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Prológus – Előszó a tanulmánykötethez

A nemzeti kisebbséghez tartozó gyermekek eddig konkrét kutatás témáját nem képezték, ezáltal 

helyzetük és helyük nincs egzakt módon meghatározva társadalmunkban. Esetleges problémáik az 

esélyegyenlőség és az érdekvédelem szempontjából sem a közbeszédben, sem a szlovákiai magyar 

médiában nem jelentek meg ezidáig. 

Kutatás – tanulmány – elemzés - szakmai vélemény: ezek a szempontok alaposan kifejtve 

vagy részlegesen érintve megtalálhatók tanulmánykötetünk írásaiban. Sok kérdés elhangzik, jut 

el hozzánk, elemzőkhöz, de a szakemberekhez is a Minority Kids portálon keresztül, mivel online 

tanácsadó fórum is vagyunk a szlovákiai magyar kisgyermekes családok számára. Ezért úgy gondoltuk, 

ezeket most rendszerezzük egy összefoglaló elemzés formájában a Szlovákiában élő magyar 

gyermekek legjobb érdekét helyezve górcső alá. 

Miért kutatunk? Hogy megismerjük a kisebbségben élő gyermekeket érintő tényeket, valamint 

hogy ne csak szubjektíven viszonyuljunk bizonyos őket érintő társadalmi problémákhoz. Kisebbségi 

közösségünkben ezek a diskurzusok nem folytak le kellő mélységben és összetettségben ezeken a 

szakterületeken. A nonprofit szervezetek legtöbbje a gyermekek fejlesztését kulturális események 

és képzések módszerével ugyan végzi, de az esélyegyenlőség és a gyermek helye a társadalomban 

jogilag és demográfiailag nem szerepelt prioritásként a szlovákiai magyar szervezetek eddigi 

célkitűzéseiben.

 Mit kutatunk? Szakterületünkhöz közeli szempontok szerint keressük, hogyan érvényesül a 

gyermek legjobb érdeke a kisgyermekes kommunikációtól a meseterápiás fejlődésig; gyermekcentrikus 

szakirodalmat tanulmányozunk; a szlovákiai magyar gyermekeket érintő aktuális kérdéseket 

boncolgatjuk. Mióta az ENSZ milleniumi fejlesztési céljai közt szerepelt a gyermekközpontú fejlődés 

(„child-centered development”,) valamint a legjobb érdek („best interest”) kifejezés, azóta a 

nemzetközi szervezetek nagy figyelmet fordítanak e feladatkör vizsgálatának és megvalósításának.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 3. cikkelye az egész dokumentumot meghatározó 

alapvető szemléletet fogalmaz meg: mi szolgálja a gyermek érdekét a legjobban (the child’s best 

interest). Azt, hogy mit is jelent ez az elvárás, az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által 2013- ban 

elfogadott 14. számú Átfogó Jegyzet tartalmazza. Eszerint a gyermek legfőbb érdeke egyrészt a 

gyermek alanyi joga arra, hogy eltérő érdekek esetében az ő legfőbb érdekét elsődleges szempontként 

értékeljék és vegyék figyelembe a gyermeket érintő valamennyi konkrét ügy elbírálásakor.  Ezen kívül 

eljárási szabály is, mivel amikor egy gyermeket érintő döntést kell hozni, a döntéshozatali folyamatban 

értékelni kell a döntésnek az érintett gyermekre gyakorolt lehetséges hatásait, melyeket az erről 

szóló határozat indoklásában részletezni szükséges.

A gyermekkor az az időszak, amikor az egyén a legfogékonyabb, legalakíthatóbb. A tanulmányok 

témái széles körben mozognak kezdve a gyermekkori aktivitások és fejlődés lehetőségeitől egészen 

a pályaválasztásig. Jó és hasznos olvasást kívánunk! 

A Minority Kids csapata nevében: Bott Domonkos Lívia, a projekt menedzsere
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A gyermekkorkutatás interdiszciplináris keretekben a Minority Kids projekt több mint 3 

éves komplex munkáját foglalja össze. A projekt 2015-ben kezdődött egy online tanácsadó portál 

elindításával és több mint egy tucatnyi szlovákiai magyar szakember együttműködésével, majd a 

blogos, tanácsadói hangvételű könnyedebb cikkek után a szakmaibb hozzáállás egy kiterjedtebb, 

meghosszabbított kutatáshoz vezetett, amelynek eredményei most összefoglaló tanulmánykötet 

formájában olvashatók. Szerettük volna a szaktudásunk révén megfogalmazott következtetéseket 

egy helyen tudni, mivel a kutatandó területeket a kisgyermekkorról kiterjesztettük szélesebb 

társadalomtudományi területekre, ezek megközelítését viszont csak interdiszciplináris közegben 

tekintjük megvalósíthatónak. A kutatás eredeti munkaterve különböző tudományos szálakat és 

egymástól eltérő módszertani eljárásokat fogalmazott meg: 

• a filozófiai-pedagógiai (Kantner Molnár Éva) és a pszichológiai-kommunikációs (Mészáros Krisztina) 

kutatás kvalitatív megfigyeléseken és esettanulmányokon alapuló módszertant feltételez;

• a társadalomtudományi kutatás és a humán erőforrás (elsősorban az ún. új szociológiai) vizsgálata, 

illetve az e megközelítésekhez szorosan kapcsolódó (Molnár Péter) kvantitatív felmérés, 

esettanulmányok a modern szemléletű „child-centered” gazdaságtan szemszögéből, felmérések 

elemzése (Bott Lívia).

Az új szociológiai gyermekkorkutatással (New Sociology) foglalkozó szociológusok 

munkáiban gyakran felmerül az a kérdés, hogy hogyan értelmezzük a gyermekkor fogalmát. 

Számunkra a sokszor hangoztatott legjobb érdek az, amit minden aktivitásnál előtérbe kell helyezni, 

legyen ez nevelés, oktatás,, pályaválasztás vagy épp a gyermeklélektan.

A gyermekkorkutatásról és a módszertanról (Bott D. Lívia)

A szlovákiai magyar  gyermek legjobb érdeke a társadalomban
PhDr. BOTT Domonkos Lívia, PhD., közgazdász, a FutuReg PT elnöke, a Minority Kids projekt menedzsere

Absztrakt

A gyermek legjobb érdekének egyik legfontosabb szempontja éppen a társadalmi szerepek 

sokfélesége, a szerepvállalás és felelősségteljes viselkedés, a gyermek érdekérvényesítése és 

aktív szerepekbe való bevonásának lehetősége. A társadalom perifériáján a legkisebbek lehetnek 

leginkább kiszolgáltatva és veszélyeztetve. A tanulmány elméleti része 

1. meghatározza a legjobb érdek definícióját a jogi és nemzetközi dokumentumok viszonylatában,

2. vázolja a szlovákiai gyermekek aktuális kérdéseit és a gyermekkor kutatásának trendjeit,

3. bemutatja az ország demográfiai viszonyait a gyermekekre nézve. 

A gyakorlati empirikus kutatás az aktuális társadalmi kérdéseket tárgyalja a szlovákiai magyar 

szülők szemszögéből a Minority Kids online portál többéves szakmai tanácsadása, illetve tapasztalata 

és kérdőívei segítségével.
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Kulcsszavak: legjobb érdek, érdekvédelem, szlovákiai magyar gyermekek, multikulturalitás, 

gyermekek kisebbségben

Bevezetés

Napjainkban előtérbe kerülnek a gyerekek érdekei minden döntéshozatalnál. Vizsgálhatjuk 

annak okait, hogy miért kell mindig a gyermek szempontjából keresni a legjobb, a legideálisabb 

megoldást. Nemcsak a szülők törekvése ez, de a társadalom, a jogi normák és a gazdaság is egyre inkább 

ilyen irányt vesz. Ezt láthatjuk napjainkban konkrétan a gyermekbarát regionális fejlesztésekben, de 

akár a szolgáltatások minőségének „baby-friendly” javításain keresztül is, valamint hogy a közgazdaság 

terén egy új szakterület van kialakulóban, az ún. child centered economy – gyermekorientált 

gazdaság. Ezért az esélyegyenlőség témája mellett egyre nagyobb teret kap az érdekvédelem, 

amely a gyermekek érdekeinek és esélyeiknek hangoztatása és biztosítása a gyakorlatban. Erről s 

ennek szlovákiai magyar vonzatáról szól a tanulmány. 

Jogi és társadalmi értelemben a mediterrán gyerekközpontú társadalmakhoz sorolható 

Szlovákia és Magyarország.  Viszont annak ellenére, hogy sok jó szakemberünk tevékenykedik, és a 

világátlaghoz mérve a gazdasági mutatók terén Dél-Szlovákiában jóval fejlettebb kiindulási alapunk 

van, világviszonylatban az emberi fejlődés mutatójához, a HDI Human Development Indexhez 

hasonlítva a konkrét megoldások tájainkon még átlagosak.  Szlovákia a 40. helyen áll az emberi 

fejlődés mutatójának ranglétráján, megelőznek minket a nyugat-európai országok, az USA és Japán 

is1. Ez lehet az egyik fő oka annak, hogy sok szlovákiai fiatal nagy álma, hogy külföldön éljen2. 

A legjobb érdeknek a jó és nyugodt otthonnál és a helyi feltételek minőségénél kellene 

kezdődnie, figyelembe véve az életkor hosszát, a tanulási lehetőségeket és az egy főre eső GDP 

mértékét.

1 Forrás HDI. org http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
2 5 ok a külföldre költözéshez. https://refresher.sk/41912-5-dovodov-kvoli-ktorym-chcu-mladi-Slovaci-cim-skor-
zbalit-kufre-a-odist-do-zahranicia

1. ábra A Human Development index dimenziói – Az emberi fejlődési mutató dimenziói

Forrás: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

Life expectancy index – várható életkor index

Education index – oktatási index

GNI index – életminőség index
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A legjobb érdek jogi keretei

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948) deklarálja az anyaság és a gyermekkor 

támogatásához való jogot, kibővítve ezzel az emberi jogok klasszikus katalógusát. A Polgári és 

Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya (1966) is rendelkezik arról, hogy a házasság felbontása 

esetén milyen intézkedéseket kell tenni a gyermekek védelme érdekében [23. cikk]. A Gazdasági, 

Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egységokmányának (1966) 10. cikke tartalmaz családjogi 

vonatkozású rendelkezéseket, melyek szerint a lehető legszélesebb körű védelmet és segítséget 

kell nyújtani a családnak, különösen a családalapítás tekintetében, egészen addig, amíg a család 

a felelős az eltartott gyermekek gondozásáért és neveléséért. A gyermekek jogairól szóló New 

York-i Egyezmény (1989) az első átfogó nemzetközi dokumentum, amely a gyermekek jogaival és 

védelmével foglalkozik. Az Egyezmény célja különleges védelem és támogatás biztosítása a gyermek 

szellemi és fizikai fejlődéséhez. (Barzó, 2017)

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 3. cikke az egész dokumentumot meghatározó alapvető 

szemléletet fogalmaz meg: mi szolgálja a gyermek érdekét a legjobban (the child’s best interest). 

Azt, hogy mit is jelent ez az elvárás, az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által 2013- ban elfogadott 14. 

számú Átfogó Kommentár magyarázza. Eszerint a gyermek „legfőbb érdeke” három elemből áll: 

• Egyrészt a gyermek alanyi joga arra, hogy az őt érintő valamennyi konkrét ügy elbírálásakor 

eltérő érdekek esetében a gyermek legfőbb érdekét elsődleges szempontként értékeljék és 

vegyék figyelembe. Ez a jog a részes államokra vonatkozó kötelezettséget is tartalmaz, amely 

közvetlenül alkalmazandó és a bíróságon is számon kérhető. 

• Másodszor alapvető értelmezési alapelv, azaz ha egy jogi rendelkezés többféleképpen is 

értelmezhető, azt a jogértelmezést kell alapul venni, amely a leghatékonyabban és várhatóan a 

legsikeresebben szolgálja majd a gyermek legfőbb érdekét. 

• Végül eljárási szabály is, mivel amikor egy gyermeket érintő döntést kell hozni, a döntéshozatali 

folyamatban értékelni kell a döntésnek az érintett gyermekre gyakorolt lehetséges hatásait, 

melyeket az erről szóló határozat indoklásában részletezni szükséges.

A Családjogi Törvényben rögzített családjogi alapelv azonban nem a gyermek „mindenek felett 

álló érdekét” fogalmazza meg, hanem a gyermek érdekének és jogainak fokozott védelméről szól. A 

gyermek legjobb érdekét viszont ebben a tanulmányban nem elsősorban a családjogi keretek közt 

vizsgáljuk, hanem a szlovákiai társadalomban betöltött helyük és szerepük alapján.

Hogy a családjogon kívül több területen is megvizsgálhassuk, hol érvényesül a legjobb 

érdek, és melyek az UNICEF prioritásai a gyermek érdekeinek szempontjából, a következő lényeges 

szempontokat ragadhatjuk meg:

1. táblázat – A gyermek UNICEF által meghatározott jogai a legjobb érdek figyelembe vételével

1. A gyermek nézetei és törekvései; 

2. A gyermek azonossága, beleértve az életkort és a nemet, a személyes történelmet és a hátteret; 

3. A gyermek gondozása, védelme és biztonsága;
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A szlovákiai gyermekek igényei és problémái

E téma kapcsán elsőként és hangsúlyozva kell megemlítenünk a szlovákiai magyar gyermeket 

körülölelő kulturális és nyelvi közeget s az ebből eredő jellegzetességeket. Ez a kisebbségi gyermeket 

hátrányosabb helyzetben, esetleg többszörösen is diszkriminálva tarthatja egyrészt azért, mert 

kiskorú és a felnőttekhez viszonyítva az esélyei rosszabbak, másrészt mivel egy kisebbség tagja, amely 

bár kulturálisan, nyelvileg és mentalitásban más, mégis területileg azonos helyen él. A gyermekek 

új igényeit felmérő, a Szlovákia Gyermekeiért Alapítvány kiadványában publikált tanulmány, mely 

szintén figyelembe veszi az első fejezetben említett HDI fejlődési indexet, ezeket a szempontokat 

vizsgálja mint kiemelkedően veszélyeseket, amelyekre épp ezért nagyon oda kell figyelni.

Egészség, oktatás, szabadidő – ezek a leggyakrabban emlegetett gyerekekkel kapcsolatos 

kérdések manapság, mivel a legtöbb időt jelenleg a 6–18 éves gyerekek IKT-eszközök használatával 

töltik, ami nem meglepő korunkban. 2010-ben ez napi 4 órát jelentett, napjainkban ez az időtartam 

majdnem megduplázódott, 6 órára tehető a tévének, a mobiltelefonnak, a számítógépnek szentelt 

idő. Napi szinten ez összehasonlítható akár az alvásidővel vagy az iskolai órarend hosszával. (NDS, 

2014)

 Manapság a szlovákiai fiatalok nyitottak a szórakozásra, szabadidejükben leginkább zenét 

hallgatnak, tévét néznek, és a társaikkal töltött idő nagy részét is ezek az „elektronikus“ aktivitások 

jellemzik, akár párokban, akár nem formális csoportokban. Rendszeresen szlovák átlagot tart a 

hobbitevékenység. A gyerekek nagy része nem szentel sok időt a családjának, csak a fiatalok 15,7%-

a, esetenként 35,1%-a. Ebből 86,2% a 14 év alatti gyermek. A serdülők 75%-a  inkább  a szórakozás 

az egyéni formáit választja. A gyermekek és a fiatalok közel felét (48,4%) érdekli valamilyen üzleti 

tevékenység. Az IVO társadalmi helyzetről (Analýza súčasného stavu a trendov vývoja občianskej 

spoločnosti na Slovensku, 2017) szóló tanulmánya is hasonló adatokat közöl, a IUVENTA tanulmányi 

felmérése szintén, bár ennek adatai 2009-ből származnak. Az említett tanulmányok alapján a 

gyermekek legnagyobb problémái a szülők és nevelők szemszögéből a következők:

 

4. A gyermek jóléte;

5. A családi környezet, a családi kapcsolatok és a kapcsolattartás; 

6. A gyermeket a társaival és a felnőttekkel összekötő társadalmi kapcsolatok; 

7. A sérülékenység helyzete, azaz a gyermeket fenyegető veszélyek, valamint a védelem, a rugalmasság és 

a felhatalmazás forrása;

8. A gyermek készségei és képességei fejlődésének lehetővé tétele; 

9. Az egészséggel és az oktatással kapcsolatos jogok és igények (anyanyelven, saját kultúrájában);

10. A gyermek fejlődése és a fokozatos átmenet a felnőttkorba és az önálló életbe; 

11. A gyermek egyéb speciális igényei. 
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A szlovákiai magyar szülők prioritásait a fenti szempontokat tekintve az 1. grafikon szemlélteti. 

Ebből láthatjuk, hogy bár az igények sorrendje különbözik, de problémák tekintetében ugyanott 

tartunk, mint a szlovák gyermekek.

A legjobb érdek elérésére irányuló megoldásközpontú javaslatok megvalósítását a képzések és 

a szakemberek iskolai folyamatokba való bekapcsolása jelenthetné3. 

