az érett szilárd magyar működő és kimutatható tendencia. Természetesen vannak
identitástól a köztes magyar identitás megannyi változatán kivételek, mint ahogyan arra előadásaim során néha figyelkeresztül a szlovák identitásig terjedő tág kontinuum, az meztetnek a hallgatók, de ezek egyedi és ritka esetek, ráújratermelés jelentheti az adott identitásállapot megerő- adásul mindenki ugyanazt a két példát szokta ismételni
sítését, de ugyanúgy jelentheti az adott identitásállapot (Marosz házaspár és a Satinská-Kiss házaspár), a saját körváltozását is, mégpedig pozitív irányba a szilárd identitás nyezetéből, családjából vett példák elenyészőek.
felé egészen a szilárd identitásállapotig (ez lenne a valódi
disszimiláció), vagy negatív elmozdulást a szlovák identitás 2. Kutatási eredmények
felé, egészen a vele való azonosulásig, ami a magyar iden- De nézzünk néhány empirikus adatot is. Ezek a Fórum
titás megváltozását-lecserélését, s egyben az asszimilációs Kisebbségkutató Intézet 2014. tavaszán lefolytatott kutafolyamat betetőzését jelentené. Ez a folyamat, ami az tásából származnak3. Ez a kutatás kérdőíves módszerrel
egyén szempontjából nézve mindig újratermelés, mert készült Dél-Szlovákia 78 településén, 3000-es elemszámú
mindig újra kell teremtenie a nemzeti önazonosságát, az felnőtt magyar lakossági mintán. A mintát három korcsoasszimiláció felől nézve lehet disszimiláció, vagy a nemzeti portra osztottuk, hogy megvizsgáljuk, valóban igaz-e a
identitás szinten tartása vagy pedig a beolvadás.
demográfiából kimutatott trend, mely szerint a fiatalabbak

Korcsoport Minta

Beérkezett

Eltérés

Minta% Beérkezett%

Eltérés%

18-34

834

834

0

27.9

28.2

0.3

35-55

1058

1070

12

35.2

36.2

1

55 fölött

1108

1052

-56

36.9

35.6

-1.3

Összesen

3000

2956

44

100

100

1. táblázat: A mintasokaság korcsoportos megoszlása
Forrás: Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege 2014

3 Az elmúlt 20 év során ez már a sokadik ilyen jellegű kutatásunk. S az eredmények
ugyanarról a tendenciáról, a szlovákiai magyarok egy részének fokozatos nemzeti
identitásvesztéséről, vagyis asszimilációs folyamatairól árulkodnak.
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kevésbé ragaszkodnak a nemzeti identitásukhoz. Az 1. táblázat a minta korcsoportos megoszlását, illetve a minta
korcsoportos struktúrájának a lekérdezés során történt
módosulását jeleníti meg:
Mindhárom korcsoportban 95% körül mozgott a magukat
magyar nemzetiségűnek vallók aránya.4
A kérdőívben a nemzeti identitás mikrotársadalmi kulcstényezőihez kapcsolódva az érzések dimenzióján 13 érték
szerepelt (1. ábra). Az értékek természetéből kiindulva
feltételezhető, hogy a hozzájuk való kötődés mértéke befolyásolja a nemzeti identitással kapcsolatos kulcsfontosságú döntéseket. Ezért arra voltunk kíváncsiak, mennyire
kötődnek a válaszadók ezekhez az értékekhez. Továbbá,
befolyásolja-e a korcsoporthoz való tartozás, hogy mennyire
fontos számukra a magyar nemzeti identitás ezen értékeken
keresztül közvetítődő újratermelése, megőrzése.
Az 1. ábrán jól látható, hogy az egyes területeket a három
korcsoport eltérő mértékben preferálja. Ez abban nyilvánul
meg, hogy az idősebbekhez viszonyítva a fiatalabbak kevésbé
0
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tartják őket nagyon fontosnak. S ez ugyanúgy megfigyelhető a legidősebbek és a középső korcsoport viszonylatában, mint a középső korcsoport és a legfiatalabbak viszonylatában. Három kivétel van, ez pedig a legfiatalabbak és
a középső korcsoport viszonylatában mutatkozik meg,
mégpedig a település elszlovákosodását, a magyar feliratokat és a kettős állampolgárságot illetően, amelyeket az
ifjúság egyformán fontosnak vagy enyhén fontosabbnak
ítél, mint a középső korcsoport, viszont a legidősebbek
számára még ennél is fontosabbak. Vagyis a többi területhez
hasonlóan ezeket is a legidősebb korcsoport tartja a legfontosabbnak.
Figyeljük meg, hogy a nemzetiségnek a két idősebb korcsoport is kisebb fontosságot tulajdonít: talán nem véletlen,
hogy magyarságértékeihez képest kulcsfontosságú döntéseiben ez a két korosztály sem volt mindig konzisztens,
hiszen ahogy említettem, a magyarok számának apadása
nem új keletű, tehát nem írható csakis és elsősorban az
ifjúság számlájára. Viszont az adatokból az is kiderül, hogy
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1. ábra: Mennyire tartja nagyon fontosnak? Korcsoportok szerint
Forrás: Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege 2014

4 A válaszadók fennmaradó 5 százalékából 3% szlováknak, 2% egyéb nemzetiségűnek tartotta magát, de mindannyian oly mértékben tudtak magyarul, hogy
nem okozott számukra gondot a kérdések megválaszolása. A családi háttérre
vonatkozó kérdésekből kiderült, hogy homogén magyar, illetve magyar-szlovák
vegyes házasságból származó szülők gyermekei, gyermekkorukban a családi kommunikáció szinte valamennyiüknél magyar vagy túlnyomórészt magyar nyelven
zajlott, majd a szüleik szlovák alapiskolába íratták őket.
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2. táblázat: A válaszadó, gyermeke és unokája nemzetisége
Forrás: Fórum Kisebbségkutató Intézet Szociológiai
és Demográfiai Kutatások Részlege 2014

valóban a legfiatalabbak azok, akikre a leginkább jellemző
a kulcsfontosságú döntésekhez kapcsolódó területek preferenciacsökkenése.
Azonban a fiatalabb korcsoportokban az idősebb korcsoportokhoz képest nemcsak a nemzeti identitás érzések
dimenziójának fentebb vizsgált területein tapasztalható
gyengébb kötődés, hanem kulcsfontosságú döntéseikben
is „visszafogottabbak” a fiatalabbak az idősebb korcsoportoknál.
Először azt nézzük meg, hogyan mutatkozik ez meg az
első kulcsfontosságú döntésben, a saját nemzetiség megtartásában és annak a továbbörökítésében (2. táblázat).
A 2. táblázatból kiderül, hogy a megkérdezettek magyar

nemzetiségéhez viszonyítva csökkent a magyar nemzetiségű gyermekek és unokák aránya, ami jelzi, hogy a nemzetiség következő nemzedékre való átörökítése nem mindig
sikerült. S korcsoportok szerint szemlélve az adatokat, ez
nemzedékről nemzedékre egyre kevésbé sikerül. A 35-55
évesek és az 55 éven felüliek korcsoportjában szülő-gyermek
viszonylatban 2-2 százalékos a veszteség, a 18-34 évesek
korcsoportjában már 10 százalékos. A legidősebbeknél
a nagyszülőkhöz képest az unokák nemzedékében 10
százalékos lemorzsolódás mutatkozik (ez szülő-gyermek
viszonylatban 8 százalék), a középső korcsoportban a
nagyszülők és unokák viszonylatában már 19 százalék
(szülő-gyermek viszonylatban 17 százalék). A 18-34 éveseknek még nincsenek unokái, de mindhárom korcsoport
közül épp itt tapasztalható a legnagyobb fogyás szülő-gyermek viszonylatban, s ez nagy valószínűséggel vetíti elő a
következő generációban a leendő magyar unokák arányának
csökkenését is.
Vagyis a kérdésre, hogy magyar szülő egyenlő-e magyar
gyermekkel, egyértelmű „NEM” a válasz.
További fontos körülmény, hogy minél fiatalabb korosztályról van szó, annál magasabb a vegyes kapcsolatok aránya
(átlagosan 15 százalék), amelyeken belül még nehezebb a
magyarság-pozitív kulcsfontosségú döntések meghozatala.
Ez abból is látható, hogy minél alacsonyabb a homogén
magyar kapcsolatok részaránya, annál kevesebb magyar
nemzetiségű gyermek van a következő generációban.
A 2. ábrán látható, hogy míg a két idősebb korcsoportban
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2. ábra: A magyar nemzetiségű házastársak/partnerek és a magyar nemzetiségű gyermekek korcsoportok szerint
Forrás: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Szociológiai és Demográfiai Kutatások Részlege, 2014.
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még magasabb a magyar nemzetiségű gyermekek aránya
a homogén magyar kapcsolatok arányánál, vagyis vegyes
kapcsolatból is született magyar gyermek, a legfiatalabb
korcsoportban a magyar gyermekek aránya megegyezik a
magyar kapcsolatokéval, amiből arra következtethetünk,
hogy a múlttól eltérően magyar gyermek már csak homogén
magyar kapcsolatból születik. Vagyis a vegyes kapcsolatokra egyre kevésbé vagy egyáltalán nem jellemző, hogy a
gyermek a magyar partner nemzetiségét örökölje.
Ugyanez azonban homogén magyar kapcsolatok esetében
sem ritka, elsősorban akkor, ha legalább az egyik magyar
partner szlovák alapiskolát végzett. Az alapiskola tanítási
nyelve ugyanis nagymértékben befolyásolja a kulcsfontosságú döntéseket, de nem csupán a homogén magyar kapcsolatokban, hanem a vegyes kapcsolatokban is (adataink
szerint magyarság-pozitívabban alakulnak ezek a döntések,
ha a magyar fél magyar alapiskolát látogatott, míg ha ő is
szlovák iskolába járt, akkor a vegyes kapcsolatban magyarságpozitív döntésre nem igazán van esély, lásd Lampl, 2012).
Az utóbbival kapcsolatban rossz hír, hogy mindhárom
korcsoportban az előzőhez viszonyítva csökken a magyar
alapiskolába járatott gyermekek aránya.
Visszakanyarodva az érzések dimenziójához megállapíthatjuk, hogy hiába érzik fontosnak a szlovákiai magyarok,
hogy élni kell a jogaikkal, ha egy részük a gyakorlatban
nem ezt teszi, nem adja át nemzeti identitásának elemeit a
gyermekeinek. Hiába tartják a legfontosabbnak azt, hogy
legyen magyar alapiskola, ha döntéseikben nem mindig
állnak ki mellette, hiszen egy részük a gyermekét szlovák
iskolába íratja. Már az érzések és döntések dimenziója
között megmutatkozó itt felvázolt feszültségek is jelzik a
szlovákiai magyar identitás állapotának bonyolultságát, s
akkor a vélemények és indoklások dimenziójáról még egy
szót sem szóltunk.
Egy biztos: fogyunk. És erről elsősorban magunk tehetünk.
Felhasznált irodalom:
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• LAMPL Zsuzsanna, 2015. A szlovákiai magyarok nemzeti
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REPREZENTÁCIA DETSTVA V EURÓPSKEJ KULTÚRE
THE REPRESENTATION OF CHILDHOOD IN EUROPEAN CULTURE

u Doc Molnár Csilla, Soproni Egyetem, Benedek Eleke Pedagógiai Kar
Abstrakt: Práca Philippe-a Ariés-a Dieťa a život rodiny inšpirovala rôzne vedné disciplíny k výskumu, z ktorých
vznikli nové odbory ako dejiny dieťaťa v pedagogike. Vo svojom príspevku opisujem ako sa zobrazuje dieťa v modernej
spoločnosti v súvislosti s digitalizáciou na základe posledných troch-štyroch desaťročí. Podľa všetkého je počítač pre
deti nástroj, odkiaľ čerpajú pre nich dôležité informácie. Je tiež známy mýtus, že dieťa ako počítačový génius vzdeláva rodičov a digitálna technika vie vyriešiť všetko, lebo je to ako Thoth, Hermes a Prometheus v jednom.
Kľúčové slová: detstvo, reprezentácia, počítačový folklór
Abstract: Philippe Ariés’s work Centuries of Childhood exploded like a bomb in mentality history and in the history of ideas
half a century ago but its impact spread over fast to human sciences and it catalyzed the creation of new disciplines,
such as the history of childhood in pedagogy. In my presentation, I review the representations of the last three or four
decades, especially from a point of view how children were represented in the late modern societies in the correlation of
digitalisation. According to computer folklore, children have a ’natural affinity’, to which they always find the necessary
means to fulfil their needs for information. I research the source of the widely held belief according to which children are
computer geniuses who teach their parents and can do anything thanks to digital technology, as the new millenium’s
Thot, Hermes and Prometheus in one person.
Keywords: childhood, representation, computer folklore
Bevezetés
Philippe Ariés könyve (A gyermek és a családi élet az ancien
régime korában, 1960.) a megjelenését követő fél évszázadban több új tudományágat inspirált (pl. mentalitás-,
gyermekkor-, családtörténet). Témám szempontjából elsőként azt emelném ki, hogy a középkorban Ariés szerint
még hiányzik a gyermekkor fogalma: a korabeli emberek
számára még nem állt rendelkezésre a gyermeki sajátosság
felismerése, az, ami lényegileg elkülöníti a gyermeket a
felnőttől. A gyermek mihelyst megvolt az anyja nélkül, a
felnőttek társadalmába került, amely persze a magas halandóság miatt nagyrészt gyerekekből és fiatal felnőttekből
állt. (Ariés, 1987) Ennek megfelelően a gyermek szónak
is kiterjedtebb jelentése volt az európai nyelvekben, erre
a legutóbbi időkig hozhatók példák mind a magyar, mind
a francia nyelvből. Ez utóbbiban a garçon egyaránt jelent
fiúgyermeket és szolgafiút, inast, mint ahogy a magyarban
a 20. század elejéig a szolga és a fiúgyerek szavak egymás
szinonimái voltak. Például Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényében Nyilas Misit Pósalaky úr következetesen szolgámnak szólítja, ami egyúttal ’fiam’, vagy ’te
gyerek’, ’te fiú’ megszólítást is jelentett akkoriban. A gyereknek, mint függő állapotú személynek ez a jelentése a

magyarban – mint ahogy más nyelvekben is – a szóhasználat egyes szintjein a mai napig megmaradt.1
Ariésnek az a megállapítása is fontos, hogy a gyermekkor
fogalmának fentebb jelzett hiánya együtt járt az életkorok
meghatározatlanságával. A játék, a tudomány, a hadakozás
és a munka modern korban megszokott szigorú elkülönítése
sem a gyermeki, sem a felnőtti világban még nagyon sokáig
nem létezett.2 A gyermek (garçon, fils, valeton) lehetett
8 vagy 18 vagy 26 éves is éppen, a gyermekség akkoriban
egyet jelentett a másoktól való (anyagi, egzisztenciális)
függőséggel. Az ebből való szabadulás a gyerekstátuszból
való kilépéssel volt azonos (Ariés, 1987.) Lényeges tényező
az is, hogy a modernséggel ellentétben a szolgálat fogalma
minden társadalmi csoportra kiterjedt, nem volt a maihoz
1 A brigádvezető például mondhatja 25-30 éves munkásaira, hogy ’derék gyerekek ezek’, vagy a szerelőműhely vezetője: ’gyerekek, ezt a munkát még ma be
kell fejezni’. De ugyanígy mondhatnák ezt is: ’rendes fiúk ezek’ vagy: ’fiúk, ezt a
munkát még ma be kell fejezni!’
2 Például a 16. században élt olasz humanista polihisztor, Girolamo Cardano mai fogalmak szerint nehezen összeegyeztethető tevékenységeket folytatott: miközben
sikeres orvosprofesszor volt a bolognai egyetemen, mérnöki találmányokat is
konstruált (mint a róla elnevezett kardán-tengely), geológiai felfedezéseket tett,
és hidraulikáról írott művét Európa-szerte hosszú ideig tankönyvként használták.
De eközben Cardano elkészítette Jézus Krisztus horoszkópját és szenvedélyes kártyásként írt egy könyvet Liber de Ludo Aleo címmel, amely az első műnek tekinthető a valószínűség-számításról. Filozófiai és etikai könyvei is népszerűek voltak,
számos nyelvre lefordították őket a kora újkorban.
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hasonló negatív értelme, hiszen mindenki szolgált valakit,
a jobbágy a nemest, a nemes a királyt, a király Istent.
Másrészről a szolgálat szónak a mai munkaviszony jelentése is volt, ahogyan ezt a népmeséink is tanúsítják.
Ariés szerint a 17. században használatos francia nyelvben
még nincs külön szó „a néhány hónapos gyermekre, a
szótárnak ezt a hiányosságát majd csak a 19. században
tölti ki az angolból átvett baby szó, amely ott a 16-17.
században az iskolás korú gyereket jelölte. Ezzel a történet
végére értünk: a francia bébé szóval immár a legkisebb
gyermek is megnevezhetővé vált.” (Ariés, 1987. 30.)
A magyar baba pedig „összefügghet báb szavunkkal, melyhez hasonlóan névátvitellel alakultak ki ’csecsemő, kisgyermek’ jelentéséből többek között a ma ismert ’játékbaba; próbababa; nő, valakinek a kedvese’ jelentések is.”3

A gyermekábrázolás az európai képzőművészetben
Tanulmányomban Ariés vonatkozó munkájából a fentebbi
megfontolások mellett a gyermekség vizuális reprezentációját szeretném még kiemelni, és ennek nyomán a gyermek
mai képi ábrázolásának néhány sajátosságát bemutatni.
A középkori művészet nem használta a gyermekábrázolást,
ha mégis gyermeket kellett mutatni, miniatűr felnőttként
jelenítették meg azt (1. kép). A kora reneszánszban, a 15.
században jelenik meg először a gyermekábrázolás új típusa,
a puttó, amely a gyermeki báj iránti vonzódást fejezte ki
(2. kép: Filippo Lippi: Madonna a Gyermekkel). Fontos,
hogy a puttók a reneszánsz és a barokk korban nem egyedi
lények, inkább egy típus megtestesítői (3. kép: Rubens:
A királyok imádása). A 16. század végétől tűnnek fel az
első önálló gyermekképmások az uralkodói, majd az arisz-

1. kép: Ismeretlen szerző: Jelenet az Újszövetségből,
14. század, fa, tempera

3file:///C:/Users/marmolnar/Downloads/TAMOP-4_2_5-09_Etimologiai_szotar%20(1).pdf
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2. kép: Filippo Lippi: Madonna a Gyermekkel és két angyallal,
1460-1465, fa, tempera
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3. kép: Peter Paul Rubens: Királyok imádása,
1624, olaj, vászon
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mekhez való viszony faluhelyen nem sokban különbözött
a középkoritól.
A gyermek reprezentációja a modernségben
Ez a nem is olyan régi, ámde a mai állapotok közt felnövő
korosztályok számára már hihetetlennek tűnő hozzáállás
az eltűnő premodern életformával együtt gyorsan az
enyészeté lett, és helyébe lépett a gyermek kultusza, mely
a képekben is tetten érhető. Az egyik ilyen jelenség vizuális antropológiai szempontból a kisgyermekről készült
számtalan fénykép. Már az analóg fotózás idején is számolatlanul jelen vannak ezek, de a digitális eszközök korában
nemcsak a készítés, de a közzététel is dömpingszerűvé
válik, így a közösségi oldalakon a szülők naponta posztolják
gyermekük legbájosabb pillanatait (Bán, 2008). Mivel Ariés
hivatkozott művében a huszadik század közepéig jut el
kutatásaiban, úgy gondolom, érdemes az általa felvetett
szempontokat alkalmazni a század második felére, illetve
napjainkra, az ezredforduló utáni viszonyokra, elsősorban
a gyermekre vonatkozó képzet, és az ennek megfelelő irodalmi és képi ábrázolás összefüggésében.
A gyermekhez való viszonyban az előbb említett váltásnak
a legfőbb oka a huszadik század közepétől megjelenő fogyasztói avagy jóléti társadalomban kereshető. A széles
körben hozzáférhetővé tett középosztálybeli életvitel
4. kép: Diego Velazquez: Margita infánsnő portréja,
1659, olaj, vászon
együtt járt a középosztálybeli minták követésével is.
Ez nemcsak a garázs előtt büszkén parkoló autót vagy teniszedzésre járást, egzotikus utazást jelentett, hanem a gyertokrata családokban, amelyek már egyet jelentettek azzal, mek szerepének, helyzetének átértékelődését is magában
hogy az ábrázolt gyermeket, mint individuális lényt ismerték foglalta. Az addig csak segédmunkaerőnek, ’kenyérpusztí(f)el (4. kép: Velazquez: Margarita infánsnő portréja). A 17. tónak’ tekintett árnyalatlan, premodern gyermekképzet
században az előkelő családok mellett a leginkább polgá- helyett általánossá válik az az eredetileg még a kora újrosult, modernizált, individualizált társadalmakban tűnik korban az arisztokrácia köréből induló szemlélet, amely
még fel a gyermekportré, például a korabeli Angliában és a gyermek báját, önmagáért való szeretnivalóságát vallja,
Németalföldön. A gyermek iránti érdeklődés együtt járt illetve a növekvő gyermekben nem a leendő munkaerőt
az anya-gyermek érzelmi viszony szorosabb, tartósabb vagy a pedagógiai elvek kísérleti lényét látja, hanem azt a
jellegével, amit megerősített a korábbi rendkívül magas leendő személyt, akinek tárgyi-szellemi-lelki igényeit a lehehalandóság némi csökkenése. Ennek nyomán állandósult tőséghez mérten el kell látni. Ahogy fentebb már említetaz anya gyermekével téma az életképeken (5. kép: Metsu: tem, e folyamat történeti rendjében egyfajta fokozatosAnya gyermekével).
ság érvényesül: a reneszánsz, barokk idején a kisgyermek
A gyermek fogalmának ilyesféle átalakulása más téren is a kultusz tárgya, de először csak általános formában, a
megjelent: a 17. századtól feltűnik az önálló gyermekviselet, puttó alakjában, majd megjelenik az egyénített gyermek
először szintén a legelőkelőbb osztályokban, és a társa- ábrázolása is.
dalmi nemi egyenlőtlenségek hű lenyomataként a kisfiúk
körében. Ezen ruhadarabok közül néhány a mai napig is A kamaszkor reprezentációja és az irodalom
megmaradt a kisebb gyerekek ruhatárában, mint a (tollas) A 19. század közepétől feltűnik a kamaszgyerek alakja, aki
kerek bársonykalap vagy a bársonyzeke. A fentebb leírt az elbeszélő irodalomban hamar a kalandos történetek főszefolyamatok a társadalom szélesebb részeiben azonban igen replője lesz. Gondoljunk csak Mark Twain (Tom Sawyer
lassan terjedtek el, inkább csak a 19. század végére váltak kalandjai, Huckleberry Finn kalandjai), Jules Verne (Két év
jellemzővé. De az olyan feudális jelleget, paraszti életfor- vakáció), Robert Louis Stevenson (A kincses sziget) vagy
mát őrző társadalmakban, mint amilyen a magyar is volt magyar vonatkozásban Jókai Mór (A nagyenyedi két fűzfa),
(a legutóbbi időkig), a gyermeknek a modern értelme és Molnár Ferenc (Pál utcai fiúk) regényeire, illetve ezek
kezelése lényegében csak a (kényszerített) modernizálással, számtalan megfilmesítésére.
az 1970-es években lett általános vidéken. Addig a gyerA fentebbi folyamat egyet jelent azzal, hogy a kamaszkor
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utazza a fél világot egy vitorlás hajó (a Jadran nevű szkúner)
fedélzetén az 1920-as évektől. Ugyanez elképzelhetetlen
lett volna akkoriban egy azonos korú lány esetében. Ráadásul
a történetet nem pusztán a képzelet szülte, hanem a szerző
személyes élményein alapul.
Mindezek alapján talán érthetőbb, hogy nálunk a kamaszlány-hősök nagyjából egy évszázaddal később tűnnek csak
fel, a Szent Johanna Gimi, Hűvösvölgyi suli sorozatok lapjain. Addig a pöttyös könyvek történetein túli, tágabb világ
kalandjaira vágyó magyar lányok sokáig Dékány fiúhősén
kívül esetleg Tutajos vagy Bütyök alakjával azonosulhattak
Fekete Gyula ifjúsági regényeiből.

