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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton is kifejezem köszönetemet Mervay Miklós tanár úrnak, aki 

szakdolgozatom elkészítésében a téma befogadásától kezdve az anyaggyűjtésen 

keresztül az utolsó simításokig minden tekintetben nagy segítségemre volt. 

Köszönöm szépen Dobrova Zitának, a Jobb Veled a Világ Alapítvány munkatársának, 

aki a 2016. október végén pedagógusok részére szervezett boldogságóra-továbbképzést 

tartotta, amelyen magam is részt vettem, hogy szakdolgozatom elkészítésében bátorított, 

és segítségemre volt a szakirodalmak összegyűjtésében. 

Köszönöm szépen Somogyi Klára pszichológusnak, aki 2017. márc. 18-án, a Sapientia 

napon „Isten, mint pszichológus” – A boldogságra vonatkozó modern pszichológiai 

megállapítások összevetése a Biblia tanításával címmel előadást tartott, hogy értesülve 

szakdolgozati témámról, azt válaszlevelében üdvözölte, és elkészítését szakirodalom 

küldésével segítette. 

Köszönöm szépen kedves barátaimnak: Seres Andrea gyógypedagógusnak, hogy az 

összegyűjtött szakirodalmak közül jó néhányat számomra felolvasásával elérhetővé tett, 

valamint Starzynski Zsolt angoltanárnak, hogy szintén könyvfelolvasással segítette 

munkámat. 

Köszönöm szépen Endrey Gábornak, hogy Sean Covey könyvét számomra saját 

kezűleg gépelte be a számítógépbe, és ezzel a hatalmas önkéntes munkával értékes 

szakirodalomhoz juttatott hozzá. 

Köszönöm szépen Tolnai Szabolcs kollégámnak, hogy a mellékletben található fotókat 

igényesen elkészítette részemre. 

Köszönöm szépen barátnőimnek, Kiss Mária gyógypedagógusnak, hogy internetes 

információk gyűjtésével segítette munkámat, Kocsmárszky Judit gyógypedagógusnak, 

hogy rendelkezésemre állt az elkészült szöveg igényes megformázásában. 



 

4 

BEVEZETÉS 

Mottók: 

„Tanulmányozd először az elméletet, aztán jöjjön a gyakorlat, mely belőle származik.” 

(Leonardo da Vinci) 

„Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára 

építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de 

nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.” 

(Mt 7,24-25) 

A 2016—2017-es tanév során ismerkedtem meg a Jobb Veled a Világ Alapítvány 

boldogságóra programjával. Az interneten, regisztrációt követően elérhető tízhónapos 

program feldolgozásra szánt témakörei és ajánlott, személyiségfejlesztő feladatai a 

tanulók önismeretben való növekedését segítik, valamint támogatják őket abban, hogy 

életük alakításában felelősséggel és aktívan részt vállaljanak, ezzel a boldogabb és 

megelégedettebb élet mellett dönthessenek. Az úgynevezett boldogságfokozó technikák 

rendszeres alkalmazása révén a pozitív hatások nem csupán a távoli jövőben 

jelentkeznek majd, hanem már a jelen pillanataiban is kifejtik jótékony hatásukat. 

Föltettem magamban a kérdést, hogy vajon a napjainkban oly népszerű 

„boldogságkereső” receptek között lehetséges-e eligazodni, és hogyan? A szóban forgó 

boldogságóra program hátterében valóban, - ahogy azt önmagáról állítja -, olyan 

tudományos kutatások eredményei állnak, amelyek a pedagógia hagyományos 

módszereit kiegészíthetik vagy felül is írhatják? 

Vajon miért van szükségük ma a gyermekeknek és fiataloknak arra, hogy iskolai 

keretek között, szervezett formában önismereti témákkal foglalkozzanak? 

Lehet-e létjogosultsága egy ilyen, boldog életre nevelő iskolai programnak 

tanulóink oktatásában az erkölcstan, továbbá a hit- és erkölcstan tanórákkal egyidejűleg. 

Ha igen, miért és mennyiben? 

Továbbá beépíthető-e a boldogságórák tematikája az erkölcstan-, illetve a hit- és 

erkölcstan tananyagba? 