3  TANDEM, n.o. (2014)

1. A szülők alacsony részvétele az oktatásban

2. Kiegyensúlyozatlan szülői szerep 

3. A szülői kompetencia, azaz a szülői képesség hiánya

4. A környezet, a média és a technológia betörése a család intimitásába

5. Bizonyos téren jobb készségek, ismeretek, képességek, mint amilyenekkel szüleik, tanáraik rendelkeznek

6. Az iskolai tanítás nem megfelelő hatékony módja

7. A „lányerő” kiegyensúlyozatlan emelkedése

8. A virtualitás és a realitás, a valóság keveredése 

9. Új területek elérése

10. A globális életmód hatása

11. A változó társadalom hatásai

12. A gyermekkor koncepciójának változása

13. A gyermekek jogainak elégtelen oktatása

14. A szomszédi kötelékek szétesése – individualizmus

15. Az iskola megszűnik a gyermekek szabadidős foglalkozásainak szervezője lenni

2. táblázat – Legnagyobb problémák a gyermekeknél Szlovákiában

Forrás: saját feldolgozás, Szlovákia Gyermekeiért Alapítvány, Nadácia pre deti Slovenska 
NDS: Novovynárajúce sa potreby detí na Slovensku, IUVENTA 

http://www.codetipotrebuju.sk/wp-content/uploads/2014/10/Sum%C3%A1r-Novovyn%C3%A1raj%C3%BAce-sa-potreby-
det%C3%AD.pdf

https://docs.google.com/forms/d/1D8cTRZ88 zLv78KUfy3MPaW_OOyS1VCeotYAbXxrgQk/edit

1. grafikon – A szlovákiai magyar gyermekek legújabb igényei

Forrás: saját feldolgozás az NDS adatai alapján
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A szlovákiai gyermekek demográfiája

Szlovákia az egyik legfiatalabb EU-s ország, 2017-ben a 116. helyen állt a világon a népesség 

nagyságát tekintve. Demográfiailag ez azt jelentette a 2011-es népszámláláskor, hogy a szlovák 

populáció 15%-át tették ki a gyermekek, valamint az összpopuláció 8,5%-a volt magyar nemzetiségű. 

Több mint 700 ezer gyerekről beszélünk az 5 397 036 lélekszámú népességből. A lakosság aktuális 

száma mellett az ábrán jól látható a gyermek- és időskorúak aránya, ez az elöregedés napjainkban 

is aktuális és már legalább egy évtizede fennálló demográfiai problémájára mutat rá. A nyugati és a 

keleti régiókban, ahol a magyarlakta területek is vannak, nem túl magas a népszaporulat (DS, KN, SC, 

BA, KE, NZ, LE, VK, RS), az ország keleti régiójára jellemző az elvándorlás, nyugaton több gyermeket 

vállalnak a kedvezőbb gazdasági feltételek miatt. 20 évvel ezelőtt 567 296 ember vallotta magát 

magyarnak, míg az utolsó népszámláláskor 2011-ben az a szám 458 467 volt. A szlovákiai magyar 

gyermek számát a 2011-es adatokból kiindulva kb. 150 ezerre tehetjük, ez a szám az évi 5-6 ezer 

születendő gyermeket figyelembe véve reális adatot takarhat. Mivel viszont nemzetiségi szórás, 

ún. filter nem alkalmazható a statisztikai adatok ilyen irányú felbontásában, nehéz a pontos számot 

meghatározni. Nagy vonalakban azt állíthatjuk, hogy ha évente 50-60 ezer gyerek születik, és ennek 

egyenesen arányos nemzetiségi rátája a 11%, akkor nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy akár 6000 

magyar gyermek is születhet évente. Az alábbi grafikon a gyermekkort 15 éves korig határolja be, a 

felnőttkort 15–64 éves kor között érti, a 65 év felettieket az időskorúakhoz sorolja4. 

A tavalyi év során Szlovákiában 57 969 élve született gyermeket regisztráltak, ez 412-vel több, 

mint 2016-ban5 volt. Az elhalálozás emelkedő tendenciát mutat, mivel 2017-ben 53 914 ember halt 

meg, ami 1563 több, mint egy évvel korábban. Tavaly 31 309 házasságot kötöttek, a házasságkötések 

száma regionálisan éppen Dél-Szlovákiában, Pozsonyban, valamint az Eperjesi kerületben a 

4 Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatal, 2017. Pozsony Demográfiai Adatok. https://slovak.statistics.sk/wps/
portal/ext/home/!ut/p/z1/hY_BDoIwDEC_xQNXVjLQaWLMMAYhxAjRiLsYFAQUGdkm_r6LekTtpWn7-tIihhLEmrSrilRVvEl-
rXe_Z8BCNfOK6FgWyihfgb-jaiwPbAttBu38A02P4EhT0Pnshc48u7VEIQELPAZ8ut_E4whgo_gA_HAFiRc2P73Npc8SkQEz-
k51zkwrwL3S6VaicGGNByodLalEo_KFV1kqa8GiBL_sj4ycz4TKcqmxLAltVnK7lUKOmzoPaWwMWpu5AOBk-012Ql/dz/d5/
L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
5 SH SZK. Statisztikai Hivatal Demográfiai adatai

2. grafikon – A lakosság összlétszáma Szlovákiában a gyermekek részarányával

Forrás: Statisztikai Hivatal adatai, népszámlálás 2011
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legmagasabb. Az elmúlt évben 9618 pár vált el. Összehasonlítva a 2016-os adatokkal azt láthatjuk, 

hogy a házasságkötések száma 1412-vel nőtt. A házasságkötések számát jellemző hosszas statisztikai 

hanyatlás 2008-ig tartott. A legmagasabb válási arány Pozsony és Nagyszombat megyében volt, ez 

is Dél-Szlovákiára jellemző adat. Az év során a természetes népszaporulat 4055 fő volt, 1151 fővel 

kevesebb, mint 2016-ban.  A születési ráta napjainkban emelkedik a 90-es évek baby boomjához 

hasonló szintre. A fertilitás 23 és 29 év közt azt mutatja, hogy míg 2003-ban 1,27 gyermek született, 

2014-ben ez a szám már 1,5 fölé került6. 

Szlovákia a gyermekek jólétét tekintve a világranglista 151. helyén áll, ennek részleteit az 

ENSZ gyermekvédelmi szervezetének, az UNICEF-nek a State of Worlds Children jelentése vizsgálja. 

A gyermekek helyzetét aszerint jellemzi a tavalyi jelentés7 (UNICEF Childrens Status Report report, 

2017), hogy a világ mely táján élnek, milyenek az életfeltételeik, milyen országukban az oktatás 

minősége és az egészségi ellátás.

Szociológiai kérdések a 21. század családjaiban

 A cseh és a szlovák családok jelentős változásokat éltek át a szocialista rendszer bukása után, 

és ez társadalmilag rányomta bélyegét az anyákra és a gyermekekre, kialakítva így egy új trendet 

(Saxonberg- Sirovátka, 2000). 

A társadalmi folyamat a gyermekről való gondoskodás feladatát az államtól a család felé 

irányította, nehéz és szokatlan8 körülmények közé juttatva ezáltal a családokat, erről több kérdőíves 

felmérésben is kritikusan nyilatkoztak a megkérdezettek Šumšalová szerint.9 Polakowsi és Szeleva 

(2008) identifikálja az anya szerepét és helyzetét, ennek során egy rendkívülinek mondható jelenség 

mutatkozik meg, a „female mobilizátor”, ami a gyermek nevelésének első éveiben jelentkezik 

erőteljesen.  A női mobilizátor azt jelenti, hogy az anyát gyorsan munkába készteti az állam rendszere, 

tehát az anyáknak rövid időn belül újra munkába kell állniuk.

Ondrejkovič szociológus 2006- os tanulmányát szemlélve a társadalmi változások tükrében a 

gyermek demográfiai problémáival egy új korszak kezdődik. 

A társadalmi változások problematikája rengeteg aspektust hordoz, René König10 szerint ilyen 

a társadalom magvát alkotó, általa valóságos társadalmi „totál jelenség”-nek nevezett család, de ide 

tartozik a modern kor tabutémája, a gyermektelenség is. 

 Francoise de Singly francia családszociológus A modern család szociológiája című munkájában 

rámutat arra, hogy milyen elveken alapszik a jelenkor családi modellje, milyen a házastársak viszonya, 

és milyen szerepe van az individuális autonómiának egyes családtagoknál. 

6 ONDREJKOVIC, P- MAJERČÍKOVÁ, J. (2006) : Zmeny v spoločnosti a zmeny v rodine kontinuita a zme na Príspe-
vok k diskusii o char aktere rodiny na Slovensku, In: Sociológia 38. ,Č 1,
7 UNICEF World Status Report  of Words Children, https://www.unicef.org/sowc2017/
8 MAROŠIOVÁ, L. – ŠUMŠALOVÁ, S. – KADLEČÍKOVÁ, J. – GALLOVÁ KRÍGLEROVÁ, E., 2006: Názory verejnosti na 
situáciu matiek a otcov v priesečníku rodinnej a pracovnej sféry. In: Marošiová, L. – Šumšalová, S. (eds.). Matky na trhu 
(práce a ţivota). Bratislava: IVO, pp.7-17.
9 ŠUMŠALOVÁ, S., 2008: Zľaďovanie pracovného a rodinného ţivota – reflexia skúseností pracujúcich matiek malo-
letých detí. In: Marošiová, L. (ed.): Matky medzi sebou. Bratislava: IVO, pp.13-47.
10 Restless Image: Sociology of Fashion Hardcover – February 14, 1974  by Rene Konig (Author), Tom Wolfe)
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A gyermek nem csupán a társadalmi folyamatok végterméke, a szocializáció passzív alanya. 

A gyermekkor(ok) társadalmi konstruálása ebben a gondolatmenetben azt is jelenti, hogy nincs 

kitüntetett, „igazi” gyermekkor, a különböző tudományos diskurzusok más-más, saját érvényességgel 

bíró gyermekkorokat írnak le. A nyugati világban a 19-20. században uralkodó, a gyermeki fejlődés 

alapján tudományosan értelmezett és általános érvényűnek gondolt gyermekfelfogás önmagában is 

több gyermeklét-konstrukciónak az alapja, de emellett a korszak más kultúráiban ettől gyökeresen 

eltérő gyermekfelfogások is léteztek. 

Módszertan és felmérés

A kutatás kérdőívei letölthetők az alábbi linken11. A projekt során először egy anonim online 

tanácsadási nyomtatvánnyal próbálkoztunk. A kutatást strukturált kérdőívek és Google űrlap 

kitöltésével kvalitatív és kvantitatív módon folytattuk. A felmérés során 123 családot kérdeztünk 

meg. Forrásként szolgált még az európai értékrendet mérő tanulmány, mely a kisgyermekekkel 

való törődést veszi górcső alá [European Value Study 1991, 1999; Marošiová, Šumšalová 2006]. A 

tanulmány értékeket határoz meg, a felmérés során pedig mélyinterjúkat készítettünk anyákkal, 

akik gyermekgondozási szabadságukat töltik, és így saját bőrükön érzik, mi a prioritás, mi a legjobb 

érdek. Ezek online és a helyszínen kitöltött ívek voltak, illetve sok családi, valamint projektközegben 

megvalósuló spontán vagy félig strukturált interjú van a válaszok mögött. A mintát legalább 

középiskolai végzettséggel rendelkező 18 év feletti magyar anyák alkották Dél-Szlovákiából.

 Az ő hozzáállásuk és attitűdjük adta a kutatás alaphangját a demográfiai mutatókon kívül. 

A kutatás eredményeit egy régebbi felmérés adataival hasonlítottuk össze (Marošiová, Šumšalová 

2006). A kutatás időtartama 3 hónap volt, 2018 június–augusztusában zajlott.

11 https://docs.google.com/forms/d/1D8cTRZ88 zLv78KUfy3MPaW_OOyS1VCeotYAbXxrgQk/edit

3. grafikon – Mi a szlovákiai magyar szülők szempontjából gyermekük legjobb érdeke?

Forrás: saját feldolgozás
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Az anyák leginkább az anyagi biztonságot és a nevelést jelölték meg prioritásnak, ugyanakkor 

félnek az oktatás és a jövő prognózisától, tartanak az érvényesülés sikertelenségétől helyi szlovákiai 

magyar közegben, ezért is választottuk ki egyik fogalomnak a gyermek multikulturalitását, mely 

magyarázatot kíván. A felmérés nagy kérdéseket vet fel a multikulturális neveléssel kapcsolatban. Az 

esetek többségében, amikor vegyes házasságról beszélünk, ezt a jelenséget pozitívnak, a homogén 

családokban viszont negatívnak látjuk. 

A szlovákiai magyar gyermek a magyar anyanyelv és a más nyelvek iránt egyaránt nyitott. A 

sorrend pedig az anyanyelv ismeretének fontossága után a más kultúrák és nyelvek elsajátítása. 

A kérdőív fő célja a magyar szakemberekkel való kapcsolat kialakítása és ingyenes tanácsadási 

lehetőség volt anyanyelven, mivel a gyermek lelki problémáit anyanyelven ajánlott megoldani, ez áll 

hozzá a legközelebb, így fejezi ki magát, ez a legtermészetesebb számára. Ezért tartjuk fontosnak, 

hogy a projekt szakemberei Szlovákiában továbbra is gyakorolják a hivatásukat. A legtöbb beérkezett 

üzenet és kérdés a családjog és a gyermekvédelem problémáit taglalta, ilyenkor próbáltuk a kérdezőt 

szakemberhez irányítani, mivel ezek egyedi és általában több időt igényelő feladatok 12.

12 A gyűjtőkérdőív linkje: https://docs.google.com/forms/d/1VqoPTHOYSBKcqzVQLrCqqayb-
Brswb1T-G72pup7qYNQ/edit

4. grafikon – Melyek a leggyakrabban felmerülő kérdések a szlovákiai magyar gyermekekkel 
kapcsolatban, és mi foglalkoztatja a szlovákiai magyar szülőket?

Forrás: saját feldolgozás

Forrás: saját feldolgozás

5. grafikon – A legnépszerűbb és legolvasottabb témák és szekciók a Minority Kids  honlapon



14

A fenti táblázat felvázolja az igazán érdekes pontokat, kapcsolódási témákat, mindezt egyfajta 

közvélemény-kutatásként felfogva eldönthető, hogy a www.minoritykids.sk portál milyen témák 

felé veheti az irányt. A kisebbségi gyermekjogok háttérben a nevelés és az oktatás a legtrendibb és 

legkeresettebb kulcsszavaink.

A gyermekbántalmazás és az online-digitális érdekvédelem

A szlovák hatóságok a tavalyi évben 144 ilyen esetet vizsgáltak, ez a szlovákiai magyar 

gyermekekre nézve lehet kb. egy tucatnyi, ha a népesség részarányát tartjuk szem előtt. Erre 

reagálnak a nonprofit szervezetek és az oktatási projektek is, az egyik ilyen az Online generáció (www.

nds.sk). Az ITAZ felmérése alapján a szlovákiai szülők 42%-a egyáltalán nem sejti, mit csinál gyermeke 

az interneten.  Nincsenek tudatában annak sem, mit tehet a gyermek az interneten a képeivel. 38%-

uk már tetten érte gyermekét, amikor tiltott tartalmat olvasott, 41%-uk pedig nem tudja, hogy kik 

a gyermekei barátai a szociális hálón. (ITAZ, 2018) Sokan nem ismernek a gyermekek ellenőrzésére 

kifejlesztett szoftvereket, pedig léteznek ún. gyermekzárak.  A szülők mindössze 31%-a világosította 

fel gyermekét az internet használatával és veszélyeivel kapcsolatban. Az ENSZ nagy hangsúlyt fektet 

a témára, elkészíttette a Gyermekek a digitális világban c. helyzetfelmérést. Nagyon fontos ezen a 

téren elsősorban a megelőzés. A gyermekkel kiskorától kezdve beszélni kell nemcsak az internet, 

hanem a mobiltelefonok és táblagépek biztonságos használatáról is. Szükséges bizalmi kapcsolatot 

kialakítani a gyermekkel. Ez annyit jelent, hogy ne kicsinyeljük le a problémáit, vagy azokat a témákat, 

amelyek foglalkoztatják őt. Ha már baj van, mindenképp ajánlott szakemberhez fordulni, mivel a 

gyermeket a világhálón valaki azért tudta megszólítani, mert valami hiányzik az életéből: figyelem, 

érdeklődés, szeretet, az őszinte beszélgetés lehetősége; magányos, unatkozik, szűk az érdeklődési 

köre. (Érseková, 2018) A gyerekek kíváncsiak és hiszékenyek, ezért lehet őket könnyen manipulálni az 

interneten keresztül. A pubertás korú fiatalok pedig lázadnak, rengeteg érzelem kering bennünk, az 

alakulóban levő felnőtt személyiség telis-tele van kételyekkel. Könnyű a bizalmukba férkőzni az online 

világban. „Nagyon fontos a fiatallal megértetni, hogy soha és semmilyen körülmények között ne adjon 

meg semmilyen címet vagy telefonszámot! Soha ne találkozzon az interneten megismert emberekkel 

anélkül, hogy valaki más ne tudna erről! Soha ne küldjön képet olyannak, akit nem ismer, vonatkozik ez 

kiemelten az intim fotókra! Ne küldje el az önéletrajzát (profilfotó, önarckép...) idegeneknek! Tartsa 

titokban a fiókja jelszavát (e-mailekhez, közösségi hálókhoz, fórumokhoz)! Hagyja figyelmen kívül a 

durva, vulgáris e-maileket, FB-posztokat és fórumválaszokat! Rossz weboldalak elkerülése is ajánlott 

(nem megfelelő tartalmú oldalak). Ne húzzon le vírusos tartalmakat, és ne higgyen mindennek, amit 

az interneten olvasott!  – mondja az internet biztonságot támogató projekt is. (ASŠaŠZ, 2017)

Gyakran hallunk arról, hogy a gyermekeket különböző módon zsarolják és fenyegetik bizonyos 

személyek, ezért félnek ezekről a dolgokról beszélni még saját szüleikkel/barátaikkal is. Ha egy 

gyermek beleesik egy ilyen ragadozó csapdájába, mindenképp segítséget kell kérnie. Jó, ha van 

a gyermek életében olyan felnőtt, akiben megbízik. Tudnia kell, hol és kitől kérhet segítséget. 

Információkat akár az iskolában is kaphat, ott mindenképp kellene az internetes zaklatással, az 

internet biztonságos használatával és a gyermekek védelmével foglalkozni. 