5. kép: Gabriël Metsu: Anya gyermekével,
1664-1666, olaj, vászon

újabb egységként való tételezésével a gyermekkor diskurzusa is határozottabb kontúrral különül el, és mindez a
legutóbbi időkig megkérdőjelezhetetlenné válik a modern
világban. Ebbe a beszédmódba beleérthető a gyermek
összes ábrázolásmódja a képzőművészettől az irodalmon
át a filmig bezárólag. Magáért beszél, hogy a hősök szinte
kivétel nélkül fiúk. A lányok jellemzően csak az emancipáltabb társadalmakban jelennek meg, ott is csupán az első
világháború után, gondoljunk például az angol író, Arthur
Ransome Fecskék és fruskák címen emlegetett (1930 és
1947 között megjelent, összesen tizenkét kötetből álló)
regénysorozatára, ahol a lányok egyenlő hősök a fiúszereplőkkel: Nancy Blackett, Peggy Blackett, Dorothea
Callum alakjait senki nem felejti el, aki olvasta ezeket az
angol humorral finoman fűszerezett szövegeket.
Jellemző, hogy a Ransome regényeihez témában, stílusban,
korban mérhető magyar ifjúsági író, Dékány András kizárólag férfiakat, illetve fiúkat szerepeltet az ugyanebben az
időben, hasonlóan vitorlás-hajós kalandok közegében játszódó regényeiben, és női alak még véletlenül sem jelenik
meg (Matrózok, hajók, kapitányok; Kalózok bálnák, tengerek,
Csempészek, hősök, kikötők; Jokkó visszatér stb.). A főszereplő, egy magyar kamaszfiú 14-15 éves korától kezdve be30

A gyermek és a mai képi reklámok gender-szemantikája
Érthető módon a reklámok is hamar felfedezték a gyermek újabb kori kultuszát. A hozzá kapcsolódó vonzó tulajdonságok, mint a kislányok esetében a báj, az üdeség, a
kedvesség, a fiúknál az ébredő erő, a siker, a fölény stb. jól
látható kísérője lett az álló- és mozgóképes reklámoknak.
A szűkebb közelmúltra tekintve jellemző téma a számítógépek világa. Ahogyan ez az eszköz a megelőlegezett jövőt
jelképezi, úgy társul hozzá a nagyobbacska gyermek, az
első időkben az okos kisfiú képe is (6. kép). A közben eltelt
3-4 évtizedben azonban némi kiegyenlítődést látunk: a
számítógép és az egyéb okos eszközök látványához a kislányok már éppúgy hozzátartoznak, mint az egyre kisebb
életkorúak, míg eljutunk a laptop, tablet előtt időző csecsemőnek a napjainkban már ingerküszöb alattivá vált látványához, ahogyan sokan talán már a számítógép óvodai
célú felhasználása miatt sem kapják fel a fejüket.
A számítógépgyártók marketinges trükkjeiben nincs sok
gátlás, ahogy az ingerküszöb emelkedik, és ezzel együtt e
képvilág szemantikája is erodálódik: mindannyian emlékezhetünk a pár éve emlegetett „kakaóbiztos” számítógépekre, amit óvodásoknak szántak. És ma is vannak árulkodó részletek: a lányok szinte soha nem jelennek meg
egyedül, az együttműködő nő sztereotípiája itt is tovább
él, míg a fiúk, ha kivételesen nem magukban láthatók, akkor
éppen nemes küzdelemben vannak fiútársaikkal (Roszak,
1990).
Ez a sajátosság tartja magát a megjelenítésben, így feltételezhető, hogy a makacsul visszatérő jelenség mögött
az archetipikus képi világ egyik jellegzetes változatával
van dolgunk. Ez pedig a Tarot XIX. kártyájaként is ismert
Napnak feleltethető meg, amely egy unikornison lovagló
fiúgyermeket ábrázol, jelentése pedig az életöröm, vitalitás, siker kontextusába tartozik. (Banzhaf, 1997). (7. kép)
Az ősi napistenektől való eredet miatt lehet az is, hogy a
kép kizárólag fiúgyermek formájában jelenik meg napjainkig, így ebben a szimbolikában mélyen rejtjelezve van
egyfajta maszkulin dominancia is. Úgy vélem, hogy további
vizsgálódást érdemel az a kérdés, hogy a jelképek gender
alapú kódolása mennyire oldható fel, illetve hogy mennyiben
irányítja a nemi egyenlőtlenség hagyománya a szemantikai
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6. kép: Reklámfotó: USA,
1984, nyomdai print

7. kép: Pamela Colman Smith: Tarot kártya. A Nap,
1909, nyomdai print

nyalábok képződését, illetve transzformációját.4
Mindenesetre nem lehet véletlennek tekinteni, hogy korunk egyik meghatározó mítosza, amely a számítógép és
annak mai mutációi, illetve az internet köré szerveződik,
saját mitikus jellegének megerősítéséhez előszeretettel
idéz fel archetipikus képzeteket. Ilyenek a napisten (Ré,
Héliosz, Apollón stb.) és a hozzá kapcsolódó mitologikus
lények, mint a tudást, fényt hordozó, terjesztő egyiptomi
Thot és görög, illetve latin megfelelője, Hermész és Mercurius alakja és kultusza, akikhez szintén hozzátartozik
(számos egyéb attribútum mellett) az örvendező és diadalmas fiúgyermek manifesztációja (Kerényi, 1988). (Daniel
Stolcius: Hermész Triszmegisztosz, 1624.)

ábrázolását – a bevezetőben említett történeti okokon
túl – a fentebbiekben bemutatott folyamathoz hasonlóan
is értelmezhetjük. Hiszen az informatikai eszközök – bármennyire is hamar megtanulják a gyermekek a használatát –
mégiscsak a felnőttek, középkorúak alapvető munka- és
kommunikációs eszközei, miközben a gyerekek elsősorban
játékra használják, és a tanulásban betöltött szerepük
máig vitatott, ezért ez utóbbira nem térek itt ki, hiszen lehetetlen volna az adott keretek között érdemben tárgyalni.
Arra azonban utalni szeretnék, hogy valószínűleg egy
újabb váltás zajlik le a gyermekhez való viszonyban a
posztmodern társadalmakban, amelynek főbb következményei ma még vitatottak. Olyan vonásokat mindenképpen
kiemelhetünk, mint a gyermekhez való érzelmi viszony módosulása, illetve a gyermek esztétikai karakterének hangsúlyosabbá válása. Mindezek igazolására példaként lehet
felhozni a bébiszitter alkalmazásának egyre általánosabb
elterjedését, vagy a gyermekek látványos tevékenységekre
való járatásának gyakorlatát. Gondolok itt a társastánc különböző formáira vagy az akrobatikus produkciókra, melyek
csúcspontjai a szülőkből, nagyszülőkből álló közönség előtti
színpadi bemutató, amely gyakran a profi show-műsorok
látványvilágát idézi. Mindez a korábban tárgyalt történeti
folyamatokkal megegyező módon, a felső középosztályból
indulva terjedt el fokozatosan a társadalom szélesebb köreiben.
A példákat lehetne még tovább sorolni, de úgy vélem,
mindez annak a kísérőjelensége, amely egyfajta attitűdváltást

Összefoglalás
Úgy gondolom az eddigiek alapján, hogy a gyermek kortárs
4 Megfigyelhető, hogy a fogyasztói társadalom első időszakában, az 1950-es, 1960-as
évek reklámjaiban a hirdetett tárgyakat elsősorban fiatal nők ábrázolásával tették
vonzóbbá. Ez természetesen korábban is megjelent, a 19. század végétől találunk
olyan képi hirdetéseket, melyeken nők láthatók. Azonban a korábbi időszakban
ezek a szűkebb, jómódú körnek szóltak, illetve az is megfigyelhető, hogy számos,
férfiaknak szánt cikket férfiakkal reklámoztak (lásd pl. az Unicum klasszikus plakátját).
Úgy vélem, hogy az 1950-es évektől a férfiképmás alkalmazása leszűkült (pl. a Marlboro cigaretta plakátján az ikonikussá vált macho férfi, a ’Marlboro man’). Ezzel
párhuzamosan viszont minden tárgyhoz, fogyasztási cikkhez odabiggyesztették a nő
alakját, akár indokolt volt ez, akár nem. Úgy vélem, mindez egy olyanfajta szemiotikai folyamatként értelmezhető, amelynek során lehet ugyan értelmezni az adott
jelentésképződést valamilyen oksági vagy szinekdoché-alapú kapcsolattal, azonban
egy idő után bekövetkezik az a jelenség, melyet Roland Barthes kifejezésével élve
a ’jel eloldódásának’, a konnotációs folyamat öntörvényűvé válásának nevezhetünk.
(Barthes, 1996.) Erre példa az 1970-es évek kártyanaptár-dömpingje, ahol a reklámozandó tárgyak már eltűnnek, és a cég profiljától, termékeitől teljesen függetlenül,
kizárólag szebbnél-szebb nők láthatók a fotókon.
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vagy esetleg a posztmodern társadalom emberének személyiségváltozását jelzi. Ezt többek között Christopher Lasch
tárgyalta részletesen Az önimádat társadalma című könyvében, és alapvetően narcisztikus folyamatként értelmezi.
(Lasch, 1997.) Ennek témánk szempontjából, a gyermekhez
való viszony összefüggésében is mélyebb jelentősége van.
Zárásul azt szeretném felvetni, mint a továbbgondolás egyik
lehetséges útját, hogy vajon milyen felnőtt válik majd a narcisztikus szülők között felnövő mai gyermekből. Úgy vélem,
ennek a megválaszolása számos további tanulmány tárgya
lehet.
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Az esélyegyenlőség elméletéről és gyakorlatáról az óvodapedagógiára vonatkoztatva

TREBA ZAČAŤ ODMALIČKA

O teórii a praxi rovnosti príležitostí v kontexte predškolskej pedagogiky

ONE CANNOT START TOO EARLY

Knowledge and insights into the theory and practice of nursery education

u Dr. Thun Éva, Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Neveléstudományi
Intézet, Veszprém
Abstrakt: V základných dokumentoch týkajúcich sa vzdelávania je stanovená - obsahovo aj štrukturálne - úloha vzdelávacích inštitúcií v oblasti rovnosti šancí. Preto aj učitelia musia mať vedomosti o dôvodoch vzniku sociálnych nerovností
a možných riešení na ich zmierňovanie. Tento príspevok sa snaží zistiť, či učitelia materských škôlok tieto vedomosti
majú, alebo si tvoria názory podľa všeobecne rozšírených predstáv? Domnievame sa, že odkedy v Maďarsku materské
školy patria do systému verejného vzdelávania, každé stredisko dennej starostlivosti má konkrétny postup v oblasti
pedagogického vývoja, ktoré vychádza z konkrétnych skúseností jednotlivých učiteliek a vedenia. Domnievame sa, že je
veľmi potrebné, aby učiteľia a učiteľky v predškolských zariadeniach sa pravidelne dostávali k teoretckým a praktickým
vedomostiam a kompetenciám k eliminovaniu nerovností v predškolskej výchove.
Kľúčové slová: rovnosť príležitostí, vzdelávanie v predškolskej pedagogike, pedagogické kompetencie spoznania rovnosti
príležitostí
Abstract: Basic document for education, both structural and content, is the definition of educational institutions to
ensure equality. Therefore, teachers need to be aware of the causes of social inequalities and possible mitigation solutions. In this work, it is emphasized that we have to find out whether kindergarten teachers have this knowledge or
make opinions according to their daily work? We believe that since Hungary’s elementary school has been included
in the public education system, each individual day care center has a specific approach to pedagogical development.
For this reason, we think there is a lack of skills and expertise in kindergarten teachers. More testing is needed to eliminate these inequalities in pedagogical competencies. Therefore, it is also necessary for a preschool teacher to go through
the theoretical obstacles related to mentality and also the effects quickly spread to the pedagogy and the humanities
and to create new unions such as child pedagogy.
Key words: gender sensitive teaching, public education system, inequalities

1. Bevezetés
óvodákban a gyermekek igényei különbözőségének kezeléA köznevelést szabályozó alapdokumentumokban – struk- se tekintetében sajátos és számos egyéni eljárást találunk;
turálisan és tartalmilag egyaránt – az oktatási intézmények a szokásjog a „nem átlagos” gyermekek pedagógiai fejfeladata az esélyegyelőség biztosításában és elősegítésében lesztését legtöbb esetben a szakszolgálatokra hárítva kireegyértelműen meghatározott. Ezért az óvópedagógusoknak kesztette az óvodákból. Azzal, hogy az óvoda a közneveis rendelkezniük kell szakmai tudással a társadalmi egyenlőt- lés részévé vált, a szakmapolitika és a törvényi keretek
lenségek kialakulásának okairól és enyhítésük lehetséges a társadalmi integráció megalapozásának biztosításával
megoldásairól. Vizsgálatunk arra irányul, hogy feltárjuk, bővítette az óvodák feladatkörét. A legutóbbi években az
vajon az óvópedagógusok valóban birtokában vannak-e – EU támogatású Új Magyarország Fejlesztési Terv égisze
legalább a kiemelten védett tulajdonságokra vonatkozóan – alatt az óvodáknak is el kellett készíteniük az Óvodai Neveennek a tudásnak, avagy köznapi vélekedések mentén ala- lési Program részeként az intézményi Esélyegyenlőségi
kítják ki nézeteiket? Magyarországon a óvodák a közelmúlt- Tervet és végrehajtani azt. Az integrált neveléshez szükséges
ban váltak a közoktatási rendszer részévé, ezért az egyes tudás – mint minden más speciális pedagógiai tudás –
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felkészülést/felkészítést igényel. A korábbiak alapján viszont dalmi és kulturális hátrányokat képező tényezőket és azok
azt kell feltételezzük, hogy a köznevelés első intézményes egyéni megjelenési formáit. A teljesség igénye nélkül, szó
terében dolgozó óvodapedagógusok esélyegyenlőségről sem esik például a kulturális tőke és etnikai hovatartozás
való szaktudásának a hiánya a jellemzőbb. Az Esélyegyen- komplexitásáról, a társadalmi nemek szerinti identitásokhoz
lőségi Tervek kialakításához szükséges tudás meglétének kötődő társadalmi hátrányokat és előnyöket létrehozó
igénye explicitté vált ugyan, de e tudás megszerzéséhez előítéletekről és sztereotípiákról, vagy a nyelvi és kultunem jöttek létre képzési programok az óvodapedagógusok rális autonómia/jogok biztosításáról a nemzetiségi és beszámára. A nem elmélyült neveléstudományi ismeretek vándorló státuszú gyerekek számára.
2.2. Az esélyegyenlőség (oktatás)politikai diskurzusából
számos szakmailag hibás gyakorlat rögzüléséhez vezethetnek,
bár nem szabad kizárnunk azt a lehetőséget, hogy az elkö- származó ismerethalmazt alkalmazó tanulmányokból lényetelezett óvodapedagógusok tapasztalati tudása pozitív és gesen több áll rendelkezésünkre. Alapvetően az egyes
hatékony eljárások sokaságát teremti meg alulról felfelé – óvodák Esélyegyenlőségi Terveiben is azonban ez az
az oktatáspolitikai szféra kiiktatásával – építkezve, a gyer- (oktatás) politikai diskurzus tükröződik. Azaz, nem történt
meg az esélyegyenlőség és méltányosság kérdéseinek az
mekközpontú pedagógia logikája alapján dolgozva.
óvodapedagógiára való adaptálása, még a témát alaposan
2. Társadalomtudományi alapok vagy politikai alapok az feldolgozó szakirodalomban sem.2
2.2.1. A dokumentumelemzés során a tarcali Kikelet
esélyegyenlőségi programok fejlesztésében
2.1. A 2012-ben létrejött Educatio Társadalmi Szolgáltató Óvoda esélyegyenlőségi elveiről például ezt tudjuk meg:
Nonprofit Kft. Óvodafejlesztési Irodájának feladata volt öt „Az óvodai nevelés az életpálya sikerességét, valamint a
kutatás kivitelezése a téma vizsgálatára a következő prob- teljes körű társadalmi integrációt és részvételt alapozza
lémakörökben: roma gyerekek óvodáztatása, az iskolai meg. A hazai és az európai forrásokból táplálkozó támobeilleszkedés segítése érdekében; halmozottan hátrányos gatások ehhez igazodva támogatják a kompetencia alapú
helyzetű gyermekek jelenléte az óvodáskorú népességben, nevelés, valamint az esélyegyenlőség előmozdítását.
viszonyuk az óvodához; gyermek-szegénység, óvoda felada- A kompetencia alapú nevelés – az egész életen át tartó
tai a gyermek-szegénység csökkentésében; hátrányos tanulás szemléletével – a későbbi munkaerőpiaci, magáhelyzetű óvodások fejlesztése; hátrányos helyzetű 3–7 néleti és társadalmi részvételt, illetve alkalmazkodókééves korú gyermekek integrált óvodai nevelése – esély- pességet alapozza meg. Csakhogy számos településen, így
Tarcalon is gyermekek jelentékeny része a nevelés sikerét
egyenlőség az óvodában.
2.1.1. Az elemzések során levont következtetések erő- veszélyeztető hátrányokkal érkezik az oktatási rendszerbe.
teljesen jelzik a roma népességhez tartozó gyermekek A gyermekek értelmi, érzelmi és szociális fejlődésében
sajátos igényeit, valamint a gyermekszegénység összefüg- jelentkező (de akár csak a falu szolgáltatási kínálatának
gését az etnikai státusszal. Lényeges konklúzióként érté- korlátozottságából fakadó ismereti) hátrányok felszámokelhető a következők megállapítása: „Szükséges lenne a lását, a nevelés sikerességét szolgálják az esélyegyenlőség
hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet egyér- biztosítására irányuló lépések.”3
2.2.2. Egy másik óvoda Esélyegyenlőségi Tervének konkrét
telmű fogalmi pontosítása a családi rendszerek, települési,
térségi besorolások tekintetében. Az Unióval koherensen céljai között mindössze ez szerepel: „Óvodánk nevelési
kell megalkotni a szegénység, gyermekszegénység mé- programja és a minőségirányítási programja tartalmazza
rési sajátosságait. Kiemelten fontos lenne az ágazatok azokat a feladatokat és sikerkritériumokat, amelyek megegymáshoz közelítése a tudás szempontjából. Az oktatás, valósulásával érvényesülnek céljaink. Óvodánk nevelőnevelés pedagógiai ismerete mellé fontos a legmeghatá- közössége vallja, hogy a gyermeki boldogság, testi-lelki
rozóbb módszertani ismeretek beemelése, az alapvető egészség megóvása, a személyiség fejlesztés csak a szülői
szociológiai kategóriák, ismeretek elsajátítása, pszicholó- házzal való közös munkálkodás eredményeként valósítható
giai folyamatok és fogalmak értelmezése. Szükség lenne meg. Hisszük, hogy mindezt játék- és mozgásközpontú tevéolyan kiadvány széles körű terjesztésére, mely részletesen kenységek biztosításával, a természet megismertetésével,
vázolja a támogatások, juttatások rendszerét. A közneve- megszerettetésével, annak védelmével és tiszteletben
lési intézmények számára elérhetővé kell tenni a pszicho- tartásával való tudatosításával érhetjük el.”4
2.3. A fenti szövegekből kiviláglanak a magyarországi
lógiai ellátórendszert.”1
2.1.2. Azonban meg kell állapítanunk, hogy a fenti ku- oktatáspolitikai és pedagógiai diskurzusban egyszerre jelen
tatások – annak ellenére, hogy egy adott aspektusból a
fogalmi tisztázás szükségességét kiemelik – társadalomtu- 2 Réthy Endréné és Vámos Ágnes (2006): Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedaBölcsész Konzorcium, Budapest.
dományi szempontból hibásan/hiányosan kezelik a társa- gógia.
3 Palik Szilvia: Esélyegyenlőség előmozdítása, a nevelési szolgáltatásokhoz történő
1 Az esélyteremtésről és hátránykompenzációról az óvodai nevelésben. http://
ovonok.hu/2014/09/az-eselyteremtesrol-es-hatranykompenzaciorol-az-ovodai-nevelesben-1-resz/#_ftn2 (Utolsó hozzáférés: 2017. május 21.)
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egyenlő hozzáférés biztosítása a Kikelet Óvodában. TÁMOP 3. 2. 2 Esélyegyenlőségi program Tarcalon. (e-dokumentum)
4 Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány, Napközi Otthonos Óvoda, 3529 Miskolc
Bezerédj I.u.15. Esélyegyenlőségi Terv. (e-dokumentum)
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lévő tartalmak. Az első szöveg kísérletet sem tesz arra,
hogy figyelembe vegye a kisgyermekek egyéni fejlesztési,
szocializációs és enkulturációs igényeit, ehelyett a közoktatásban elterjedt EU-s zsargonokkal él, például egész életen
át tartó tanulás és kompetenciafejlesztés. Nem áll rendelkezésünkre kutatás a tekintetben, hogy az egész életen át
tartó tanulásra való felkészítés mennyire releváns óvodás
korban. Mivel azonban az óvodának kevéssé feladata az
oktatás és a kognitív készségek jelentős fejlesztése, arra
következtethetünk, hogy az egész életen át tartó tanulás
megalapozása nem az óvodapedagógia feladata. A kisgyermekorri egyéni pedagógiai fejlesztés, az affektív készségek fejlesztése, illetve a társas szocializáció jelentősebb
feladatok ebben az életkorban. A kompetenciafejlesztés
tekintetében, maga a pedagógiai tevékenység szakmailag
elfogadható lehet, de csak abban az esetben, ha azonosítjuk
azokat a kompetenciákat, amelyeknek elsajátítása az óvodás
korban a leghatékonyabb. Ezeknek a kompetenciáknak az
azonosítását az adott Esélyegyenlőségi Tervek nem tartalmazzák. Bár az első dokumentum egy későbbi fejezetében
szó esik a kommunikációs nevelésről, az érzelmi nevelésről
és szocializációról, az egészséges életmódra nevelésről, a
társadalmi érzékenység tudatos fejlesztéséről, illetve korszerű óvodapedagógiai módszerekről, azonban a nevelés
fogalma nincs összekapcsolva a kompetencia fogalmával.
Ebből arra következtethetünk, hogy az adott óvoda pedagógusai nem tudják sikeresen értelmezni azt a szakmai
problémát, hogy a felsorolt nevelési törekvések akkor lehetnek csak eredményesek, ha azokat szakszerűen megtervezett kompetencia-fejlesztési tevékenységek sorozatára bontva dolgozzák fel, részcélokat is kijelölve.
2.4. A második szöveg tipikus példája a magyarországi praxis pedagógiai fogalom- és nyelvhasználatának.
„A gyermeki boldogság, testi-lelki egészség megóvása” és
„a természet megismertetése, megszerettetése”, bár nem
hibás gyermeknevelési célok, de nem kötődnek e célokhoz
speciálisan olyan pedagógiai tevékenységformák, amelyek
tervezetté teszik az óvodai pedagógiai praxist. Másrészt,
az egyéni fejlesztés mellett, teljesen hiányzik a gyermekek
együttműködésre való nevelése mint pedagógiai célkitűzés és a hozzárendelt pedagógiai fejlesztési terv. Ha ez
az elem nem kap teret az óvodai nevelésben, nem csodálkozhatunk, ha később, az iskolás korban a konfliktusmegoldás szerepe kerül előtérbe. Ha a gyermekkori pedagógiai fejlesztést egységesen tekintenénk (3 éves kortól 12
éves korig), akkor nem állna elő az a helyzet, hogy a iskolai
pedagógiának ma jelentős részét teszi ki a korábbi vagy
máshol „tanult” hibás attitűdök korrekciója és az elmaradt
fejlesztések pótlása. A hagyományos (óvodai) pedagógia,
vizsgálataink szerint, számos olyan elemet tartalmaz, különösen a – közösségfejlesztés terén – melyeket spontán
gondozói attitűdként és spontán pedagógiai eljárásként
azonosíthatunk, tehát a professzionalitás és a tervezés
hiánya szembetűnő. Kutatási problémaként fogalmazható