Hogyan állunk a fogyatékossággal élő, jelen esetben látássérült tanulók 

boldogságra való nevelésének lehetőségével? 
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Mit tud nyújtani ez a program magának a pedagógusnak, aki a foglalkozásokat 

tartja? 

Vajon a modern pszichológiai kutatási eredmények támogathatják-e az 

újjászületőben lévő morálteológiát, és ebből mit tanulhat a pedagógia? 

A szakdolgozatom mottójául választott két idézetet alapul véve igyekszem a fenti 

kérdéseket megválaszolni. Válaszkeresésemben szakirodalmi olvasmányaimra, a Jobb 

Veled a Világ Alapítvány pedagógusok részére szervezett, akkreditált 30 órás 

továbbképzésén szerzett ismereteimre, saját boldogságóra-tanári tapasztalataimra, a 

boldogságóra programban résztvevő tanulók reakcióinak folyamatos megfigyelésére, az 

úgynevezett „boldog” etikaórákon való hospitálásaim tapasztalataira, valamint 

munkatársaimmal való rendszeres konzultációk tanulságaira fogok támaszkodni. 

Szakdolgozatomban először a pozitív pszichológia kialakulásáról ejtek szót, majd 

áttekintem a legfontosabb kutatási eredményeket. Ezután áttérek az úgynevezett 

boldogságfokozó technikák gyakorlati alkalmazhatóságának tárgyalására, hangsúlyt 

fektetve a pedagógia tapasztalataira. Ezt követően bemutatom a Jobb Veled a Világ 

Alapítvány boldogságóra programjának tematikáját, és erre alapozva, ezzel 

összefüggésben röviden összegzem a gyengénlátók általános iskolájában ezen a téren 

szerzett tapasztalataimat. Végül fontolóra veszem a boldogságórák tematikájának 

integrálhatóságát az etikaoktatásba. Érintőlegesen arra is kitérek, hogy a hit- és 

erkölcstanoktatást támogathatják-e a boldogságkutatások eredményei. Munkámat a 

témával kapcsolatos személyes hitvallásommal zárom. 
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1. A POZITÍV PSZICHOLÓGIA KIALAKULÁSA ÉS A BOLDOGSÁG-

KUTATÁSOK EREDMÉNYEI 

1.1. A POZITÍV PSZICHOLÓGIA KIALAKULÁSA 

„Az embernek megváltozik az élete, ha megváltoznak a gondolatai. Ha más töltést 

kap a gondolat, akkor más irányt vesz az akarat, a cselekvés, hiszen cselekedeteink: 

láthatóvá vált gondolataink. Ha pedig más irányt vesz a cselekedet, más irányt vesz az 

élet is - és így másképpen alakul és alakít.” (Gyökössy Endre) 

Sokan teszik fel a kérdést, létezik-e a boldogságnak mindenkire vonatkoztatható 

receptje? Szondy Máté határozottan kijelenti: "A boldogságnak nincs receptje. Nincs 

olyan módszer vagy technika, amely mindenkit válogatás nélkül boldoggá tesz."1 

Azaz ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, igényeink, szükségleteink különbözőek, és 

nem létezik olyan módszer vagy technika, ami minden egyes embert egyforma 

mértékben boldoggá tehetne. 

A boldogság mibenlétéről számos ókori szerző és mítosz is szól. Több mint 

kétezer évvel ezelőtt Arisztotelész így írt róla: "Abban, hogy a boldogságot a legfőbb 

jónak kell tartani, talán mindenki egyet is ért; kívánatos azonban, hogy arról szóljunk 

világosabban: mi a boldogság lényege." Az egyéni boldogságelméletek mellett 

számtalan többé-kevésbé intézményesített boldogságelmélet is ismert. Így van 

boldogságelmélete a filozófiai iskoláknak, a vallásoknak és az ezoterikus tanoknak is. A 

tudomány azonban a XX. század végéig adós maradt a maga boldogságelméletével.2 

Eredetileg a pszichológia ugyanis elsősorban a szenvedésre és patológiákra, a 

mentális betegségekre, boldogtalan lelki állapotokra fókuszált. A XX. századi háborús 