Fontos, hogy a gyermek tudja, mi miért nem való a világhálóra. Például a Facebookról bárki 
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letöltheti a képeit, szóval semmiképp sem odavalók a fürdőruhában vagy a csábos pózban készült 

fotók. Ami egyszer felkerül a világhálóra, az ott is marad. Az, hogy a gyerekeknek vagy a tiniknek 

miért van igényük ilyen képek feltöltésére, szintén fontos kérdés. Szakember véleménye mérvadó 

a témában, mivel a szülő ilyet még nem tapasztalt, és nem tudja, mitévő legyen. Intuitív módon a 

szülő szeretettel és bizalommal forduljon féltett gyermekéhez, a Minority Kids is azt vallja, hogy a 

legközelebbi segítség éppen a szülő. Fokozott figyelmet kell szentelni a fényképek elhelyezésének, 

egy gyermek fotóiról ne a szülők döntsenek, hagyják, hogy felnőjön a gyerek, és profilt hozzon létre, 

de mértékkel és odafigyeléssel segítsék az útját az online világban. A GDPR bevezetésével ugyan a 

téma és a hozzáállás szigorodott, de a gyakorlott bűnözők/zaklatók ilyenkor is ismerik a kiutakat és 

a manipuláció lehetőségeit.

A magyar nyelvű tájékoztatás ezen a téren még nem központosított, vannak ugyan szlovák 

nonprofit szervezetek, amelyek felkarolják ezt a témát, foglalkoznak vele a mobilszolgáltatók 

is, de az információ kétnyelvűen egységes formában tudtunkkal még nem található meg. Pár éve 

a Nadácia pre deti Slovenska (Szlovákia Gyermekeiért Alapítvány) elindított egy Online generácia 

nevű képzési projektet, mely a tanárok és a szülők figyelmébe ajánl óvintézkedéseket, melyek 

fontosak a megelőzés szempontjából. Mivel a Minority Kids projekt foglalkozik a kisgyermekekkel, 

a gyermeklélekkel, tudunk ajánlani szlovákiai magyar szakembereket, pszichológusokat a témában, 

viszont konkrétan ilyen profilú szakember és komplex anyag magyarul nem áll rendelkezésünkre 

(NDS, Online generácia).

A legjobb érdek multikulturális kisebbségben

Multikulti, korunk démona: sok szülő szerint az egyik oka annak, hogy a gyermek elveszti 

identitását, az, ha más kultúrát és nyelvet tanul. Ugyanakkor a multikulturalitás hiányában a 

lehetséges esélyeit és jobb lehetőségeit adja fel, az idegen nyelvek, kultúrák ismerete ugyanis 

alapfeltétel, ha olyan szegmensben dolgozik, ahol ez fontos szempont. (Šenšelová, 2015) Szlovákia 

a multikulturális társadalom jeleit mutatja. A multikulturalizmus jelensége ¬– a többség és a 

kisebbségek, a nyelvi és kulturális különbségek keveredése – valójában megosztó a nevelés és a 

viselkedés kapcsán. Szlovákia multikulturalizmusa egyre inkább tény, jóllehet a kisebbségekre és 

a bevándorlásra vonatkozó törvények még nem mindig tükrözik ezt megfelelően. A más etnikai 

hovatartozás és a kulturális sokszínűség a társadalom gazdagító jegye lehet, egy olyan fékezési 

tényező, amely csökkentheti a feszültséget és a konfrontációt. A multikulturális kompetenciák 

ugyanolyen fontosak a 21. században, mint a zárt rendszerek. Előfeltételei lehetnek korunk sikeres 

társadalmi fejlődésének, valamint a technikai és tudományos ismeretek előremozdulásának. (PDCS, 

2015) Az Állami Pedagógiai Intézet szerint lehetőséget kell biztosítani mindenkinek még gyerekként 

megérteni a másságot, és együttműködni azokkal az emberekkel, akik más bőrszínnel rendelkeznek, 

nem születtek Szlovákiában, más világnézetet vallanak, stb. Ugyanolyan fontos ez, mint a számítógép 

használatának elsajátítása vagy működő gazdaság, ill. a természetes minták megértése.  (ŠPÚ, 2015)

Az esélyegyenlőség pedagógiája segítség lehet. Esélyegyenlőségre törekvő pedagógiáról 

akkor beszélhetünk, ha a pedagógus azért használ különböző célzott technikákat, módszereket 

az oktatásban, mert ezzel a különböző rasszokból, etnikai, társadalmi csoportokból származó 
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tanulók iskolai eredményességét szeretné növelni. A multikulturális nevelés e területén publikált 

művek arról szólnak, hogyan javítható a hátrányos helyzetű népességi csoportból érkező diákok 

iskolai teljesítménye, ami – iskolai tapasztalatok szerint – számos területen fejlesztésre szorul, az ő 

eredményeik ugyanis gyakran elmaradnak a többi tanulóétól. (Torgyik, 2004)

Az iskola kultúrája és szervezete sokban befolyásolja a hozzáállást.  A multikulturális nevelés 

e területe az iskola kultúrájának újragondolását, felépítését jelenti, beleértve az intézmény légkörét, 

fizikai környezetét, az iskolavezetés, a tanárok és az adminisztratív személyzet elvárásait, hiedelmeit, 

a címkézés menetét, a tanítás stílusát és stratégiáit éppúgy, mint a tesztelés, a vizsgáztatás módját, 

megfelelő tankönyvek kiválasztását, használatát az oktatási folyamatban.

Minority Kids – végszó

Az itt leírt elméleti megközelítés a gyermek legjobb érdekéről segítheti a kisebbségi, 

társadalmilag és kulturálisan különböző gyermekvilágok megértését és ezáltal intézményes 

szocializációjuk eredményessé tételét. 

Demográfiailag fogyunk, még ha Szlovákia gyermekeinek összlétszáma magasabb is évente, 

mi, szlovákiai magyarok tudhatjuk, hogy ezen számok „nálunk” máshogy alakulnak. Hol a hiba? Nem 

biztos, hogy csak a statisztikákban. 

Az anya és a gyermek esélyeinek mérlegelésénél a szociológia szerint az anya és a gyermeke 

összetartozó fogalom, külön nem elemezhető, ez a tény gazdaságilag is megállja a helyét, mivel 

a gyermek munkapiacilag nem aktív. Ezért hoztuk a nőket és a gyermekeket az esélyegyenlőség 

közös górcsöve alá ebben a szövegkörnyezetben is. Az újkori család kérdéseit felvázolva konkrét 

ajánlásokat és tanácsokat lenne ajánlatos kieszközölni a gyermek legjobb érdekének megfelelően 

mind munkapiaci, mind oktatási téren.

Amikor a tanulmány gyakorlati része a Minority Kids portált vizsgálja, megállapítja, hogy 

a kisebbségi gyermekjogok hátterében a nevelés és az oktatás a legtrendibb és legkeresettebb 

kulcsszavak. Elmondható, hogy szlovákiai magyar viszonylatban előtérbe kerül a kisebbségi 

gyermekjogok szempontja, a nevelés és a nyelvtanulás fontossága.

A gyermekek új igényei az új szociológia megfogalmazása szerint a digitális világ, az alternatív 

oktatás és a modern nevelési elvek. Erre kerestünk és találtunk társadalomtudományi válaszokat a 

21. század aktuálisan felmerülő kérdéseit felvázolva.

A multikulturális oktatásnak köszönhetően békés úton is kezelhetjük a körülöttünk lévő 

multikulturális valóságból eredő kihívásokat és konfliktusokat. A multikulturális oktatás a 

kulcsfontosságú interkulturális kompetenciák elsajátításának folyamata, azaz a tudás és az információ, 

a készségek és az attitűdök egyensúlyba hozása azzal a ténnyel, hogy a modern társadalmak sok 

szempontból és kölcsönhatásukban is különböznek egymástól. Ezáltal folyamatosan fejlődik a másság 

iránti megértés és az empátia, így tudja kezelni majd az egyén saját sztereotípiáit és előítéleteit.

A gyermekek legfontosabb érdeke a gyermekjogok betartásának elve, amely az ENSZ 
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Gyermekjogi Egyezményének 3. cikkéből következik, eszerint „a gyermekekkel kapcsolatos valamennyi 

cselekvésben, függetlenül attól, hogy állami vagy magán szociális intézmények vesznek részt, a bíróságok, 

a közigazgatási hatóságok vagy a jogalkotó szervek, elsődleges szempontként a gyermek legjobb 

érdekeit kell figyelembe venni”. A gyermek mindenek felett álló érdekének felmérése azt jelenti, 

hogy kiértékeljük és kiegyenlítsük „az összes olyan elemet, amely ahhoz szükséges, hogy egy konkrét 

gyermek vagy gyermekcsoport meghatározott helyzetben döntést hozzon” (az ENSZ alapokmánya).

Résztvevők, olvasók és szimpatizánsok megkérdezésének metodikájával a Minority Kids arra 

a következtetésre jutott, hogy a  gyermekek legfőbb és legjobb érdeke a nevelés, az oktatás, a 

nyelvismeret, a hasonló bánásmód, a jogok, az egyenlő esélyek és a hatványozottabban erősebb 

érdekvédelem. Ezek a kulcsszavak kisebbségi erőtérben gyakran jelennek meg, és magyarázatot 

kínálnak az olyan viselkedésmintázatokra, amelyeket az iskola, a felnőtt világ nehezen értelmez.
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Az asszertív kommunikáció ismerete és felhasználása 
kisgyermekek nevelésében szlovákiai magyar viszonylatban
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Absztrakt 

A szlovákiai magyar szülők körében egyre többször vetődik fel a kérdés, hogy a 

gyermeknevelésben miként lehet a kisgyermek igényeinek, lelki, fizikai és szellemi fejlődésének 

legmegfelelőbb eszközöket elsajátítani. Az asszertív kommunikáció eszköztára erre egy nagyszerű 

alternatíva, mivel megkönnyíti a szülő és a gyermek együttélését, a kisgyermek önértékelését is 

növelve. Épp ezért indokoltnak tartom a Szerető fegyelmezés címet kapott kommunikációs tréningek 

ismertetését, ill. az általuk megvalósuló tájékoztató, edukációs munkát a szlovákiai magyar szülők 
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körében.

Kulcsszavak: kommunikáció, asszertív kommunikáció, nevelés, szülői példa, konfliktuskezelés, nyílt 

párbeszéd

Bevezetés 

Az asszertív kommunikáció mint effektíven elsajátítható módszer az elmúlt tíz évben vált a 

gyermeknevelés egyik kapaszkodójává. A felhasználási területe széles, nemcsak a nevelést segíti, 

hanem akár más, hétköznapi konfliktushelyzet megoldására is képessé válik az egyén, ha elsajátítja az 

asszertív kommunikáció alapjait. A kommunikációs képességfejlesztés módszerét átgondolva indult 

el a Szerető fegyelmezés tréning. Ez a szlovákiai magyar szülők számára kialakított képzés, amelynek 

célja, hogy széles eszköztárral lássuk el a szülőket, hiszen ők példaképei gyermekeiknek, a jövőnk 

zálogai. Kiemelten fontosanak tartom széles körben az edukáció eme formáját, hiszen pozitívan 

befolyásolhatja a következő szülői nemzedék kommunikációs szokásait. Megerősítve önbizalmukat, 

az életük számos területén felhasználható tudásra tehetnek szert.

Tartalom

1. A kommunikáció és az asszertív kommunikáció a szlovákai magyar szülőknél

2. Önismeret mint a kommunikáció egyik meghatározó eleme

3. Szerető fegyelmezés workshop a szlovákiai magyar szülők számára

A KOMMUNIKÁCIÓ

 A kommunikáció rövid története, részei, hatékonysága

A kommunikációtudomány története az előzményekkel, az ún. chicagói iskola nagy tudósainak 

(Cooley, Mead, Dewey) munkásságával indul. A tudomány alapjait is Amerikában rakták le a 20. század 

30-as, 40-es éveiben, igaz, zömmel európai kutatók: Paul Félix Lazarsfeld, Kurt Lewin, Carl Hovland 

és Harold Lasswell. Ma őket tekintjük a kommunikációtudomány alapítóinak, atyjainak. A második 

világháború után tisztult le a két kommunikációkutatási tendencia: az empirikus, adatokon alapuló és 

az elméletibb társadalomkritikai irányzat. Ez utóbbinak a művelői főleg az ún. frankfurti iskola jeles 

képviselői voltak (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas). 

A kommunikációtudomány a 20 sz. második felében erősen differenciálódott, sokféle irányzat 

különféle témák kutatásával alakította. A különböző felfogásokban közös, hogy a kommunikációt 

információk, üzenetek átadásának, cseréjének, közzétételének, értelmezésének tartják. A 

kommunikáció akkor sikeres, ha az üzenet a legteljesebben, torzítás, átalakítás nélkül jut el a vevőhöz, 

vagyis a kódolt és a dekódolt üzenet egybeesik. 

A kutatók megfigyeléseik során arra a megállapításra jutottak, hogy az emberi viselkedésnek, 

azaz mozdulatainknak, testtartásunknak, öltözködésünknek stb. jelzésértéke van embertársaink 
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számára, vagyis viselkedésünk, kommunikációnk része. 

Mivel mindig viselkedünk valahogyan, kézenfekvő a fölismerés: folyamatosan kommunikálunk, 

egyszerűen nem lehet nem kommunikálni. A kommunikáció során a partnerek számára nemcsak 

annak tartalma bír jelentőséggel, hanem a „hogyan”-ja is. A kommunikáció mindig két síkon zajlik: egy 

kommunikatív (tartalmi) és egy metakommunikatív (viszony) síkon. A kommunikáció többcsatornás: 

a verbális csatornán a nyelvi jelek (szavak), a nem verbális csatornán pedig a beszédet kísérő egyéb 

megnyilvánulások közvetítődnek.

A kommunikáció hatékonysága nem csupán azon múlik, hogy szavainkat hogyan válogatjuk meg, 

a testbeszéd, a hangszín, a hangerő, a hanglejtés éppúgy része az üzenetnek, és ezeknek összhangban 

kell lenniük ahhoz, hogy a kommunikátor hiteles legyen. A sikeres kommunikáció feltétele tehát 

az, hogy képesek legyünk a kommunikációs helyzetben asszertívan, azaz kellő magabiztossággal 

kommunikálni. 

A Szlovákiában élő magyar anyanyelvű állampolgárok kommunikációs szokásai többdimenziósak, 

hiszen a saját anyanyelvükön kívül már kisgyermekkorban találkoznak (az óvodában, majd az általános 

iskolában) a szlovák nyelvvel. Általában az államnyelv elsajátítására használt módszerek a szlovák 

nyelvet második anyanyelvnek tekintik, ami a szinte csak magyar közegből származó gyermekek 

számára nehezíti a nyelvtanulást, ezáltal a mindennapi kommunikációt is befolyásolja. Bár Szlovákiában 

a rendszerváltás óta történtek pozitív lépések a kisebbségi nyelvhasználat előmozdítása érdekében, 

a helyzet mégsem megoldott (Mrva–Szilvássy, 2011). 

A kommunikációs stílusok 

Számos, a társadalomtudományokban elterjedt modellt ismerünk, melyek közül többet a 

kommunikációtudomány is felhasznált. Ehhez hasonlóan a kommunikációs stílusok kategorizálása, 

azonosítása is ilyen előzményekre vezethető vissza. Három, a pszichológiából vett és meggyökeresedett 

fogalmat felhasználva

• asszertív, 

• szubmisszív és 

• agresszív kommunikációs stílusokról beszélhetünk. 

Először nézzük meg a kifejezések általános jelentését: 

– asszertív: középút a behódoló és a fenyegető között, kellő határozottságú és öntudatú;

– szubmisszív: behódoló; 

– agresszív: támadó, erőszakos, rámenős, sértő.

Asszertív kommunikáció 

Az önbizalom a szociális készségek alapja. Az asszertív kommunikáció elsősorban a közlő 

magabiztosságától és empátiájától függ. A választás lehetőségét jelenti, azt, hogy ki tudjuk fejezni 

az igényeinket, pontosan meg tudjuk fogalmazni a véleményünket, érzéseinket, s biztosak lehetünk 

abban, hogy senki nem kényszerít akaratunkon kívül semmire (Bishop, 2008: 7). 
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 Mi az asszertivitás?

  Az asszertivitás azt jelenti, hogy ki tudunk állni saját jogainkért anélkül, hogy közben másokat 

sértenénk, másokban szorongást keltenénk. Mindegy, hogy szavainkat mennyire jól válogattuk, 

verbális üzenetünk mennyire asszertív, ha nem a megfelelő arckifejezéssel, testtartással kísérjük 

mondanivalónkat, közlésünk hatástalan lesz. Az asszertív közlő pozitív énképpel rendelkezik, arra 

törekszik, hogy a kommunikációs partnerrel való együttműködése pozitívan záruljon, a kommunikáció 

mindkét fél számára sikerrel járjon. Az asszertív magatartás segíti a kapcsolatok egyenlőségét, 

képessé teszi az embert arra, hogy szorongás nélkül kiálljon az érdekeiért, szabadon fejezze ki érzéseit, 

gondolatait. Az asszertív viselkedés választott, de vannak olyan alkalmak, kommunikációs helyzetek, 

amikor nem ez a megfelelő viselkedési forma, olykor a passzív vagy agresszív kommunikációs mód is 

elfogadható.

Az asszertív viselkedés az arra való képességet jelent, hogy ki tudjuk fejezni az érzéseinket 

és gondolatainkat sérülésmentes módon, miközben kiállunk a jogainkért. Megnyilvánulásában a 

magabiztosság a legközelebbi forma, mely által megragadható. Három alapvető összetevőből áll: 

– képesség, hogy kifejezzük az érzéseinket; 

– képesség, hogy hiedelmeket és véleményeket fejezzünk ki; 

– képesség, hogy kiálljunk a jogaink mellett, és ne engedjük másoknak, hogy zavarjanak vagy 

kihasználjanak minket. 

Az asszertív emberek nem túlságosan merevek vagy szégyenlősek, képesek a külvilág 

felé kifejezni érzéseiket (gyakran közvetlenül) anélkül, hogy agresszíven vagy szubmisszíven 

viselkednének. 