meg annak a kérdésnek a feltárása, hogy a hagyományos
óvónői identitással bíró pedagógusok miként értelmezik
az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség intézményi létrehozásához szükséges olyan fogalmakat, mint
például a megkülönböztetés tilalmát, az egyenlő bánásmódot, az emberi méltóság tiszteletben tartását vagy a
társadalmi szolidaritást.
3. SNI, BTMN, HH, HHH és az oktatási integráció, valamint az inkluzív pedagógia
3.1. 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról c. dokumentum szabályozza a sajátos nevelési igényű
tanulók sorsát a közoktatási rendszerben. A közoktatásban
(köznevelésben) törvény által szabályozottan szűrni kell
azokat a különböző nehézségeket okozó tényezőket, amelyek a „normálisan” elvárt tanulási és szocializációs folyamatot nehezítik, sőt néha akadályozzák. A szűrés célja,
hogy azok a gyermekek, akiknél bizonyos hiányok mutatkoznak képességeikben, vagy nem kedvező szociokulturális
környezetben élnek kiemelt fejlesztésben és kompenzációban részesüljenek. Fejlesztésük/felzárkóztatásuk elvben
hozzájárul a sikeres iskolai és későbbi társadalmi integrációjukhoz.
3.2. Az általános iskolás tanulók státusát illetően hasznos
a nehézségeik szakszerű feltárása, hiszen ez jogosítja fel
őket az igényeiknek megfelelő egyéni fejlesztésre, (amelyet a
mai magyarországi oktatási rendszerben vagy megkapnak
vagy nem). Ezzel együtt, a tanulók szűrésének ez a praxisa
két szempontból is – a megoldások mellett – újabb problémákat szül. A tanulók széles körben elterjedt betűszavas
„bilétákkal” való azonosítása (SNI=sajátos nevelési igényű,
BTMN=beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel
küzdő, HH=hátrányos helyzetű, HHH=halmozottan hátrányos
helyzetű), bár a tanuló segítését célozza, ugyanakkor meg
is különbözteti, azaz diszkriminálja és elkülöníti őket a
„normális” tanulóktól. Ez a praxis jó eséllyel az önbeteljesítő jóslat folyamatát indukálhatja. Ebből a szempontból
minél hamarabb kerül egy óvodás gyermek egy „bilétával
ellátott kategóriába”, annál nagyobb az esélye az említett
önbeteljesítő jóslat megvalósulásának.5 A törvény szerint
alkalmazott kategóriákat megismerve az is megállapítható,
hogy az esélyegyenlőség pedagógiai diskurzusa és a sajátos
nevelési igényű tanulók pedagógiájának diskurzusa „nem
egy nyelvet beszélnek”. Az SNI diskurzus lényegében alig
vesz tudomást a problémák társadalmi beágyazottságáról
és az egyes tanulók egyéni kiemelt bánásmódjától vár
eredményt, míg az esélyegyenlőség pedagógiai diskurzusa
(inkluzív pedagógia) a különböző társadalmi státuszú tanulók csoportját kívánja előnyökkel ellátni, valamint fontosnak
tartja a privilegizált helyzetben nevelkedő gyerekek tár5 Thun Éva (2011): Mennyire jártasak a pedagógusok az esélyegyenlőség pedagógiájában? Iskolakultúra, 2011. tél, 12. szám. 60-72.
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sadalmi inklúzióban való részvételét is – ez utóbbi nem is óvodai integráció programjai az óvodapedagógusok számára bürokratikus módon előírt teljesítendő feladatok.
képzelhető el másképp.
3.3. Csirmaz Mátyás szerint, ha az integráció eredeti jelen- A más intézmény által meghatározott kvantitatív adatok
tését vesszük figyelembe a fogalom „neveléstudomány- alapján való elvégzendő feladatok adott óvodában való
és közoktatás-idegen kifejezés”. A Magyar értelmező ké- sikerességét nem vizsgálva nem kapunk valós képet sem a
ziszótár szerinti jelentése: különálló részeknek valamely szükségletekről, sem az eredményességről.
4.2. A legszembetűnőbb paradoxon, hogy éppen azoknak
nagyobb egészbe, egységbe való beillesztése, beolvadása,
egyesülése. Csirmaz így fogalmaz: „Már az is problémás, a pedagógusoknak a tapasztalati tudása nem jelenik meg a
hogy a közoktatásban kiket nevezhetünk „különálló részek- programokban, akik nap mint nap a gyerekekkel dolgoznak,
nek”, akiket „valamely nagyobb egészbe kell beilleszteni, és éppen ugyanezek a pedagógusok nem részesülnek
vagy beolvasztani”? Vegyük példának az általános isko- olyan fokú társadalomtudományi képzésben, amelyre
láskorú tanulókat. Kik azok e tanulók közül, akiket „integ- napi pedagógiai tevékenységüket alapozhatnák. Az inklurálni” kell/ene? A 2009/2010 tanévben az összes általános zív nevelés kérdésében ezért majdnem olyan laikusnak
iskolás tanuló létszáma 775 741 fő volt (jelenleg ettől tekinthetőek, mint bárki más, aki nem rendelkezik táris kevesebb). Ebből 257 741 fő hátrányos helyzetű /HH/ sadalomismereti tudással. Nem csoda tehát, ha számos
(ezen belül 106 539 fő halmozottan hátrányos helyzetű/ óvodapedagógus éppen a befogadó nevelésről vélekedik
HHH); 52 710 fő veszélyeztetett; 46 034 fő tanulási, maga- úgy, hogy az egy olyan hibás intézkedés, mely hátráltattartási, beilleszkedési problémás (BTM); 52 583 fő sajátos ja a „normális” óvodások fejlesztését, elvonva a „normális”
nevelési igényű (SNI); 40 884 fő nemzeti, etnikai kisebb- gyermekektől a nekik járó figyelmet. Tehát a szegregációt
ségi nevelésben, oktatásban résztvevő (cigány kisebbségi tekintik szakmailag jó megoldásnak. Szembetűnő, hogy a
oktatásban résztvevő 21 279, egyéb nemzetiségi oktatásban többségi társadalmi közvélekedések ereje, az előítéletes
résztvevő 19 605 fő). Nem tudjuk, hogy a veszélyeztetett, vélekedés a másságról – a normalitáshoz képest – lekéa BTM-es, az SNI-s, és a nemzeti, etnikai kisebbségi ne- peződik az oktatás minden szférájában, így az óvodában
velésben, oktatásban résztvevő tanulók között mennyi a is mint elfogadható „ítélet” a nem simulékonyan viselkedő
hátrányos helyzetű tanuló. Ezek közül mindazok, akik nem gyermekek (és szülők) jellemzésekor. Ezzel egy olyan
hátrányos helyzetűek, emelik azt a létszámot, amelyet „integ- kibékíthetetlen konfliktus jön létre a pedagógus valós felrálni” kellene. Nem tudjuk, hogy mennyi az olyan általános adata között és aközött, amit valóban csinál, mely kimeríti
iskolába járó tanuló, aki roma, de nem hátrányos helyzetű, a pedagógiai patologikum fogalmát. A pedagógiai műhiba
s nem vesz részt a cigány kisebbségi oktatásban. Az ilyen akkor történik meg, amikor a pedagógus ítélkezik és válogat
tanulók emelik azt a létszámot, amelyet „integrálni” kel- a tanulók között saját ízlése szerint, és szakemberként is
lene. (...) Ha a fent felsoroltakat áttekintjük (kiderítjük), s elfogadhatónak tartja ezt az attitűdöt és gyakorlatot.
4.3. Az előzőekben leírt attitűd mellett egyes óvodákban
a végén összeadjuk, világossá válik, hogy több az olyan
tanuló, akit „integrálni” kellene, mint az olyan, aki „arra mégis folyik módszertani és szervezetfejlesztési innovációs
szolgál”, hogy „integráljon”. S ekkor már az integráció fő munka az esélyteremtés és -előmozdítás érdekében.
jelentése - hogy „nagyobb egységbe, egészbe beilleszteni, Ezeknek a programoknak az erénye, hogy az óvodapedabeolvasztani” - nem érvényesül, mivel az „integrálandó” a gógusok az innovációk kidolgozása érdekében szervezett
képzésben sajátítják el a társadalmi ismeretekre és inluzív
„nagyobb egység”.6
pedagógiára vonatkozó tudást, felismerve, hogy e nélkül
4. Az óvodapedagógusok vélekedései és tudása az inkluzív nem lehetséges az eredményes óvodapedagógia gyapedagógia esélyegyenlőséget előmozdító voltáról
korlása. Ezekben az esetekben – az óvodapedagógusok
4.1. Az esélyegyenlőség biztosításának és előmozdításá- elmondása szerint – egyéni felismerésként élték meg azt,
nak programja – mint láttunk – eredendően nem az óvodás hogy nem eléggé felkészültek a legkülönbözőbb fejlesztési
korú népesség igényeinek feltárásával indult, hanem abból igényű óvodásokból álló csoportokkal való munkához. Az
a feltételezésből, hogy az iskolai programok alkalmazása ezt az utat választó pedagógusokkal történt csoportos interváltozatlan formában megfelelő az óvodai integráció júkból leszűrhető, hogy többségük, bár ismeri a köznevelési
megteremtéséhez. Ez a választás teljes mértékben figyel- integrációs programot, azonban nem tartja megfelelőnek azt
men kívül hagyja az óvodás korú és iskoláskorú gyerekek a kisgyermekkor pedagógiájában való alkalmazásra. Többmás-más szocializációs fokát és igényét. Így megkérdője- ségük véleménye szerint a helyi kulturális és társadalmi
lezhető az oktatáspolitikai döntés szakszerűsége és hite- sajátosságok jóval erőteljesebben határozzák meg azokat
lessége, sőt a valós társadalmi változás elősegítésének a az igényeket, amelyekhez munkájuknak illeszkedni kell.
szándéka is. A gyakorlatban dolgozó pedagógusok és az
4.4. A magyarországi jó gyakorlatokat kidolgozó óvodai
oktatáspolitikai döntéshozók között nincs párbeszéd. Az programok mindegyikére jellemző, hogy az óvodapedagógusok a szaktudás és sokoldalú szakmai kompetencia bir6 Csirmaz Mátyás: Közoktatásban használt fogalmaink: az „integráció”. http://
tokában autonóm módon „cselekedtek”, amikor nekiláttak
www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=914 (Utolsó hozzáférés: 2017. május 15.)
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megvalósítani programjaikat. Ezek közül érdemes példaként bemutatni párat:
4.4.1. Például azt a programot, mely „kézzelfogható
segítséget igyekszik adni a családoknak a nevelési helyzetek megoldásában, szokásrendszerek kialakításában.
A program a gyerekekre és családjaikra irányul, a gyerekek
fejlesztése a szülők bevonásával játékosan történik, s
hatékonyan egészíti ki, pótolja a családi szocializáció
elégtelenségeit, hiányosságait. A heti rendszerességgel,
bemutatóval egybekötött szülői konzultáció lehetősége
hiánypótló kezdeményezés az óvodában. Fejlesztő jellege,
komplexitása megkérdőjelezhetetlen. Több területre fejti ki
hatását, ami a továbbfejleszthetőség alapját is adja: egy
komplex fejlődésvizsgáló képességrendszert lehet ráépíteni a szülői jó gyakorlatra a tudatos szakmai munka jegyében.”7
4.4.2. Egy másik fejlesztőprogram középpontjában „a gyermekben rejlő lehetőségek kibontakoztatása, a kreativitás
fejlesztése áll. A Pedagógiai Programban rögzítetten jelennek meg az óvodai fejlesztőprogram tevékenységei, melyek
a közösen végzett tevékenységekre helyezik a hangsúlyt,
azaz a cél a közösségépítés, az együttműködés, egymás
elfogadása, valamint a kapcsolatfelvétel, kapcsolatépítés.
A program rendkívül sokszínű, a gyermekek érdeklődésére,
a közös tevékenységre épít. A program során a szülők betekintést nyerhetnek az óvoda nevelési gyakorlatába. A jó
gyakorlat érdeme, hogy nyitott óvodaként lehetőséget ad a
szülők számára a csoportok életében való részvételre is.
Tudatosan konstruált fejlesztéssel és komplex szemlélettel
foglalkoznak a gyermekekkel, kiemelve a kreativitás fontosságát.”8

sági és társadalmi lehetőségeket nyit meg.”9
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• PALIK Szilvia: Esélyegyenlőség előmozdítása, a nevelési
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5. Záró megjegyzés
Míg Magyarországon az integráció és az esélyegyenlőség
retorikája érvényesül a köznevelés szövegeiben és gyakorlatában, addig a nemzetközi szakirodalomban a téma
kapcsán lezajlott paradigmaváltás nyomán már jóval nyitottabb elvek fogalmazódnak meg, amikor a méltányosság
fogalma kerül előtérbe, amely fogalom már az óvodai
nevelésben is érvényre kell, hogy jusson: „Az oktatási
méltányosság [equity] egy olyan oktatási környezetre vonatkozik, amelyben az egyéneknek [szüleiknek] módjukban áll,
hogy képességeik és tehetségük alapján fontoljanak meg
választási lehetőségeket és hozzanak döntéseket, s ebben
ne sztereotípiák, egyoldalú elvárások és diszkrimináció
befolyásolják őket. Az oktatási méltányosság megvalósítása bármilyen etnikai háttérrel rendelkező fiú és lány
számára lehetővé teszi, hogy fejlessze készségeit, melyek
lehetővé teszik számára, hogy produktív, cselekvőképes
polgárrá váljon. Ez az oktatási környezet nemre, etnikai
hovatartozásra és szociális státusra tekintet nélkül gazda7 Janikovszky Éva Óvoda, Hódmezővásárhely
8 Aranyalma Óvoda és Bölcsőde, Káloz

9 Radó Péter: Esélyegyenlőség és oktatáspolitika. Előadás. Országos közoktatási
konferencia, Lillafüred, 1999. http://ofi.hu/eselyegyenloseg-es-oktataspolitika
(Utolsó hozzáférés: 2017. május 8.)
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A NŐISÉG KERESÉSE BERNICZKY ÉVA
„MÉHE NÉLKÜL A BÁBA” CÍMŰ REGÉNYÉBEN
HĽADANIE ŽENSKOSTI V ROMÁNE
ÉVY BERNICZKY „BABA BEZ MATERNICE”
SEARCH FOR FEMININITY IN BERNICZKY EVA’ S
NOVEL „MIDWIFE WITHOUT WOMB”

u Fazekas Andrea, Debreceni Egyetem, Irodalomtudományok Doktori Iskola
Abstrakt: Berniczky Éva je jednou z najvýraznejších spisovateliek v súčasnej zakarpatskej maďarskej literatúre. Publikuje
poviedky od konca 90-tych rokov. Diela Evy Berniczky vznikali už za éry postmoderny, čo je zriedkavým javom v zakarpatskej maďarskej literatúra. Stredobodom jej diel nie sú sociálne problémy, ale otázky jednotlivcov, individua. Ich najvýraznejším prvkom je videnie sveta v konštantnom paradoxe. Môj príspevok skúma stvárnenie a opis ženských rolí v jej
románe s názvom „Baba bez maternice“.
Kľúčové slová: román, diár, ženskosť, ženské roly, individuum, literatúra v zakarpatského regiónu, súčasná literatúra
Abstract: Berniczky Eva is one of the most outstanding representatives writer of the Transcarpathian Hungarian contemporary literature who has been publishing mostly short stories since the late 90s. Berniczky Eva’s works were born under
the influence of postmodern trends, we can find very few such examples in the Transcarpathian Hungarian literature.
The focus is usually not on the social problems, but on individual issues. Her most distinctive style element is placing the
world into constant paradox and deep thought leaning skills.
The main subject of my lecture, in compliance with the title is the analysis of Berniczky Eva’s novel “Midwife without a
womb”. In my study, I explore the novel that appeared in 2007, in the terms of women’ roles.
Keywords: novel, diary, femininity, women’ roles, individual, Transcarpathian, contemporary, literature.

Bevezetés
Berniczky Éva írásaiban rendszerint nincs konkrét utalás
arra, hogy hol játszódik a történet, idejét pedig csak sejteni lehet, hogy valamikor a rendszerváltás küszöbén
járunk. Nincs ez másként regényében sem, ahol csak a
fülszöveg említi, hogy Kárpátaljáról van szó, valamint az
orosz szavak, a települések szláv hangzású nevei és a felidézett orosz márkanevek is ezt bizonyítják. A Kárpátalján
tett utazások és az egyes településekre érkezve érzékelhető évszázados mozdulatlanság érezhető az elbeszélő
élményvilágában. Egy olyan vidékről szól a regény, amely
eleve meghatározza az ott születők sorsát. A szereplők a világ
rendjeként fogják fel a megaláztatásokat, amelyek emberként és nőként egyaránt érik őket. A szövegben két részt
különíthetünk el: magát az ismeretlen nő egyes szám első
személyű elbeszélését, melyet nevezhetünk akár azoknak
a naplószövegeknek a magyarázatának is, melyet az elbeszélő fordít le egy könyvgyűjtő történelemtanár, Szvitelszki
megbízásából. A napló szerzője egy Alla nevű nő, akiről
nem sokat tudunk meg, többek között azt sem, hogy milyen
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nyelven írta a naplóját, és azt sem, hogy milyen másik
nyelvre fordítja le az elbeszélő.
A Méhe nélkül a bába című regény központi témái a
női test, a szülés, a meddőség, a vetélés. Az írónő műveit
egyébként a legtöbb kritika is a nőirodalom fogalomkörébe
rendeli. A regényben szintén két női sors töredékeit követhetjük nyomon. A naplóban csak események, emlékek,
hangulatok rögzítődnek, a naplót fordító-narrátor életét
is csak hiányosan, töredezetten, apró darabkák alapján
ismerhetjük meg. Ez a tematikus és egyben szerkezeti
megoldás egyrészt rámutat a fordítás problematikusságának
kérdésére, másrészt az önmagát meghatározni kívánó
identitás működésmódjára, lehetséges stratégiáira is reflektál.
Berniczky Éva művei már a posztmodern égisze alatt
születtek, amire kevés példát találunk a kárpátaljai magyar
irodalomban. A szövegei erősen lirizáltak, a próza és a líra
határán mozognak. Az írónő műveiben a középpontban általában nem a kisebbségi problémák, hanem az egyénnel
kapcsolatos kérdések állnak.

A NŐISÉG KERESÉSE BERNICZKY ÉVA „MÉHE NÉLKÜL A BÁBA” CÍMŰ REGÉNYÉBEN

Alla és fordítója
A regény női szereplői nem képesek a konvencionális női
szerepek betöltésére és nem anyaságra születtek: Odarka,
a bába elhagyta gyermekét, méhét is kioperálták, Alla folyton
elvetél, a postás Kamenyica vénkisasszony, Szvitelszki feleségét
pedig, Mokrinkát jobban érdekli a házaló postás portékája,
mint saját fiai. A narrátornak sem ajánlott több gyermeket a
világra hoznia: „bevezetés nélkül kérdezte meg, ugye nem
kívánok a régi kínlódással több gyereket kihordani. Eszembe
jutatta megint, hogy engem nem szülésre teremtett az isten.”1
A regény karakterei között az olvasás folyamán létrejön
egyfajta kapcsolatrendszer, történeteik összefolynak, a
csak fragmentumokban létező kézirat nőalakja, a fordítóelbeszélő és a történet jelenlevő és emlékképekben élő
szereplői között. Adalékként szolgál a vele kapcsolatba kerülő asszonyok misztikus, alávetettségükben is a romlottságból kiutat kereső életére. A szereplőket ugyanis olyan
erős szenvedély, megszállottság határozza meg, amely bukáshoz vezeti őket. Kiderül azonban, hogy a fordítónő sem
mentes ettől, hisz számára az írás/fordítás jelenti a romlottságot, és egyben a kiutat. A nők ugyan házasságukban
asszonyként a férfi alávetettjei, ugyanakkor romlottságuk
szabadságot biztosít számukra, függetlenednek az akaratukban gyenge, örök álomképet kergető, kapcsolatokból
idegen női bájakért kiugró, női bűbáj rabjaivá váló férfiaktól.
Az ábrázolt női karakterek ezzel párhuzamosan a romlottság
következményeitől szenvednek örökké.2
A regény főszereplőjének a fordító-narrátor tekinthető,
bár nem tudunk meg róla túl sok mindent, többek között
a nevét sem: a történelemtanár Szvitelszki megbízásából
fordítja le Alla, a rejtélyes költőnő naplószövegeit. A fordítás a narrátor számára nem csupán egy elvégzendő
munkává lett, hanem a Szvitelszkivel kötött „meddő szövetségük” önmegvalósításának fontos részévé vált, „kíváncsiságból, játékból, gyengeségből” kívánt fordítani. A
fordítás végére teljesen Alla hatása alá kerül. „Megszülte”
az ismeretlen lányt, de közben ő is átváltozott, ahogyan a
nők a szülés által, és nem tud mit kezdeni helyzetével: „ami
rajtam van, az nem az enyém. […] nincs mire lecserélnem,
és egyelőre visszaadnom sincs kinek, […]. Istenem, kinek a
szoknyájába bújtam bele már megint?”.3
Alla, a fordító-narrátor mellett a regény másik központi
alakja: ki így, ki úgy, de körülötte mindenkire hatással van,
mintha valamiféle varázslatot birtokolna, ebből a szempontból hasonlóságot mutat az anyjával, aki szintén kapcsolatban áll az összes szereplővel. Viszont ő gondosan
elrejtette magát a többiek elől. Az öreg Mirku meg is jegyezte róla, hogy mindenkiről tudott mindent. Alla oda tér
vissza, ahol született. Anyja, „a fiatal bába majdhogynem
műhibából, merő véletlenségből hozta erre a világra. Aztán,
amíg elkötötte a kislány köldökzsinórját, hosszú vékony
1 Berniczky, 2007: 108.
2 Balcsik-Tamás, 2007.
3 Uo. 199.

ujjaival gyorsan helyrehozta, amit elrontott”.4 Darabos Enikő
írja Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényének
elemzésében, amelyben szintén olykor áterotizált irodalmi
nyelvhasználattal találkozunk, és hogy ilyen módon a test
és annak érzéki tapasztalatai irodalmi műalkotássá minősülhetnek, és felhívhatnák magukra a reflektáló értelmezői figyelmet.5
Alla állandó vetélése nem véletlen, nem képes utódot
hozni a világra, mintha a romlottság olyan magas fokán
állna, ahonnan már nincs visszaút: „istenem, hányszor kell
kihevernem, hogy magam vagyok a saját gyermekem, ami
rosszabb a vérfertőzésnél, mégis el kell viselnem, hogy
megállíthatatlanul gyűlik bennem a gonoszság”6. Ezért a
természet sem engedheti meg, hogy még egy olyan nő
születhessen, mint ő. Vetélése közben álmában csúf madárnak látta magát „összetört bennem a tojás, […] úgyis
pontosan éreztem a langyos ragadós folyás vonalát, már
megint elvetéltem”7. A pszichoanalitikában elég gyakori
az álommal kapcsolatos pszichológiai elemzés, amely Alla
esetében gyermekkori traumára és az anya hiányára is
visszavezethető.
A megszülető szubjektumok
A regény „nőiségét” erősíti, hogy a metaforák többsége
a születéssel, a szüléssel asszociálódik. Erre Balcsik-Tamás
Kinga is felfigyelt, aki a regényről szóló tanulmányában
írja, hogy az írás-szülés metafora erősen szubverzíven jelenik meg a szöveg önreflexív megnyilvánulásaiban, mivel
a narrátor számára az írás éppoly undort keltően érzéki,
akár a szülés fogalma. A fiktív kéziratfordítások kommentár
nélküli beékelése folytán a fordítás teremtő folyamattá válik.
A történet karaktereinek a sorsát az elbeszélő a történetmondással csak érinteni tudja, azonban a csak az írott formában létező nőalak megismerésének vágya és a fordítás
lehetősége által motivált elbeszélő az írás révén alkotja
meg a kézirat szerzőjét. Ez ebben a formában nem más,
mint teremtés, ami egyben önmaga létrehozását is jelenti.8
A születés metaforája, mint az előbbi idézetből kiderül,
számos lehetőséget rejt magában. Az egyik asszociációja
a szerelem, amivel sokszor párosítják. Miglena Nikolcsina
írja, hogy a születés az egyik átlényegülése a másikba és a
másikon keresztül, a szerelmesek pedig a halhatatlanság
felé és egymásba egymás által jutnak el.9 A regényben egy
szereplőnél sincs szó szerelemről, kéjes vágy és vonzódás,
állati ösztön van helyette. Alla az, akinél beszélhetnénk
róla, de ő is belátja, hogy „nem való nekem a szerelem”.10
A narrátor a fordítás befejezését is a gyermekszülés
élményéhez hasonlítja: „Még néhány oldal maradt hátra,
4 Uo. 180.
5 Darabos, 2007: 312.
6 Uo. 71.
7 Uo. 115.
8 Balcsik-Tamás, i. m.
9 Nikolcsina, 2000: 137.
10 Uo. 164.
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és befejezem. Mit kezdek ezután magammal? Idő előtt kiürültem, azt hiszem. Újra és újra az jut eszembe, hogy már a
fiam születésekor is a vártnál majd két hónappal korábban
folyt el a magzatvizem. […] Meg voltam győződve arról,
abban a sárgás, kicsit ragacsos lében feloldódott a gyerekem,
s amikor a tényleges ideje eljön, akkor majd nem lesz kit
megszülnöm”.11 A fordító-narrátor azt a feminista irodalomtudományban jól ismert kijelentést teszi, amit Elaine
Showalter idézetével foglalhatnánk össze: „az irodalmi
alkotás folyamata sokkal inkább hasonló a terhességhez
(annak analógiája is), a vajúdáshoz és a szüléshez, mint a
megtermékenyítéshez”.12 Maga az írás az által válik nőivé,
hogy a szüléssel lesz azonosítható. A narrátor a fordítandó
szövegeket szülésével azonosítja, és a bábája szemén keresztül
próbálja magyarázni magát a fordítás folyamatát: „Ezért
igyekszem az ő szemével babonázni a nyílást, az elvárhatónál sokkal szélesebbre tágítani a réseket, míg meg nem
tanulom világra segíteni a természetes úton megszületni
képteleneket”.13
A szülés mellett a szüzesség elvesztése is a nőiség
sorsfordulói közé tartozik, így érthető, hogy ez is fontos
metaforája a regénynek. Nem mellesleg pedig a szülés
inverzeként is interpretálható. Az érintetlenség meghatározó jelentéssel bír, főleg egy archaikus társadalomban, a
legfontosabb erények közé tartozott. Ezzel szemben a modern kor szexuális kultúrájában a szüzesség vitatott téma
lett, ma már az sem olyan egyértelmű, hogy kit tekintünk
szűznek, és kit nem. Alla álmában a menyasszonyi ruhában
látja magát, ami a szüzesség egyik szimbóluma: „érintetlennek tűntem, mint a fehér lepelbe burkolt szemetes
tartály a sarkon”14. A napló szerzője sokszor ironikusan
ír magáról, ami az egyes idézetekből is kitűnik. Bár lehet,
hogy archaikus társadalomban, környezetben nevelkedett,
mégsem követte annak hagyományait, ártatlanságának
elvesztése sem bírt különösebb jelentőséggel számára: „vis�szaengedtem a kertünk alatt csobogó patakba, ahol egyszer régen elveszítettem a szüzességemet, s azóta nem bírom a forró fürdőt, a behatárolt vizeket, a fürdőszobákat,
talán ha emlékeznék arra, ki volt az első szeretőm, akkor
halat sütnék vacsorára”.15
A narrátor saját és Alla alakját teremti meg a fordítással,
ezért a regény másik – a címben is megjelenő – központi metaforája is a fordítás/identifikáció problémaköréhez kapcsolható. Odarka, a gyermekét évtizedekig elismerni képtelen asszony végre anyaként jelenik meg, ami egyben a
lány szimbolikus megszületése is16: „évtizedekig visszatartott
vajúdása közben felnőttem a testében, kitöltöttem a méhét,
nyálkás burka örökre rám tapadt, addig vastagodott, míg
sajátommá kérgesedett, […] mindketten megfizettük az
11 11 Uo. 87-88.
12 12 Elaine Showaltert idézi: Szabó, 2008.
13 Uo. 85.
14 Uo. 113.
15 Uo. 85.
16 Kolozsi, 2007: 99.
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utólagos árát annak, hogy pár napja váratlanul megszülethettem”.17
A narráció óhatatlanul is identitást szül. Alla naplójának
fordítása a fordító-narrátor mindennapi létét meghatározó
munka, nem csupán művészeti, hanem egzisztenciális jelentőségű. Azért érzi jól magát a szöveg világában, mert átváltozhat, feladhatja addigi létét, elveszítheti identitását,
megsemmisülhet a másik nő létrehozásával egy időben.
Az elbeszélő így elveszíti személyiségét, de éppen ezáltal
találja meg magát a fordítás végére érve, még ha nem is
változatlan formában. Az elbeszélő identitása megerősödik,
mert részben felismeri magát a „fordított” nőben, részben
pedig éppen a kettejük közötti különbségek által válik
önmaga számára láthatóvá. Miközben megírja a másikat,
voltaképpen önmagát írja meg. Egyaránt igaz ez a fordítás
és az identitásképződés működésmódjára. Ezt a hasonló
struktúrát, mozgásformát kiválóan ismeri fel a szerző, és
egy ötletes megoldással regénye szerkezeti és tematikus
alapelvévé teszi.18 Mint azt már említettem, Berniczky Éva
regénye posztmodern, ennek a korszaknak a lényege pedig,
hogy megkérdőjelezi a szubjektum önazonosságát. Ezért
az egyén identitása, azaz az egységes én általában szembekerül a posztmodern decentralizált szubjektumfelfogásával.
Viszont Szabó Szilviánál azt olvashatjuk, hogy bár a regény
szövegvilágának egyik centrális problémája a női identitás
kérdése, ennek ellenére mégsem kerül ellentmondásba
ez említett szubjektumfelfogással. Ugyanis nem az „egységes női én” rekonstrukciójára törekszik a mű, hanem egymástól különböző, mégis kapcsolatba kerülő, egymásra
ható női identitáskonstrukciók felvonultatásával igyekszik
a női jelleg összetettségét felmutatni a regény. Az egymástól
különböző, a patriarchális diskurzuson belül más-más szerepeket betöltő női szubjektumok nem kerülnek egymással
szembe, hanem a státusuk, szerepkörük másságát elfogadva létezhetnek. Ezt a multikulturalizmus esztétikájának
és a mágikus realista írásmód poétikai jegyeinek szövegbe
épülése segíti elő.
Zsadányi Edit A másik nő című könyvében a posztmodern és a feminista szubjektumfelfogás ellentmondásait
oldja fel, szerinte az önazonosság narratív módon konstruálódik.
Igazi női regény
Hogy női regényről van szó, arra már a könyv borítója
is egyértelmű utalást tesz: egy leselkedő, tágra nyílt zöld
szemű női arc látható a sötétzöld tónusú árnyak között.
A feszült figyelemről árulkodó pillantás megelőlegezi a
szöveg strukturális alaphelyzetét, azt a megkettőzöttséget,
amelyben egy nő figyel egy másikat, és erről a reflexióról
számol be saját életének eseményeivel együtt.
A regény megértéséhez – már a címből kiindulva is –
szorosan kapcsolódik a bábaság fogalmának és szimbólu17 Uo. 111.
18 Kolozsi, i. m.
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mának jelentésmezeje. A régi patriarchális rendszerben
igen kevés olyan szakma volt, amit kifejezetten nők végezhettek, de a bábaság ilyen volt. Történelmileg a bábák ezer
szállal kötődnek a társadalom egész életéhez, a születéstől
egészen a halálig, a keresztelésektől az oktatás és tanítás
elterjedéséig. 1917 ̶ 1945 között rendszeres bábaképzés
is volt Magyarországon. A II. világháború korszakváltást
jelentett a hazai szülésznőképzés terén is, megszűnt a bábaképzés, a modernizációs törekvések első jeleként pedig
megindult az addig hagyományos házi „otthonszülés” fokozatos visszaszorítása. Az 50-es és 60-as évek fordulóján a
szülések gyakorlatilag 100%-ban már egy intézményben
folytak le.19
A bába szó szláv eredetű, ahol elsősorban öregas�szonyt jelent, de jelent boszorkányt is. Ezzel teljesen azonos
magyar megfelelője is, hiszen a néphitben a boszorkányt, gonosz öregasszonyt hívták bábának (pl. vasorrú
bába). Ipolyi Arnold a babona szóból eredeztette a báb,
bába elnevezést, amely szerinte ősvallásunk elemeként
tündér minőségben gyógyító, bűvölő-bájoló lényből alakult ki szülésznő – obstetrix jelentésben és a rossz tündérből lett vasorrú bába megfelelés.20 A regényben is
többször elhangzik a „bűbájos bába” kifejezés Odarka
említése kapcsán. A női írással foglalkozó nyelvészeti és
textuális elméletek vizsgálatakor a feministák egy csoportja különös jelentőséget tulajdonít Robert Graves
irodalomtörténész egyik elméletének. Graves A fehér
istennő című könyvében nagyvonalúan áll ki amellett,
hogy létezett női nyelv a történelem előtti idők matriarchátusában, és a nemek nagy csatája után, miután megdöntötték
a matriarchátust, ez a nyelv a föld alá kényszerült, hogy
Nyugat-Európa boszorkány-gyülekezeteiben éljen tovább.
Néprajzi adatok vannak arról, hogy bizonyos kultúrákban
a nőknek saját, szigorúan egymás között használt kommunikációs csatornáik voltak. Ez természetesen nemtetszést váltott ki, hiszen a boszorkányokat is azért égették
meg, mert csak a beavatottak számára érthető tudással
és beszéddel gyanúsították őket.21 Tehát a boszorkányság
a női idegenség egyik jelképe lehet, a meg nem értett nő
megtestesítője. Metaforikusan így szoros kapcsolatban áll
a bábasággal, hiszen mindkettő csak néhány ember számára
volt elérhető, így főként a férfiak szemében volt egyfajta
irigyelt hatalom, ezért válhatott deviánssá. A bábaság
mindig meghatározó szerepet játszott a társadalom életében,
viszont az intézményesítéssel ez is elvesztette eredeti jellegét. Míg régebben lelki támaszt is nyújtott egy bába a
vajúdás során, ma már kizárólag orvosi segítséget ad.
A címszereplő bábát sem jóságos nőként ismerhetjük
meg, hanem egy megkeseredett öregasszonyként, aki
megszállottan keresi elhagyott gyermekét. Pieldner Judit
észre is veszi, hogy Odarkának hol élő, hol élettelen hússal
19 Dr. Werling, 2000: 109-12.
20 Dr. Deáky, 2003: 3.
21 Sarah B. Pomeroyt idézi: Showalter, 1994: 425.