és egyéb traumák megnövekedése folytán ez nagyon is érthető volt, mivel a kóros 

tünetek sürgetőek, azonnali beavatkozást igényeltek. Ezzel összefüggésben felfigyeltek 

arra a jelenségre, hogy vannak olyan személyek, akik a testi-lelki megpróbáltatások 

ellenére egészségesek maradtak, sőt, a trauma sikeres feldolgozását követően 

                                                 
1 SZONDY MÁTÉ: A boldogság tudománya – Fejezetek a pozitív pszichológiából, Jaffa Kiadó, Budapest, 

2010, 7. 
2 Vö. SZONDY MÁTÉ, 8. 
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személyiségük pozitív irányba fejlődött. Tehát a pozitív pszichológia előtérbe kerülését 

társadalomtörténeti okokkal magyarázhatjuk.3 

Az 1990-es évek második felében Martin Seligman és Csíkszentmihályi Mihály 

pszichológusok fogalmazták meg az új tudományos irányzat, a pozitív pszichológia 

célkitűzéseit. Ez alapvetően egyfajta fókuszváltást jelentett, mivel annak 

tanulmányozására vállalkoztak, hogy mi teszi az életet méltóvá arra, hogy éljük.4 

Célul tűzték ki, hogy tegyük még teljesebbé az ún. normális, átlagos életet! 

A pozitív pszichológia szakemberei azt tanulmányozzák, amiben sikeresek 

vagyunk, és nem azt, amiben kudarcot vallunk. Az egyének és szervezetek erősségeire 

kíváncsiak, és arra, hogyan lehetne ezeket tovább erősíteni, fejleszteni. A pozitív 

pszichológia nemcsak arról akar szólni, hogy az ember hogyan juthat el „mínusz ötről 

nullára", hanem arról is, hogy mi segítheti „nulláról plusz ötre" felkapaszkodni.5 

Mérő László eredetileg matematikus-mérnök volt, ebből adódóan műszaki 

szemlélettel közelített a pozitív pszichológiához. Ő sem tudott egyetérteni azzal a 

hagyományos felfogással, hogy abból, hogy bonyolultak és sokfélék vagyunk, az 

következne, hogy mindenki másképp beteg. Létezik lelkileg egészséges ember akkor is, 

ha mindannyiunknak vannak rosszabb időszakai, és ilyenkor lelki segítségre szorulunk. 

Ugyanaz a helyzet, mint a testi egészséggel: a legegészségesebb embert is időnként 

leveri a lábáról egy-egy kórság, és olyankor segítségre szorul, de mivel alapvetően 

egészséges, fel tud épülni a betegségből. Ebből kiindulva Mérő László úgy fogalmazott: 

„Az egészséges ember nem egy tünetmentes beteg, hanem egyszerűen egészséges. 

Lelkileg egészséges az, aki ha kell, akár külső segítséggel, de ki tud keveredni pszichés 

problémáiból.”6 

A boldogság tudománya a pozitív pszichológián belül kezdett megerősödni. A 

téma kutatói éppen olyan fontosnak tartják, hogy az embereket megtanítsák a pozitív 

tudatállapotok kifejlesztésére, vagyis arra, hogy a lehető legtöbb örömben és 

legnagyobb boldogságban részesüljenek, mint korábban a hagyományos pszichológia 

                                                 
3 Vö. PIKÓ BETTINA: A pozitív pszichológia missziói - A modern társadalomba, Mentálhigiéné és 

Pszichoszomatika 5 (2004) 4, 289.29. 
4 Vö. MÉRŐ LÁSZLÓ: Az érzelmek logikája, Tericum Kiadó, 2010, 94-96. 
5 Vö. SZONDY MÁTÉ, 17. 
6 MÉRŐ LÁSZLÓ, 12-13. 
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képviselői azt, hogy a rossz tudatállapotok megváltoztatására és a lélek betegségeinek 

meggyógyítására törekedjenek.7 

                                                 
7 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY: Hogyan legyünk boldogok? Életünk átalakításának útjai tudományos 

megközelítésben, Ursus Libris, 2008., 18. 
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1.2. ELŐTÉRBE KERÜLTEK ISMÉT AZ ÉRZELMEK 