Az asszertivitás – ahogy a magabiztosság is – kialakítható, fejleszthető 

A magabiztosság növelése jellemzően két dolgot jelent. Egyrészt a visszahúzódás, félénkség, 

zárkózottság, azaz a szubmisszivitás leküzdését, másrészt az indulatosság, lobbanékonyság, 

agresszivitás kordában tartását. Először is meg kell határoznunk, hogy az adott kontinuumban hol 

helyezkedünk el akkor, amikor magabiztosnak kellene lennünk. Félénken visszahúzódunk? Vagy 

harciasan kiállunk magunkért? Az asszertivitáshoz empátiára és bátorságra van szükség. Ezek segítenek 

nekünk abban, hogy megtaláljuk az arany középutat. Az empátia segít mások szempontjainak a 

figyelembevételében, így könnyebben tudunk velük tisztelettel és méltósággal bánni. A bátorság 

hozzájárul ahhoz, hogy több kockázatot vállaljunk. Segít az önálló vélemények megfogalmazásában, 

az érdekeinkért való kiállásban. Az asszertív ember nem passzív, az asszertív ember nem agresszív. 

Az asszertivitás az arany középút. Verbális kommunikációban tömören, világosan megfogalmazott 

üzenet formájában nyilvánul meg, mondanivalónkat ahhoz a személyhez igazítjuk, akihez beszélünk, 

s elkerüljük azokat a kifejezéseket, amelyeket a befogadó feltehetően nem ismer. Fontos szerep jut a 

nem verbális csatornának is az asszertív megnyilatkozások során. A nem verbális jelzések hitelesíthetik 

vagy éppen hiteltelenné tehetik a verbális üzenetet, fontos tehát, hogy közlésünk kongruens legyen. 

Arckifejezésünk, gesztusaink, testtartásunk összhangban legyen azzal, amit mondunk. Alapvető, 

hogy kommunikáció közben tekintetünkkel is a beszédpartnert figyeljük, ugyanakkor a merev 
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nézés agresszív magatartásnak is minősülhet, így időről időre szakítsuk meg a szemkontaktust. A 

fej mozdulatai (pl. bólintás) megerősítő-jóváhagyó vagy cáfoló jelzések. Az asszertív testtartás 

nyitottságot, érdeklődést mutat. A mozgás magabiztosságról árulkodik, a gesztusok modorosság 

nélküliek, nem túlzók, a szemkontaktus közvetlen és szabályos, a figyelem tehát érdeklődést tükröz 

(Bishop, 2008: 63).

A konfliktusok kezelésének egyik alapvető eszköze az én-üzenet. Lényege, hogy a 

feszült helyzetben figyelmemet elsősorban önmagamra fordítom, és a szituációban megjelenő 

ellentmondások ismertetése során folyamatosan ott is tartom. Azaz nem arról beszélek, hogy mit 

és hogyan tett vagy nem tett a másik fél, hanem arról, hogy számomra mit jelentett az esemény. 

Gordon (2001) szerint az emberi kommunikáció célja egyrészt az, hogy mi megértsük a másik embert, 

másrészt pedig hogy minket megértsenek embertársaink. A hatékony kommunikációnak két fontos 

elemét különíti el, ezek az érthető üzenet (világos kifejezés, én-üzenetekkel) és a tiszta vétel (helyes 

felfogás).

Gordon az én-üzeneteknek 5 típusát különbözteti meg, melyeket „konfliktusmegelőző én-

üzenteknek” is nevez:

1. elismerő én-üzenet,

2. problémamegelőző én-üzenet,

3. önfeltáró (igény és érzésközlő) én-üzenet,

4. elutasító én-üzenet,

5. konfrontáló én-üzenet.

Az önismeret fogalma, funkciója az asszertív kommunikáció alkalmazásakor a szlovákiai 

magyar kutatások során

Az önismeret szó hétköznapi értelemben az önmagunkról való tudást jelenti, azt, hogy 

ismerjük képességeinket, adottságainkat, vágyainkat, céljainkat, tudatában vagyunk személyiségünk 

pozitívumainak, negatívumainak, ismerjük hiányosságainkat. K. Pálffy úgy definiálja az önismeretet, 

hogy az lényegében az egyén „áttekintése saját személyisége összetevőiről, határairól és 

lehetőségeiről, betekintése saját viselkedésének a rugóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, 

képessége arra, hogy helyesen megítélje saját szerepét, hatását az emberi kapcsolatokban” (Pálffy, 

1989: 15.). Összegezve: énképünk egy dinamikus, összetett reprezentáció. Tartalma a vélt, szubjektív 

kép (amilyennek önmagamat tartom), a tulajdonított kép (ahogyan mások látnak) és a visszatükrözött 

kép dinamikus egyensúlyából alakul ki (Tókos, 2005).

Az önismeret funkciói

Ha feltárjuk önismeretünket, még egy döntő fontosságú jártasságot is hasznosíthatunk, az 

énkifejezést. Ez pedig az asszertív kommunikáció alapköve: az, hogy saját nevünkben beszélünk. A 

saját nevünkben való beszélés a saját érzeteink, gondolataink, érzéseink és szándékaink kifejezését 

jelenti. Saját nevünkben beszélve az „én”, az „enyém” nyelvi fordulatot használjuk az általánosítások 

helyett.  E jártasság azért döntő fontosságú, mert világosan jelzi, hogy a személy ellenőrzése 
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alatt tartja tapasztalatait, ura saját magának. A saját nevében beszélő egyén egyrészt növeli saját 

autonómiáját, másrészt viszont teljes felelősséget vállal azért, amit mond, elkerülve a szélsőségeket, 

a csekély és a túlzott felelősségvállalást. Abban az esetben, ha ez a felelősségvállalás kismértékben 

valósul meg, a személy nem ismeri fel sajátjának a saját gondolatait és érzéseit. Még saját nevében 

sem szokott beszélni. Úgy véli, hogy az ő szempontja, nézete nem fontos, és nem is lehet hasznos 

sem önmagának, sem másoknak. Lebecsüli énjét, és kerüli azt, hogy elismertesse saját gondolatait, 

vágyait és érzéseit. Céljainak elérése érdekében gyakorta közvetett módon cselekszik. A másik 

szélsőséges esetben a túlzott mértékben felelősségvállaló személy megpróbál mások vagy éppen 

mindenki nevében beszélni (pl.: „Jól érzed magad.” vagy „A házasságban a férfiaknak kell domináns 

helyzetben lenniük.”). 

A mások nevében való beszélés gyakorta ölti normatív felszólítások formáját (például: bizonyos 

módon kell érezni, meg kellene tenni valamit). Az ilyen személy semmilyen vagy csak kevés tiszteletet 

tanúsít mások jogai és autonómiája iránt. Jellemző módon a mások nevében beszélő személy arra 

tesz kísérletet, hogy olyan gondolkodásmódról, érzésről, cselekvésről győzze meg a másikat, vagy 

olyanra vegye rá manipulatív módon, amit az nem fogadna el saját választása alapján. 

Ha saját nevünkben beszélünk, ez mind saját autonómiánkat, mind pedig a másik személyes 

autonómiáját növeli, akárcsak mindkettőnk személyes felelősségét. Először is, ha saját nevünkben 

beszélünk, akkor ez világosan jelzi, hogy a miénk a felelősség – és nem másé – az értelmezéseinkért, 

érzéseinkért, szándékainkért és cselekedeteinkért. Ha kerüljük azt, hogy mások nevében beszéljünk, 

akkor ez lehetőséget biztosít a másik embernek, hogy beszámoljon saját észleleteiről, gondolatairól, 

érzéseiről, szándékairól és cselekvéseiről, s egyúttal felelősséget is vállaljon azokért (Miller–Nunally–

Wackman, 2001).

A szlovákiai magyarok nagyobb része mindmáig anyanyelvén tesz szert alapfokú műveltségre, 

s egy részük középfokú tanulmányait is anyanyelvén folytathatja. A szlovákiai magyar szülők 

nagy része gyermekeit nem két nyelven, hanem magyar nyelven szocializálja, s a szlovák nyelv 

elsajátítását az iskolára bízza. Ennek következtében a szlovákiai magyarok zöme magyar-domináns 

kétnyelvű, vagyis a magyar nyelvtudásuk jobb, mint a szlovák nyelvtudásuk. Ha az önismeretet a 

nyelvi identitásunk szerint közelítjük meg, meg kell jegyeznünk a környezet hatását a nyelvhasználat 

szempontjából. Sokan gondolják azt, hogy a kisebbségi magyarok anyanyelve a szlovakizmusok 

(vagy: szlovacizmusok) jelenléte miatt alacsonyabb rendű lenne mind a magyarországi magyar, mind 

pedig a szlovák nyelvnél. Az anyanyelvváltozat presztízscsökkenése egyik tényezője lehet annak, 

hogy a magas fokon kétnyelvű szülők esetleg amellett döntenek, hogy gyermeküket a magasabb 

presztízsű többségi nyelven szocializálják (Lanstyák I.). Ebből az ismeretből kiindulva fontos lenne a 

kisebbségben élő kisgyermekek számára már korai éveikben megerősíteni az anyanyelvi kommunikáció 

fontosságát, megtanítani velük az érzéseik megfelelő kifejezését, a konfliktushelyzetek megoldását, 

ezek a későbbiekben a személyiségük fejlettségi szintjét növelik. Ehhez a szülők biztosíthatják a 

legmegfelelőbb alapokat, hiszen ismert tény, hogy a szülői minta követése a legalapvetőbb tanulási 

formánk. Ezért fontos egy olyan képzési lehetőség megteremtése, amely biztosítja az asszertív 

kommunikáció és a konfliktuskezelés alapjainak elsajátítását.
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3A Szerető fegyelmezés workshop

2018 őszén a Mert nőnek lenni jó polgári társulás szervezésében indult útjára a 

konfliktusmegoldásra, az asszertív kommunikáció elsajátításara irányuló tréning magyar nyelven, 

szülőknek Dunaszerdahelyen. Célja, hogy a magyar anyanyelvű szülők magyarul hallják és 

sajátíthassák el azokat a módszereket, amelyeket később, otthoni környezetben amúgy is magyar 

nyelven alkalmaznak majd. Ennek oka a tény, hogy az anyanyelvünkön effektívebben tudunk tanulni, 

új ismereteket elsajátítani. A gyermek és a környezete közötti interakció alakulása a világ különböző 

tájain, más és más kultúrákban eltérő formákat ölthet, de függ az adott társadalom szerveződésétől, 

rétegződésétől is. Ennek megfelelően a nyelvhasználat elsajátításának módja is, azaz hogy mit és 

hogyan tanul meg a gyermek, különbözőképpen alakulhat. A családi környezet nyelvhasználata 

elősegítheti vagy gátolhatja a gyermek későbbi beilleszkedését a társadalmi közösségekbe, 

intézményekbe (Réger, 1990/2002). Ebből következik, hogy a gyermek szempontjából meghatározó 

a szülői nyelvhasználat, az anyanyelven szervezett tudás.

Az újabb kutatások szerint (Adlert igazolva) a gyerekek születésüktől kezdve igénylik a 

kapcsolatokhoz való kötődést, és azok a gyerekek, akik kötődnek a környezetükhöz, családjukhoz és 

iskolájukhoz, kevésbé hajlamosak a deviáns (a szabályokat nem követő) viselkedésre.

Ahhoz, hogy sikeres, közreműködő tagjai legyenek közösségüknek, a gyerekeknek meg kell 

tanulniuk az ehhez szükséges közösségi és életvezetési képességeket. Ilyen képesség a helyzetnek 

megfelelő kommunikációs készség is.

Az anyanyelv elsajátítása és az idegen nyelvek tanulása nemcsak eltérő színterekhez, hanem 

eltérő életkorokhoz is kötődik: a gyerekek jobbára birtokában vannak már az anyanyelvüknek, mire 

újabb nyelv elsajátítása kerülne sor (Clark, 2003; Klein, 1996).

A workshop céljai, ismertetése, tapasztalatok

A Szerető fegyelmezés tréning szülőknek összeállított interaktív képzés, amely keretén belül 

megismerkednek az asszertív kommunikáció előnyeivel, annak elveivel. A szülők gyakorlati példákon 

keresztül a nevelés tekintetében kulcsfontosságú kompetenciákhoz jutnak, amelyek megkönnyítik a 

gyermekükkel kapcsolatos konfliktushelyzetek megoldását.

A tréning keretén belül a pozitív fegyelmezés módszerével is találkoznak a résztvevők, amelyet 

Jane Nelsen, Ed.D.dolgozott ki, és amely aktívan alkalmazza az asszertív kommunikációs eszközöket.

A gyermek akkor viselkedik helytelenül, amikor valami miatt rosszul érzi magát, 

elbizonytalanodott, alacsony az önértékelése. A kötődés, a fontosság és az „én képes vagyok” érzések 

hiányoznak vagy sérültek nála.

Az ember alapvető szükségletei közé tartoznak a kötődés, a fontosság, az „én képes vagyok”, 

a „szükség van rám” érzések, és a gyermekek fokozottan igénylik ezeket. Amikor közülük valamelyik 

hiányzik, akkor a gyermek célja, hogy mindenáron elérje, megkapja azt, és ösztönösen mindent 

megtesz ennek érdekében.

Kérdésemre, hogy mit jelent anyaként vagy apaként számukra a fegyelmezés, a legtöbb 
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szlovákiai magyar szülő a büntetés, a fizikai fenyítés fogalmat említette. Vannak, akik azt gondolják, 

hogy a félelem hatékony motiváló erő. Viszont a félelem bevonzza a helytelen viselkedési formákat. 

Az intuíciónk pedig  azt súgja, hogy a félelemkeltés, a fizikai erőszak alkalmazása rossz példát mutat, 

tanít a gyermeknek.

Nem meglepő, hogy a kutatások azt mutatják, hogy azok a gyermekek, akiket félelemmel, 

fizikai erőszakkal fegyelmeznek, sokkal agresszívabbak, tinédzserként lázadóbbak, és nagyobb az 

esélyük arra, hogy felnőttként depressziósak és tartósan agresszívak legyenek.

Akit valaha gyermekként keményen megbüntettek, igazolhatja, hogy nem a megfelelő 

viselkedésről, hanem a bosszúról, a „legközelebb nem kapsz el, ez nem volt igazságos, azért sem” 

dolgokról elmélkedett a büntetés alatt. A fizikai erőszakban, megfélemlítésben felnőtt gyermekek 

nemcsak hogy gyakrabban viselkednek rosszabbul, mint a többi gyermek, hanem egyre jobban 

fokozzák is a helytelen viselkedési formát. Nehezen kezelhetőek, és előbb-utóbb már a fizikai fenyítés 

sincs hatással rájuk.

A jelenlegi harmincas generáció, akik alfa vagy Z generációs gyermekeket nevelnek, a fizikai 

fegyelmezést még elfogadó szülői példát látták. Jelenleg a szakemberek többsége elutasítja a 

fizikai bántalmazást mint nevelési eszközt, így a szülők vívják harcukat a szülői mintáik és a „másképp 

szeretném csinálni” elvárásaik között. 

A megkérdezett szülők száma 45 volt, valamennyien negyven év alattiak, és szóban válaszoltak a 

kérdéseimre. Többségük változóan használja a verbális és egyéb számonkérési, büntetési eszközöket, 

az adott helyzettől függően.

Ahogy a fent látható felmérés is mutatja, a szülők eszköztára véges. Így szükségét érzik, 

hogy tanulják az új generációs gyermekek szempontjából megfelelő, hasznos nevelési stratégiákat. 

Számtalan irodalom nyújt támaszt nekik, és az internet mint csatorna is megfelelőnek bizonyul 

adatgyűjtés szempontjából.

A workshop meglepően nagy érdeklődéssel indult. A főleg anyákból álló csoport mutatja, hogy 

még ma is leginkább az anyákra hárul a nevelési stratégiák, eszmék kutatása és alkalmazása. Bár e 
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téren is tapasztalható változás, hiszen több apa is elkísérte az édesanyákat, ezzel aktív részesévé 

szerettek volna válni egy közös 

nevelési filozófia kialakításának. 

A workshop adott 

problémákkal és azok megoldásával 

is foglalkozott. A leggyakrabban 

előforduló fennakadás a nevelésben 

a következő három pontban 

foglalható össze:

Egy szülő számára ezek a problémák a mindennapi együttélést nehezítik meg. Az asszertív 

kommunikáció mellett az önismeret biztosítja a gördülékeny megoldást, majd idősebb gyermekeknél 

a konfliktusmegoldás is szerepet kap.
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A mese gyermeki lélekre gyakorolt jótékony hatása 
– Meseterápia a Csallóközben

Molnár Kantner Éva1 

Absztrakt

A tanulmány célja a meseterápia elméleti hátterének bemutatása, ismertetve a legfrissebb 

szakirodalmat a témát illetően. Részletesen foglalkozom a meseterápia gyakorlati hasznával, 

ismertetem Kerekes Valéria Mese Másként módszerét, illetve Antalfai Márta Kincskereső 

meseterápiás módszerét, mely az általam vezetett meseterápiás csoportok szakmai alapja. Az elméleti 

síkot elhagyva ismertetem a csallóközi meseterápiás csoportok munkamenetét, jelentőségét és a 

foglalkozások során elért eredményeket. 

Kulcsszavak: meseterápia, érzelmi intelligencia, személyiségfejlesztés, Csallóköz

Bevezetés

A mesék ősi kincseink. Szimbólumrendszerük megfejtése nem könnyű, viszont rendkívül 

hasznos dolog az ember mindennapi életének megkönnyítéséhez. 

1 Mgr. Molnár Kantner Éva, Dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár, ekantnerova@gmail.com
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A mesékben ott van mindazon esemény, történés, amit az ember élete során átél, legyen 

szó pozitív vagy negatív történésről. Kísérőink és útmutatóink a mesék, ösvényükön haladva 

nem tévedünk el, mert olyan segítőkkel találkozunk, akik megkönnyítik az utunkat. Beszélhetünk 

negatív szereplőkről is. Ránk gyakorolt hatásuk pozitív módon is értelmezhető. A nehézségeket 

megtanulhatjuk a hasznunkra fordítani, és belőlük merítkezni.