van dolga, hiszen páros napokon bábaként a szülészeten,
páratlan napokon pedig a kolbászgyárban dolgozik, miközben
más asszonyok férjeit csábítja el.22 A lányát, Allát, születése után hagyta el, aki „anyányivá nőtt azóta, pontosan
olyan veszedelmes lehet most, mint a bába volt valaha”23.
Felnőtt gyermekét különös módszerrel keresi: a vajúdó
nők orra alá dugja saját fiatalkori fényképét, bízva abban,
hogy lánya az ő vonásait örökölte, és valaki felismeri róla.
Alla ismeretlen helyről érkezik Csornoholovára és tölt el
ott némi időt. Az öreg bakter, Mucsicska hatáskörén belül,
a falu végén lévő, forgalomból kivont vasúti szerelvény 17-es
hálókocsijában fogadta folyton változó férfi vendégeit. A
bakter bizonyos idő és kellő mennyiségű pálinka elfogyasztása után egyenesen Allával azonosította a hálókocsit. Úgy
élt a vidéken, akár egy száműzött, és naphosszat verset írt.
Miután elhagyta ezt a vidéket, ismét nyoma veszett.
Érdekes mozzanata a regénynek, hogy a „sátáni vigyorú”
bábában csak „nőisége” elveszése után ébredt fel az anyaság
utáni vágy: „nincs már neki se méhe, se melle. Tőből metszették ki belőle a gonoszságot is, véglegesen kiürült”24 –
jegyzi meg Havackóné, az iskola takarítónője Odarkáról,
amikor a narrátornak mesél róla. Mintha a vétkes és bűnös
a teste miatt lenne, mintha nőisége lenne gonoszságának
eredete. Az eltávolított szervek és az egykor elhagyott
gyermek képét metaforikusan egymásra vetíti a szöveg.
A naplóíró én is érzékeli ezt a kettősséget: „érzem magam
inkább kimetszett, erőszakkal eltávolított szervének, mint
gyerekének”.25
A földszagot árasztó bába félelmet keltő megjelenése abból
is fakad, hogy foglalkozása miatt egyfajta isteni transzcendens pozíciót tulajdonítanak neki. A Méhe nélkül a bábában
Odarka egyfajta bukott istenként interpretálható, hiszen
meddő, meg van fosztva méhétől, termékenységétől, így
teremtő erejétől is.
A bába fogalom mellett a méh jelentésének vizsgálata
is fontos. A méh jelentése antropológiai kontextusokat is
felhoz, sok ilyen kapcsolódási pont van a regényen belül is.
A feminista irodalomban is kitüntetett a szerepe. Sandra
M. Gilbert és Susan Gubar a női írást analizáló könyvükben,
a The Madwoman in the Attic-ben az irodalmi apaság metaforáját állították középpontba a következőképpen: „A patriarkális nyugati kultúrában a szöveg szerzője egy apa, egy
ősapa, egy nemzőapa, egy esztétikai patriárka, akinek a
tolla éppúgy a nemzés szerszáma, miként pénisze.” Ennek
alapján felmerül a kérdés, miszerint, ha a toll metaforikus
pénisz, milyen szervükből teremtenek a nők?” Elaine
Showalter egy kívánkozó analógiával válaszol erre: a nők
az agyukból hoznak létre szövegeket, vagy hogy a számítógép, a belsejében kódolt mikrochipjével, inputjával és
outputjával metaforikus méh.26
22 Pieldner, 2008.
23 Uo. 108.
24 Uo. 111.
25 Uo. 200.
26 Showalter, 1994: 422.
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A programadó feminista gondolkodók is nagy metaforikus jelentőséggel ruházzák fel a méhet. Hélène Cixous
A medúza nevetése című könyvében írja, hogy a nő „maga
a méh, az anya, a ringató odaadás, egyszerre a saját anyja,
gyermeke és húga”.27 Miglena Nikolcsinánál pedig azt
olvashatjuk, hogy az anyaméh az élet, amely „bedaráló
halál”-lá változik azok számára, akik nem akarnak elválni
tőle.28 Ilyen halállá változhatott Odarka méhe is, aki bár
megválik gyermekétől, de képtelen elgyászolni azt. Még
mielőtt „bedarálta” volna a bábát, eltávolították testéből.
Az ukrán nyelvben, mint Kárpátalján használatos többségi nyelvben is ott van a nő = méh metafora, mivel a matka
(матка – méh) szónak közös szótöve van a mati (мати –
anya) szóval.29 Ez a magyar–ukrán nyelvi kapcsolat egyik
bizonyítékaként is értelmezhető. Mivel a szerző kárpátaljai,
ezért ennek a szempontnak a figyelembevétele is fontos a
regény elemzésekor.
A méh nélküliség a gyermek elhagyásaként is interpretálható: „pár napja váratlanul megszülethettem, hiszen
méhe nélkül maradt az anyám, ez a nőiessége híján megroggyan szerzet”.30 Ezt megerősíti, hogy Kárpátalján gyakran használatos a méh szó a gyerekre (pl.: édes méhem =
édes gyermekem).
Allánál is kitüntetett szerepe van a méhnek, de eddig eltérő értelemben – az anyai érzést azonosítja a szerelemmel:
„mintha én hoztalak volna erre a világra, […] itt az én méhemben képzelheted el a tested magzatpózba tekeredve,
[…] mert ahogyan a többiek, te sem hiszed el anyádról, […]
hogy szeretkezett apáddal valaha”.31 Az idézet arra enged
következtetni, hogy a szerelem és a szülő-gyermek kapcsolat
érzelmi viszonylata hasonló, és ennek közös tere a méh.
A méhbe való visszavágyás természetes érzés, hiszen az
egész emberi kultúra visszavágyik a magzati helyére, egy
ősrégi egységbe való visszatérés. A magyar pszichoanalitikus
iskola megteremtője, Ferenczi Sándor 1924-es tanulmányában olvashatjuk ezt a regresszió-elméletet, mely
szerint a közösülés iránti vágy tulajdonképpen mindkét
nemnél az anyaméhbe való visszavágyás (thalasszális regresszió), de nemi szerve által ez csak a férfinak adatik meg,
míg a nőknek legfeljebb a szülés adhat kétes örömet.32 A
méhbe való visszavágyódás tényét támasztja alá az, hogy
egyes teóriák szerint koraszülöttként jövünk a világra, hiszen
születésünkkel nem válunk önállóvá.33 A szexus és a testiség
kínos tematikáját is feltárja Alla egy tabu témával: a szülők
szexusával. Alla is, bár nem ismerte, de anyja méhébe vágyik
vissza: „kívülről nem tudtam szeretni ezt a belülről oly jól
27 Cixous, 1997:365.
28 Nikolcsina, 2000: 129.
29 Мельничук, 1983:415.
30 Uo. 201.
31 Uo. 113.
32 Zsák Judit, 2009: 28.
33 Lacan is ezen a véleményen van, a következőt olvashatjuk Füzesséry Éva Lacan
és az „Apa neve” c. tanulmányában: „Az újszülött tehát testi hiánnyal indul, amely,
az idegrendszer nem teljes érettsége miatt, az állatvilág nagy részével ellentétben,
megakadályozza őt az önellátásban.”
Füzesséry, 1993: 48.
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ismert asszonyt, mindenáron visszakívánkoztam belé, arra
vágytam, bárcsak ismét elvackolódhatnék puha mélyén”34.
A pszichonalitikus irodalomtudományban a péniszirigység,
a kasztrációs komplexus és az ödipuszi fázis lettek a nőknek
a nyelvhez, a fantáziához és a kultúrához való viszonyát
meghatározó freudi koordinátáik. Lacan hatására pedig a
kasztrációt a női irodalmi és nyelvi hátrány egészére kiterjedő metaforává tágította. Ebből kifolyólag a pszichoanalitikai értelemben vett „hiányt” a nőiessel azonosítják.35
Kirekesztett nők
A Méhe nélkül a bába női szereplői közé tartozik még Szvitelszki írástudatlan felesége, Mokrinka, a férj nélküli, fiát
egyedül nevelő takarítónő, Havackóné, és a „gyümölcsfenekű” vénkisasszony, Kamenyica. Mindannyiukat, mintha
egyfajta kirekesztettség jellemezné. Közülük Szvitelszki
felesége az, akit ki lehet emelni. Ő sem a történések szempontjából, sem pedig a szereplők számára nem bír meghatározó jelentéssel, alakja mégis felülemelkedik a többi
mellékszereplőn. A szláv nyelvekben nevének jelentése
vizes, ezért nem lehet furcsa az sem, hogy a „testében az
örökkévalóságot szolgálva keringtek a nedvek”.36 Szvitelszki
nem véletlenül ítélte analfabetizmusra, mintha direkt módon
gyakorolná felette a maszkulin társadalmi elnyomást, aminek
elsődleges eszköze a nyelv. Nemcsak a betűk világától van
megfosztva, hanem a házastársáétól is. Ő nem csupán a
másik diszkurzív pozíciójába kényszerített nő, neki lehetősége sincs a diskurzusba való belépésre. Kirekesztettségét
szimbolizálja, hogy a könyvekkel teli hátsó szobát férje,
Szvitelszki elzárva tartja előle, és az agyonégetett vasalópokrócon át sem sikerül belátnia a tiltott területre, bárhogyan is kukucskál. Mokrinka nem tud koherens, önmagát
beteljesítő egységes szubjektummá válni, mivel a „világ”
befogadásához nélkülözhetetlen kódokat nem ismeri.37
A narrátor jegyzi meg, miszerint: „Féltem, ha egyszer
Szvitelszki hátulról átölelné, letörné asszonya száraz gubófejét”.38 A „száraz gubófej” kifejezés a tudatlanságra való
asszociációt hordozza magában. Szvitelszki azért nem tanította meg írni és olvasni feleségét, hogy így óvja könyveit a
hozzá nem értő szemektől. Mokrinka pedig meg sem kérdőjelezve férje akaratát engedelmeskedik neki mindenben.
Neveli közös gyermekeiket, de azokkal is csak annyira törődik,
amennyire szükséges, így ő sem anyának termett, ahogyan a regény többi szereplője sem.
Szvitelszki „szánt szándékkal küldte a napra analfabéta
feleségét, szívatta ki maradéktalanul a színeit, tette kifakulttá, észrevétlenné, hagyta, hadd uralja el a végletekig a
terméketlen sivárság. Minden lehetőséget felkínált ahhoz,
hogy a képzeletbeli asszony saját színeivel írhassa felül a
34 Uo. 201.
35 Showalter, i.m. 426.
36 Uo. 13.
37 Szabó, i.m.
38 Uo. 28.
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létezőt”39 – az egyik nő a másikra íródik. Ott talált rá a titkos
nőre, ahonnan a létezőt hozta, ugyanis Mokrinka szülői
házában lel rá a titkos vágyának tárgyát képező naplószövegekre.
Van valaki, aki a regénybeli asszonyokat összeköti, s az
nem más, mint aki olykor élet-halál ura lehet. A „bűbájos
bába” mintha a többi szereplő felett állna, s a nők az ő
alakváltozatai lennének. Mintha az összes gonoszság és
romlottság belőle lenne eredeztethető. Allát ő teremtette,
belőle való és a narrátornak is különös viszonya van vele.
Pieldner Judit arra lesz figyelmes, hogy a fordítóban is ott
van Odarka nyoma, beleivódott annak tekintete: „lámpaként
világított belém az átkozott [...] magamban hordom Odarka
kegyetlen melegét”.40 Mokrinka lehetne az ő egyik vizes
változata, aki annak a férfinek a felesége, akit ő elcsábított,
Alla megteremtésével pedig bármikor elveheti az ő férjét is.
A regény végén összeállni látszanak a dolgok: Alla tudja,
hogy az anyja keresi őt, és hogy Szvitelszki is rá szeretne
találni: „ahogyan ő rám talált, eljut hozzám végre az a férfi,
akinek az apját ő csábította el”.41
A naplószöveg és annak fordítása alkotja a regény egyik
pólusát. Láthattuk azt, hogy a narrátor Alla szövegeinek
fordítása alatt maga is megváltozik. Ez erősen utalhat a
fordítás–szülés metaforikusságára, hiszen összefüggésbe
hozható azzal, hogy a szülés után a nők mennyire megváltoznak. A regény másik pólusa Odarka, a bába emblematikus figurája, aki összeköti a regénybeli asszonyok sorsát.
Ő segíti világra gyermekeiket, miközben önmaga méhe
nélkül marad. A méhnélkülisége több értelmet hordoz
magában, hiszen a gyermeke elhagyásával és a terméketlenségével is interpretálható.
Berniczky Éva írásmódja hasonló Cixous stílusához.
A híres francia feminista filozófus művéről írja Zsák Judit
a tanulmányában, hogy a női szubjektum leírására használt
metonímiái, allegóriái, rímei, alliterációi és szójátékai, a
pókhálószerűen egymásba fonódó történetek folyamatos
mozgásban tartják a szöveget, s felszabadítják a nyelvet
a rárakódott jelentés merevségétől.42 Ha be kéne bizonyítani, melyek a női írás jellemző vonásai, akkor az előbbi
idézetben leírt jellemzőkkel tudnánk legjobban alátámasztani. S kétségtelen, hogy Berniczky is ezekkel a nyelvi
fordulatokkal írja műveit. A Méhe nélkül a bába című regény
pedig egy olyan látásmódot tár elénk, amely jellemzően
női pozícióból táplálkozik.
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A ROMA DIÁKOK OKTATÁSÁNAK JELLEGZETESSÉGEI
ŠPECIÁLNE OTÁZKY VZDELÁVANIA RÓMSKYCH ŽIAKOV
SPECIAL QUESTIONS IN EDUCATION OF ROMA STUDENTS

u Sipos László, doktorandusz hallgató, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra
Abstrakt: V súčasnosti je veľmi citlivá otázka rómskeho vzdelávania, čo má tiež vplyv aj na iné oblasti, ako sociálna či
politická situácia Rómov a tiež to vplýva na vzťahy medzi majoritnou väčšinou a rómskou menšinou. Aby toho nebolo
málo, niektoré politické subjekty toto všetko využívajú ako politické témy. Za posledných 30 rokov sa rómske kultúrnointelektuálne fóra moc veľmi nevyvíjali, takže je logické, že sociálna integrácia k dnešnému dňu nie je vyriešená. V tejto
prednáške sa snažím predstaviť hlavne situáciu Rómov na Slovensku v oblasti vzdelávania. V tejto štúdii sa venujem
viacerým segmentom tejto problematiky. Zaujímavé je hlavne pozadie problémov rómskych detí (socializácia, jazykové
problémy, sociálna situácia, nedostatok motivácie k učeniu, vzťah rodičov ku škole a vzdelaniu, nedostatok pedagogickej
praxe), ktoré spôsobujú neúspechy Rómov vo vzdelávaní. Ďalej som tiež hľadal odpovede na otázky, čo okrem ťažkej
jazykovej a sociálnej situácie prispieva k neúspechu rómskych žiakov.
Kľúčové slová: vzdelávanie Rómov, špeciálny prístup, školstvo
Abstract: Currently, the very sensitive issue of Roma education is also affecting other issues as the social, political situation
of the Roma, and it also affects the relationship between the majority and Roma minority. Moreover, there are several
political entities that using the “Roma question” for political pursposes. In the last 30 years, the Roma cultural intellectual forums have not developed much, so it is clear, that social integration is not resolved until now. In this study I mainly
try to introduce the situation of the Roma minority in Slovakia in the field of education. I focus on multiple segments of
this problem with each party. Interesting is the background of the problems of Roma children (family socialization, language
problems, social situation, lack of motivation to learn, parents’ relationship to school and education, lack of pedagogical
practice) causing Roma´s failures in education. I also search for answers to questions which, in addition to the difficult
linguistic and social situation, contribute to the failure of Roma pupils.
Key words: Roma education, Roma students, education system

Bevezetés
ruházatot és tananyagokat, utazást stb. se tudják maguknak
A szlovák közoktatás jelenleg egyik legkényesebb pontja biztosítani.
a romák helyzete, ami oktatáson kívüli területeket, vagyis
A romák oktatásánál szélesebb problémavilággal kell
a romák társadalmi és politikai helyzetét is érinti, továbbá szembesülni, figyelembe kell venni azt a sajátos problémaa többség-kisebbség viszonyára is hatással van. A helyzetet hátteret (családi szocializáció, nyelvi hátrány, szociális helyzet,
súlyosbítja, hogy az országon belül egyes politikai körök a tanulási motiváció hiánya, hátrányos megkülönböztetés,
cigány kisebbséggel kapcsolatos hiányosságokat kívánják a szülők kapcsolata az iskolához és az iskolázottsághoz,
ürügyként használni saját nemzetiségi politikájukban.
pedagógiai gyakorlat hiánya), amely előidézi a roma gyeAz elmúlt harminc évben a cigányság kulturális-intel- rekek iskolai eredménytelenségének gyakori előfordulását
lektuális fórumai nem sokat fejlődtek, nem csoda, hogy (1. táblázat)
a társadalmi beilleszkedésük a mai napig megoldatlan.
A cigányság alcsoportjai közötti feszültségek pedig tovább 1.1. Nyelvi hátrány
súlyosbítják ezt az állapotot.
Az oktatási rendszerben jelentős hátráltató tényezőnek
Az oktatási rendszer alapvető változtatása nélkül a roma számít az adott roma népesség nyelvhasználata. Ez a nyelvi
gyerekek továbbra is képzetlenek maradnak.
hátrány nyilván csak azokra a roma gyerekekre vonatkozik,
A probléma szociális természetű, mivel olyan jelentős akik nem teljesen integrálódtak a társadalomba, és az állammértékű a szegénység a roma népesség meghatározó kö- nyelvet sem ismerik, vagy történetesen kétnyelvűek (rorében, hogy gyakran az alapvető iskoláztatáshoz szükséges manes-szlovák illetve romanes-magyar), de kétnyelvűségük
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1. táblázat: Marginalizált romákról szóló regionális felmérés, 2011, UNDP / Világbank

Ezért maguk a romák részéről is kétséges az anyanyelellenére sem rendelkeznek az iskolakezdéshez szükséges
szókinccsel. Az ország déli és keleti határvidékein vannak vükön való oktatás, a tény, hogy nincs is rá nagy igényük
romák, akik háromnyelvűek (romanes, szlovák, magyar még inkább megnehezíti a tárgyalt problémakört, és megvagy romanes és ukrán vagy rutén). Ennek következménye, oldáshoz sehogy se vezet (Vašečka, 2003: 47─49).
Így nem marad más választásuk, csakis a többséghez
hogy a gyerekek ugyan jól beszélik a többségi oktatás nyelvét,
de gyakran nyelvi nehézségeik vannak amiatt, hogy egyik való hasonulás és az államnyelv elsajátítása, ami véleményelvet sem beszélik tökéletesen (Mayer, 2003:60-61). nyem szerint csakis pozitív vátozást hozhat oktatásukat illeVagyis beszélik a többségi oktatás nyelvét, de bizonyára tően, mivel maga a roma nyelven való oktatás és az ezzel
gyengébben, mint azok a szlovák gyerekek, akik szlovák összefüggő kulturális hátrány csak determinálja a roma
vagy magyar anyanyelvűek. A roma anyanyelvű gyerekek gyermekek iskolai teljesítményét, és akadályozza annak
iskolai helyzete rejtett problémának látszik, mert nagyon optimális fejlődését.
ritkán tesznek róla említést.
Lemaradásuk mértéke akkor tűnik igazán nagynak, ha 1.2. Kirekesztés
figyelembe vesszük, hogy még a magyar, illetve szlovák Az oktatási intézményekben az ösztönös vagy tudatos kireanyanyelvű roma tanulók is problémákkal küzdenek. kesztés leggyakoribb lehetséges módszerei a következők
A roma gyerekek a magyar vagy szlovák nyelvnek csak lehetnek:
− szegregációs képzés azonos iskolán belül különböző
olyan dialektusait ismerik és használják, melyeket tanáraik
nem értenek, és a többség által nem elfogadottak (Prykril E.). osztályokban,
− településen belüli elkülönítés,
Statisztikai adatok állnak rendelkezésre arról, hogy szlo− a roma tanulók speciális iskolákba való kiszorításával
vákiai romák, mégpedig azok, akik nem asszimilálódtak a
többségi társadalomba, kb. 70 százaléka használja a roma Jelen vannak azonban egészen kezdetlenes formái is a
nyelvet, mint anyanyelvet. Ám ennek ellenére az 1994-ben szegregációnak:
− külön étkeztetés,
a statisztikai hivatal által végzett „Romák 1994-ben” című
− külön szünetek,
felmérés eredménye a roma nyelv oktatásban való haszná− és külön evőeszközök a menzán
lata ellen érvel. A felmérés megállapítása szerint a romák
A felsorolt elkülönítési formák felett az iskola vezetése,
véleménye a roma nyelv használatáról inkább negatív.
Az említett kutatás alapján a roma válaszadók 11 száza- valamint a fenntartó önkormányzatok rendszerint szemet
léka vélekedett úgy, hogy azt szeretné, ha az alapiskolában hunynak, mintha mi sem történne. Ezáltal hatalmas elkülöaz összes tantárgyat roma nyelven tanítanák, 33 százaléka nítési nyomás nehezedik a roma diákokra, ami ellen prócsak néhány tantárgy roma nyelven való tanítása mellett bálnak, de esélyük sincs védekezni, míg a jogvédő szerfoglalt állást, és 45 százalék úgy gondolta, hogy egyetlen vezetek közbe nem lépnek. Az egyik nemzetközi jogvédő
szervezet 2006 óta kíséri figyelemmel a szlovákiai romák
tantárgyat sem kéne roma nyelven oktatni.
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helyzetét, majd rendszeresen jelentéseket készít a szlovákiai állapotáról.
Leginkább azt nehezményezik, hogy a roma gyerekeket
gyakran erővel és válogatás nélkül kényszerítik gyengébb
képességű gyerekek számára létrehozott osztályokba. A jelentéseikből kitűnik az is, hogy a roma gyerekeknek nyújtott
oktatás sok esetben nem azonos a többi tanulónak nyújtott
oktatás színvonalával.
Minden évfolyamban több osztályt indítanak. A gyakorlatban az iskola vezetése szülői nyomásra (is) az iskolai
eredmények alapján sorolja osztályokba a gyerekeket.
A roma gyerekeket szinte kizárólag a leggyengébb osztályba
helyezik, annak ellenére, hogy teljesítményük ezt nem
mindig igazolja. Így nemcsak etnikai alapú elkülönítés valósul
meg, hanem a „rossz tanuló”, gyenge képességű címkét is
megkapják a roma gyerekek (Mayer, 2003:62─63).

végzettségének szintje tükrözi az oktatási folyamat eddigi
eredményét, ami nagyban befolyásolja életszínvonalukat,
gazdasági és társadalmi fejlődésüket az élet minden területén.
A romák életminősége és társadalmi helyzetének javítása
az iskolai végzettségüktől is függ. A rendszerváltás előtti
időszakhoz képest (3. táblázat) ma több roma végzi el az
általános iskolát, tanul érettségit adó középiskolában és
kerül be a felsőoktatásba, de a többségi társadalom és a
romák közötti távolság semmit sem csökkent az elmúlt húsz
évben.
Ahhoz, hogy a romák iskolai végzettségét emelni tudjuk,
az oktatási rendszernek szüksége van olyan tartalmi formák
és módszerek feltételeinek megteremtésére, amelyek figyelembe veszik a roma kisebbség sajátosságait.
Ami leginkább befolyásolja az alacsony iskolai végzettségüket és gátolja történelmi fejlődésüket, az az etnikumon

2. táblázat: Szlovákia 2011-es népszámlálási adatai (oktatás)