Az új szemlélet az érzelmekre úgy tekint, mint az emberi lét és gondolkodás 

természetes velejáróira. Az érzelmek akaratlanul is megváltoztatják különféle zsigeri 

működéseinket. Erre utal a latin nevük is, az emóció szó a mozgás szóból származik. Pl. 

pozitív vagy negatív érzelmeink hatására: 

- elmozdul a testhőmérsékletünk, 

- a szívritmusunk, 

- a légzéssűrűségünk, 

- a vérnyomásunk, 

- a vércukorszintünk, 

- mirigyeink bővebben vagy szűkösebben termelik ki váladékaikat, 

- megváltoznak bőrünk elektromos vezetési tulajdonságai, 

- kitágul vagy összeszűkül a pupillánk, 

- felgyorsul vagy lelassul az emésztésünk stb. 

Ezek a változások nem csupán tudományos eszközökkel és módszerekkel mérhetők, 

többségüket puszta megfigyeléssel is tapasztalhatjuk magunkon.8 

Nem mindegy azonban, hogy milyen gyakorisággal és mennyire tartósan élünk át 

pozitív vagy negatív érzéseket. A pozitív érzések ugyanis egészségesebbekké tesznek, 

míg a negatív érzések túlsúlya megbetegíthet. 

1.3. MI A BOLDOGSÁG? 

Mielőtt a boldogság meghatározására rátérnék, megjegyzem, hogy a boldogság 

történeti ismertetése nem fér bele ennek a szakdolgozatnak a kereteibe. Ez ugyanis egy 

rendkívül sok szálból álló hálózatot alkot. Ennek áttekintéséhez ismernünk kellene a 

korszakonként eltérő, boldogságról alkotott nézeteket. Tény az, hogy az emberek 

boldogsága minden esetben függött az adott kortól és az adott korszakban elfoglalt 

társadalmi helyüktől. A körülmények meghatározták a boldogságkereséshez való 

emberi hozzáállást, másképpen viszonyultak a kérdéshez békeidőben és háborúk 

közepette. 

                                                 
8 Vö. MÉRŐ LÁSZLÓ, 28-29.  
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Az ókori görögök legfőképpen a boldogság fogalmát a szerencsével azonosították. 

A jó szerencse mellett élvezetként is értelmezték a boldogságot. Kutatások 

valószínűsítik, hogy Démokritosz volt az a filozófus, aki elsőként foglalkozott 

mélyebben a boldogság fogalmával. Úgy gondolta, hogy a boldog élet nem csak a jó 

szerencsétől vagy valamilyen külső lehetőségtől függ, hanem az ember lelkiállapotától 

is. „Kutatásai során megállapította, hogy a boldog élet az, amely elégedettséget okoz az 

egyénnek és ekkor egyáltalán nem az a fontos, hogy mit is birtokol, vagy mit hoz 

számára a sors.”9 

Összességében megállapítható, hogy a boldogság egészen a középkorig az ember 

tökéletes állapotát, a legfőbb erények és jók birtoklását jelentette. „A modern időkben 

pedig a boldogság az élettel való elégedettség szinonimájaként értendő. Jól látható, 

hogy az évszázadok során két szélsőség között mozgott a boldogság értelmezése: 

boldogság, mint tökéletesség vagy boldogság, mint élvezet.”10 

A boldogságot meghatározni ma sem egyszerű. Igen-igen sok boldogság definíció 

létezik. Ezekben közös az, hogy mindegyik szerint fontos, drága és értékes a boldogság 

az emberek számára. A szakdolgozat terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy a 

különböző boldogság-definíciókat sorra véve vizsgálódjunk. Ehelyett annyit jegyzek 

csupán meg, hogy: helyes, ha a boldogságot tartós, teljes, kielégítő, egész életet érintő 

fogalomként értelmezzük. A boldogság az élettel való elégedettséget jelenti.11 

Sonja Lyubomirsky úgy fogalmaz: „A boldogság szóval én az öröm, a 

megelégedettség vagy a pozitív jóllét élményére utalok, amely együtt jár azzal az 

érzéssel, hogy az élet jó, értelmes és érdemes élni.”12 

Martin Seligman a boldogság elérésének 3 útját tárta fel: 

Első út a kellemes életvitel, mely során pozitív érzelmeket élünk át. A legtöbb ember 

ezzel azonosítja a boldogságot. 