Ezen tanulmány fő célja rávilágítani arra a tényre, hogy a mesék szórakoztató hatásukon túl 

belső erőforrásként értelmezhetők. Lelki egészségünk szempontjából fontos, hogy a múltunk és a 

jelenünk történéseit fel tudjuk dolgozni, képesek legyünk továbblépni egy-egy élethelyzetből, és 

teljesebb életet tudjunk élni. Ezt segítik a mesék. Gazdag szimbólumrendszerük tulajdonképpen az 

életünkről szól, mi vagyunk ott a mese jeleneteiben, helyszínein, és ahogy a mesehős sem ismer 

akadályt, úgy mi is meg tudjuk oldani gondjainkat. Érzelmi világunk fejlesztése szintén a mesék egyik 

fontos feladata.

A tanulmány vizsgálati körét a  4–8 éves korosztályúgyerekek alkották, tehát az óvodáskortól 

a kisiskoláskorig. A mesék a maguk mesei nyelvén segítik a gyermekek beilleszkedését, érzelmeik 

feldolgozását, a pillanat átélését. 

Elöljáróban Peer Krisztina (2015) és Bettelheim (1976) alapján ismertetem a gyermek és a 

mese kapcsolatát. E témában fontos kérdéskör a saját mese, az életmese és a gyermekkori kedvenc 

mese élettani, lelki folyamatainak vizsgálata. Nagy Attila (1995) és Kádár Annamária (2017) kutatásai 

alapján járom körbe ezt a problémakört.

A tanulmány második fejezete már gyakorlati síkon foglalkozik a mesékkel. Dr. Kádár Annamária 

és Kerekes Valéria Mesét másként módszerét, illetve Dr. Antalfai Márta Kincskereső Meseterápiás 

Módszerét szeretném megismertetni azolvasókkal. Ezek a módszerek szolgáltatták az általam 

vezetett meseterápiás csoportok szakmai alapját. 

A harmadik fejezet a Csallóközben működő meseterápiás csoportok működését ismerteti. 

Részletesen foglalkozom a csoportok szerkezeti felépítésével, a foglalkozás céljával, munkamenetével, 

részletes foglalkozásvázlattal kiegészítve mindezt, azzal a nem titkolt céllal, hogy feltárjam a 

meseterápia gyakorlati hasznát. Az ismertetett eredemények saját megfigyeléseimen, jegyzeteimen 

alapszanak, ily módon reményeim szerint sikerül átadni egy keveset abból a légkörből, befogadó 

közegből, mely a csoportos foglalkozások során zajlik.

A gyermek és a mese kapcsolata

Kádár Annamária szerintéletmesénk már a születésünk előtt megkezdődik, amikor először 

ránk gondolnak a szüleink. A történetmesélés egyik oka, hogy értelmet találjunk mindabban, amin 

életünk során keresztülmegyünk. Ennek tudatában érthető, miért olyan fontos a mese a gyermek 

számára. A mesében ott van minden lelki táplálék, amire a gyermeknek szüksége van. 

Kádár Annamária azzal folytatja, hogy a koherens élettörténet kialakítása létszükséglet. 

Ilyen módon teremtjük meg pszichológiai jólétünket. Ez az egyikfeltétele annak, hogy képesek 

legyünk boldogulni a világban. Az emlékezetünkre támaszkodva újból és újból megfogalmazzuk 

önmagunkat, közben kívülről tekintünk magunkra, sajátos értelmezést adva érzéseinknek, 

viselkedésünknek (Kádár, 2017).
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Peer Krisztina (2015) könyvében írja, hogy a mese azt sugallja a gyermeknek, hogy az életben 

vannak nehézségek, amelyeket úgy tudunk leküzdeni, ha harcolunk ellenük. A mese nyelve kiválóan 

alkalmas arra, hogy a gyermek szembenézzen azokkal a problémákkal, amelyeket hiába próbálunk 

neki elmagyarázni. 

A gyermek aszerint választ a jó és a rossz figurák közül, hogy ki kelt benne rokonszenvet. Minél 

inkább értik a pozitív hős szerepét, annál könnyebb vele azonosulni. 

Elengedhetetlen, hogy a gyermek megismerjen olyan mesehősöket, akik bár egyedül indulnak 

útra, bíznak magukban és az emberekben, követik a helyes utat, és elnyerik méltó jutalmukat. 

A magányos hőst, csakúgy, mint a gyermeket, segítők veszik körül. Ilyen lehet az útszéli 

gyümölcsfa, a kemence, a patak. Egy mesehős vagy egy gyermek sohasem lesz elszigetelt vagy 

magányos, mert mindig lesz valaki, aki támogatja az útkeresésben.

Bettelheim (1976) szerint a mese nemcsak szórakozást nyújt a gyermeknek, hanem fejleszti 

önismeretét, egyúttal elsősegíti személyiségének fejlődését. A mese ugyanúgy építkezik, ahogy a 

gyermek gondolkodása, ezért is olyan meggyőző a számára. A mese adott esetben sokkal jobban 

megvigasztalja a gyermeket, mint a felnőtt. „A gyermek hisz a mesének, mert világszemlélete olyan, 

mint az övé.“ (Bruno Bettelheim, 1976. 63.o.)

A szerző tovább folytatva gondolatait megerősíti a tényt, hogy a kisgyermek fejében állandóan 

és gyorsan növekszik a gyakran rendezetlen és csak részben integrált benyomások tömege. 

Megtalálhatók köztük a valóság helyesen érzékelt aspektusai, de nagyobb részük felett teljes 

mértékben a képzelet uralkodik. Gondolkodásának éretlensége miatt a gyermek fejében nagy rések 

tátonganak, melyeket a képzelet tölt ki. A téves elképzelések egy része a belső feszültségekből 

fakad. A normális gyermeki képzelődés kiindulópontja a valóság valamely többé-kevésbé helyesen 

megfigyelt töredéke, amely erős vágyat és félelmet ébreszt a gyermekben. A dolgok gyakran 

összekeverednek a fejében, és nem képes rendet teremteni köztük. 

A mesék ugyanazt az utat járják be, mint a gyermeki gondolkodás, és megmutatják a 

gyermeknek, hogyan bontakozhat ki valamilyen magasabb fajta világosság a képzelődésből. A gyermek 

képzelődéséhez hasonlóan a mesék is általában realisztikusan kezdődnek. A történet valóságos, de 

némileg problematikus helyzetből indul ki. A zavarba ejtő hétköznapi problémákkal szembesülő 

gyermeket a neveltetése arra ösztönzi, hogy megértse ezeket a szituációkat, és megoldásokat 

keressen. De minthogy racionalitásának még nem sok befolyása van a tudattalanjára, a megoldatlan 

konfliktusok nyomására a képzelet könnyen magával ragadja. Alig bimbózó okfejtő képességét 

egykettőre maguk alá temetik a félelmek, vágyak, remények, ezek az érzések beleszövődnek minden 

gondolatába. A mesék kiindulópontja megegyezhet tehát a gyermek lelkiállapotával, például a 

testvérekkel szemben a megkülönböztetettség, elutasítottság érzésével. 

A mesék világában jártas gyermek tudja, hogy a mesék nem a hétköznapi valóság, hanem a 

szimbólumok nyelvén szólnak hozzá. A mese az elejétől kezdve a végéig azt közli velünk, hogy nem 

kézzelfogható emberekről vagy helyekről van szó. A gyermek számára a valóságos események azáltal 

válnak fontossá, hogy szimbolikus jelentést lát vagy talál bennük. A mesében olyan cselekmények 

játszódnak le, melyekből kiderül, hogy a megszokott logika és a kauzalitás nem érvényes, akárcsak 
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saját tudattalanunkban, ahol olykor a legarchaikusabb, a legkülönlegesebb és legmeglepőbb 

eseménynek játszódnak le. A tudattalan tartalma egyszerre rejtélyes és ismerős, sötét és lenyűgöző, 

egyszerre kelti a gyermekben a legvadabb szorongást és a legnagyobb reményt. 

A mese az egyszerű kezdetektől a fantasztikus eseménynek felé halad. Bármilyen nagy kitérők 

is legyenek benne, a történet fonala soha nem vész el. A mesék a csodák világában tett utazás 

végén a gyermeket visszavezetik a valóságba. Ebből a gyermek megtanulja azt, amire jelen fejlődési 

stádiumában a legnagyobb szüksége van, hogy semmi baj nem származik abból, ha képzelete egy időre 

magával ragadja. Ahogy az álomból felfrissülve ébredünk, és jobban szembe tudunk nézni valóságos 

feladatainkkal, ugyanúgy a mesehős is a történet végén visszatér a való világba, sikeresebben 

birkózik meg az élettel. Ha a gyermek álmai olyan bonyolultak volnának, mint a normális, intelligens 

felnőtteké, melyekben a tartalmak részletesen kidolgozva jelennek meg, akkor a gyermeknek nem 

volna szüksége a mesékre. Viszont a gyermek bizonytalanabb, mint a felnőtt, ezért bizonyítani kell 

számára, hogy fantáziatevékenysége, melyre igénye van, nem fogyatékosság. Amikor a szülő mesét 

mond a gyermekének, egyben azt is kinyilvánítja, hogy a gyermeknek a mesékben tettet öltött belső 

élményeit jelentősnek, helyénvalónak tekinti. A gyermek ebből arra következtet, hogy ha a szülő a 

belső élményeit fontosnak tarja, akkor ő maga is az. A mesékből a gyermek azt szűri ki magának, hogy 

az élet nemcsak öröm, hanem valamiféle sajátos kiváltság is. 

Nagyjából 5 éves kor után egyetlen gyermek sem tartja a meséket valóságos történeteknek. Ha 

a gyermek csak valósághű történeteket hall, arra a következtetésre juthat, hogy belső valóságának 

jelentős része szülei számára elfogadhatatlan. Ez sok gyermeket elidegenít tulajdon benső életétől. 

Ennek következtében a serdülőkorban, amikor már nem érvényesül a szülők érzelmi intelligenciája, 

a gyermek meggyűlöli a racionális világot, és teljes egészében a képzelet világába menekül. Még 

idősebb korában komoly törés jöhet létre a valósághoz fűződő viszonyában. Kevésbé súlyos esetben 

ez a belső tokosodás egy egész életen át tart, és az ilyen ember soha nem érzi magát teljesen 

elégedettnek. 

Ha a gyermek minden vágyálma alakot ölthet egy jó tündérben, minden destruktív vágya egy 

gonosz boszorkányban, minden félelme egy falánk farkasban, minden féltékeny haragja egy állatban, 

akkor a gyermek végre megkezdheti a rendcsinálást belső ellentmondásainak világában (Bettelheim, 

1985).

Nagy Attila (1995) tanulmányában azt írja, hogy a mese sok esetben egy-egy család életének 

tömörített története, a férfi-nő viszony, a szülő-gyermek kapcsolat alapkonfliktusait jeleníti meg. 

Kedvenc mesénket úgy is értelmezhetjük, mint a szülők nyílt vagy rejtett útravalóját, életre szóló 

üzenetét számunkra. Például azért marad kitörölhetetlenül fontos az adott mese számunkra, mert 

az ott hallottakban, a szimbólumok által sugallt értelmezésekben a szüleink indirekt, nonverbális 

módon meghagyott üzeneteire ismerünk. A szerző azzal folytatja, hogy gyakran nem az egész mese 

hat, hanem annak csupán egyetlen mozzanata ragadja meg a befogadó lelkét. Tehát a kedvenc 

mesék tudatos, tudattalan identifikációs mechanizmusokat gerjesztő hatásai életünk fontos részeivé 

nemesedhetnek. A mesék kívánatos viselkedési modelleket, követhető mintákat kínálnak fel a sors- 

és fantáziaépítő törekvéseink során.

A mese a gyermeknek utat mutat az élet értelmének megtalálásához, identitásának 
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felfedezéséhez. Kende Hanna (2003) a mese következő funkcióira hívja fel a figyelmet: a mesék 

a családstruktúra leképeződései, melyekben a gyerek fejlődik, énerősítő funkcióval bírnak, 

energiaforrásként szolgálnak, melyekhez a mozgatóerő a tudatalattiból vagy a kollektív tudattalanból 

származik. Ami a gyermekek számára különösen fontos, hogy szimbolikus formában segítik közölni a 

másképpen nehezen elmondható tartalmakat. 

Laura Simms (1998) a félelem szerepére hívja fel a szülők figyelmét. Arra mutat ráugyanis, 

hogy a szülők sok esetben megpróbálják a gyerekeket megkímélni a mesék félelmetes részleteitől, 

tartva a gyerekek szorongásától. A szerző úgy véli, a félelem a hősök és a hősnők tévedhetetlen 

útmutatója a történetekben, akárcsak az életben, és nem lehet elnyomni vagy legyőzni ezeket. A 

legmélyebb félelem éppen a bátorságban, a tudatosságban ölt formát. Ezért régen az emberek, 

amikor arra tanították gyermekeiket, hogyan éljenek a világban, hogyan kell tanulni és túlélni, ennek 

egyik módját abban látták, hogy kezdettől fogva varázsmeséket és igaz történeteket meséltek 

nekik. Ezzel lehetőséget biztosítottak arra, hogy átéljék az aktuális problémáikat, képesek legyenek 

szembesülni félelmeikkel. 

Mesepedagógia, meseterápiás módszerek

Ebben a fejezetben szeretném ismertetni a mesékkel való munka fontosságát, a különféle 

meseterápiás módszerek alapját, többek között a Kádár Annamária és Kerekes Valéria által kidolgozott 

Mesét Másként módszert és az általam is alkalmazott Kincskereső meseterápiás módszert. 

Az általam vezetett meseterápiás foglalkozások szakmai alapjául Dr. Antalfai Márta 

Kincskereső meseterápiás módszere szolgált. Antalfai Márta klinikai szakpszichológus, művészet- és 

meseterapeuta, a Kincskereső Meseterápiás Módszer (2008) megalapítója Jung svájci pszichiáter 

munkásságán keresztül került kapcsolatba a mesék gyógyító hatásával. 

A módszer abból a megállapításból indul ki, hogy a mesékben szimbolikusan megjelennek az 

emberi lét nagy kérdései és a válaszok is. Antalfai Márta (2014) szerint a népmeséket évszázadok 

kolektív tudata csiszolta, és a legtisztább formában tartalmazzák az emberiség ősi bölcsességeit. Ez 

a tudás az egyes életszakaszok feladataira és választási szituációira vonatkozik. A mesék lényegében 

választ adnak minden olyan kérdésre, melyekkel életünk során találkozunk (testvérféltékenységtől 

kezdve a szülőkről való leválásig, az életfeladat/hivatás megtalálásától a párválasztásig). 

Antalfai (2008) azzal folytatja, hogy a mesék kiinduló helyzetében a főhős a környezetével, 

vagyis valójában önmagával konfliktusba kerül, ezért elindul, hogy egy szimbolikus úton eljusson 

a problémához. Már maga az elindulás is jelképes, azt jelöli, hogy készek vagyunk fölvállalni a 

személyes sorsunkat, és boldogságunk érdekében leküzdeni az elénktárulóakadályokat. Az utunk 

során szüntelen döntési helyzetekkel találjuk szemben magunkat. Ezek a döntések lényegében a 

személyiségfejlődés egy-egy állomását jelenítik meg. Minden életszakasznak megvannak a maga 

választási feladatai, melyeket meg kell oldani. A következő lépcsőfokra – sérülések nélkül – csak úgy 

juthatunk, ha megoldottuk az előző állomáson ránkháruló feladatot. A döntést rendszerint hosszas 

keresés előzi meg.

Antalfai (2008) szerint a „gyógyítő erő” a végkifejletben rejlik. A mese megoldása mindig pozitív, 
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a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig büntetését, tehát a korábban felbomlott harmónia visszaáll. 

A mese ezáltal hitet tesz amellett, hogy akármilyen nehézséggel találjuk szemben magunkat, ha 

készek vagyunk erőfeszítéseket tenni, megtaláljuk azt, amit kerestünk. A mesehős az úton mindig 

talál segítőtársakat, de a hangsúly minden esetbena személyes erőfeszítésen van, ugyanis az utat 

egyedül kell bejárnia. A mese erkölcsi rendje arra is tanít, hogy a helyes választás csak a másokkal 

összhangban való cselekedet lehet, tehát az ember nem pusztán saját érdekeit tartja szem előtt. 

Az Antalfai Márta által alkalmazott terápiás módszer a gyermekkori kedvenc mese 

feldolgozásával kezdődik. Minden kisgyermeknek van kedvenc meséje, amit estérőlestére kér a 

szüleitől. A magyarázat az, hogy a gyerekek csodálatos módon ráéreznek arra a mesére, amely leendő 

életfeladatukat képezi le. A terápia során ezeket a meséket elemezik lépésrőllépésre, és próbálják 

megfejteni az adott szakasz különös jelentőséggel bíró üzeneteit. 

Antalfai Márta (2014) összegzése alapján a meseterápiának közösségépítő, empátiafejlesztő 

hatása van. Elősegíti a változást, ezzel együtt a fejlődést. Véd a megszállottság, egyoldalúság 

ellen. Ilyen lehet például a munkamánia, a játékszenvedély. Továbbá a mesebeli mitikus alakok – 

boszorkány, sárkány, tündér – aktiválják a kollektív tudattalan archetípusait. A meseterápia elősegíti 

az árnyékban levő, fejletlen személyiségfunkciók felismerését. A mesehallgatás aktiválja a hallgatók 

érzelmeit, és elősegíti a mese egyes szereplőivel való azonosulást. Épp ezért a mesék kiválóan 

alkalmasak  személyiségkorrekcióra, komplexus feldolgozására, valamint a személyközi konfliktusok 

rendezésére. Az érzelmileg hangsúlyozott tartalmak, indulatok képi formát kapnak, ezáltal 

alakíthatóvá válnak. Szimbólumok mindig ott képződnek, ahol az emóció is megjelenik. A mesék 

segítenek a komplexusaink felismerésében, mivel azok szintén szimbólumokban öltenek testet.