2. A szlovákiai roma diákok iskolai végzettségének színvonala
A népszámlálási adatok szerint alapfokú végzettséggel
1477 roma fiatal rendelkezik (2. táblázat), ami a 107 200-as
létszámú, magukat romának valló lakosság 13,77%-a.
Szakközépiskolát 2011-ben csupán 68 roma gyerek fejezett
be. Gimnáziumban 14, konzervatóriumban pusztán 1 roma
származású diák végzett. Szlovákiai egyetemen, főiskolán
2011-ben roma fiatal nem diplomázott, ez derül ki a 2011-es
felmérésből. A szegregált településeken élő romák közt
van a legtöbb műveletlen és írástudatlan. A roma telepeken
épp ezért élvez elsőbbséget az alapszintű műveltségre
való törekvés (2011, Szlovák Statisztikai Hivatal).
A statisztikai eredményeket vizsgálva ki kell hangsúlyozni
azt a tényt, és a statisztikai hivatal is erre hívja fel nagyon
sokszor a figyelmünket, hogy a statisztikai és a valós iskolai
végzettség adatai nagyban eltérhetnek. A romák iskolai
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belüli értékek, köztük az oktatás fontosságának szubjektív
értelmezése, mivel jelenlegi életstratégiájuk elsősorban
csak a túlélésre összpontosul.
Az iskoláknak, illetve az iskolarendszernek meg kell változtatnia a romák hátrányos képzési struktúráját. Gyakorlatban bebizonyosodott, hogy megfelelő pedagógiai
hozzáállással, a roma tanulók képesek nagyon jó eredményeket elérni.
„Megfelelő körülmények között a legtöbb gyerek esélyt
kap arra, hogy megközelítse a szellemi fejlődés normális
szintjének elérését” (Rigová, 2003).
A pozitív változásokat leginkább a roma problematikában
tájékozott iskolákban és a megfelelően képzett tanárokban
látom. De sajnos a rendszerváltás után húsz évvel sem változott sokat a szlovák oktatási rendszer, mert még mindig nem
elég felkészült a romák oktatási sajátosságaira, továbbra is
érzékelni lehet az iskola világában megjelenő diszkriminatív
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Iskolai végzettség

1991

Alapiskolai végzettség

32

(beleértve mindazokat, akik nem végezték el)

2001

43 %

931

40

45,40%

831

Inasiskolai végzettség (érettségi nélkül)

3468

4,57%

5 925

6,59%

Szakiskolai végzettség

260

0,35%

1017

1,14%

Teljes középiskolai végzettség:

363

0,48%

1088

1,20%

Inasiskola

57

378

Szakközép

239

508

Általános

67

202

Fels fokú végzettség

56

0,07%

174

0,19%

Iskolai végzettség nélkül

4579

6,05%

1963

2,18%

Végzettségi adatok nélkül

1287

1,69%

2204

2,46%

gyerekek 16 –éves korig

32

43,35%

36

40,84%

858
Összesen

75
802

718
100%

89

100%

920

3. táblázat: A roma tanulók iskolai végzettségének összehasonlítása (1991 - 2011)

tendenciákat, szegregált iskolák és osztályok jelenlétét,
melyek megakadályozzák a kölcsönös megismerés esélyét,
a különbségek megértését és a probléma megoldásának
előmozdítását.
A Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute) képviselőinek 2001-es jelentése, amit az EU intézményei számára készítettek, felhívja a figyelmet a roma diákok iskolarendszerbeli kirekesztésének számos formájára:
− az iskolavezetés diszkriminatív hozzáállására,
− továbbá az oktatási rendszer készítői figyelmen kívül
hagyják sok roma gyermek nyelvi, kulturális és társadalmi
helyzetének különbségeit
− valamint a roma gyerekek értelmi fogyatékosok számára
fenntartott iskolákba való áthelyezését.
A Nyitott Társadalomért Alapítvány (Open Society Institute, OSF) jelentése többek közt a szlovák kormányt is erősen
bírálja, a roma gyerekek számára létrehozott speciális osztályok és az anyanyelvhasználat jogérvényesítésének megvonása miatt, amit az emberi jogok egyetemes nyilatkozata
és a szlovák alkotmány egyértelműen tilt.
Az anyanyelv használatához és az anyanyelvi oktatáshoz

való jog a legalapvetőbb jogok egyike közé tartozik.
A tapasztalat sajnos ennek ellenkezőjét mutatja, mert
Szlovákia és a többi posztkommunista ország egyik legnagyobb problémája, véleményem szerint a roma gyerekek
oktatáshoz való hozzáférésének eltérései.
Az általam tanulmányozott felmérések és szakirodalom
is azt mutatják, hogy a roma gyerekek esélyegyenlőtlenségére a következő tényezők vannak hatással:
• A tantervek és a tanítási módszerek főleg a többségi
lakosság értékeit és elvárásait tükrözik.
• A tanárok nincsenek felkészülve arra, hogy megbirkózzanak egy multikulturális osztályban való oktatással.
• A roma gyerekek nem elég felkészültek, hogy megértsék
a tanárok hivatalos nyelven történő utasításait, és nem
rendelkeznek az oktatásra összpontosító pozitív példákkal.
• Az iskolák a romák lakta faluktól, településektől néha
nagyon távol találhatók, ami a roma családok számára, tekintve alacsony társadalmi és gazdasági státuszukat nagy
akadályt jelent (lásd 4. táblázat).
A roma tanulók hagyományos iskolai oktatásának sikertelensége miatt, jelentős változásokra van szükség a jelenlegi
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4. táblázat: Regionális összefoglalás azokról a romákról, akiknek nincs hozzáférése az oktatási szolgáltatásokhoz 2008. augusztus 31-ig feltérképezett helyzet

5. táblázat: Roma népesség végzettsége %: Szlovákiai helyzetelemzés
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iskolarendszerben. A legfontosabb lépés az, hogy mindenki
számára javítsák az oktatáshoz való hozzáférést. A Roma
Human Development Project kutatásainak eredményei
megerősítették, hogy a romák nem akarnak semmilyen
módon elszigetelten élni a többségi társadalomtól, sőt azt
szeretnék, ha gyermekeik ugyanabba az iskolába járnának,
mint a nem roma gyerekek, nem akarják, hogy a gyermekeiket bármilyen módon kizárják az oktatási rendszerből.
Mert csakis így lesz egyenlő az oktatáshoz való hozzáférés
Szlovákia minden polgára számára. Maga az Alkotmány
(1992) mindenki számára biztosítja az oktatáshoz való jogot
(42. cikk), tekintet nélkül nemre, fajra, bőrszínre, vallásra
stb. (Az SZK Alkotmánya cikk. 12. 2. Bekezdés, Petőcz, Tóth,
2009: 18-19).
Az egész oktatási rendszernek minőségi változáson kell
átesnie az oktatás nagyobb egyetemessége felé, hogy képes
legyen rugalmasan reagálni a munkaerő-piaci követelményekre.
Az iskola alapvető célja a cigány tanulókkal kapcsolatosan
az, hogy a gyermekek olyan fejlesztésben részesüljenek,
amely segíti társadalmi integrációjukat, fejleszti és erősíti identitástudatukat, és az alapfokú iskolai bizonyítvány
megszerzése után kellő továbbtanulási eséllyel bocsátja őket
útjukra.
Szlovákia ezt 1991-ben olyan kormányzati programban
fogadta el, amely a romák iskolázási helyzetének javítását
tűzte ki célul. Akkori becslések szerint a roma gyermekek
mintegy 70%-a speciális (kisegítő) iskolában tanult. Évente
mintegy 30 fiatal érettségizett, a felsőoktatásban pedig
egyáltalán nem volt roma hallgató. A mai adatok szerint
sokat javultak a romák oktatási mutatói, de még mindig
nem mondhatóak optimálisnak (5. táblázat).
3. A nevelési-oktatási intézmények és a cigány családok
közötti ellentétek
Az ellentétek már az óvodakezdéssel, az óvodába járás idejének mennyiségével, vagyis a gyakori hiányzásokkal kezdődnek, mivel ahhoz, hogy sikeres iskolai előmenetellel
rendelkezzenek, legkevesebb hároméves óvodai nevelésre
lenne szükségük. Mindennek ellenére a roma gyerekek
többsége átlagban csak egy évet tölt az óvodában, s még
ekkor is rendszertelenül látogatja azt.
Sokan közülük nem töltenek el annyi időt az óvodában,
hogy az iskolakezdéshez szükséges ismeretekre szert tudjanak tenni. Ahogy a fentiekben már feltüntettem, ennek
egyik oka az iskola és az óvoda közti szociális és kulturális
különbségek.
A roma szülők nem tartják fontosnak gyerekeik óvodáztatását, mivel saját felfogásuk szerint a gyermek nevelése
csakis a család dolga. Továbbá nem éreznek nagy bizalmat
az óvodával szemben, féltik gyermekeiket, hiszen azok
nem szeretik az óvodát, merthogy ellentétben az óvodával
otthon azt tehetik, amihez kedvük van, és nem ütköznek
folyamatosan szabályokba, és nem találkoznak olyan felada-

tokkal, melyek teljesítésére nem képesek, s ezáltal az óvoda
a folyamatos kudarcot jelenti számukra.
Mindemellett nem elhanyagolandó, hogy a roma családok közt rendkívül magas a rossz szociális körülmények
közt élők száma, ezért képtelenek az óvodába járáshoz
szükséges anyagi javak előteremtésére. A roma családok
alacsony szociális helyzete szorosan összefügg azzal a tén�nyel, hogy a roma családok gyakran olyan településen
élnek, ahol egyáltalán nincs óvoda, vagy mindössze rosszul
felszerelt, alacsony képesítésű nevelőket foglalkoztató
óvodák várják a gyermekeket (Fiáth, 2002a).
Az óvodában felvetődő problémák tekintetében a roma
gyermekek fejlődésük során sajátos integrácós folyamatokon mennek át, s e sajátosságok negatívumként kezelése
további ellentéteket eredményez (Fiáth, 2002b).
Az első ilyen jellegű különbség, ami az iskolakezdés
szempontjából súlyos nehézségekhez vezethet, hogy a
romák életére nem jellemző a szigorú időbeosztás, nem
szokták meg az állandó napirend követését, vagyis teljesen
másképp kezelik az időt, mint a nem roma családok.
Egy ilyen családi közegben felnövő (előzőleg az óvodát
nem látogató) roma kisgyermek számára hatalmas gondot
jelent az iskolai időbeosztáshoz, a tanórák kötött rendjéhez
való igazodás. Gondot jelent ezenkívül az is, hogy a roma
családok körében támogatott gyermeknevelésről szóló
elképzelés, a gyermek „szabadságáról” szól, mármint azt
csinálhat, amit akar, valamint meg kell neki adni mindent,
amit kér. Ez az „egyedi gondoskodás” viszont oda vezet,
hogy a gyermekben nem alakul ki elfogadható iskolai teljesítményekhez szükséges önkontroll, és mire a felső tagozatra kerülnek agresszívvá, kezelhetetlenné válnak.
A helyzeten csak ront az a tény, hogy a cigány közösségekben a gyerekek életéből kimarad a serdülőkor.
A gyerekkorból való kilépés után felnőtt problémákkal (pl.:
házastársválasztás) találják szemben magukat, s ez egyfajta
szerepkonfliktushoz vezet, vagyis úgynevezett túlterhelést okoz. A személy környezete által túl sok kötelezettségnek van kitéve, így nem tud megfelelni mindegyiknek, és
szerepei között konfliktus lép fel.
A gyermeknek nehéz egyszerre megfelelni az iskola és a
szülő elvárásainak, ugyanis nem tudja kezelni a helyzetet,
hogy otthon felnőttként kezelik, de az iskolában még mindig
gyerekként néznek rá, s ebből adódóan a tanár tiszteletére
is képtelen.
A roma családok és az oktatási intézmények közti feszültség egyik fő forrása a nevelési célokról, nevelési feladatok
megosztásáról való eltérő nézetek (Forray–Hegedűs, 2003).
A nevelési-oktatási intézmények elsődleges feladatuknak
tartják a gyerekek életre való felkészítését, aminek érdekében
fontos nevelési feladatokat vesznek át a szülőtől, de e feladatok teljesítésének érdekében egyfajta együttműködést,
segítséget is elvárnak tőlük.
A roma szülők viszont ezzel ellentétben nem szánnak
más szerepet az iskolának, pusztán olyan alapvető dolgok
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megtanítását, mint az írás és az olvasás. Saját értelmezésük,
felfogásuk szerint az igazi élet az iskola falain kívül zajlik,
így a család az egyedüli intézmény, amely előkészítheti a
gyermeket az életre, sőt ha úgy adódik, tanítási időben is
megszabhatja, mit csináljon a gyermek (pl.: kistestvérre
vigyáz).
A helyzet komolyságát jelzi, hogy sok szülő csak azért
íratja iskolába gyermekét, mert fél az esetleges szankcióktól. Számtalan probléma adódik abból, hogy a roma
családok és a pedagógusok nem ismerik egymást, ezáltal
kölcsönös bizalmatlanság jellemzi kapcsolatukat, s ez a
nagyon ritka és zavaros kapcsolattartás következményeire
vezethető vissza (Havas–Kemény–Liskó, 2002).
Kutatások kimutatták, hogy sokkal több probléma van
azon gyermekek tanulása kapcsán, akik szülei nincsenek
napi kapcsolatban az oktatási intézménnyel, mint azokéval,
akik szüleit és tanárait folyamatos egymás közötti kommunikáció jellemzi.
Az oktatási intézmények nem képesek a roma lakosság
sajátos kultúrájából adódó, a normától eltérő viselkedési

formák tolerálására. Az effajta elutasítás eredményeképp
a cigány családokból nagyobb indulatokat vált ki, ha gyermeküket bármilyen gyanított vagy valós sérelem éri, arról
nem is beszélve, hogy az olyan esetek száma, mikor a roma
szülő a gyerekkel szemben a tanárnak adott volna igazat,
minimális. Sokszor hajlamosak erőszakos módon fellépni a
tanárokkal, így a tanárok nemcsak bizalmatlanokká válnak
a szülővel szemben, de félnek is tőlük.
De nyilvánvalóan az éremnek két oldala van. Mert vannak
pedagógusok, akik előítéletekkel vannak a roma tanulókkal
szemben, és előítéletüket nem titkolják. Ennek következtében alakulnak ki olyan konfliktushelyzetek, amikor a
roma szülőt nem engedik be az oktatási intézménybe, ami
nem mondható megoldásnak, mi több, csak tovább rontja
a szülő és az iskola közötti ellentéteket.
A helyzetet csak tovább nehezíti a roma lakosság rossz
szociális helyzete és az, hogy az ország marginalizált területein élnek, ott, ahol rosszul felszereltek az oktatási intézmények, és az alacsony végzettségű tanárokat foglalkoztató
iskolák száma magas (Forray-Hegedűs, 2003).
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Hátrányos helyzet diákok hiányzásai
6. táblázat: Az egyes megyék összes és hátrányos helyzetű diákjának iskolai hiányzásai,
Módszertani Pedagógiai Központ, Pozsony, MPC─2005.
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7. táblázat: Szlovákia hátrányos helyzetű diákjainak hiányzásai (%), MPC ─ 2005

A roma szülők hátrányos anyagi helyzetük következtében
képtelenek az iskolával járó költségek fizetésére, valamint
a lakás zsúfoltsága, a berendezési tárgyak szűkössége, a
tankönyvek hiánya az otthoni tanulást képtelenséggé teszi.
Ezekben a térségekben az önkormányzat nem tud teljes
mértékben segíteni a rászoruló családokon, és a többség
rossz higiéniai körülmények közt él, s jellemző rájuk az
alultápláltság. Ezek a gyerekek nem indulnak egyforma
esélyekkel, és épp ez az oka a roma diákok sok hiányzásának (6−7. táblázat), így pedig az iskolának sincs esélye
a szóbanforgó tanulók felzárkóztatásra, valamint az éhező
gyermeket nem könnyű rávenni, hogy a tanulásra koncentráljon.
De nemcsak a hátrányos szociális helyzet alakíthatja negatívan a roma tanulók iskolai pályafutásának alakulását.
Ugyanilyen tényező lehet a tanár-diák kapcsolat is, mert
jelentős gondot okoz, hogy a tanárok nem ismerve az eltérő etnikai és kulturális sajátosságokkal rendelkező roma
gyerekeket, nem alkalmasak azok nevelésére, oktatására.
Nem tudják kezelni az osztályokon belüli konfliktusokat roma és nem roma gyerekek között, nem értik meg a
roma gyerekek közléseit, illetve ők sem tudják magukat
megértetni a roma tanulókkal. Ez a állandó kommunikációs
szakadék vezet a gyermekek magatartásának korlátozhatatlanságához, továbbá ahhoz, hogy a gyerekek gyakran unatkoznak az órákon vagy nem működnek együtt a tanárral.
Az eddig felsorakoztatott roma kisebbségre jellemző ismertetőjegyek előítéleteket szülnek a többségi társadalomban
a roma lakossággal szemben, és ez a sztereotípia hátrányos
megkülönböztetéshez vezet.
Az oktatási intézmények elutasító és kirekesztő légköre
kihat a roma gyerekek tanulmányi eredményeire, és sokszor
szorongást idéz náluk elő. Nagyon szomorú, hogy gyakran
maguk a pedagógusok sem mentesek az előítéletektől, mert

ezzel nagyban hozzájárulnak a cigány gyerekek kortárs csoportokból való kirekesztéséhez.
Hozzáértő pedagógiai közbelépés nélkül a kirekesztés
a roma gyerekek szegregációjáig fajul. Így az alacsonyabb
teljesítményi szinvonalat elváró, párhuzamosan alacsonyabb oktatási szintet biztosító homogén cigányosztályok
jönnek létre, ahol a roma gyerekeket semmi sem motiválja
arra, hogy jól teljesítsenek, vagyis felemelkedési esélyük
jelentősen romlik, csaknem lehetetlenné válik.
Szlovákia oktatási stratégiái a romákkal szemben
Szlovákiában a gyerekek oktatása kapcsán nem beszélhetünk megfontolt kormányzati programokról. Szlovákiai
roma oktatási politikáját két stratégia jellemezte az elmúlt
évtizedekben:
1. Szisztematikus, a roma szervezetekkel együttműködő
stratégia
2. Ad hoc, paternalisztikus intézkedések
A kilencvenes évek elején leginkább az első stratégia
működött, abban az időben nagyon sok policy-paper és
intézkedéscsomag született. Az egyik ilyen intézkedés volt
a nulladik osztály intézménye is. A második stratégiát a
Mečiar kormány dolgozta ki, többnyire ad hoc intézkedéseket hozott, miközben a szisztematikus stratégiákat eltörölte.
Majd a szlovák kormány 1999-2000-ben kidolgozott két
stratégiát, amelyek nemigen fogalmaztak meg konkrét
koncepciót és cselekvési tervet:
Az „I. Stratégia“ 1999-ben leszögezi, hogy a roma gyerekek
oktatása prioritást kell, hogy élvezzen, mivel záloga a kérdés
hosszú távú megoldásának. A dokumentum csak néhány
konkrétumot említ meg. Köztük az iskolai előkészítés bevezetését, és a nulladik osztály továbbvitelét. Továbbá a kassai
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gatását. Ezeket az intézkedéseket nem előzte meg semmi- • MAYER JÓZSEF 2003. Esélyt teremtő iskolák. Iskolai töreklyen kutatás, tanulmány, amely a roma közösség igényeire, vések a hátrányos helyzetűek tanulási kudarcainak leküzvéleményére vonatkozott volna, és a program sikerét segí- désére. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. 60-63.p
tette volna.
• PRIKRYL EDINA: A cigány családok konfliktusa az óvodával
és az iskolával.
A „II. Stratégia”, amelyben a kormány megfogalmazta, http://www.bnaibrith.hu/tanulmanyok/14bbbp.pdf
hogy az oktatási rendszer egészét kell átalakítani úgy, hogy • VAŠEČKA, MICHAL 2003. A roma kisebbség szlovákiában.
a roma gyerekeket a nem romákkal hasonló teljesítményre In Hodossy gyula (összeáll.): A szlová-kiai iskolarendszer 3.
tegye képessé. A stratégia három területet jelöl meg:
dunaszerdahely, Lilium Aurum, 46–52. p.
→ Számtalan kutatóintézetet és egyetemet bíz meg, • VAŠEČKA, MICHAL 2003. A Szlovákiai iskolarendszer 3.
hogy térképezzék fel a jelenlegi helyzetet és a problémák Lilium Aurum. ISBN:80–8062–187-X, 2003:47. – 49.p.
okait.
• PETŐCZ, KÁLMÁN ─ TÓTH, KÁROLY 2009. A Szlovákiában
→ Felhívja a civil szervezeteket a kormánnyal való együtt- élő nemzeti kisebbségek jogi helyzete. 2009:18–19.
működésre.
→ Ígéretet tett, hogy egy hosszú távú roma kisebbségi
oktatási koncepciót dolgoz ki és valósít meg.
A stratégia egyetlen határidőt sem jelöl meg, és kötelezettséget se vállal a kérdésben. Így tehát elmondható,
hogy 1998 és 2002 között nem történt változás sem az oktatási rendszer reformja, sem a romák oktatása terén. Csak
a későbbiekben történtek változások, mert 2003 után készültek el a problémát feltérképező tanulmányok (Mayer,
2003: 73-75).
A jelenleg működő programok (iskolai előkészítő, roma
tanító-asszisztens, módszertani segédanyag stb.) csak kísérletiek, tehát hosszú távú működésük nem biztosított, finanszírozásuk pedig ad hoc módon működik.
(A szerkesztő megjegyzése: A tanulmány a jelenleg érvényben lévő kormánystratégiára nem tér ki.)
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A ROMA GYEREKEK ISKOLAI SIKERTELENSÉGÉNEK OKAI
DÔVODY NEÚSPECHU RÓMSKYCH DETÍ V ŠKOLE
REASONS OF ROMA CHILDREN FAILURE IN SCHOOL