Második út az elkötelezett élet, amelyet bármilyen olyan cselekvéssorozat kapcsán 

elérhetünk, amelybe teljesen belemerülünk. Csíkszentmihályi Mihály flow élményének 

leírása szorosan kapcsolódik ehhez az úthoz. 

                                                 
9 BÁBÁS CSILLA ENIKŐ, BARTA EVELYN: A boldogság tudományos útjain, OTDK-Dolgozat, BA, 2013. 6. 
10 BARTA EVELYN, 9. 
11 Vö. BARTA EVELYN, 4-5. 
12 SONJA LYUBOMIRSKY, 56. 
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Harmadik út, amikor azt érezzük, hogy életünknek van értelme, vannak céljaink, és ezek 

túlmutatnak mulandó életünkön.13 

Mérő László a boldogság három komponenséről ír, és ezzel lényegében a 

Seligman-féle 3 utat 3 szóba tömörítve határozza meg. Ezek: a pozitív érzelmek, az 

elmélyült cselekvések és a tartalmas élet.14 

Mindhárom komponens önmagában is képes arra, hogy egy életet boldoggá 

tegyen. Pl. egy élethosszig tartó szerelem, egy eszme hűséges szolgálata, vagy akár egy 

mélyen átélt hobbi is boldogíthat. Ám ebben az esetben is igaz az, hogy „az egész több 

mint a részek összege”. Akiben mindhárom komponensből megvan valamennyi, az 

általában sokkal boldogabb életet él, mint amit pusztán abból gondolnánk, ha a három 

komponens alapján előrevetíthető boldogságszintet egyszerűen összeadjuk.”15 

Tehát számos egyéni és „intézményesített” boldogságelmélet létezik. Szondy 

Máté azonban hangsúlyozza: a tudományos vizsgálatok által alátámasztott 

boldogságelméletnek azért van kiemelt szerepe, mert segít eldönteni, hogy a különböző 

felfogások és megközelítések közül melyik téves és melyik hiteles. Megállapítása 

szerint „A pszichológia által leírt összefüggésekben nem kell hinni - azok ugyanis 

tudományosan igazolt tények.”16 

A témával foglalkozók egyetértenek abban, hogy „igen nagy szükség van a 

pozitív egészségpszichológia kutatási eredményeinek közkinccsé tételére.”17 

Valóban: a pszichológia az emberről szól; ezért a pszichológiai kutatások 

eredményeinek nyomon követése és alkalmazása a pedagógiát is érinti. Mivel a 

boldogság mindenkit érintő kérdés, a pozitív pszichológia kutatási eredményeivel 

kapcsolatos ismeretterjesztés lelkiismeretbeli kötelességünk nekünk, pedagógusoknak 

is. 

1.4. MIÉRT ÉRI MEG BOLDOGNAK LENNI? 

Több kutató is foglalkozott a boldogság hatásvizsgálatával. Pl.: Peterson és Bossio 

egy 1991-es Harvard egyetemi követéses vizsgálat során megállapította, hogy azoknak a 

                                                 
13 Vö. BARTA EVELYN, 5. Vö. SZONDY MÁTÉ, 26. 
14 Vö. MÉRŐ LÁSZLÓ,77. 
15 Uo. 97--98. 
16 SZONDY MÁTÉ, 10. 
17 PIKÓ, I. m. 
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diákoknak, akik pesszimistábbak társaikhoz képest, kb. 40-45 éves korukban egészségi 

állapotuk teljes romlásnak indul mind testi, mind lelki értelemben.18 

Ebből egyenesen következik, hogy nem pusztán a boldogságérzés miatt fontos az 

optimista szemlélet, hanem azért, mert az egészség megőrzésében kiemelkedő szerepe 

van. 

A boldog emberek immunvédelme erősebb, mint egy szomorú, boldogtalan 

emberé. A betegségekből is könnyebben épülnek fel. 