Kerekes Valéria (2017) Mese Másként módszere kísérletet tesz arra, hogy a meséket és 

a mesepedagógiát együttesen használva támogassa a gyermek személyiségének fejlődését. 

A foglalkozás minden esetben a mese köszöntésével indul. Ez lehet egy a csoport által 

megalkotottmeseköszöntő rituálé. Ajánlatos kialakítani egy olyan helyszínt, ahol a csoport vezetője 

egy magasságban van a gyermekekkel, a legszerencsésebb szőnyegen ülve végezni. A mese 

elmondása minden esetben fejből történik, tartalomhűségre törekedve. A mese meghallgatását 

átlagban három-négy drámajáték követi, amelyek csak nagyon közvetett módon kapcsolódnak a 

hallott történethez. A drámajátékok mozgásos játékkal kezdődnek. Ezekben a játékokban a verbális 

és a nonverbális kommunikációra épülve fejleszthető a gyermekek ön-és társismerete. 

Zárásként pedig mozgásos és különféle kommunikációs elemekre épülő játékokat alkalmaznak. 

Meseterápia acsallóközben

2016 őszén próbajelleggel elindult az első általam vezetett meseterápiás csoport Csallóköz 

egyik kis falujának magyar tannyelvű óvodájában, Bakán. A foglalkozás időtartama kezdetben 

45 perc volt, mivel óvodásokkal dolgoztam, figyelembe kellett vennem az óvodáskorú gyermek 

koncentrációs képességének határait. 2 csoportban dolgoztunk a gyerekekkel, a 4-5 éves korosztály 

külön csoportban, ésaz iskolaérett gyermekek képezték a másik csoportot. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy a gyerekek nehezen oldódtak fel a számukra ismeretlen közegben. Furcsa volt nekik, 

hogy bátran véleményt mondhatnak, és a leginkább az lepte meg őket, hogy szabad választást 
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kaptak, ugyanis az alkotáshoz maguk választhattak segédeszközt.

A bakai kis csoport után a Csallóköz más falvaiba is eljutott a meseterápiás foglalkozás híre, 

és egyre több óvodavezető szavazott bizalmat a módszernek. Így történt, hogy Baka után Bősön, 

Nyárasdon, Nádszegen, Illésházán, Hegyétén, Vásárúton, Dunatőkésen is sikerült meseterápiás 

csoportot kialakítani. Sőt, a falvak után a tavalyi tanévben Somorján is elindult egy csoport. A 

visszajelzések alapján sikerrel zajlottak az egyes foglalkozások. 

A foglalkozás minden esetben egy kidolgozott menet szerint zajlik. A gyermekekkel való munka 

megköveteli a rugalmasságot is, éppen ezért egyetlen kitételnek szerettem volna megfelelni minden 

egyes találkozón. Sikerüljön a találkozó központi meséjét olyan módon átadni, hogy a gyerekek azt 

élvezni tudják, és magukkal tudják vinni a mesének azt a mozzanatát, ami számukra fontos volt. 

A meseterápiás foglalkozások fő célja az érzelmekkel való munka. Mikor először szembesültem 

azzal, hogy létezik ez a módszer, rögtön felkeltette az érdeklődésemet. Már csak azért is, mert az 

érzelmekről, azok feldolgozásáról, az érzelmekkel való szembenézésről nagyon kevés szó esik. Az 

iskolai gyakorlatból tudjuk jól, hogy a nagy mennyiségű tananyag mellett az érzelmi nevelésre kevés 

az idő, vagy egyáltalán nem jut rá idő. Az alapérzelmek felismerése, kifejezése nagyon fontos dolog, 

már kisóvodás korban érdemes ezzel foglalkozni. Éppen ezért éreztem szívügyemnek, hogy az óvodás 

korosztályt szólítsam meg először a mesékkel, és a hozzájuk fűződő játékkal, alkotással.

Minden foglalkozást úgy kezdünk, hogy a gyerekek nem csupán fizikailag, hanem lelkileg is 

megérkeznek a helyszínre, vagyis elmeséljük egymásnak, hogy telt a napunk, milyen kedvünk van, 

bánt-e esetleg bennünket valami. Az a tapasztalatom, hogy a gyerekek nehezen fogalmazzák meg 

szóban az érzéseiket. Más a helyzet, ha játékos formában kérem tőlük ezt, esetleg egy mesehősnek, 

egy mosolygós labdának mesélnek. Az eszközhasználat, a segédeszközök csoportfüggőek. Minden 

csoport másként működik, más érdekli a gyerekeket, ugyanazt a mesét nem tudjuk ugyanúgy 

feldolgozni. Ahány csoport, annyiféle alkotás, annyiféle megoldás.

A ráhangoló játékot követően történik az aktuális mesével való ismerkedés. Élőszóban hangzik 

el a mese. A technika eltérő, szintén hangulatfüggő. Előfordul, hogy felolvasom a mesét, ha azt 

szeretném elérni, hogy fejlődjön a koncentrációs készség, viszontha inkább a kreativitást szeretném 

előhívni, akkor fejből mesélek, nem mutatom meg a mesekönyv képeit, és azt kérem a gyerekektől, 

képzeljék el a szereplőket, akiket meg is jelenítenek. Hogy milyen módon, milyen technikával történik 

a megjelenítés, annak csupán a kreativitás szab határt. Igyekszem a különféle részképességeket is 

fejleszteni a foglalkozás során. 

A csoportmunka közben a gyerekek belehelyezkednek a mesébe, olyan módon tanulnak és 

beszélnek önmagukról, hogy mindvégig a mese keretei között maradunk. Előszeretettel alkalmazom 

a foglalkozások során a fentebb már ismertetett Mesét Másként módszert, mivel úgy gondolom, 

hogy a gyerekek akkor tudnak igazán azonosulni a mese szereplőivel és mondanivalójával, ha a 

fantáziajátékok és egyéb mozgásos játékok hatására ők maguk is a mese részévé válnak.

Izgalmas és egyben nagy kihívás megtanítani a gyerekeknek az elcsendesedést. Mélyen megható 

és varázslatos pillanat volt, mikor az egyik elég hangos csoportban sikerült elérni a gyerekeknél, 

hogy csupán az én hangomra figyelve, csukott szemmel hallgassák végig a mesét. Vannak nehezebb 
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pillanatok a csoportokban, főként az elején, mikor még ismerkedünk, és minden gyerek érvényesíteni 

szeretné a saját személyiségét, akaratát, de eljutunk arra a pontra, mikor rájönnek, hogy a mi kis 

csoportunkban mindenkit meghallgatunk, mindenkire sor kerül, mindenki hallathatja a hangját. 

Időt kap minden gyerek arra, hogy a saját kis alkotásáról beszéljen, ami a mese hatására született 

meg benne. Az elfogadás a következő fontos dolog, amit a gyerekek elsajátítanak a foglalkozások 

során. Hiszen ha az egyik kis csoporttag nem szeretne beszélni az alkotásáról, elfogadjuk, hogy neki 

most nincs kedve megszólalni.

Arra igyekszem tanítani a gyerekeket, hogy elfogadják egymást, ne csak a másik hiányosságait, 

gyengébb oldalát vegyék észre, hanem a jó oldalát is. A mesék segítenek nekem abban, hogy 

mesenyelvén tudjam mindezt közvetíteni a gyerekek fel. 

A munkám legnagyobb elismerésének azt könyvelhetem el, hogy a gyerekek emlékeznek a 

mesékre, amelyekkel együtt foglalkoztunk. A következő alkalmakkor visszatérnek az előző mesékhez, 

és hozzáfűzik a saját élményeiket, amit már a magukkis életéből vettek példaként, és innen lehet 

tudni, hogy működik a módszer, mert a gyereknek sikerült beépítenie a mese valamely részét az 

életébe, érzi, hogy ő is ott van a történetben. 

Gyakori visszajelzés a szülőktől, hogy a gyerekek otthon nem szívesen mesélnek arról, mi 

zajlott a foglalkozások során. Minden találkozó más és más, ugyanazzal a forgatókönyvvel, és minden 

mesére másképp reagálnak a gyerekek. Az a jó mese, amely elindít valamit a gyerekben, kicsit fel is 

kavarja, persze pozitív értelemben. Ezeket az érzéseket nehéz szóban átadni, visszaadni a szülőnek, 

talán ennek tudható be az, hogy a gyerekek nehezen beszélnek az élményeikről. Vannak dolgok, 

melyek a lelkünk mélyén születnek meg, és nem találjuk rájuk a megfelelő szavakat, szimbólumok 

formájában találkozunk velük.

Mivel minden találkozónak van formális kezdete, mikor köszöntjük egymást, így a foglalkozás 

végeztével elköszönünk egymástól. Kis labdánk, akinek megsúghatjuk a titkainkat, mindig a 

segítségünkre van ebben.

Ahogy azt már említettem, a foglalkozás sokrétű, eszközhasználata ugyancsak, itt minden a 

varázslatról, a meséről szól, de ezeknek a segítségével rengeteget tanulunk az életről.

Összegzés

A meseterápiás foglalkozás időtartama alatt, az október elejétől május végéig tartó időszakban 

sikerült a gyerekeknek elsajátítaniuk az alapvető érzelmeket, képessé váltak érzelmeik felismerésére, 

közlésére, és bizonyos fokig megtanulták kezelni indulataikat. A foglalkozások során türelmet 

tanultak, sikerült az énközpontúságot egymás segítésére felcserélni. Megértették, hogy jobb 

eredményeket érhetnek el, ha megtanulnak csoportban dolgozni.A mesék segítségével fejlődött a 

gyermekek fantáziája, képessé váltak arra, hogy megjelenítsék mindazt, amit élőszóban hallottak. 

Amit a legfontosabb eredménynek tartok, az az elcsendesedés megtanulása. Segítségével a 

gyerekek megtanultak megnyugodni, kizárni a külvilágot, és teljes mértékben figyelni.
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A nemzeti kisebbségek életútját támogató pályaorientáció
PhDr. Molnár Péter, Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal Dunaszerdahely1 

Absztrakt

Tanulmányom fő témája az életút-támogató pályaorientáció. Írásom első részében a hazai 

és a nemzetközi szakirodalmak alapján vázolom, hogy (1) a 21. században milyen kihívásokkal 

kell szembenéznie Európának, hogy (2) a szakemberek miért az élethosszig tartó tanulásban és 

pályaorientációban látják a megoldást, valamint írok arról is, hogy (3) a prognózisok alapján milyen 

készségekre és képességekre lesz szükség a jövő munkahelyein. Napjaink változó gazdasági és 

társadalmi élete a nemzeti kisebbségeket, így a szlovákiai magyarságot is komoly erőpróba elé állítja. 

Ezt fejtegetem tanulmányom második részében, ahol egy közelmúltban lezajlott empirikus kutatás 

eredményei is bemutatásra kerülnek. A kérdőíves felmérés célja az volt, hogy megtudjuk: a szlovákiai 

magyar fiatalok mennyire rendelkeznek a tudásalapú társadalom által elvárt képességekkel, 

készségekkel és attitűdökkel.

Kulcsszavak: nemzeti kisebbségek, pályaorientáció, élethosszig tartó tanulás, kulcskompetenciák

1 molnar.peter.ds@gmail.com



36

Bevezetés

Tanulmányom fő témája az életút-támogató pályaorientáció. Írásom első részében a hazai 

és a nemzetközi szakirodalmak alapján vázolom, hogy (1) a 21. században milyen kihívásokkal 

kell szembenéznie Európának, hogy (2) a szakemberek miért az élethosszig tartó tanulásban és 

pályaorientációban látják a megoldást, valamint írok arról is, hogy (3) a prognózisok alapján milyen 

készségekre és képességekre lesz szükség a jövő munkahelyein. Napjaink változó gazdasági és 

társadalmi élete a nemzeti kisebbségeket, így a szlovákiai magyarságot is komoly erőpróba elé állítja. 

Ezt fejtegetem tanulmányom második részében, amelybenegy közelmúltban lezajlott empirikus 

kutatás eredményeit is bemutatom. A kérdőíves felmérés célja az volt, hogy megtudjuk: a szlovákiai 

magyar fiatalok mennyire rendelkeznek a tudásalapú társadalom által elvárt képességekkel, 

készségekkel és attitűdökkel. 

A 21. Század kihívásai

Az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment keresztül Európa, a rendszerváltás, 

a szocialista tervgazdálkodásról a piacgazdaságra való áttérés, a globalizáció egyre nagyobb 

térnyerése, valamint a folyamatos technológiai fejlődés nagy hatással volt (és van jelenleg is) Európa 

társadalmi és gazdasági életére. Olyan kulturális, gazdasági és társadalmi kihívásokkal szembesült 

Európa, amelyekre nem volt felkészülve. Az Európai Unió (a továbbiakban: EU) aktívan kereste 

a megoldást a fentebb bemutatott problémakörre: az EU politikájának és cselekvési irányának 

meghatározása szempontjából döntő fontosságú esemény volt például az Európai Tanács 2000. 

márciusi lisszaboni tanácskozása. A Tanács szerint a felmerülő kihívásokra az egész életen át tartó 

tanulás (lifelonglearning – LLL) megvalósítása jelenti a megoldást, mégpedig két, egyformán fontos 

okból: 

(1) Európa elindult a tudásalapú társadalom és gazdaság felé vezető úton, cél a versenyképesség 

megerősítése, a munkaerő foglalkoztathatóságának és alkalmazkodó képességének javítása. Ennek 

érdekében lehetővé kell tenni az egyén és a közösség egésze számára a naprakész információkhoz 

és tudáshoz való hozzáférést.

(2) Napjaink Európájának lakói összetett társadalmi és politikai világban élnek, még soha ekkora 

igény nem volt arra, hogy az egyének megtervezhessék saját életüket, soha ekkora elvárás nem volt 

azzal kapcsolatban, hogy tevékenyen hozzájáruljanak a társadalom fejlődéséhez, és megtanuljanak 

valóban együtt élni a kulturális, etnikai és nyelvi sokszínűséggel. A legtágabb értelemben vett 

oktatás kulcsszerepet játszik abban, hogy az emberek megtanulják és megértsék az ezen kihívásokra 

való válaszadás módját (Európai Közösségek Bizottsága, 2000).

Az egész életen át tartó tanulás 

Bár az egész életen át tartó tanulás mai értelemben vett fogalma csak az 1990-es években 

jelent meg, az egész életet átszövő tanulás gondolatának messzire nyúló előzményei vannak. 

Jelen tanulmány terjedelme nem teszi lehetővé, hogy részletesen körüljárjam a lifelonglearning 

paradigmájának történetét, így csak két fontosabb tényt emelnék ki: (1) a fogalom gyökerei néhány 

európai országban visszavezethetők egészen a 18. századig; (2) a második világháború után minden 
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ország a maga hagyományai szerint modernizálta a felnőttképzési rendszerét (Tóth, Borbély-Pecze 

és Szegedi, 2012). 

Pontosan mit is értünk élethosszig tartó tanulás alatt? Az Európai Pályaorientációs 

Szakpolitikai Hálózat (ELGPN) által kiadott szakszótár szerint: „Egy egész életen át tartó, minden 

tanulási tevékenységet magában foglaló tevékenység, amelynek eredményeképpen fejlődik az egyén 

ismerete, know-how-ja, készségei, kompetenciái és/vagy képesítései személyes, társadalmi vagy szakmai 

okok miatt.” (Jackson, 2013, 13.). A definícióból kitűnik, hogy a 21. században a képzés és a tanulás 

nem fejeződik be a felnőttkor elérésével, tovább folytatódik, egészen a nyugdíjba vonulást követő 

időszakig. Mivel minden tanulási tevékenységet magába foglaló tevékenységről van szó, ezért 

beszélhetünk formális, nemformális és informális tanulásról. A formális tanulás az oktatási rendszer 

keretein belül valósul meg, rendszerint a tudás megszerzését igazoló hivatalos elismeréssel (diploma, 

bizonyítvány) zárul, azaz intézményes keretek között valamilyen végzettséget ad. A nemformális 

tanulás az iskolarendszeren kívüli oktatást-képzést foglalja magában, amely képzettséget nyújthat, 

és általában nem zárul végzettséggel. Az informális tanulás az előző kettőhöz képest egész életünk 

folyamán jelen van, mindennapi tevékenységeink során különféle tapasztalatokat, értékeket és 

tudásokat sajátíthatunk el. Ez a fajta tanulási mód gyakran nem is tudatos, illetve szándékos, sokszor 

észre sem vesszük, hogy tanultunk valamit, megszereztünk valamilyen tudást vagy kompetenciát 

(Simándi, 2015). A végeredmény tehát mindig valamilyen fejlődés, különböző belső (személyes, az 

egyénből fakadó) és/vagy külső (társadalmi, szakmai) motivációk hatására.

A fent ismertetett paradigma sikeres megvalósulásában kulcsszerepet játszik az úgynevezett 

lifelongguidance (röviden: LLG). A lifelongguidance angol kifejezésnek még nem alakult ki egy 

általánosan elfogadott magyar megnevezése, több szakmai meghatározás is forgalomban van 

jelenleg: pályafejlődési tanácsadás, pálya-tanácsadás, pályatervezés, életút-támogató pályaorientáció 

(Borbély-Pecze, Gyöngyösi és Juhász, 2013). Jelen tanulmányomban én az utolsó, vagyis az életút-

támogató pályaorientáció terminust fogom használni. 

Az életút-támogató pályaorientáció 

Vuorinen és Watts (2013) szerint az életút-támogató pályaorientáció egyre fontosabb minden 

életkorban és az élet minden pontján. Például az iskolában, ahol életpálya-vezetési készséget tanítanak, 

vagy képzéstípus választásakor (pl. szakképzés, felsőoktatás, továbbképzés), pályakezdőként vagy 

egy másik állás keresése kapcsán, a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésében, esetleg 

a társadalmi beilleszkedésért folytatott küzdelem során (pl. az oktatásból való lemorzsolódás vagy 

egy hosszú ideig tartó munkanélküliség esetén). Egyszóval az életút-támogató pályaorientáció fő 

feladatának tekinthetjük annak biztosítását, hogy az állampolgárok minél inkább képessé váljanak az 

őket érintő változások elviselésére, megértésére és megfelelő kezelésére (Borbély-Pecze, Gyöngyösi 

és Juhász, 2013).