u Varjú Katalin, pedagógus
Abstrakt: Pracovala som s menšinou menšiny 35 rokov a to nie v špeciálnej škole. Mojím cieľom vždy bolo, aby som každý
deň dávala deťom niečo nové, zohľadňujúc záujmy detí. Nie je potrebné deti ani rodičov oddeľovať od majority, skôr
im treba pomáhať pomocou vhodných metód, či už je to škola s vyučovacím jazykom maďarským alebo slovenským.
Je treba poznať pozadie príčin rozdielov. Učiteľ by mal byť pripravený, byť flexibilný vzhľadom na časté zmeny a tiež byť
oboznámený s miestnymi podmienkami a vedieť, aký jazyk deti používajú doma. Treba si tiež uvedomiť to, že v rómskych
rodinách sa stále rodí viac detí, v priemere päť, najmä vo vidieckom prostredí. Je potrebné, aby si vychovali svojich učiteľov,
lekárov, lebo bieli obyvatelia ich potreby nevedia vo vzdelávaní uspokojiť. Je potrebné, aby konečne pochopili zmysel
spoločného vzdelávania.
Kľúčové slová:maďarskí Rómovia na Slovensku, lokálny jazyk, spoločné vzdelávanie
Abstract: I worked 35-year with the minority of Minorities (Hungarian Romas in Slovakia) regularly, not a special school.
My goal was always to give them according to the atmosphere thet the children new in the atmosphere that the children
brought fro their home. There is no neet to separate children and their parents from the majority, but there is a need
to integrate them, be it in SLovak or Hungarian school. It is necessary to know the background of the causes of the differences. So the teacher should be prepared, albeit flexible in view of frequent changes and also be familiar with local
conditions and know what language children use at home. They must also realize that for Rom population is still typical,
giving birth to an average of five children in one family, especially in the countryside. There is a need for educationg
Roma teacsers and doctors, beacause the majoriy people are not always prepared to satisfay their needs. They need to
finally understand the meaning of common learning.
Key words: hungarian Romas in Slovakia, local language, common learning
Bevezetés
a fehér lakosság nem tudja kiszolgálni őket. (Korábban euKisebbség kisebbségével dolgoztam 35 éven keresztül, rópai kutatások arra a megállapításra jutottak, hogy a tárnem kisegítő iskolában. Célom mindig az volt, hogy napon- sadalmak akkor reprodukálják magukat, azaz akkor képesek
ta újat adjak, mindig a hangulatnak (amit otthonról hoztak megőrizni kultúrájukat, ha egy családra 2,11 gyerek jut
a gyerekek) megfelelően, alternatívan, de kimutathatóan. 25 éven át. Ezt a gyerekszámot egyetlen uniós tagállam
Évek óta hangoztatom, írom a most elmondott és leírt sem éri el. 2010-es adatok szerint Németországban 1,39,
tényeket.
Olaszországban 1,41, Spanyolországban 1,38, MagyarorNem kell sem a gyerekeket, sem a szülőket elkülöníteni szágon 1,25, Szlovákiában pedig 1,4, miközben az EU-ban
a többségtől, csupán más módszerekkel felzárkóztatni, átlagosan 1,6 gyerek esik egy nőre, egy családra).
legyen az magyar vagy szlovák nyelven tanító iskola.
Nem a segélyre szorulók gyártása kell, hogy a fő célunk
Ismerni a hátteret, a másságok okait. Tehát a tanító legyen, hanem megértetni velük a tanulás szükségességét.
legyen felkészülve, legyen rugalmas, az állandó változásokat A felzárkóztatás nem hátrány, beleszámít az iskolalátogatás
vegye figyelembe, mint ahogy a helyi jellegzetességekkel éveibe, csakis nyerni lehet vele. Elhivatott tanítókat, nem
is legyen tisztában, nem utolsó sorban némileg ismerje a sablonos megoldásokat, közös élményeket, sikereket kívánok
gyerekek otthon használt nyelvét. Legyen szem előtt az is, mindkét félnek.
hogy míg a mi populációnk kisebb, náluk még mindig átlagosan öt gyermek születik egy családban, főleg a tanyai, Az írástudatlanság okainak egyikéről
falusi, az autentikus hagyományokhoz közelebbi emberek Hasonlítsuk össze a roma, illetve a magyar nyelv hangzóit.
esetében. Ki kell nevelni saját tanítóikat, orvosaikat, mert Rögtön kiderül, miért van sok írástudatlan cigány a mai
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napig, és miből eredt a sok osztályismétlés az alsó tagozaton.
A roma hangzók: a, b, c, cs, csh, d, dz, dzs, e, f, g, gy, h, ch,
i, j, k, kh, l, ly, m, n, ny, o, p, ph, r, s, sz, t, ty, th, u, v, z, zs.
Ez 36 hangzó.
Ezzel szemben a magyar hangzók: a, á, b, c, cs, d, e, é, f,
g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, õ, p, r, s, sz, t, ty, u, ú,
ü, û, v, w, x, y, z, zs. Ez 41 hangzó.
Az artikuláció miatt arra támaszkodtam, hogy először
azokat a betűket tanítom meg írni, olvasni, amelyek megegyeznek az iskolai, illetve az ő nyelvhasználatukban.
Nem akarok részletekbe bonyolódni, ezért csak annyit
fűznék hozzá, hogy a kiinduló 22 azonos betű alapján
könnyebben megértik, mire is való a hangzó. A 22 azonos
betű a magyar és roma összehasonlításában a következő:
a, b, c, d, e, f, g, i, h, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, z.
Például a zs betű tanításánál a tankönyvekben általában
zsiráfot mutatnak. Ezek a gyerekek azonban nem ismerik a
zsiráfot, mert állatkertbe nem járnak, mesekönyveik nincsenek. Saját segédeszközöket gyártottam .Roma nyelvből
kiindulva. Mivel a békát minden gyerek ismeri, így a zsiráfot a
béka váltotta fel, mert zsambánat nevezte az illető közösség, ahol akkor tanítottam. De ez csak egy kiemelt példa a
sok közül. Lényeges még, hogy a figurák színei is a romák
számára fontos színűek legyenek. Négy alapszínük van: a
piros szín a szerelmet, az örömöt jelképezi. A kék az éltető
vizet, levegőt és szabadságot. A zöld a természethez, élelemhez kapcsolódik. Sárga a nap, az arany, a védő amulett
színe. Ez a négy alapszín jelent meg az osztálytermünk
falain, a dekorációkon a függönyökön a faliújságon. Így
olyan hangulatot teremtettem, ami már a belépésnél hívogató volt a romáknak, a nem cigányok szokatlannak, de
kellemesnek találták.
A gyerekeknek, akik otthon kivétel nélkül a cigány nyelv
valamelyik változatát beszélték, ami még pérókként is
változott, megengedtem, hogy a nyelvükön is beszéljenek
Döntésem csodálkozást váltott ki az igazgatóságból, és a
kollégák között is, de az iskolalátogatás javulásának okait
akkor még nem bizonygattam. A szülők is egyre szívesebben
jöttek az iskola környékére, sőt utánam. Többször kérték,
tegyem lehetővé, hogy egy-egy tanórára beülhessenek
Volt, amikor háromszor annyi felnőtt érkezett a foglalkozásokra, mint szülő. Minden összejövetel tánccal, dallal
végződött. A felnőttek gyakran a homokba meg a kifelé
vezető járdára próbálták rajzolgatni a tanult betűket.
Mennyire érdemes a másságot szem előtt tartani?
A kisebbség is máskép viszonyul a munkához, a vezetőség,
a gyerekek a szülők részéről pedig változik a megértés.
A vezetőség hozzáállása:
Egyszer igazgatói telefont kaptam a tanítás alatt, ami nem
szokott előfordulni. Azonnal küld valakit az igazgató, aki
átveszi az osztályomat, én pedig menjek az igazgatói irodába, mert sürgősen szükség van rám. Amiért hivatott,
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örömömre szolgált. Az iroda előtt úgy negyven roma szülõ
állt, akik a „Jó” tanító nénit keresték, mert hozzá akarták
átíratni a gyermekeiket. Válaszul azt kapták: Itt Jó nevezetű
tanító néni nem dolgozik. Ez nagy felháborodást váltott ki
belõlük, hisz ők tudták, hogy létezem. A közismert jó melléknévből alkották meg a nevem, ami mellé az akkor már
szintén általuk adott cigány nevemet társították. Miután
az egyiknek eszébe jutott másképp is megnevezni engem,
a vezetőség is ráeszmélt, talán rólam lehet szó. Addig az
iskolában a kollégáim nem voltak tudatában a cigányok
közötti népszerűségemnek.
Amikor a cigányok megláttak közeledni a folyosón, ujjongani kezdtek, mesélve, hogy a tanárok le akarták tagadni a
létezésemet. Sajnos, a gyerekek tömeges átíratására hozzám
nem volt lehetőség. Többségük ilyen-olyan okok miatt iskolalátogatási halasztást kapott.
A gyerekek hozzáállása: őszineségről, nyitottságról:
Húsvét után történt. Én, mint mindig, szellőztetéssel kezdtem
a napot. Akkor sem voltam hűtlen önmagamhoz, sőt a
húsvét utáni pacsuli illatok még inkább indokolttá tették a
szellőztetést. Rólam már tudták a gyerekek és a szüleik is,
hogy engem csak vízzel szabad meglocsolni. Ablakcsukás
után, kopogás, majd köszöntés nélkül berontott az osztályba
az amúgy sem nagy népszerűségnek örvendő kolléganő,
aki az asztalra vágott egy csomó papírt: „Ezt délig add le!”
felszólítással. Majd megfordult, és ezt a megjegyzést tette:
„Mondd meg a roma pasidnak, hogy ettől büdösebb öntözővizet már nem is választhatott volna!” Ezután olyan
viharsebesen távozott, mint ahogy érkezett, és persze se
köszönés, se bocsánatkérés nem volt. Az én gyerekeim
meg felpattanva a helyükről kórusban elégedetlenkedtek.
– Te aszondod, köszönjünk, ez meg még be sem kopogatott.
Mért nem kureltál be neki kettőt? Mi az, hogy a te roma
pasid? Miért büdös az öntözővíz?
Hirtelen zavaromban, azt sem tudtam, mit mondjak.
– Gyerekek: most ne ezzel foglalkozzunk!
– Kimegyek és megverem! – hangzott az egyik bősz igazságszolgáltatóm szájából.
Akkor felállt szomorú tekintettel egy kissrác, mire az egész
osztály elhalkult.
– Tantó néni, én vagyok az oka ennek a bajnak. Tudod, dej
(Anya) reggel, hogy nehogy azt mondd má’ koszosan jöttem
az iskolába, a dad (Apa) borotválkozójából tett a rongyára,
és azzal mosta le a nyakamat.
Nincsen nálunk melegvíz. Biztos arra mongya az a másik,
hogy büdös. Most, most én csinátam neked a bajt. Még te
leszel a bajos (hibás)!
A korábban megszólaló fiú ezeket hallva, ki akart rohanni
az osztályból:
– No majd én bekurelok ennek!
– Ne! – ordítottam rá, ami rám csak vészhelyzetben jellemző.
– Ne menj, majd én elintézem.
– Most kellett volna, és neked nincs is roma pasid!

A ROMA GYEREKEK ISKOLAI SIKERTELENSÉGÉNEK OKAI

Váratlanul ért az egész eseménysorozat. A kolléganőt
védenem kellett volna, de nem volt indokolt. A gyereket
viszont meg kellett volna dicsérnem, mert őszinte vallomást
tett az osztályban – a valóban intenzíven – terjengő illat
okáról. A gyerekek nagyon fogékonyan és érzékenyen reagáltak az élő példára, aminek pont az ellenkezőjét tanítottam,
és mást gondoltak a pasizás fogalmáról is.
A végeredmény az lett, hogy a kolléganő óráján az egész
osztályom háttal ült a tábla felé, egy szavát sem respektálták,
kártyáztak, beszélgettek, és bosszantották őt. A kolléganő
egy szót sem mert szólni. A gyerekek meg elmesélték nekem,
milyen igazságszolgáltatást tettek. A kolléganő később
nem is vállalta a tanítást az osztályomban.
Ez is élő példája annak, ha én más szemmel nézem őket, és
respektálom a másságukat, és elfogadó hozzáállást tanúsítok velük szemben, nem mint amit a többiektől megszoktak,
akkor én is más elbánásban részesülök mind a gyerekek,
mind a szüleik részéről. Sokszorosan kaptam vissza állítólagos „jóságomat”. Voltak persze negatív élményeim is, de
most inkább az eredményekről szeretnék szólni.

szemmel a kollégáim, hogy a szülõk szinte mindnyájan automatikusan tegeztek, és a gyerekeknek sem jutott eszükbe
engem magázni. Nem is kértem ki magamnak. Egyre közelebb kerültünk egymáshoz. A később érkezett tanítványok
szülei átvették az előző szülők példáját.
Lassacskán az összes péró megismert, azok is, akiket én
nem ismertem, és ma már köztudomású, hogy engem a
környékbeli cigányság apraja-nagyja tegez. És ettől nem
vesztettem el a tekintélyemet, mint ahogy azt a sok kívülálló jósolta.
Sok kívülálló gondolja, hogy ezekben az emberekben
csak két természeti erő működik. Az egyik az önfenntartási, a másik a fajfenntartási. Egy alacsonyabb szintű emberrel tennék azonossá a cigányokat egy hibás értékrend
miatt. Vitába szállok ezzel, mert a cigány emberek ennél
sokkal, de sokkal többek! Lenne mit megtanulni tőlük!
Elgondolkodhatnánk azon, ahogy ők látják a világot. A cigányok egyébként tisztában vannak a velük szembeni előitéletekkel.
Jól kifejezi a fentieket a következõ közmondás is: „Ha a
paraszt jót tanulna a romától, a roma nem tanulna annyi
rosszat a paraszttól.” „Te gadzso kamlahasz te szikhlól le
romeszkero lacsho, rom na szikhlilahasz ajci le gadzseszkero nalacsho.” Tehát a cigány csak akkor fogadja el más
nézetét, tanácsát, segítségét, ha az illető már bizonyított
előttük. Bizonyított a személyiségével, értékrendjével, önazonosításával.
Ha egy ilyen ember egyszer mégis átverné őket, megtalálnák a módját a visszavágásra. Ez ugyan bosszúnak számít,
de megérdemelt bosszú lenne.

Történetem a szülői hozzáállásról:
Hazafelé tartva több üzletbe is bementem, ezért jócskán
tele volt a kezem a vásároltakkal. Még az utcai zöldségesnél
is meg kellett állnom. Beálltam a sorba, sem előttem, sem
utánam nem ismertem senkit. Gondolataim a napi számvetéssel voltak elfoglalva, és mire rám került a sor, majdnem elfelejtettem, mit is akarok venni. Amikor fizetnem
kellett, szégyen ide szégyen oda, hiányzott öt koronám.
Kértem az árust, vegyen le a súlyból. Erre ő nem a legilledelmesebb szavakkal szólt vissza. Mögülem előbukkant
egy volt cigány tanítványom édesanyja, és szó nélkül az A kommunikáció fontosságáról:
árus felé nyújtott öt koronát. Erre az árus hangos megjegy- A sikeres munka feltétele, hogy tisztán, érthetően, a szintzést tett a segítőmre, és visszatessékelte volna a sorba.
jüknek megfelelően tudjunk beszélni velük. Meg kell érteA cigányasszony csak annyit mondott, természetesen nünk, hogy mi akkor is tájékoztatunk, amikor hallgatunk.
szintén jól érthetően: „Ehhez semmi köze, és én meg majd
Figyelik az arcot, a mimikát a szemet. Minél kevesebbet
ott vásárolok, ahol vásárlónak néznek, és nem cigányas�- mondunk, annál jobban félreérthetők vagyunk. Lehetőséget
szonynak!” Kivett a kezemből egy táskát, és a sorban állók kell adnunk, hogy ők is beszéljenek. Így könnyebb a megszeme láttára, füle hallatára, egymást tegezve elvonultunk értés, és mi is lehetőséget kapunk saját magunk jobb megMivel megtanultam elfogadni a másságot, és másképp viszo- értésére is.
nyultam a cigányokhoz, sokszor és meglepõ formákban
A cigányoknál a gyerek egyenrangú a felnőttel. Amit
kaptam meg az elismerésüket. Védelmemre keltek, amikor nem akarunk vagy félünk kimondani, ők pedig kényelemből
nem vártam, őszinték voltak, nyitottak lettek velem, és a elhallgatnak előttünk dolgokat, az mindig problémához vezet.
bizalmukba fogadtak.
Amíg beszélgetünk, addig eleven a kapcsolat. A beszéd
A cigány közösségekben, amelyekkel kapcsolatba kerültem, kétoldalú legyen. Ne felejtsük el, mindennemű véleménem illetlenségből tegeződtek. Egymást testvérnek szólí- nyünk a mi saját szubjektív reakciónk, de csakis így lehet
tották, és tegeztök. A kívülállót magázták, nagyságának a problémát megérteni, megoldani, feloldani. Legjobban
meg „panyikának” szólították. Elvárták, hogy az idegen azon a területen tud fejlődni egy gyerek, amelyet az Isten
őket is annak rendje-módja szerint magázza.
ajándékul adott neki. A döntésekben cigány-roma közösMiután elfogadtak, újabb és újabb próbák elé állítottak, ségekben a gyerek is véleményt mond, mert minden döntés
és közben másik roma nevet is adtak nekem, majd tegezni közös. Soha senkinek sem kell egyedül döntenie semmiről,
kezdtek. A gyerekek az iskolában tiszteletadást tanulnak mert ők nem individualisták. A férfi a család feje, az asszony
és a tanítót is magázni illik.
a végrehajtó. Minden gyermeknek megvan a saját feladata
Az iskolában „kihúztam a gyufát”, mert nem nézték jó a családban, de meg kell érnie rá.
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Hogy mire, mit mond a külvilág, az nem érdekes. A kamaszodó lánynak viszont már nem szabad egyedül járnia
sehova. A fiatalasszony az anyósának kell megfeleljen és
minden rábízott munkát el kell végeznie. A tradíciót, a szokásokat az asszony feladata továbbvinni, megtartani az új
családban. A tanítónak alapvető feladata legalább fent leírt
valóságokat tudni.
Kultúrák vegyülése, harca figyelhető meg a már kevert
lakosságú területeken. Ott megint más a megoldani való.
Most viszont még mindig a leproblémásabb területekről a
beilleszkedés, a tanulás nehézségeiről beszélünk.
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AZ ALTERNATÍV OKTATÁSRÓL
O ALTERNATÍVNOM VZDELÁVANÍ
ABOUT ALTERNATIVE EDUCATION

u Gálffy Hodosy Marianna, orvos, énekes
Abstrakt: Maďari žijúci na Slovensku majú pri voľbe výučby pre svoje deti v materinskom jazyku dve možnosti. Buď ich
pošlú do veľkej mestskej školy s klasickou frontálnou edukáciou, alebo ich zapíšu do menšej školy na dedine, kde je menej
žiakov, lepší vzťah medzi učiteľmi a deťmi navzájom a pravdepodobne individuálnejší prístup. Žiaľ, je stále menej a menej
takýchto zariadení, nakoľko to nemajú ľahké v dnešnom kapitačnom systéme. Napriek tejto skutočnosti by mohlo byť
používanie rôznych metód alternatívnej výučby predstavených v tomto článku kvalitatívnym prínosom pre obe typy škôl,
umožňujúc kreatívnejší a viacej individualizovaný edukačný proces vo väčších školách a viacej žiakov a viac peňazí na
prevádzku v tých menších.
Kľúčové slová: alternatívna edukácia, Montessori, Waldorf, škola pre menšinu
Abstract: Hungarians living in minority in Slovakia have two options when they want to choose appropriate education
for their children in their maternal language. Either they will send them to a big school in a town, using classic frontal
education and big classes or they will attend a small school in a village with fewer pupils, better teacher-pupil contact
and likely receiving a more individual attitude. Unfortunately, there are less and less of these small schools since capitation system is making it hard for them to survive. Still, using various methods of alternative education introduced in
this article could mean a qualitative jump for both types of schools – making the educational process more creative and
more individualised in the big ones and ensuring more pupils for the small ones meaning more money for their survival.
Kulcsszavak: alternativ education, Montessori, Waldorf, minority school
Bevezetés
Az elmúlt 4-5 évben Vekerdy Tamás előadásai és könyvei
hatására elmerültem az alternatív oktatás témakörében,
majd további szakirodalom felkutatása és a jelenlegi törvények áttanulmányozása során rájöttem, hogy nem is lenne
olyan nehéz megvalósítani ezt a fajta élményalapú oktatást
a szlovákiai magyar iskolákban. Cikkek és előadások segítségével szeretném felhívni a figyelmet ezeknek az oktatási módszereknek az előnyeire a gyermek egyéniségének
kibontakoztatásában, valamint a későbbi életükre való
felkészítésben, hiszen általuk a gyerekek nem magolni,
hanem gondolkodni és érvelni fognak megtanulni. A 21.
század a változásokról és a kooperációról szól, erre pedig
legjobban a nyitott szemléletű, fejlődőképes iskolák tudják
felkészíteni a felnövekvő generációt. A jelen munka a szakirodalom áttekintésére és ismeretterjesztésre fókuszál.

a kiemelkedő vagy valamiben gyengébb képességű gyerekek itt sokszor elvesznek, elvégre mindenkinek alkalmazkodnia kell a többség tanulási tempójához, értelmi
szintjéhez. A falusi kisiskolák nevükből is adódóan általában
kisebb osztály- és diáklétszámmal működnek, ebből kifolyólag több idő és figyelem jut a gyerekekre, az összevont
osztályok pedig további előnyöket hordoznak magukban –
individuális hozzáállást, türelemre tanítást, egymás megsegítését, a sok ismétlésnek köszönhetően pedig stabil alapokat. Sajnos mégis ott tartunk, hogy ezen iskolák száma
egyre csökken, és nem kis feladat fenntartani őket a mai
fejpénzes rendszerben.
Mind a városi, mind a falusi magyar iskolák számára
minőségi előrelépést jelenthet az alternatív oktatási módszerek bevezetése, mert ugyan az átállás nehéz, de ezzel
a tanárok hosszú távon megkönnyítenék mindennapjaikat,
a diákok pedig maradandóbb és nagyobb élvezettel szerzett
tudással lennének gazdagabbak.

1. Az alapfokú szlovákiai magyar iskolák helyzete
1.1. Az oktatás jelenleg
Szlovákiában kisebbségben élő magyarként nem vagyunk 1.2. A törvényi háttér
könnyű helyzetben. A városi, nagy diáklétszámmal működő Mint az 597/2003-as törvényben olvasható, az állami
iskolák hagyományosan, frontális oktatással dolgoznak, iskolák Szlovákiában fejpénzrendszerrel működnek, tehát
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minél több diák látogatja az adott iskolát, annál könnyebb
azt fenntartani. Az egyházi és magántulajdonban levő
iskolákra is ugyanez érvényes, amennyiben az Oktatási
Minisztérium jóváhagyja működésüket – ehhez szükséges
egy olyan tanítási koncepció és tanterv, amely összhangban
áll az állami kerettantervvel és azokkal az elvárásokkal,
amelyeket el kell elsajátítaniuk a diákoknak az adott iskolaév
végéig. Ebből adódóan az oktatási módszerbe nem szólnak
bele, a lényeg, hogy az összes témakört átvegyék, ami elő
van írva, a diákok pedig elsajátítsák az életkoruknak és
szintjüknek megfelelő ismereteket. (ZÁKON č. 245/2008
Z.z., ZÁKON č. 597/2003 Z.z.)

kat. Módszerét később egészséges gyerekeken is kipróbálta,
és velük is kiemelkedő sikereket ért el. Alternatív iskolákat –
gyermekházakat alapított, olaszországi és nemzetközi tanfolyamokon képezte ki a leendő tanárokat, egészen 1952-ben
bekövetkezett haláláig. Módszerét szerencsére továbbvitték és -fejlesztették követői, köztük a fia is, így ma már
különböző variánsai léteznek.
Maria Montessori nevelési elvei a tudományos pedagógia
és az orvostudomány alapvető ismereteinek összehangolásával születtek, a gyermek fejlődését véve alapul. Úgy
tartotta, hogy a gyermek minden életkorban másra fogékony, és ezeket az érzékeny időszakokat kihasználva tartós
tudást lehet szerezni. Neki köszönhetjük a felismerést, hogy
2. Alternatív oktatási módszerek
nem a tanulónak kell az iskolai környezethez idomulnia,
Sokféle alternatív tanítási módot ismerünk, javarészt az hanem a berendezésnek kell olyannak lennie, hogy a gyerelőző század elején alakultak ki, pl. a Montessori-, a Wal- mek egyedül, biztonságosan használhassa őket – kezdve
dorf-módszer, a Dalton-terv, a demokratikus iskolák stb. a kicsi székektől, padoktól, az alacsonyan fekvő polcokon
Az egyik fő ismérvük, hogy az élményalapú tudást helyezik át a kicsi kézbe való eszközökig. A módszer lényege – bizelőtérbe a könyvből szerzettel szemben.
tonságos és motiváló környezetben – hagyni a gyermeket
Az alternatív iskolákat gyermek- vagy tanulóközpontúnak önállóan felfedezni a világot, játszva tanulni minél több
is szokták nevezni, ami nem azt jelenti, hogy a diák irányít – érzékszerv bevonásával és az önkorrekció lehetőségével.
habár a demokratikus tanintézetekben a tanulók nagyobb Ebben nyújtanak segítséget a Montessori-eszközök, mebeleszólást kapnak az intézmény ügyeibe –, hanem hogy az lyek a kezdetektől fogva természetes anyagokból készültek
ő életkori és élettani sajátosságait figyelembe véve zajlik (fa, fém, üveg, szövet, stb). További alapelv, hogy erkölcsi
az oktatás. A legtöbb esetben hiányzik a klasszikus, jegyekkel nevelés helyett életszerű körülményeket kell biztosítani, hitörténő osztályzás, van ellenben szóbeli vagy önértékelés. szen tapasztalatszerzés és -feldolgozás közben kialakulnak
A napközikben művészeti vagy mozgásos (tánc, sport) jel- a gyermekek belső normái, tisztázódik bennük a jó és a
legű foglalkozások kapnak helyet, ellentétben a sokunk rossz fogalma, végül pedig olyan saját értékrendet alaáltal ismert „tanulós, házifeladat-írós” napközikkel. A napi kítanak ki, mellyel azonosulni tudnak, és melyet önként
rutin részeként beszélgető kört is tartanak több helyen, fognak követni. A tanárok itt inkább irányítók – feladatuk
aminek lényege, hogy a tanulók a tanár vezetésével meg- a megfigyelés, tanácsadás, finom korrekció és a motiváló
beszéljék egyéni vagy csoportos problémáikat, közösen talál- környezet kialakítása.
janak rájuk megoldást. Az alternatív iskolák további nagy
A fentiekből adódóan a Montessori-intézmények minelőnye, hogy ténylegesen képesek integrálni a különleges dennapjaihoz tartozik a kerti munka, a kézműveskedés, a
oktatást igénylő gyerekeket, legyen szó figyelemzavaros, sütés-főzés is. Jellemző rájuk a vegyes életkorú csoportok
hiperaktív, vagy egyéb tanulási zavarral küszködő gyermekről. kialakítása, melyekben a kisebbek tanulhatnak a nagyoktól,
A számok azt mutatják, hogy egyre többen vannak, és a akik magyarázás közben megszilárdítják saját tudásukat
jelenlegi iskolarendszer nem igazán tud velük mit kezdeni. és fejlesztik kommunikációs készségeiket. A gyerekek
Kevés az asszisztens, esetleg ugyanazt mondja el a diáknak, megtanulnak együtt dolgozni, megbecsülni és értékelni
mint amit a tanár az osztályban, csak egyénileg zajlik a tudás saját magukat és egymást. Ezekben az intézményekben a
átadása. A megoldás kulcsa márpedig a „hogyan”-ban rejlik, foglalkozásokon csendgyakorlatokat is tartanak, melyek
abban, milyen módon lehet az adott tananyagot személyre segítenek megnyugtatni a felpörgött idegrendszert, és elszabni, hogy az érdekesen, játékosan legyen felkínálva, mélyülni az adott feladatban (ilyen pl. egy harang nesztelen
meg lehessen ismerni, ne csak megtanulni kelljen. (Vekerdy, körbeadása kézről-kézre vagy különböző tárgyak hangtalan
2012)
áthelyezése a teremben). (Kurucz, 1995)
2.1. A Montessori-módszer
2.2. Waldorf-iskolák
Maria Montessori 1870-ben született Olaszországban. Az osztrák filozófus-antropozófus, Rudolf Steiner által
Hazájában első nőként jutott be az orvosi egyetemre, majd megálmodott Waldorf-iskolák is a 20. század hajnalán
25 éves korában sikeresen el is végezte azt. Tudományos alakultak, alapelvük az emberközpontúság. Ez a módszer
érdeklődése ezután a pedagógia felé fordult, ugyanis más is tekintetbe veszi az életkori sajátosságokat, és egyforma
kutatók eredményeire alapozva arra jutott, hogy az értelmi hangsúlyt helyez a testi, lelki és szellemi fejlődésre a
fogyatékosnak nyilvánított gyerekek megfelelő pedagógiai „a szív, a kéz és a fej” egyidejű nevelésével. Ebből kifolyólag
módszerrel fejleszthetők, sőt, akár be is hozhatják kortársai- itt is összekapcsolják az érzékszerveket a tanulással, ugyan60
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akkor a mozgással is. Kiemelkedő szerepet kapnak náluk
a művészetek, a kézimunka, a mesék világa, a fantázia.
Itt is fontos a természetes anyagok használata az iskolák
berendezésénél, de a használati tárgyak terén is. A gyerekek
saját maguk által szövött válltáskát hordanak, bőrből készítik tolltartójukat, ruhákat batikolnak, sőt, maguk festik
ki a tantermeket, természetesen tanári segítséggel. A Waldorfiskolák tehát rendkívüli módon természetközeliek, sokszor
a települések szélén helyezkednek el, gazdag növényzettel
borított udvarral rendelkeznek. Mindennapjaik szerves része
a keresztény hitvilág, annak megismerése, gyakorlása.
A módszer három fő szakaszt különböztet meg a gyermek
fejlődésében. Óvodás korban a gyakorlati tevékenységekre
és a kreatív játékot támogató környezetre fókuszál. Az
alapiskolákban a művészetek és a szociális készségek fejlesztése zajlik, a középiskolákban pedig a kritikus gondolkodás elsajátítása. (Vekerdy, 2005)
2.3. Demokratikus iskolák
A demokratikus iskolák bölcsője az angol Summerhill, melyet
Alexander Sutherland Neill alapított 1921-ben. Az volt a
kiindulópontja, hogy az iskolát kell a gyerekekhez igazítani,
nem pedig fordítva. Olyan demokratikus közösséget hozott
létre, amelyben a diákoknak jelentős beleszólásuk van abba,
mit és hogyan szeretnének tanulni, illetve ő dönti el azt is,
be akarnak-e járni az órákra. Rendszeres találkozókat tartanak, melyeken a tanulók és a személyzet is részt vesznek,
és szavaznak a legfontosabb kérdésekről. Aki megszegi a
szabályokat, természetesen itt is kap büntetést. Az elmúlt
évek tapasztalata azt mutatja, hogy ezekben az iskolákban
a nagyobb szabadságérzet elősegíti a felelősségvállalás
kialakulását. Nagy hangsúlyt helyeznek a kézügyesség fejlesztésére, a kreatív foglalkozásokra, de a szabad játékra is
a gyermekek lelkivilágának kiteljesedéséért.
Ma már világszerte több demokratikus iskola működik,
de a szinte minden nagyobb oktatási intézményben működő
diákönkormányzat ideológiája is innen ered.

országra ingázni, vagy magyar anyanyelvűként szlovák iskolába adni a gyerekeinket. Teremtsük meg a lehetőséget
itt, saját hazánkban, reformáljuk meg iskoláinkat, hogy
érdemes legyen KIVÁLÓ MAGYAR ISKOLÁBA íratni gyermekeinket jövőre, de akár 50 év múlva is!
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Összegzés
A szülők részéről sokszor hallani, hogy az alternatív iskola
túl drága, a tanárok pedig gyakran azt gondolják, hogy
itt ezt nem lehet megvalósítani, mert nem engedik az
előírások. Az a helyzet, hogy az állami előírások és törvények elég gyakran változnak, és nem is kell rögtön radikális
változásokban gondolkodni. Az is elég lehet, ha a kísérletező kedvű pedagógusok bevezetnek egy számukra szimpatikus módszert, kezdetnek csak egypár tanórán, és az
eredmények alapján eldöntik, megfelel-e nekik és az osztálynak az adott út. Aki pedig beleugrana a mélyvízbe, a
jelenlegi szabályozás alapján is nyithat alternatív magánintézményt, mely állami támogatással és csekély vagy
tetszőleges szülői hozzájárulással működne.
Jó volna, ha az alternatív oktatás nem csak a kiváltságosok számára lenne elérhető, nem kéne miatta Magyar61

A JÁTÉK MINT PSZICHOLÓGIAI ESZKÖZ
HRA AKO PSYCHOLOGICKÝ NÁSTROJ
PLAY AS A PSYCHOLOGIC TOOL

u Érsek Szilvia, pszichológus, játékterapeuta
Abstrakt: Témou mojej práce je predstavenie hry, hračiek a samotnej terapie hrou zo psychologického hľadiska. Zameriavame sa hlavne na dôležitosť a vlastnosti hry z pohľadu významu na psychologický, emočný a spoločenský vývoj dieťaťa.
V práci zodpovedáme aj otázky ako či existujú chlapčenské a dievčenské hry, prečo je problémom to, keď sa dieťa nehrá,
ako sa hra stáva terapeutickým nástrojom, ktoré hračky nemôžu chýbať v žiadnej detskej izbe.
Kľúčové slová: hra, terapia hrou, psychológia
Abstact: The topic of my work is the introduction of games and the game therapy itself from psychological point of view.
The focus is mainly put on the importance and features of the game and its impact on the psychological, emotional and
social development of a child. The following questions will also be answered in the study: are there typical games for
boys and girls, why it can be a problem when a child does not want to play, why play is used as a therapeutic method,
which toys can not be missed in any child room.
Key Words: play, game therapy, psychology
Bevezetés
Ma már tudjuk, hogy a gyermek nem egy kisméretű felnőtt
ember, így hát nem viszonyulhatunk hozzá úgy, mint egy
felnőtthöz. Ez fokozottan igaz akkor, mikor a gyermekünknek
pszichológiai tanácsadásra vagy terápiára van szüksége.
Fontos, hogy a szakember rá tudjon hangolódni a gyermekre – ebben óriási segítségére lehetnek épp a játékok.
A gyermek nagyobb biztonságban érzi magát egy idegen
környezetben, ha lát ott játékokat, melyekkel szívesen
játszik, vagy ha egy plüss baba szól hozzá, esetleg hozott
magával játékot, és a szakember rajta keresztül meg tudja
szólítani a gyermeket, ami kapcsolat kialakításának kezdete
lehet.
A játék alapjai
Fontos tudatosítani 3 dolgot: a gyermek még nem rendelkezik annyira bő szókinccsel, hogy pontosan ki tudja fejezni érzelmeit. Bizonyos érzelmekkel először találkozik élete
során, szóval lehetetlen pontos szót találnia arra, hogy is
érzi magát. Sokszor pedig túl fájdalmas lehet számára, vagy
esetleg nem biztonságos kifejezni, kimondani valamit.
Ilyenor épp a játék lehet a gyemek segítségére.
A játékon keresztül viszont a gyermek a legtermészetesebb módon szól hozzánk. Ahogy mi felnőttek szavakat
mondunk ki, úgy a gyermek a játékot használja kifejezőeszközként. Figyelemmel tudjuk követni viselkedését –
mennyire bátor, gyors vagy óvatosabb, sokat beszél vagy
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inkább szégyenlős.... Milyen játékokat választ, mer-e „lányos” vagy „fiús“ játékok után nyúlni, kinyitni a dobozt,
mikor kíváncsi, mi van benne, mer-e hangosan dobolni.
Mennyire kapcsolja be a szakembert a játékba, vagy hagyja
magát bevonni az ő játékába.
A játéknak fontos szerepe van, nemcsak a pszichológiai
vizsgálat vagy maga terápia során, mivel segít felvenni
a kapcsolatot a gyermekkel, a játék során pszichológiai
megfigyelmést alkalmazhatunk, a játék szolgálhat motivációként a vizsgálat során például nagyon játékos vagy szorongó gyermekek esetében. Például a Maci kérdez, nem
a néni, megcsináljuk ezt a feladatot, és lesz időd játszani
az autókkal stb. A játék mint terápiás eszköz a játékterápia
vagy a szülő-gyermek kapcsolatterápia során is nagyon
fontos lehet.
A gyerekeknek nem kell tanulniuk játszani. A játék mint
folyamat egy spontán, szívből jövő természetes tevékenység.
Nem kell őket kényszeríteni rá, önmaguktól játszanak vagy
kapcsolódnak be a játékba, nem mindig az eredményre,
hanem a folyamatra összpontosítanak. Ez azt jelenti, nem
az a fontos, hogy tornyot épített a gyermek, hanem hogy
az építés során figyelmesen, kitartóan dolgozott, belefeledkezett a játékba, megélte a „flow“ érzését, élvezte amit
csinál, kikapcsolt és feltöltődött.
Természeténél fogva a gyermek a spontán szabad, kötetlen játékon keresztül fejezi ki önmagát, érzelmeit, nehézségeit, tapasztalatait, világnézetét, örömeit... A játékot
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a pszichológiában dinamikus öngyógyító eszközként is szoktuk emlegetni, főleg a játékterápia és a szülő-gyermek
kapcsolatterápia során.

is. Játék segítségével kommunikálnak az érzéseikről, szükségleteikről, és ahogy ők a világot észlelik. Sőt, már a 18.
században J. J. Rousseau francia filozófus is írt a gyermeki
játék fontosságáról, és figyelte gyermekeit játék közben,
hogy képes legyen őket megérteni. Attól kezdve hosszú
utat jártunk be, és a játékterápia formálódott, kialakult,
és a gyermekpszichológia, valamint pszichoterápia rutin
módszerévé vált. Különböző formái vannak. Mindegyik
lényege, hogy mély, szeretet- és tiszteletteljes kapcsolatot
alakítsunk ki a gyermekkel, amely segíti őt a fejlődésben.
A játékon keresztül képes a terapeuta jobban megérteni a
gyermeket. A játékterápia legtöbbször egy speciálisan berendezett szobában zajlik, amelybe gondosan válogatták
össze a játékokat. Ezek megszabják és támogatják, milyen
módon és milyen intenzitással fog játszani a gyerek, vagy
kommunikálni a terapeutával. Biztosan hallottak már arról,
hogy néhány játék fejleszti a kreativitást, mások pedig a
harag, illetve a gondoskodni, törődni vágyás kifejezésére
szolgálnak.

Konkrét játék fajták
A gyerekszobából nem hiányozhatnak a kognitív képességek fejlesztésére szolgáló játékok (memóriajáték, kockák,
lego...), az érzelmek kifejezését és feldolgozását elősegítő
játékok (agresszív állatfigurák, fegyverek, bokszzsák, gyurma,
vízfesték...), a kreativitást támogató játékok (ceruzák, alkotáshoz szükséges segédeszközök...) a szimbolikus játékot
lehetővé tevő játékok (babák, konyha, orvosi bőrönd, kalapok...), valamint a párnák, pokrócok, amelyeknek néha nagyon széles körű a felhasználása (búvóhelyépítés, elvonulás
a külvilágtól, pihenés...).
A játékot a terápia során arra használjuk, hogy a játékfolyamatba aktívan bekapcsolódjunk , növeljük a gyermek
önbizalmát, biztassuk, lehetőséget adjunk neki, hogy egyedül
mérje fel képességeit, kifejezze érzelmeit, tanuljon választani és elfogadni a választását, döntéseket hozni és vállalni
a következményeiket. Tanulja meg, hogy a játék során is Miért pont a játék?
vannak szabályok (például nem töröm szét a játékokat, a Ha bennünket felnőtteket bánt valami, akkor kibeszéljük
szakember nem veti le a trikóját, ha „orvososat“ játszunk, magunkból. Ha a gyerekek nehézségeket élnek meg, szavak
nem ütöm magam a játékokkal...), amelyeket be kell tar- helyett játékokat használnak. Semmi se közelibb a gyeretani, de vannak olyan lehetőségek is, amelyek segítenek kekhez, mint maga a játék. Ezt a tényt semmi sem fejezi ki
elérni a célomat. Ezek és sok más tulajdonság, képesség, őszintébben és jobban, mint a vezető játékterapeuta Garry
személyiségfejlesztés segít a gyermeknek erősebbé, ma- L. Landreth szavai: „A madarak repülnek, a halak úsznak,
gabiztosabbá, önállóvá vállnia. A gyermek megerősödik a gyerekek játszanak.“ A kisebb gyerekek fejlődéstanilag
annyira, hogy képes a problémákat feldolgozni és kezelni, még nem rendelkeznek olyan gazdag szókinccsel, hogy
és ellenállóbbá válik a stresszhatásokkal szemben.
pontosan meg tudják nevezni az érzéseiket, és leírni azokat
Természetesen vannak más, a gyermek világához nagyon a szituációkat, amelyek bántják őket, és nincsenek tapaszis közel álló lehetőségek, amelyeket egy szakember a gyer- talataik különféle érzésekkel és helyzetekkel, ugyanis nagy
mekkel vaó munka során kihasználhat: mese, zene, mozgás, részüket még csak először élik meg: frusztráció, elutasítás,
alkotás. Fontos viszont, hogy képes legyen megérinteni a egy közeli személy elvesztése miatti szomorúság stb.
gyermek lelkét.
Hogyan működik a játékterápia?
A kapcsolat művészete, avagy a játékterápiáról
A terapeuta feladata kialakítani olyan környezetet és kapHogyan játszunk a terápia során?
csolatot, amelyben a gyerek annyira biztonságban érzi magát
Megfigyelte már valaha is gyermekét játék közben? és bizalommal van a terapeuta iránt, hogy fokozatosan képes
Milyen örömmel kezd neki, mennyire elmélyül a fantázia felfedni a sérült énjét, és köszönhetően ennek a biztos
világában? Játszanak együtt is? Az alatt az idő alatt olyan kapcsolatnak fejleszti a személyiségét. Néhány gyermek
érzése van, mintha az Önök kapcsolata más lenne, hogy a csak ebben a kapcsolatban éli meg személyének teljes és
játék összeköti Önöket, és olyan témákat tárgyalnak, ame- feltétlen elfogadását, illetve annak tiszteletben tartását.
lyekről máskor nem beszélnek, vagy olyat tudnak meg egy- A terapeuta minden figyelmét a gyereknek szenteli, figyeli
másról, amit eddig nem? Magát a játszást a gyermekkor őt, hallgatja és reagál rá. Segít neki érzései kifejezésében
spontán és fő tevékenységének nevezzük, amely elégedett- és elfogadásában, erősíti az önbizalmát, határokat szab
séget és pozitív érzéseket eredményez. Azonban jelentős meg, elfogadja őt minden gyengeségével és tökéletlensészerepet tölt be a felnőttek életében is. F. Schiller azt mond- gével együtt. Tanítja a gyermeket megérteni saját magát,
ta, „az ember akkor tökéletesen emberséges, ha játszik.” elfogadni a saját érzéseit és önmagát is olyannak, amilyen,
A gyerekek életében a játéknak még egy fontosabb funkci- és így segít személyének növekedni.
ója van. A gyerekek a játékon keresztül ismerkednek meg
mindennel, ami körülveszi őket: emberek, tárgyak, ese- Mikor alkalmas a játékterápia?
mények, természeti jelenségek, közösségi szabályok stb. A játékterápia hasznosnak bizonyul bármilyen széles körű
Fejleszti őket intellektuális, érzelmi, szociális és testi téren nehézséggel küzdő gyermek számára, kezdve az érzelmi
63

GYERMEKEK KISEBBSÉGBEN

kiegyensúlyozatlanságtól a szorongáson és agresszión át
egészen a pszichoszomatikus, illetve alkalmazkodási nehézségekig. Erősíti a gyermeket, és elindítja az öngyógyító folyamaton még a nehéz élethelyzetekben is (közeli személy
halála, komoly betegség, szülők válása, megfélemlítés
az iskolában). Azokban az esetekben ajánlatos, amikor a
szülő látja, valami történik a gyermekével, és ő maga nem
tud neki segíteni. Néha a szülők fordulnak a terapeutához,
mert tudják, hogy a gyerekre nehéz időszak vár (költözés
külföldre, válás) és segíteni akarnak neki, hogy a lehető
legkönnyebben birkózzon meg a helyzettel.
Befejezés
A gyerekek nagyon jól tudják, mire van szükségük, és mi
segít nekik. Nekünk felnőtteknek jutott feladatul olyan
kapcsolatot kialakítani a gyermekünkkel, hogy bizalommal
és hajlandósággal tudják megvalósítani azt, ami gyógyítja
őket. Minden gyermek szeretne szeretve és elfogadva
lenni a gyengeségeivel együtt is. Csak így tudja azt a saját
előnyére fordítani, erősebbé és ügyesebbé válni, valamint
pozitív önképet formálni. A szülők is a részesei lehetnek
ennek. Akár úgy, hogy a játékterápia mellett döntenek,
és nyitnak az új ismeretek és szakértelem felé a konzultációk során. Éppen a terapeutával történő beszélgetések
során kezdik holisztikusan és jobban érteni a gyermeküket,
és ezzel képesek hatásosabban reagálni rá. Fokozatosan
nagyobb türelemmel, elfogadással és megértéssel lesznek
gyermekük iránt. A szülőnek lehetősége nyílik részt venni
gyermekterápián is, amikor a terapeuta vezetése mellett
tanulja meg kialakítani gyermekével a gyógyászati kapcsolatot, egy félórában, otthoni környezetben. Minden
szülőnek hangsúlyozom, hogy milyen nagyszerű teremtménye van otthon, és éppen pont a játékterápia és a gyermekterápia nyújt nekik segítséget abban, hogy ezt ők is
meglássák.
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A MESE SEGÍTŐ SZEREPE AZ ÁLLAMI
GONDOZÁSBAN ÉLŐ GYERMEKEK KÖRÉBEN
ROZPRÁVKOVÁ TERAPIA V SKUPINE
DETÍ V DETSKOM DOMOVE
FAIRY TALE THERAPY IN THE GROUP
OF IN CHILDREN’S HOUSE

u Mgr. Kantner Éva, meseterápiás szakember, pszichológus
Abstrakt: Rozprávkovou terapiou sa zaoberám tri roky. Na Budapeštianskej škole duševného zdravia som ukončila tento
rok druhú úroveň štúdia. Pracujem s deťmi v predškolskom veku a v škôlkach. Podstatou tejto metódy je, že cez rozprávky
sa deti zoznamujú so základnými emóciami a tiež ako sa dajú emócie vyjadriť a správne ovládať. Rozprávame sa o každodenných veciach, o radosti, o smútku a tiež o strachu. Celú dobu sa toto odohráva za pomocou príbehu. Stretnutie
sa začína hrou, deti si osvojujú proces, aké je to byť súčasťou skupiny alebo komunity a ako sa treba správať v skupine.
Hry sú navrhnuté tak, aby rozvíjali fantáziu a tiež podporili rozprávanie príbehu. Príbeh sa vždy odohráva rozprávaním,
takže sa vôbec nečíta ale ide o živé rozprávanie. Deti sú v ňom aktívne zapojené a za pomocou otázok ovplyvňujú jeho
dej. Vyžaduje si to zložitý proces a rôzne kreatívne techniky, ktoré pomáhajú potom deťom vyjadriť, čo im príbeh priniesol.
Okrem príbehu a tvorby hrá dôležitú úlohu v tejto profesii aj samotná hra. Okrem hier na rozvoj fantázie hráme hry na
vyjadrovanie emócií a tiež rozvíjame hru v skupine. Rozprávková terapia pomáha v emóciách, v úzkostiach, zvyšuje sebavedomie, rozvíja fantáziu i predstavivosť, rozvíja tiež slovnú zásobu a tiež pomáha deťom obľúbiť si čítanie, pretože mnoho
maďarských ľudových rozprávok deti spoznávajú počas jednotlivých sedení terapie.
Kľúčové slová: rozprávková terapia, detská psychológia, svet rozprávok
Abstract: I started to deal with fairy tale therapy at the School of Mental Health in Budapest. I work with pre-school
and nursery children. The essence of this method is that through fairy tales children are introduced to basic emotions
and also how emotions can be expressed and controlled. We talk about everyday things, about joy, about sadness and
about fear. All this time, this is done using a story. Meeting begins with the game, children learn the process, what it is
like to be part of a group or community and how to behave in a group. Games are designed to develop fantasy and also
promote stories. The story is always played with narrative, so it does not read at all, but it is a lively narrative. Children
are actively involved in it and, with the help of questions, influence their performance. It requires a complex process and
various creative techniques that then help children to express what the story has brought them. In addition to the story
and the creation, the game itself plays an important role in this profession as well. In addition to fantasy development
games, we play games to express emotions and also develop group play. Fairy tale therapy helps in emotions, anxiety,
improves self-confidence, develops imagination, develops vocabulary, and also helps children enjoy reading because
many Hungarian folk fairy tales are known during each session of therapy.
Key words: Fairy tale therapy, child-psychology, fairy tales

Bevezetés
A mesék gyógyító, emberi lélekre gyakorolt pozitív hatása
ma már bizonyított.
Felhasználhatósági területe széles, már kora kisgyermekkortól dolgozhatunk a mesékkel. Természetesen ebben az
életkorban a mese és a játék még szorosan együtt jár. Kamaszkorban a mese már mélyebb rétegeket érint meg, itt már

figyelembe vehetjük a személyiségfejlődés szakaszait is,
akár női, akár férfi tekintetben.
Az emberi élet kiteljesedéséhez szükséges feltétel a kellő
önismeret. Ezt nyújtják számunkra a mesék. Ezen kívül
pedig pozitív megerősítést. Éppen ezért használhatóak fel
a mesék a hátrányos helyzetben élő emberek körében is
nagy hatékonysággal.
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A mese megmutatja a múltunkat, az utat, amit végig kell
járnunk, rámutat az elakadásra az életünkben.
Minden élethelyzetnek megvan a maga mesebeli párja,
csak fel kell fedezni azokat a mesékben. Mindehhez kellő
bátorság, nyitott szív és elme szükséges.
1. A mese értelmezése
A mesékkel való munka alapkövetelménye a mese elméletének tanulmányozása. Ahhoz, hogy megértsük, miért
fontosak a mesék az ember életében, tisztában kell lennünk azzal, mi is a mese.
A mesék világa az emberiséggel egyidős. Ha végignézzük
a régmúlt korok történetét, mindenütt mesékre, a fantázia
és a valóság határmezsgyéjén született történetekre bukkanunk. A régi korok embere nem pusztán szórakozásból
mesélt, hanem azért is, hogy a mesékben föllelhető bölcsességek segítségével választ találjon saját életkérdéseire
is. A hallgatók fölfedezték magukat a mesékben, és megfejtve a mese üzeneteit, megoldási lehetőséget kaptak saját
problémáikra. A régi kultúrákban, amikor az emberek még
közelebb álltak a természethez és a mítoszok képiségéhez,
könnyebben megértették a mesék üzeneteit, a modern, civilizált ember azonban már ritkán gondolkodik képekben.
A mese, mint az emberi bölcsességek és élettapasztalatok
kimeríthetetlen tárháza, több értelmezésben is feltűnik a
szakirodalomban.
Bettelheim1 szerint a mese a szimbólumok nyelvén szól
a hallgatóhoz. A mesék jellegzetes nyitómondata „hol volt,
hol nem volt, hetedhétországon is túl“ – azt jelzi, hogy a
történet nem a jelenben, nem a reális világban, hanem
egy másik közegben játszódik. A mesék mégis igazak, mert
szimbolikusan alapvető igazságokat fejeznek ki. A szerző
szerint ezeket az igazságokat nem szükséges tudatosan
megérteni, a népmese szimbolikus igazságtartalma mégis
eléri a tudattalant, és ott jótékonyt hatást fejt ki. A mesékben
csodák történnek, a tárgyaknak, állatoknak tudatuk, lelkük
van, bármi, még a halál is visszafordítható. Továbbá hangsúlyozza, hogy a mesék világa a gyermeki lelket képezi le.
Tele van kegyetlenséggel, vad indulatokkal. Érzésskálája
hullámzó, akárcsak a gyerekeké. A mese azonkívül, hogy
felmutatja, mi minden lakozik az emberi lélekben, az élet
nagy kérdéseivel is foglalkozik.
Boldizsár Ildikó2 tanulmányában kifejti, hogy régen a mesének és mesélésnek nagy szerepe volt az emberek mindennapi életében, sőt a balti népek egyes csoportjainál a
meséknek mágikus erőt tulajdonítottak. A mesemondók
számára a mese mindig is megtörtént eseménynek számított,
melyet meg kellett őriznie és tovább kellett adnia. A történetekben megtalálhatóak a gyógyuláshoz és a testi folyamatok egyensúlyának fenntartásához szükséges tanítások.
A mesei utat végigjáró mesehősök legfontosabb feladata
épp az, hogy elpusztítsanak valamit a világból, ami nem
1 Bettelheim, 1976
2 Boldizsár, 2009
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odavaló, vagy visszaszerezzék azt, ami éppen odavaló volt.
Boldizsár továbbá hangsúlyozza, hogy a mese nem azt állítja, hogy amit elveszítettünk, elég visszaszerezni, hanem
azt, hogy maradéktalanul le kell számolni azzal, ami veszélyezteti az egészségünket.
Antalfai Márta3 a békei gyermekotthonban tartott előadásában a mesék egészségmegőrző szerepét emelte ki.
A mese, a lélek tükre ajtót nyit számunkra belső világunk
felé. Ezen a kis titkos ajtón keresztül napvilágra kerülhetnek és mesebeli alakokban testet ölthetnek vágyaink,
fantáziáink, indulataink. A mesék szereplői által képviselt
tulajdonságokban felismerhetjük saját cselekvéseink indítékait, az életben előforduló problémákhoz és megoldásukhoz való viszonyunkat. A mesék egyik legfontosabb
célja és funkciója, hogy a gyökerét vesztett racionális
tudatot, aminek eluralkodása egyoldalúsághoz és a személyiség elsivárosodásához vezethet, visszakapcsolja
gyökereihez, a kollektív tudattalanhoz. Ezzel együtt visszakapcsolja az emberi közösséghez, és a közösségért végzett
cselekedetekhez.
2. Meseterápia
A meseterápia napjainkban egyre gyakrabban alkalmazott
terápiás módszer, gyermekek és felnőttek körében egyaránt.
A művészetterápia egyik ága, tulajdonképpen abból kifejlődött, személyiségfejlesztő módszer.
Elméletének kidolgozása többek között Boldizsár Ildikó4
nevéhez fűződik. A meseterápia azon a felismerésen alapul,
hogy minden élethelyzetnek megvan a maga mesebeli párja.
A mese megtanít arra, hogyan lehet meghaladni korlátainkat, hogyan lehet megoldásokat találni egy egyensúlyvesztett helyzetben. A szerző szerint a mesékben benne
van annak a lehetősége, hogy mindazt, ami a világban rosszul
működik, meg lehet változtatni.
Boldizsár5 azzal folytatja gondolatmenetét, hogy a meséknek megnyugtató, simogató, vigasztaló hatásuk van,
ami jórészt a mesemondó személyének köszönhető. Pusztán
a mesehallgatás olyan folyamatokat képes elindítani, amit
nevezhetünk lélekfrissítésnek.
A mese olyan helyszínekre viszi el az embert, hol ritkán
jár, a tudattalanba, az ősképek birodalmába. Ez a merítkezés
egy olyan agyi funkció segítségével történik meg, amelyet
a mindennapokban minimális üzemmódban működtetünk,
a jobb agyféltekével.
A mese a lélekfrissítés és a jobb agyfélteke működésbe
hozása mellett konkrét megoldásokat is kínál, megtanít
arra, hogyan lehet ellentétes érzelmekkel megbirkózni,
megtanít arra, hogyan lehet elválni, elszakadni valamitől
vagy valakitől, vagy éppen hogyan lehet tartós kapcsolódásokat létrehozni.
3 Antalfai, 2009
4 Boldizsár 2010
5 U.o.
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Antalfai Márta6 a Kincskereső meseterápiás módszer ki- nőnek fel, amely eltér a családi közegtől. A Szőtsné Karkus
dolgozója könyvében szintén rámutat arra a tényre, hogy Zsuzsanna és munkatársai által végzett kutatást9 alapul
a népmeséket az évszázadok kollektív tudata csiszolta, véve szerettünk volna rámutatni mindazon tényezőkre,
ezért a legtisztább formában tartalmazzák az emberiség amelyek hatással vannak az állami gondozott gyermekek
ősi bölcsességeit. A szerző azzal folytatja, hogy a régi korok érzelmi intelligenciájára, és nagy mértékben befolyásolják
embere nem csupán szórakozásból mesélt, hanem azért, az élet mindenfajta területén való boldogulásukat.
hogy a mesékben föllelhető bölcsességek segítségével váAz állami gondozásban felnövő gyermekek leggyakoribb
problémáit foglalja össze Szőtsné Karkus Zsuzanna10 tanullaszt találjon saját kérdéseire.
A mesék szimbolikus képeikkel és cselekményeikkel na- mányában. A szerző hangsúlyozza, hogy a család érzelmi
gyon mély, intuitív tudást és sejtéseket jelenítenek meg az szempontból meghatározó kisközösség az életünkben.
élet misztériumáról, a lélekben lejátszódó folyamatokról. A család egyik legfontosabb feladata, hogy érzelmi biztonAntalfai Márta7 egyetért Boldizsár Ildikó mesekutatóval ságot nyújtson. Itt tesszük meg az első lépéseket a másik
abban, hogy a mesék lényegében választ adnak minden felé, megtanuljuk kifejezni érzéseinket. Fontos szerepe
olyan kérdésre, mellyel életünk során szembesülünk, a van továbbá a hétköznapi problémák megoldásának tanítátestvérféltékenységtől kezdve a szülőktől való leválásig. sában. Az érzelmi kötelékek minőségének egy-egy családban
Ezért a meseterápia abból a felismerésből indul ki, hogy személyiségformáló hatása van. A társas kompetencia éraz emberi lélekben felmerülő konfliktusok szimbolikus zése a személyes képességek fokozatos megtapasztalásával
formában megtalálhatóak a mesékben is.
alakul ki, a kapcsolatokban való egyre jobb működés az
anyai visszajelzésekkel együtt sikerélményt nyújt.
2.1 A Kincskereső Meseterápiás Módszer
Szőtsné Karkus Zsuzsanna11 azzal folytatja, hogy a kötődés
Antalfai Márta klinikai szakpszichológus, művészet- és me- zavarait rengeteg hétköznapi példa teszi nyilvánvalóvá.
seterapeuta a Kincskereső Meseterápiás Módszer8 mega- Az állami gondozásban élő gyermekek kortárskapcsolatalapítója Jung svájci pszichiáter munkásságán keresztül ke- ikat hasonló korú gyermekekkel alakítják ki. Gyakoriak az
rült kapcsolatba a mesék gyógyító hatásával.
agresszív megnyilvánulások egymás irányába és a környezet
A módszer abból a megállapításból indul ki, hogy a me- felé is. Már az otthonba való bekerülésről is elmondható,
sékben szimbolikusan megjelennek az emberi lét nagy hogy érzelmi traumát jelent. A gyermekek megszokott
kérdései és a válaszok is. Antalfai Márta szerint a népme- helyzetükből egy minden tekintetben ismeretlen, ezáltal
séket évszázadok kolektív tudata csiszolta, a legtisztább érzelmileg fenyegetően ható környezetbe kerülnek. Kálformában tartalmazzák az emberiség ősi bölcsességeit. Ez mánchei12 megállapításaira hivatkozva Karkus Zsuzanna
a tudás az egyes életszakaszok feladataira és választási szi- leszögezi, hogy a gyermek ideális esetben alkalmazkodik,
tuációira vonatkozik. A mesék lényegében választ adnak elfogadja a változást, rosszabb esetben azonban szubdeminden olyan kérdésre, mellyek életünk során találkozunk presszív, depresszív állapotba kerülhet, visszahúzódik, kö(a testvérféltékenységtől kezdve a szülőktől való leválásig, zömbössé válik. Az állami gyermekek énképét meghatáaz életfeladat/hivatás megtalálásától a párválasztásig).
rozza, hogy érzik, nem tartoznak sehová, elhagyták őket,
Antalfai szerint a „gyógyítő erő” a végkifejletben rejlik. egyedül maradtak. Az énfejlődés folyamatossága is elakadhat,
A mese megoldása mindig pozitív, a jó elnyeri méltó jutal- a gyermekek sok esetben önmagukba építik szüleik vétsémát, a rossz pedig büntetését, tehát a korábban felbom- geit, és saját, esetleges kihágásaik következtében is erősen
lott harmónia visszaáll. A mese ezáltal hitet tesz amellett, negatív viszonyuk van saját magukhoz.
hogy akármilyen nehézséggel találjuk szemben magunkat,
A Pécsi Gyermekotthon szakmai programját alapul véve
ha készek vagyunk erőfeszítéseket tenni, megtaláljuk azt, szólunk a kamaszkorú növendékek személyiségfejlődésének
amit kerestünk. A mesehős az úton mindig talál segítő- segítéséről, művészetterápiás eszközök segítségével. Tes�társakat, de a hangsúly mindig a személyes erőfeszítésen szük mindezt annak érdekében, hogy a művészetek, az
van, ugyanis az utat egyedül kell bejárnia. A mese erkölcsi irodalom, a mese jótékony hatásait bizonyítsuk és rámurendje arra is tanít, hogy a helyes választás csak a másokkal tassunk arra, hogy a gyakorlati életben már alkalmazásra
összhangban való cselekedet lehet, tehát az ember nem kerültek mindezen eszközök.
„A művészetterápia (zene, képzőművészet, irodalom,
pusztán saját érdekeit tartja szem előtt.
dráma) a belső tapasztalatok és külső valóságra adott
3. Az állami gondozásban élő gyermekek személyiségfej- reakciók integrálásával a művészetbe a mű készítőjének
lődésének nehézségei, és ezek enyhítése művészetterápiás egyedülálló feloldást kínál belső és külső világ között, és
egyben közvetíti vízióját művészetének szemlélői számáeszközök segítségével
Az állami gondozásban élő gyermekek olyan környezetben
6 Antalfai 2014
7 Antalfai 2014
8 Antalfai 2008