Olyan tevékenységek összességéről van szó, „…amelyek bármilyen korosztályhoz tartozó 

állampolgárok számára, életük bármely pontján lehetővé teszik, hogy felmérjék képességeiket, 

kompetenciáikat és érdeklődésüket; hogy észszerű oktatási, képzési és foglalkoztatási döntéseket 

hozzanak; valamint, hogy menedzselni tudják egyéni életútjukat a tanulás, munka és egyéb olyan 
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területeken, ahol ezeket a képességeket és kompetenciákat sajátíthatják el vagy használhatják” 

(Jackson, 2013, 12.). A definícióból kitűnik, hogy a pályaorientáció nem feleltethető meg a 

hagyományos értelemben vett pályaválasztással. Míg az utóbbi az alap- és a középiskolás évekre 

korlátozódik, s egyszeri döntésként fogható fel, addig a pályaorientációt egy egész életen át tartó 

döntéssorozatként értelmezhetjük. 

Minden állampolgárnak joga van ahhoz, hogy életkorától és élethelyzetétől függetlenül 

felmérje saját helyzetét, döntéseket hozzon az egyéni életútját illetően. Ahhoz, hogy mindez 

sikeresen megvalósulhasson, megfelelő tudásra és készségekre van szükség, vagyis az egyénnek 

el kell sajátítania és fejlesztenie kell az ún. életpálya-építési kompetenciákat. Ezen kompetenciák 

„megszerzése képessé teszi az egyént arra, hogy összegyűjtsön, értelmezzen és szintetizáljon önismereti, 

oktatási és munkaerőpiaci információkat, valamint arra, hogy e szintézis alapján pályatervet készítsen, 

vizsgáljon felül vagy valósítson meg” (Sultana, 2011 idézi Borbély-Pecze, Gyöngyösi és Juhász, 2013, 

36.). A fentebb leírtak alapján elmondható, hogy az egyéneknek felelősséget kell vállalniuk saját 

életükért, folyamatos önreflexióra és döntések meghozatalára van szükség. Természetesen ehhez 

nélkülözhetetlen a megfelelő támogatói háttér, így a pedagógusok, tanácsadók, szociális munkások, 

pszichológusok, felnőttképzési és közművelődési szakemberek, a köz-, a magán- és a civil szféra 

munkatársai összehangolt segítsége. Említésre méltónak tartom például a magyarországi Győr-

Moson-Sopron megyét, ahol több intézmény is összefogott, pályaorientációs együttműködésük 

modellértékűnek számít (Pongrácz, 2015).

A 21. század valóban számtalan kihívás elé állít minket. Nézzük meg, hogy aszakemberek szerint 

a jövőben milyen változásokra számíthatnunk, s hogy milyen kulcsképességekre lesz szükségünk az 

eredményes életvezetéshez.

21. Századi készségek

 A negyedik ipari forradalom (Ipar 4.0) napjait éljük, melynek alapja a digitalizáció. Egyes 

szakemberek szerint a mesterséges intelligencia (AI, Artificialintelligence), a Big Data és az 

IoT (Internet of Things) az eddig megszokottnál gyorsabb változást fognak előidézni, és bár 

leegyszerűsítik a munkavégzést, egyúttal megnövelik az igényt a nem kognitív képességek, például 

a komplex problémamegoldás, a vezetés, a kreativitás és az érzelmi intelligencia iránt (BBTE Mentor 

Klub, 2018). Richard Susskind és Daniel Susskind (2018) szerint is jelentős változásokat figyelhetünk 

majd meg a közeljövőben a szakmák világában. A szerzőpáros úgy véli, hogy a technológiai fejlődés 

következtében a szakértelem megszerzése és a társadalomban való szétosztása alapjaiban módosul, 

így ennek hatására valamennyi szakma átalakul, egyes professziók eltűnnek, újak születnek. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a jövőben semmi sem marad a jelenlegi állapotban, 

erőteljes változásokra lehet számítani az élet szinte minden területén. Véleményem szerint az 

élethosszig tartó tanulás és a pályaorientáció még fontosabb szerepet fog betölteni az egyének 

életében: általuk olyan képességeket, készségeket és kompetenciákat sajátíthatunk el, amelyek 

hozzásegítenek minket a kihívások sikeres kezeléséhez.

Felmerül a kérdés: pontosan milyen készségekre is lesz szükségünk? A Világgazdasági 
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Fórum (World Economic Forum, WEF) által 2015-ban kiadott jelentés szerint az 1. ábrán látható 

kulcsképességekkel minden állampolgárnak rendelkeznie kellene. 

A 16 készség három csoportra osztható: alapkészségek, kompetenciák és 

személyiségtulajdonságok. Az alapkészségek, ahogy azt a gyűjtőnevük is mutatja, olyan 

kompetenciák, amelyek megalapozzák az összes többi képesség elsajátítását. A kompetenciák 

segítségével különböző komplex kihívásokat közelíthetünk meg. A kritikai gondolkodás például 

segít a helyzetek azonosításában, elemzésében, értékelésében. A kreativitás lehetővé teszi, 

hogy új, innovatív utakat, megoldásokat fedezzünk fel. A kommunikáció és az együttműködés 

által olyan légkör teremthető, amelybenaz információk szabadon áramolhatnak, az egyének 

megosztják egymással tudásukat, tapasztalataikat, közösen munkálkodnak a különféle feladatokon. 

A különböző személyiségtulajdonságok, így a kíváncsiság, a kezdeményezőkészség, a kitartás, az 

alkalmazkodóképesség, a vezetés, a szociális és kulturális tudatosság lehetővé teszik a folyamatosan 

változó környezethez való sikeres adaptációt. Az utolsó két csoportba tartozó készségek a 

közösségi és érzelmi tanulás (social and emotionallearning, SEL) részét képezik. A SEL célja, hogy 

az iskolákban folyó oktatói és nevelői munka felkészítse a diákokat a mindennapi élet kihívásaira, 

megtanítsa őket, hogyan boldoguljanak társas kapcsolataikban, és az ezekből fakadó problémákat 

milyen stratégiákkal oldják meg hatékonyan. Az érzelmi és a szociális készségek fejlettsége, illetve 

alulfejlettsége az egyének fizikai és lelki egészségét, a társas kapcsolataik, valamint az iskolai és a 

szakmai teljesítményük sikerességét is nagymértékben befolyásolják (Zsolnai, Rácz és Rácz, 2015).

A fentebb felsorolt 16 kulcskompetencia sikeresen fejleszthető az alsó-, a közép-, sőt a 

felsőfokú oktatásban és a felnőttképzésben is. A szülői nevelésnek, az iskolai környezetnek, a 

tanárok pedagógiai tevékenységének kiemelten fontos szerep jut ebben a folyamatban (Fazekas, 

2017). Több szakember szerint az oktatásnak reagálnia kell a világban végbemenő változásokra, az 

iskolákban folyó pedagógiai munkának alkalmazkodnia kell az új igényekhez. Baracskai (2008) szerint 

például az oktatási módszerek az elmúlt évtizedek alatt nem, vagy csak kis mértékben módosultak. 

Tapscott (2009) véleménye szerint is változtatni kell, a tudásközvetítésről az interaktív, egyénre 

szabott tanításra kellene átállni, amely során a tanár már nem közvetítő, hanem segítő szerepben 

Forrás: WEF (2015) alapján saját szerkesztés

1. ábra: 21. századi készségek
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van jelen. Egyre hangsúlyosabbá válik a generációk közti tudásátadás is, vagyis a fiatalabb és az 

idősebb generációk közti ismeret- és tapasztalatcsere. Az idős korosztály tagjai például sok olyan 

tapasztalattal, ismerettel, képességekkel rendelkeznek, amelyeket a fiatalok az iskolarendszerben 

nem, vagy csak érintőlegesen tanulhatnak meg (Vehrer, 2014; Vehrer, 2015).

A szülők és tanárok nevelői, a felnőttképzési szakemberek fejlesztő munkáját nagyban segítheti 

a pozitív pszichológia eszmerendszere. A pozitív pszichológia, melynek alapítóiként Martin Seligmant 

és a magyar származású Csíkszentmihályi Mihályt szokták emlegetni, viszonylag fiatal irányzatnak 

számít a lélektanon belül. Tudománytörténeti megjelenését két dátummal, két eseménnyel 

kapcsolják össze, az egyik Martin Seligman beszéde, amelyet 1998-ban az Amerikai Pszichológiai 

Társaság (APA) elnöki székének elfoglalásakor mondott el, a másik egy tanulmány, melyet Seligman 

és Csíkszentmihályi (2000, idézi Oláh, 2012) írt közösen. A mozgalom fentebb említett két vezéralakja 

úgy látta, paradigmaváltásra van szükség a pszichológián belül: a „szenvedés pszichológiája” 

helyett legyen olyan lélektan, amely az ember pozitív vonásait tanulmányozza (Oláh, 2012). A 

pozitív pszichológia tehát az egyének erős oldalaival foglalkozik, azokkal a személyiségvonásokkal, 

képességekkel, viselkedésmintázatokkal, melyek által növekedhet, fejlődhet és kibontakozhat, 

bármely életkorban. Peterson és Seligman (2004) 24 olyan személyiségvonást (karaktererősség) 

különített el, melyek a pszichés egészség és a jóllét alapját jelentik (2. ábra). Ezeket a faktorokat hat 

kategóriába sorolták, melyek a következők: bölcsesség és tudás, bátorság és merészség, humanitás, 

igazságosság, önmérséklet, transzcendencia. A 2. ábrán látható karakterjegyek, valamint a fentebb 

tárgyalt kulcskompetenciák formálhatók, fejleszthetők különböző módszerek segítségével (Pikó, 

2005). Egyik írásomban (lásd: Molnár, 2018) olyan, magyar nyelven is megjelent műveket mutattam be, 

amelyek segítségünkre lehetnek ebben a fejlesztő munkában a magzatkortól egészen az időskorig.

Eddig általánosságban írtam az élethosszig tartó tanulásról és pályaorientációról, valamint a 

jövőben való boldogulás zálogát jelentő kulcskompetenciákról. Most nézzük meg mindezt a nemzeti 

kisebbségek, esetünkben a szlovákiai magyarság szemszögéből.

Nemzeti kisebbségek életútját támogató pályaorientáció

Szlovákiában a nemzeti többség (szlovákok) és a nemzeti kisebbségek (pl. magyar) eltérő 

körülmények közt szocializálódnak. Míg az előbbieknél az anyanyelv és az ország hivatalos nyelve 

megegyezik, addig a magyar kisebbség esetében az államnyelv az anyanyelvtől eltér, idegen 

Bölcsesség és tudás kreativitás, kíváncsiság, tanulásszeretet, kritikai gondolkodás, perspektíva

Bátorság és merészség bátorság, kitartás, hitelesség, vitalitás

Humanitás intimitás, kedvesség, társas intelligencia

Igazságosság állampolgárság, méltányosság, vezetői készség

Önmérséklet megbocsátás, alázatosság, körültekintés, önirányítás

Transzcendencia szépérzék, hála, remény, humor, spiritualitás

2. ábra: Karaktererősségek

Forrás: Peterson és Seligman (2004) alapján saját szerkesztés
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nyelvnek számít. Ebből fakadóan a magyar kisebbség helyzete speciálisnak mondható, így 

szükségesnek tartottam, hogy a pályaorientáció témáját is ebben a kontextusban vizsgáljam, ezért 

megalkottam a nemzeti kisebbségek életútját támogató pályaorientáció kifejezést. A fogalom alatt 

olyan tevékenységek összességét értem, amelyek életkortól és élethelyzettől függetlenül, a saját 

anyanyelv használatát biztosítva lehetővé teszik a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok 

számára, hogy felmérjék képességeiket, kompetenciáikat és érdeklődésüket; hogy észszerű oktatási, 

képzési és foglalkoztatási döntéseket hozzanak; valamint hogy menedzselni tudják egyéni életútjukat 

a tanulás, a munka és egyéb olyan területeken, ahol ezeket a képességeket és kompetenciákat 

elsajátíthatják vagy használhatják.

Fontosnak tartom, hogy a nemzeti kisebbségek saját anyanyelvükön vehessék igénybe a 

pályaorientációval kapcsolatos szolgáltatásokat, hiszen már Bessenyei György is megmondta: 

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” Minden embernek van anyanyelve, 

mely a társadalmi érintkezés legáltalánosabb, az egyén legintimebb eszközei közé tartozik. 

Ezen a nyelven gondolkodunk, számolunk, nélküle nincs megfelelő kommunikáció. Az anyanyelv 

használatával juthatunk legkönnyebben magasabb képzettségi zintre, lehetünk hasznos tagjai a 

társadalomnak, az országnak, amelyben élünk. Az agyműködést vizsgáló kutatások is kimutatták, 

hogy a nyelvi kommunikáció keretén belül az anyanyelvnek kivételesen fontos szerep jut (Lőrincz, 

2007). Természetesen nem elhanyagolható az adott ország többségi, vagyis államnyelvének az 

ismerete sem. A megfelelő szinten elsajátított államnyelv (esetünkben a szlovák) egyrészt elősegíti 

a nemzeti kisebbségek érvényesülését, másrészt csökkenti a nyelvi és a kulturális különbségekből 

fakadó konfliktusokat (Molnár, 2016; Vehrer és Belényesi, 2017). 

Napjaink változó gazdasági és társadalmi élete a nemzeti kisebbségeket, így a szlovákiai 

magyarságot is komoly erőpróba elé állítja. Véleményem szerint ezen kihívások sikeres kezelését, 

valamint a mindennapi életben való boldogulást elősegítheti az élethosszig tartó tanulás és 

pályaorientáció. Szükségesnek tartom, hogy életkortól és élethelyzettől függetlenül minden 

állampolgárnak lehetősége nyíljon az önismeretre és személyiségfejlesztésre, valamint a 

munkaerőpiaccal és a professziókkal kapcsolatos releváns információkhoz való szabad hozzáférésre 

(életpálya-építési kompetenciák fejlesztése).

Az önismeret, vagyis saját érdeklődésünk, képességeink, értékeink, munkamódunk ismerete, 

valamint a személyiségfejlesztés fontos szerepet játszik a pályaorientáció folyamatában (Szilágyi, 

2007). Az önismereti munka nem egyszeri esemény, egy életen át tartó folyamatként fogható 

fel. Ahhoz, hogy eredményesek tudjunk lenni mind a magán-, mind pedig a szakmai életünkben, 

nélkülözhetetlen önmagunk szüntelen monitorozása. Milyen készségekkel, képességekkel 

rendelkezem? Miben vagyok jó, mi érdekel? Milyen szakmát tanulnék, milyen munkát végeznék 

szívesen? Mit várnak el tőlem az iskolában, a munkahelyemen? Miben kellene fejlesztenem magam? 

Ilyen s ehhez hasonló kérdések segíthetik az egyént saját életpályájának építésében, irányításában. 

Gyermek- és ifjúkorban a szülőknek és a pedagógusoknak van a legnagyobb hatásuk a gyerekek/

tanulók személyiségének alakulására. Ezen időszak remek lehetőséget biztosít arra, hogy a fentebb 

tárgyalt kulcskompetenciák és személyiségjegyek magjait elvessük gyermekeinkben. Egy felmérés 

szerint (melyet a Tandem, n.o. nonprofit szervezet munkatársai végeztek nyugat-szlovákiai magyar 
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gimnáziumokban) a diákok tudatos és irányított személyiségfejlesztése háttérbe szorul, az iskolákban 

jelenleg az ismeretátadás és a nevelés aránya 80-20%-ban oszlik meg. A tanárok személyiségfejlesztő 

eszköztára egyhangú, viszonylag kevés eszközt alkalmaznak, a fejlesztői-nevelői munka az 

ismeretátadáshoz képest sokkal inkább véletlenszerű, mintsem tudatosan tervezett folyamat 

(Gaál, Hodossy és Vrabec, 2013). Véleményem szerint ezen változtatni kell, a nevelői munkának 

hangsúlyosabban kellene megjelennie az oktatási intézményekben. Természetesen nem szabad 

megfeledkezni a pályakezdő fiatalokról, a felnőttekről és az idősebb generációkról sem, számukra is 

biztosítani kell az önismeret és a személyiségfejlesztés lehetőségét. 

Ahogy azt már fentebb is jeleztem, a mai változó világra jellemző, hogy valamennyi szakma 

átalakul, egyes professziók eltűnnek, újak születnek. A statikus szakmastruktúrák kora lejárt, 

a foglalkozások számának gyarapodása, valamint átalakulása természetes következménye a 

piacgazdasági folyamatoknak. A pályák világára vonatkozóan manapság olyan információmennyiséggel 

kell megküzdeni, amely nehézséget jelent sok pályaválasztó, pályát módosító vagy munkát vállaló 

számára. A pályaismeretet tehát folyamatosan fejleszteni és tanulni kell azoknak, akik korrekt 

információkat akarnak nyújtani (Fazakas, 2009). Mindezek alapján szükségesnek tartom, hogy azon 

szakemberek, akik valamilyen pályaorientációs tevékenységgel foglalkoznak, birtokában legyenek a 

pályákkal és a munkaerőpiaccal kapcsolatos releváns, naprakész információknak. Melyek lesznek a 

keresett szakmák Szlovákiában, a Csallóközben? Milyen szakmákat érdemes tanulni, és hol? Milyen 

változások várhatóak Szlovákia munkaerőpiacán, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a szlovákiai 

magyar diákoknak, munkavállalóknak? Milyen előnyei/hátrányai vannak a teljes és a részmunkaidőnek, 

a munkaviszonynak és az önfoglalkoztatásnak? Kérdések, melyek megválaszolásával támogathatjuk 

gyermekeink, diákjaink jövőépítését, eloszlathatjuk bizonytalanságérzetüket, megelőzhetjük, hogy 

külföldre vándoroljanak. Egy felmérés szerint a szlovákiai magyar diákok nagy része úgy gondolja, ha 

sikeresek akarnak lenni, el kell menniük az országból (Molnár és Rabec, 2012). Véleményem szerint 

egy megfelelően kiépített pályaorientációs rendszer megakadályozhatja a tömeges kivándorlást, 

hozzásegítheti a szlovákiai magyarokat ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak hazájukban.