9 Szőtsné 2009
10 U.o.
11 U.o.
12 Kálmánchei 1993
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Célcsoportunk, melynek bemutatása szintén a záró fera".13 A művészetterápiának ezen meghatározása kellőképpen összefoglalja a művészetek, az irodalom gyógyító jezet részét képezi, az állami gondozásban élő kamaszok.
hatását, legyen szó alkotásról, mozgásról, mindezen tevé- A választás azért esett épp rájuk, mert a kamaszkor sok
kenységek pozitív, felszabadító hatással vannak az egyénre. megpróbáltatást hordoz magában, a családokban felnövő
A művészet több okból is gyógyít, hiszen a nagy érzelmek kamaszok is intenzív lelki folyamatokon mennek keresztül,
és belső energiák befektetése az alkotásba a művelője a személyiség kialakulása, saját út megtalálása sok próbaszámára ad értéket művészetének, viszont a művészi kifeje- tétel elé állítja őket. A gyermekotthonokban felnövő kazés mélysége és hitelessége növeli a mű készítőjének ön- maszok, mint ahogy azt fentebb kifejtettük, lelki válságok
bizalmát.
során mennek keresztül, míg ki nem alakul felnőtt identiA művészet a társadalmilag elfogadhatatlan késztetések tásuk. Nem elhanyagolandó tényező, hogy az otthonokban
és fantáziák biztonságos formában való levezetése által felnövekvő kamaszok életútja milyen irányt vesz majd.
megoldást kínál, azokat elfogadhatóvá teszi, és a mű készítője számára a megkönnyebbülés lehetőségét biztosítja. 4.1. Terápiás foglalkozások
Az alkotás elsősorban az énfunkció helyreállását és fejlő- Az alábbiakban Szőtsné Karkus Zsuzsanna14 foglalkozástervét
dését jelenti. Az, ami a mű alkotóját mindenre képessé teszi szeretnénk összefoglalni, melyet a speciális gyermekotta mentális funkciók és érzelmek belső szerveződésével jár. honban nevelkedő fiatalok körében került alkalmazásra.
A művészetterápia egyik ága a képzőművészet-terápia Karkus Zsuzsanna Boldizsár Ildikó Metamorphoses mesea gyermekotthonban élő kamaszok számára szintén fel- terápiás módszerét használta fel az egyes foglalkozástervek
szabadító erővel hat. Ezen módszer segítségével a belső elkészítésénél. A metamorphoses meseterápia lényege,
világuk nyílik meg, melynek során a mitikus-szimbolikus hogy a mesét nem csupán segédeszköznek tekintjük a
képi, verbális megfogalmazás jelenik meg alkotásaikban, kívánatos változásokhoz, hanem konkrét léttapasztalásra
melyek önmagukban is gyógyító hatásúak, hiszen így mo- lehetőséget nyújtó viszonyítási alapnak is, amely komplex
dellezve a világot, belső konfliktusaikat, kikísérletezhetik a módon kapcsolja az embert önmaga nemesebb részéhez
megoldási módokat, ugyanakkor a probléma kívülre kerül és a világ gazdagságához.
a személyiségükből. Az indulataik, az érzelmeik áttevődnek
Szőtsné a speciális gyermekotthonban életre hívott meaz általuk teremtett figurákra, és ezáltal csökken belső secsoporttal azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a fiatalok a
szorongásuk, lelki feszültségük. A lélek feltárulásának ez népmesék segítségével térképezzék föl a világ-, s benne
a módja az én számára veszélytelenebb, mint más direkt önmaguk működését, és a pédaként bemutatott mesei világ
pedagógiai-pszichológiia technikák, hiszen a szimbólumok segítségével találják meg saját konstruktív szerepüket az
szintjén maradva a problémák kivetíthetők, nem kell azokat életben. A mesék feldolgozása során lehetőségük nyílik
közvetlenül felvállalnia. A kamaszok számára ez olyan ér- arra, hogy a teremtő gondolkodással újrakonstruálják az
tékű lehet, mintha a valóságban oldották volna meg, amire önmagukról alkotott képet, új életutakat, helyes irányokat
valójában sokszor nem is képesek még élethelyzetükből jelöljenek ki önmaguk számára, és felfedezhessék az ehhez
adódóan. A fiatal egymást követő alkotásaiban nagyon szükséges erőforrásaikat.
fontosak azok a motívumok, melyek több rajzában is előA foglalkozásokra havi egy alkalommal kerül sor, biztojönnek, hiszen alapjában ezek hordozzák az alapvető lelki sítva ezzel, hogy alkalomról alkalomra legyen elég érési
problémákat. Az is fontos, hogy ezek a motívumok az idő a csoportban történtek feldolgozásához. A csoport vezeegymást követő rajzokon milyen változásokon mennek téséhez két csoportvezetőre van szükség. A csoportfoglalkeresztül, hiszen így tárulnak fel a lelki folyamatok.
kozások ideje alkalmanként három óra. Tehát a délelőtt
folyamán 20-25 perc a bevezetés, ráhangolódás szakasza,
4. A meseterápia alkalmazása a gyakorlati életben
majd ezt követi a mesehallgatás és -feldolgozás. Szőtsné
Ezen tanulmány záró fejezete a gyakorlati életből mutat szerint elengedhetetlen feltétel, hogy ne a gyerekotthonban,
példákat a meseterápia felhasználhatóságát illetően. hanem egy külső helyszínen valósuljanak meg a foglalkozások.
A meseterápiás foglalkozásvázlatok Boldizsár Ildikó me- A csoport, össszetételét tekintve olyan kamasz fiúkból áll,
seterapeuta és Gőbel Orsolya ajánlásai alapján kerültek akik egyrészt addiktológiai problémával (pszichoaktív
kidolgozásra. Boldizsár Ildikó gyermekotthonokban végzett szereket használnak vagy alkoholfüggők), másrészt mameseterápiás foglalkozásai nagy segítséget nyújtottak a gatartási zavarokkal küzdenek. Problémáik alapja egyérvázlatok kidolgozásánál. A meseterapeuta minden fogla- telműen a családi kapcsolatok hiányában vagy patológiás
kozáshoz ajánl meséket, melyek megkönnyítik az állami működésében keresendő. Ez az a közös pont, ahonnan a
gondozottakkal való munkát, mintegy témaindítóként gyermekotthonokban élő fiatalok kriminalizálódása indul,
szolgálnak, beindítják, játékos formában segítik a relaxá- és ahol magatartási zavaraik gyökere található.
ciót, a témára való ráhangolódást.
A mesecsoport foglalkozásai fél éves időintervallumot
13 Pécsi Gyermekotthon Szakmai Programja, 2014, 126.o.
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ölelnek fel, ez havonta egy-egy alkalmat, esetenként hat
foglalkozást jelent. A foglalkozások tematikája a következő:
• „Kezdetben volt a semmi“. Visszatérés a kezdetekhez.
• A helyes irányok meghatározása
• Akadályozó tényezők leküzdése
• A belső erőforrások felfedezése
• A szülői örökségek átformálása, az eddig negatívumként
megélt tartalmak erőforrássá való átalakítása
• Elindulás az új célok felé
A foglalkozások mindig ugyanazzal a rítussal kezdődnek.
Segítségével a fiatalok ráhangolódnak a mesékkel való
munkára. Ilyen rítus például a mesebirodalomba való
beléptetés. Minden alkalommal ugyanaz a rítus kerül felhasználásra, az ajtó egyik oldalán lóg egy fekete tarisznya,
és az ajtónál a csoportvezető megkéri a résztvevőket,
hogy ebbe a tarisznyába dobják bele, amire nincs szükségük,
amit le szeretnének tenni, vagy el szeretnének hagyni az
életükből. Kifelé menet pedig egy arany színű zsák lesz
az ajtón, ebből kivehetik azt, amire éppen szükségük van,
amit magukkal szeretnének vinni.
Megérkezés után találós kérdésekkel, szólásokkal, közmondásokkal és azok megfejtésével folytatódik a foglalkozás.
A foglalkozás végén pedig záró kérdéssel engedik el a fiatalokat. „Mi az, amit elviszel ma a meséből?“ Lehet ez egy
szó, egy mondat, egy mozdulat, egy kérdés stb.
Az első téma: Visszatérés a kezdetekhez
Mese: A tojásból teremtett lány
A adott mese kitűnően szimbolizálja, hogy a változások
elindulásához gyakran vissza kell térni a kezdetekhez, és
újra meg kell teremtődni. A tojásból teremtett lány című
mese főszereplője megteremtődése során olyan fejlődési
folyamaton megy keresztül, amely alkalmassá teszi őt a
teljes, boldog életre. A mesehallgatás után következik a
mese feldolgozása. Egy nagy csomagolópapíron körberajzolják a fiatalok testének körvonalait, megrajzolják a vonásokat, kiszínezik a rajzokat.

Harmadik téma: Akadályozó tényezők leküzdése
Mese: A világvándora herceg
Erre a mesére azért került a választás, mert a világvándora
herceg is elveszett a mese elején, és bolyongása sokáig eredménytelen. Számtalan sikertele próbálkozás és sok áldozat
után végül sikerrel jár, és megtalálja önmaga másik felét,
így visszatalál legbelső önmagához. Az állami gondozásban
élő kamaszok szintén bolyonganak a világban, elveszítve önmagukat. A mesebeli herceg jó példája lehet a kitartásnak,
a reménytelen helyzetből való kilábalásnak, a sikernek. A
mese utáni foglalkozás részeként bármit alkothatnak, ami
megnyerte tetszésüket a meséből (csónak, lóbőr, kard,
gyűrű, fél gyűrű, aranyruha). Másik alternatíva, hogy közösen megrajzolják a helyszíneket, és elmesélhetik, kinek
melyik tetszett a legjobban, hol látják magukat a mesében.
Ha sok különböző helyszínnel találkozunk a feldolgozás során,
akkor a jeleneteket sorba állítjuk, s így jelenítjük meg a
mesét.
Negyedik téma: A belső erőforrások felfedezése
Mese: A kristálygömb
Ez a mese elénk tárja a lelkünk mélyére vezető utazást,
melyet azután élhetünk át, hogy visszataláltunk önmagunkhoz. A kristálygömb a legbelső erőforrás megtalálását,
felfedezését szimbolizálja. A mese hősei, hasonlóan a
gyermekotthon lakóihoz, egy rosszul működő családból
származnak. A testvéri szeretet, a kitartás, a veszélyek leküzdése azonban lehetővé teszi számukra, hogy felfedezzék
saját belső erőforrásaikat.
A foglalkozás során a fiúknak lehetőségük van megjeleníteni azokat a részeket, eseményeket, helyszíneket, amelyek
érzelmileg megérintették őket, ahol látják önmagukat a
mesében.

Ötödik téma: A szülői „örökséggel“ való munka, az eddig
negatívumként megélt események erőforrássá való átfordítása
Mese: Derék Jankó meg a kemény kenyér
Második téma: Az új irányok meghatározása
A mesei hősnek a birtokában van az a tudás, képesség,
Mese: A sötétség országa
amit birtokolni kell ahhoz, hogy az életben sikeresen bolSzőtsné (2014) ezzel a mesével szeretne rámutatni a dogulni tudjunk. Szőtsné (2014) hangsúlyozza, hogy olyan
gyermekotthonban nevelkedő kamasz fiúknak arra, hogy tulajdonságok ezek, melyeket az állami gondozásban élő
ha egyszer úgy döntenek, elhagyják életük ezen nehéz kamaszoknak feltétlen el kell sajátítaniuk. A „kemény
szakaszát, amit „teljes sötétségnek“ is nevezhetünk, miként kenyérrel“ is kell tudni boldogulni az életben, nem szabad
kell cselekedni, hogyan találhatják meg belső fényüket, hogyan elfutni, feladni, amikor reménytelennek látszik egy-egy
uralhatják ösztöneiket, és mindezek érdekében hogyan feladat, hanem „kitartani, kitartani“, ahogy a mese is
tudják legyőzni a sárkányokat, azaz azokat az alvilági erőket, mondja.
amelyek elzárva tartják a valódi élethez szükséges erőket, A meséhez tartozó feldolgozás ezúttal összekapcsolódik
energiákat.
élményszerzéssel is, hiszen a fiúk kenyeret sütnek, így fizikaMese utáni feldolgozás: A résztvevők kedvenc mese- ilag is megtapasztalják a kemény munkát, türelmet, kitarrészleteiket jelenítik meg dramatikus eszközök segítségével. tást, és hogy az életet adó kenyér a kezük alatt készül el.
Indító kérdések: Melyik szereplő vagy te? Hol látod magad
a mesében?
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Hatodik téma: A fiatalok útnak indítása, elindulás az új
célok felé
Mese: Lotilko
Ebben a mesében a hőst megfosztják szárnyaitól, de ő
megtalálja a módját, hogyan készítsen új szárnyakat, amelyekkel sikeresen el is indul hazafelé. A veszteségek elviselésére, az újrakezdésre, a jó és rossz felismerésére tanít
ez a mese.
A mese meghallgatása után mindenki elkészíti a saját
szárnyát, megteremtve ezzel az elindulás lehetőségét egy
új élet felé.
Mivel az állami gondozásban élő gyermekek nagy része
mélyszegénységben él, és ilyen családi környezetből érkezik
az otthonba, ezért úgy gondoltuk, hasznos lenne megvizsgálni egy következő meseterápiás foglalkozástervet is,
melyet nem ismertetünk teljes egészében, csupán a mintázatokat.
A terápiás foglalkozásterv kidolgozója Tátrai Vanda
(2014). A tervezet a 6-8 éves, mélyszegénységben élő gyerekek speciális mintázatára és igényeihez igazítva került
kidolgozásra. A vizsgált mintázatok a következők:
• A szeretetteljes , támogató szülői gondoskodás hiánya
Lehetőség van megbeszélni, hogy mivel indítottak útnak a
szüleink, megerősíteni a gyerekekben azt, hogy a szüleinktől
(bármilyenek legyenek is) kaptunk két nagy ajándékot: az
életet és a nevünket, mint áldást.
• Lelki és fizikai úton is sok a kapott rossz dolog, a haszontalan útravaló
A mese hősei útjuk során sok értéktelen, sőt utálatos
dolgot kapnak, mégis a javukra tudják azokat fordítani.
A legfőbb üzenet, amit itt a gyerekek kaphatnak a "bármi
legyen, gazdagít."
• Kilátástalanság, eszköztelenség
A változtatásra való képességbe vetett hit megerősítése.
Tudatosítani a gyerekekben azt, hogy vannak eszközeik a
változtatáshoz, csupán fel kell fedezniük azokat.
• Támogató, baráti kapcsolatok hiánya
Az „együtt könnyebb“ elve. A barátság, egymás támogatásának ereje. Ismerjék fel a gyerekek azt, hogy közös erővel,
segítséggel sokkal több mindent tudnak elérni.
• Céltalanság
Az ártó, negatív környezet elhagyásának lehetősége, célok
kijelölése.
Összegzés:
A meseterápia szélesebb körben való elterjedése nagyban
hozzásegítené a pedagógusokat a gyermekekkel való hatékonyabb munkához.
A helyes önismereten túl az érzelmi intelligencia fejlesztéséig számos területen felhasználható ez a módszer.
Eszköztára kimeríthetetlen, csupán a pedagóguson, segítő
szakemberen múlik, milyen mértékben használja fel, építi
be mindennapjaiba.
A meseterápia az emberi érzéseket, érzelmeket mozgatja
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meg, utat mutat tudattalan világunk felé, játékos formában
tanít meg közelebb kerülni önmagunkhoz. Tulajdonképpen
játszva fejleszt, megadja a lehetőségét annak, hogy teljes
értékű életet éljünk, olyan életet, amely során lelkünk is
képes kiteljesedni. Reményünket fejezzük ki a tekintetben,
hogy a meseterápiás módszer hamarosan Szlovákiában is
elismert terápiás módszerré válik.
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A COACHING ÉS AZ ANYAI LÉLEK
COACHING A MATERSK Á DUŠA
COACHING AND THE MOTHER’S SOUL

u Bolemant Éva, LLC, coach, Pozsony
A Phoenix Polgári Társulással a kezdetektől nagyon szívesen együttműködtem a coaching területén. Az ebből kinőtt
„Minority Kids“ projektben pedig folytattam ezt a munkát. A projekt céljaival azonosulva szívesen vállaltam szerepet
annak létrehozásában.
Munkám során felfigyeltem arra, hogy az identitás kérdése milyen sokszor felmerül a kisebbségben élők körében.
Meggyőződésem, hogy ennek egyik oka az, hogy bizonyos kérdésekben, az élet bizonyos területein felmerült, hogy
bizonyos problémák megoldásában a kisebségben élő emberek nem pontosan tudják behatárolni, hová tartoznak, hová
fordulhatnak. A kérdéseik, a kialakult élethelyzet, a problémák néha annyira specifikusak, a kisebbségi létből adódóak,
hogy a megoldást, orvoslást kereső személy nem tudja hová, kihez fordulhatna. Olyan szakemberekre, intézményekre,
szaktanácsadásra volna szükség, ahol éppen ezt a specifikus helyzetet, lefordítva, a kisebbségben élők napi élethelyzeteit értik, és segítséget tudnak nyújtani azoknak, akiknek éppen szüksége van a segítségre.
Én úgy döntöttem, hogy saját szakmámon belül állok a projekt mellé, és ott leszek, ahol szükség lesz a coachingra,
mint támogató eszközre. A tanácsadás módját a korábbi tapasztalataim alapján határoztam meg. Mivel a projekt és
benne a munka online működik, az életvezetési tanácsadást is ilyen formában valósítottuk meg. Itt meg is állnék egy
pillanatra, hogy a felmerülő félreértéseket azonnal elkerüljük. A coaching történetében és a coaching szakmában az
egyik legmarkánsabban kiemelt mondat az, hogy a „coach soha nem ad tanácsot!“. És ez így is van. A coach kérdez,
majd kérdez és újra kérdez. A kérdések képezik a coach fő eszköztárát. A coach ezen kívül tiszteli ügyfelét, figyelmesen
hallgatja őt, empatikus, tisztán kommunikál, bízik ügyfele tehetségében, ha kell, aktívan hallgat, felvállalja a provokatív
beszélgetést, tükröt tart az ügyfélnek, segít az erőforrások feltérképezésében, támogató légkört biztosít és ünnepli
ügyfele sikereit.
Az online coachingban a felsoroltakból néhány dolog elég nehezen valósítható meg, éppen ezért úgy alakítom a válaszaim felépítését, hogy az ügyfélnek teret adok az önálló munkára, de segítem őt a feltett kérdésekkel, teret adok arra,
hogy saját feladatokat határozzon meg a maga számára, illetve olyan feladatokat javaslok, amelyek segítségével a saját
válaszaihoz tud eljutni. Az elmúlt év során kapcsolatba kerültem, illetve megkerestek olyan, nemzetiségi helyzetben
élő anyák, akik valamilyen élethelyzetbe kerülve nem találták az utat ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni, keresték a
megoldást. A kérdések sokrétűek voltak és különböző területeket érintettek.
Miről szóltak a kérdések? Különböző élethelyzetekről, olyan változások eléréséről, amelyek után egyenlőre csak vágyakozunk, a célokról, amelyek gyakran homályosak, nincsenek letisztázva, arról, hogy kinek melyik és milyen a saját útja –
és ezekre a kérdésekre a coaching segítségével a válaszok, amely egészen a megoldásokig vezetik el az ügyfelet: saját
válaszok!
A projekt weboldalán olvashatóak a kérdések és a válaszok is. A szakmában bennünket, coachokat köt az etikai kódex,
miszerint a coaching ülésen elhangzottak a coach és az ügyfél között maradnak. Annyit el szeretnék azonban mondani,
hogy egyre több az a levélben kérdező, akik később újra levélben, de már nekem személyesen küldik el azt, mit sikerült
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megvalósítaniuk, hogyan tudtak tovább lépni, mit adott nekik a coaching által inspirált első lépés megtétele. Ezeket a
visszajelzéseket ezúton is köszönöm!
Mivel a projekt a gyerekekről és gyerekeknek szól elsősorban, ezért felmerülhet a kérdés, hogy gyerekektől érkeztek-e megkeresések. Egyenlőre nem. Fontosnak tartom mégis, hogy erről beszéljünk. Amennyiben levélben történik
megkeresés, biztosan válaszolunk, természetesen egyeztetünk, hogy ki, melyik szakember válaszolja meg a levelet.
A coaching egyik alapfeltétele, hogy az ügyfél akarjon valamit, és azért, amit tesz és eltervez teljes mértékben tudja
vállalni a felelősséget. Ugye tudjuk azt, hogy hiába határozná el magát egy tizenöt éves ügyfél, hogy egy új városban új
életet kezd, ez számára nem igazán lehetne kivitelezhető. Tehát a gyerekeknek másféle segítségre van szükségük. Egyre
több coach szakkönyv jelenik meg arról, hogyan coacholjunk gyerekeket. Nagyszerű megközelítésben mutatja meg ezt
például Harvey Ratner és Denise Yusuf: Megoldásközpontú coaching gyermekekkel és fiatalokkal: a BRIEF megközelítés című könyvükben (Z-Press Kiadó, 2015). Különböző megközelítési formákat, konkrét gyakorlatokat mutatnak be. A
coaching alapú foglalkozásokkal az iskolákban, gyerek- és fiatalkorú közösségekben csodálatos eredményeket érnek el
a szakemberek. Tehát, gyerekeket is lehet coacholni, megfelelő szaktudással, érzékenységgel, biztos felkészültséggel.
Visszatérve a projektünkhöz: amit még nagy pozitívumként és sikerként kiemelnék az elmúlt időszakra visszatekintve
az az, hogy a Minority Kids oldalára sok megkeresés és kérdés érkezett. Ez a tény számomra azt jelenti, hogy a projekt
vezetője, a FutuReg Polgári Társulás létrehozója, hatalmas munkát végzett az elmúlt évben, egyrészt sikerült egy olyan
szakmai csapatot maga mögé felsorakoztatnia, akik lelkesen és megfelelő szakmai tudással kapcsolódtak be a projektbe, valamint felkeltette az olvasók, az érintettek érdeklődését ebben a témában. Az oldal színességéből láthatjuk,
mennyi területen van még tennivalónk. A projekt külön hozadéka az, hogy nem egy zárt, csak egy nemzetiséget érintő
körben mozog, hanem egy nyitott, közös gondolkodást tesz lehetővé.
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