Ahhoz, hogy a szlovákiai magyarság életútját támogató pályaorientáció jelenlegi helyzetéről 

egy komplex képet kapjunk, széleskörű vizsgálatra lenne szükség. Jelenleg ez mégnem történt 

meg, viszont a közelmúltban lezajlott egy kérdőíves kutatás a csallóközi iskolások körében hasonló 

témában. A továbbiakban erről a felmérésről fogok írni. 

Empirikus kutatás

Az alább ismertetett empirikus kutatás egy doktori dolgozat (lásd: Molnár, 2017) részét 

képezte, amelyben azt vizsgáltam (többek közt), hogy a szlovákiai magyar fiatalok mennyire 

rendelkeznek azokkal a képességekkel, attitűdökkel, amelyeket a tudásalapú társadalom elvár tőlük. 

Mértem például azt, hogy (1) milyen az osztálytermi kultúrájuk, (2) hogyan viszonyulnak a tudáshoz/

tanuláshoz, (3) mennyire bíznak meg másokban és (4) mennyire hajlandóak segíteni másoknak, 

(5) egyedül vagy csoportosan szeretnek-e tanulni, valamint rákérdeztem arra is, hogy (6) milyen 

forrásokból jutnak információhoz. 

Mivel kutatásom célcsoportja a Z generációhoz tartozó fiatalok voltak, vagyis a jelenleg alap- 
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és középfokú oktatási intézményeket látogató diákok, ezért több csallóközi alap- és középiskolát is 

megszólítottam. Az intézmények vezetőinek beleegyezésével, a tanárok segítségével 2016 októbere 

és 2017 februárja között kitöltésre került az elektronikus kérdőív. Az adatok feldolgozását az SPSS 

statisztikai program segítségével végeztem.

A kutatás eredményei

Az általam összeállított kérdőívet Dunaszerdahelyen és környékén 297 diák töltötte ki (az 

alapiskolákban 122 fő, a középiskolákban 175 fő). A fiatalok nemek szerinti megoszlása nem egyenlő, 

mindkét mintánál a lányok aránya magasabb, kiváltképp a középiskolásoknál (3. ábra). Az alapiskolás 

tanulók átlagéletkora 13,67 év, a középiskolásoké 17,15 év. 

3. ábra. A vizsgált minta nemi megoszlása

Forrás: saját szerkesztés

„A kultúra jelentősen befolyásolja az egyének viselkedését: a szocializálódás folyamatában tanulják 

meg az emberek, hogy egy adott társadalomban minek milyen jelentősége van, mit lehet és mit nem 

lehet tenni. (…) A kultúra a viselkedést meghatározó feltételezések, hitek, értékek, attitűdök, szokások, 

szimbólumok összessége” – állapítja meg Klein Balázs és Klein Sándor (2012, 717–718.) közösen írt 

könyvükben. Ezek alapján arra következtethetünk, hogy az iskolában, az osztálytermekben uralkodó 

légkörnek is erősen személyiségformáló hatása van. Az osztálytermi kultúrát tizenkét, saját magam 

által megfogalmazott állítással mértem, melyekre egy ötfokozatú Likert-skálán lehetett választ 

adni (1 = egyáltalán nem jellemző az osztályra, 5 = teljes mértékben jellemző az osztályra). Az egyes 

itemek azt térképezték fel, hogy a diákok mennyire tartják jellemzőnek saját osztályukra nézve az 

együttműködést, egymás támogatását, a közös tanulást, illetve az iskolával, oktatással kapcsolatos 

információk egymással való megosztását.

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az alapiskolát elhagyva, a középfokú 

tanulmányokat folytatva csökken az osztályokon belüli bizalom, összetartás, közös tanulás, illetve 

információmegosztás. Hogy ezt a tendenciát pontosan mely tényezők okozzák, jelen felmérésből 

sajnos nem deríthető ki, újabb kutatásokkal viszont választ kaphatunk erre a kérdésre. Szükségesnek 

tartom, hogy a diákok osztálytermi kultúrája az életkor előrehaladtával egyre erősebb, fejlettebb 

legyen, mert ezáltal egyre nagyobb esélyt kapnak a társadalomban való eredményes boldogulásra.

A tudásalapú társadalom és az élethosszig tartó tanulás egyik alapfeltétele, hogy az 

állampolgárok számára a tudás és a tanulás érték legyen. A diákok tudáshoz és tanuláshoz fűződő 

viszonyát szintén saját magam által megfogalmazott állításokkal mértem, melyekre egy öt 

fokozatúLikert-skálán lehetett választ adni (1 = egyáltalán nem értek egyet, 5 = teljesen egyetértek). 

A tudás és a tanulás megítélése pozitívnak mondható, a megkérdezett fiatalok szívesen tanulnak új 

dolgokat, véleményük szerint az ismereteik bővítése által jobban érvényesülhetnek. 
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4. ábra. Osztálytermi kultúra

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés

Covey és Merrill (2011, 19.) szerint„A bizalom minden pillanatban hatással van ránk. Alapvetően 

meghatározza és befolyásolja kapcsolataink, beszélgetéseink, munkánk, üzleti vállalkozásunk és minden 

vállalásunk minőségét. Megváltoztatja a jelenünket, módosítja a jövőnket mind magánéleti, mind pedig 

szakmai szinten”. Véleményem szerint a bizalommal szorosan együtt jár és változik a segítőkészség is. 

Mindkét faktor vizsgálatára a NEO-PI-R személyiség-kérdőív két alskálájának (bizalom és altruizmus) 

nyolc-nyolc itemét használtam fel. Az egyes állításokra egy ötfokozatúLikert-skálán lehetett választ 

adni (1 = egyáltalán nem értek egyet, 5 = teljesen egyetértek).

5. ábra. Tudás és tanulás megítélése

A felmérésből kiderült, hogy az egyes vizsgálati csoportok bizalmi szintje eltérő, a tanulók 

másokba vetett bizalma az alapfokú oktatási intézményből átlépve a középiskolába csökken. 

Növekedik a másokkal szembeni gyanakvás, cinizmus és kételkedés, halványul az embertársaink 

jóindulatába, pozitív tulajdonságaikba vetett bizalom. 
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A segítőkészségnél is a fentiekhez hasonló eredményeket kaptam: középiskolás korra a 

bizalommal együtt csökken a tanulók önzetlensége is. A megkérdezettek az alapiskolás társaikhoz 

képest kevésbé udvariasak, előzékenyek, jószívűek. Ha összevetjük a bizalom és a segítőkészség 

skálán kapott adatokat az osztálytermiklímával, láthatjuk, hogy hasonló tendenciát mutatnak. 

Mindebből arra lehet következtetni, hogy a közeg, amelyben mindennapjaikat töltik a fiatalok, erős 

hatással van viselkedésükre. Az osztálytermi kultúra fejlesztésével növekszik a diákok társadalomba 

való beilleszkedésének esélye is.

6. ábra: Bizalom 

7. ábra. Segítőkészség

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés

Inkább egyedül vagy csoportosan szeretnek tanulni a megkérdezettfiatalok? Erre a kérdésre 

kerestem a választ a Tanulási stílus kérdőívből vett négy itemmel. A válaszadók az egyes állításokra 

egy ötfokozatúLikert-skála segítségével tudtak felelni (1 = egyáltalán nem értek egyet, 5 = teljesen 

egyetértek).
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Az alapiskolát elhagyva, a középfokú 

tanulmányokat megkezdve csökken a 

közös tanulás pozitív megítélése a diákok 

körében, az életkor előrehaladtával inkább az 

individuális tanulást preferálják a csoportos 

ismeretszerzéssel szemben. Ez a tendencia nem 

egyeztethető össze a 21. század elvárásaival, 

az élethosszig tartó tanuláshoz hozzátartozik 

az is, hogy az állampolgárok, munkavállalók 

együtt oldanak meg különböző problémákat, 

sajátítanak el ismereteket. 

Kíváncsi voltam arra, hogy a 

megkérdezettfiatalok milyen forrásokból 

jutnak információhoz, tudáshoz, 

ezért a kérdőívben hat lehetséges 

információforrást (szülő, tanár, barát, 

osztálytárs, internet, könyv és lexikon) 

soroltam fel. A megkérdezettek egy 

ötfokozatúLikert-skálán értékelhették, 

hogy milyen gyakran fordulnak segítségért 

az egyes informátorokhoz (1 = soha, 5 

= nagyon gyakran). Az alapiskolások a 

8. ábra. Csoportos tanuláshoz való viszony

Forrás: saját szerkesztés

Forrás: saját szerkesztés

szüleiket, a barátaikat és az internetet említették leggyakrabban, a középiskolásoknál viszont már az 

internet került az első helyre, a barátok a másodikra, a szülők pedig a harmadikra. Mindkét csoportnál 

jellemző, hogy a tanárokra és a nyomtatott tartalmakra (könyvek, lexikonok) támaszkodnak a 

legritkábban. Úgy tűnik, a vizsgált fiatalok körében (információszerzés szempontjából) a középiskolás 

évekre az internet, valamint a kortársak (barátok, osztálytársak) szerepe megnövekszik, míg a szülőké 

és a tanároké lecsökken.

9. ábra. Információforrások

Megbeszélés

A felmérés eredményei szerint középiskolás korra csökken az osztálytermi pozitív légkör, a 

diákok kevésbé bíznak meg másokban, gyengül a segítőkészségi hajlam is, egyre inkább elhatárolódnak 

a csoportos tanulás gondolatától. Egyszóval: mire a tanulók munkavállalókká válnak, gyengül 

személyiségüknek azon oldala, amely lehetővé teszi a 21. században való sikeres helytállást. A tudás 

és a tanulás megítélése pozitívnak mondható, véleményük szerint minél többet tudnak, annál jobban 

érvényesülhetnek. Információhoz leggyakrabban az internetről, a barátaiktól és a szüleiktől jutnak, 

a tanárok és a nyomtatott tartalmak (könyvek, lexikonok) ritkábban jutnak szerephez. Elmondható, 

hogy az életkor előrehaladtával (információszerzés szempontjából) az internet és a kortársak 

(barátok, osztálytársak) szerepe megnövekszik, a szülőké és a tanároké lecsökken.

 Hogy gyermekeink, diákjaink eredményes felnőtté, munkavállalóvá, állampolgárrá váljanak, 
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nélkülözhetetlennek tartom egy megfelelően működő, nemzeti kisebbségek életútját támogató 

pályaorientációs rendszer kiépítését. Ehhez magas fokú összefogásra van szükség, a szülők, 

pedagógusok, tanácsadók, szociális munkások, pszichológusok, felnőttképzési és közművelődési 

szakemberek, a köz-, a magán- és a civil szféra munkatársai összehangolt munkájára. Mivel a 

fiatal generáció szinte 0-24 órában a világhálóra van kapcsolódva, s az információk nagy részét 

is innét szerzi be, tanácsolnám az internet adta lehetőségek kreatív és hatékony felhasználását a 

pályaorientációban.

Összegzés

 Tanulmányommal szerettem volna rámutatni, hogy napjaink változó gazdasági és társadalmi 

élete a nemzeti kisebbségeket, így a szlovákiai magyarságot is komoly erőpróba elé állítja. Egy 

hatékonyan működő nemzeti kisebbségek életútját támogató pályaorientációs rendszer (a 

megfelelő önismereti, pályaismereti és munkaerőpiaci információk birtokában meghozott döntések 

révén) hozzájárulna a magyar kisebbség munkaerőpiaci esélyeinek javításához, az állampolgári 

alkalmazkodóképesség növekedéséhez. A fentebb ismertetett kérdőíves kutatás eredményei alapján 

elmondható, hogy a pályaorientációs rendszer kiépítése nem várathat magára, ugyanis a tudásalapú 

társadalom által elvárt képességek, készségek és attitűdök a szlovákiai magyar fiatalok körében 

az életkor előrehaladtával növekvő tendencia helyett csökkenő trendet mutatnak. Ahhoz, hogy ez 

a negatív tendencia pozitív fordulatot vehessen, magas fokú összefogásra, az oktatási rendszer 

reformjára és az anyanyelv korlátok nélküli használatának biztosítására van szükség.
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Végszó a tanulmánykötethez
A kötet munkái bár univerzális magyarázatot nem kínálnak minden „problémára”, mégis 

felvázolnak olyan megoldásokat, módszereket, melyek viszonyítási pontként szolgálhatnak a 

gyermekléthez kapcsolódó tudományos diskurzusokban. Az új szociológiai megközelítésnek nevezett 

gyermekkorkutatások azt az elvet vallják, hogy az imént leírt, a nyugati gondolkodásmódban a 

fejlődéselv alapján megalkotott és dominánsnak tekintett gyermekfelfogás csak egy a lehetséges 

számtalan, a felnőttek által megkonstruált gyermekségértelmezés közül, és viszonyítási pontként 

való alkalmazása leszűkíti a gyermekkorról való gondolkodást. 

A fejlődéselven (development based) alapuló gyermekértelmezéssel ellentétben tehát a 

gyermekkort társadalmi konstrukcióként interpretáló felfogás a gyermekben nem elsősorban 

a leendő felnőttet látja. A gyermek eszerint olyan lény, aki az emberi lét korai szakaszát éli, de 

ennek az állapotnak nem egyedüli ismérve a fejlődés, a felnőtt kompetenciák minél hatékonyabb 

elsajátításának folyamata. 

Milyen a gyermek legjobb érdeke, ha szlovákiai magyar? Legtöbbször még mi magunk, szülők 

és nevelők döntünk az érdekükben. Mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy kiálljunk mellettük? 

Mennyire tudjuk meghallgatni és tiszteletben tartani a társadalmilag más helyzetben lévő, esetenként 

kirekesztett kisebbségi gyermekek hangját? Mit tudunk tenni mi, akik nem állunk a hatalmi ranglétra 

tetején? Hogy védhetjük meg a leggyengébbeket, a leggyámoltalanabbakat?

A szlovákiai magyar gyermek helyét és helyzetét vizsgáltuk és elemeztük társadalmi, 

demográfiai, pszichológiai-pedagógiai szakmai orientációkban a legaktuálisabb keretek közt.  Azért 

tartjuk nagyon fontosnak, hogy ez a kutatás lezajlott, mert a legfontosabb felnőtt a gyermek számára 

a szülő és a tanár. 

 A gyermek- és ifjúkor kutatásában is érvényesült az említett új szociológiai nézőpont, hiszen 

a gyermekvilág differenciáltsága, társadalmi rétegekhez kötődő különbözősége jól megragadható 

történeti korokhoz kötve: más-más gyermekértelmezések jelennek meg szegényebb, ill. gazdagabb 

rétegekhez tartozó gyermekek esetében, vagy egy adott kor figyelme megoszlik a gyermekekhez 

köthető korabeli problémák között. 

Egyetemessé nyilvánítása figyelmen kívül hagyja, hogy más társadalmakban, kultúrákban 

másképp határozzák meg a gyermeki és a felnőtt kompetenciákat, eltérően gondolkoznak arról, 

mi számít racionális vagy irracionális magatartásnak, a generációk közötti kapcsolat más rendező 

elvek mentén alakul, stb. Szlovákiában magyar közegben találkozunk különböző gyermekkorokkal, 

amelyek egy adott kultúrában, közösségben léteznek. A gyermek életét az adott kultúra ugyanúgy 

befolyásolja, mint a rá jellemző biológiai jegyek.

A pedagógiai, szociológiai, kulturális antropológiai megközelítést, e kutatási vonal 

megtervezését és lebonyolítását meg tudtuk valósítani egyszerű regionális felmérés adataiból, mely a 

társadalmunk keresztmetszetének is tekinthető. Olyan fiatal kutatók, oktatók, tanárok kapcsolódtak 

be a kutatásba, akiknek szakmai érdeklődése, szemléletmódja nagyon közel állt tartalmilag és 

módszertanilag is a kutatás által felvállalt elvekhez, nézetekhez és a Minority Kids filozófiájához. 
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A kötet írásai különféle tematikájúak, szakterületük is sokféle, mégis mind egytől egyig a gyermek 

legjobb érdekét keresi, legyen az a gyermekkor új trendjeinél vagy a nevelés adta kommunikációban, a 

lelket fejlesztő meseterápiában vagy az élet nagy döntésénél, a pályaválasztásnál, mikor gyermekeink 

kiröppennek a fészkükből. Reméljük, hogy e kötet tanulmányai hozzájárulnak ahhoz, hogy új 

szempontokat láttassunk meg az olvasókkal, tanárokkal, szülőkkel, nem pótolva, csak kiegészítve a 

szlovákiai magyar iskolák, óvodák és nevelési intézmények folytonos munkáját.

Hisz ne feledjük, nálunk, szlovákiai magyaroknál hatványozottan igaz a mondás: „Akkor jó a 

világ, ha jó benne gyereknek lenni.”

Valamint hogy a nyitógondolat és alcím vezérfonalát lezárjuk:

„Az emberiség kötelessége a gyermekeknek csak a legjobbat nyújtani.”

 (idézet az ENSZ alapokmányából)

A kötetet ajánljuk szeretettel a szlovákiai magyar gyerekek iránti 
felelősségvállalásból:   

A Minority Kids csapata

Ajánlás - Köszönet

Minden gyermeknek, aki ezeket a sorokat ihlette, valamint saját családjainknak, gyermekeiknek, 

hogy papírra vetésükben türelemmel támogattak minket.
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