Kutatások sora igazolja azt is, hogy a boldogabb emberek tovább élnek, mint 

boldogtalan társaik. A megállapítás nemcsak az egészséges személyekre igaz. A rákos 

és gerincvelősérült betegek közül is években mérhetően tovább élnek azok, akik 

gyakrabban élnek át pozitív érzelmeket.19 

A tapasztalatok azt is mutatják, hogy ha boldogságszintünk magas, könnyebben 

oldunk meg feladatokat, többféle lehetséges megoldást tudunk keresni és kreatívabbak 

vagyunk. Továbbá a boldog ember segítőkészebb, jobban teljesít a munkahelyén, a 

családjában, jobban ápolja a kapcsolatait.20 

Oláh kijelenti, hogy „eljött az ideje annak, hogy a pszichológia kutatási 

eredmények birtokában válaszoljon arra, milyen családokban fejlődnek jól a gyerekek, 

milyen munkafeltételek mellett a legelégedettebbek a dolgozók, milyen vezetés mellett 

a legnagyobb az emberek társadalmi elkötelezettsége és milyen feltételek mellett 

érezhetik az emberek azt, hogy értelme van az életüknek.”21 

Ez azt jelenti, hogy a feltárt emberi erősségekkel, erényekkel az optimális élethez, 

valamint az egyén és a társadalom jóllétéhez, sőt boldogulásához és tökéletesedéséhez 

szükséges alapvető feltételek megteremthetőek.22 

A boldogság tehát gyakorlati előnyökkel jár nemcsak a boldog ember és szűkebb 

környezete, hanem a hazája és az egész társadalom számára is.23 

                                                 
18 Vö. BARTA EVELYN, 3. 
19 Vö. SZONDY MÁTÉ, 32.  
20 Vö. SZONDY MÁTÉ, 43-47. 
21 OLÁH ATTILA: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Iskolakultúra 2004/11 
22 Vö. HAMVAI CSABA ÉS PIKÓ BETTINA: Pozitív pszichológiai szempontok az iskola világában: a pozitív 

pedagógia kihívásai, MAGYAR PEDAGÓGIA, 108. évf. 1. szám 71-92. (2008) 
23 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 17-18.  
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2. FEJLESZTHETŐ A BOLDOGSÁGRA VALÓ KÉPESSÉGÜNK? 

2.1. A POZITÍV PSZICHOLÓGIA EREDMÉNYEINEK ALKALMAZHATÓSÁGA A 

PEDAGÓGIAI GYAKORLATBAN 

Weöres Sándor úgy fogalmaz: 

„Legyen tiéd, ha kell, 

az imádott szerencse, 

de engem őrizzen 

tetteimnek bilincse, 

hagyjon a véletlen 

a mézben vagy a sárban, 

magam-varrta sorsot 

hordjon mindég a vállam.”24 

 

A költő gondolatai egybecsengenek Csíkszentmihályi Mihály megállapításaival, 

miszerint a boldogság nem véletlenszerű történés, és nem szerencse dolga. Pénzzel nem 

vásárolható meg, hatalommal nem szerezhető meg. Nem a külső eseményektől függ 

valójában, hanem attól, hogyan értelmezzük azokat. Irányításunk alatt tarthatjuk belső 

élményeinket, és ezzel életminőségünket jelentősen befolyásolhatjuk. 

Tulajdonképpen a boldogság egyfajta szemléletváltást kíván, azt, hogy képessé 

váljunk uralkodni tudattartalmaink fölött. A flow gyakorlati alkalmazása életminőség-

javulást eredményezhet. Csíkszentmihályi azt állítja, hogy az elmélettel kapcsolatos első 

publikálásokat követően Amerikában 

„új kísérleti tantervek jöttek létre, átalakult a hivatali alkalmazottak képzése, 

megváltoztak a szabadidőtermékek és szolgáltatások. Az áramlat-elmélet 

forradalmasította a klinikai pszichoterápia elméletét és gyakorlatát, a fiatalkorú bűnözők 

rehabilitálását, a nyugdíjas-otthonok lakóinak programszervezését, a múzeumi kiállítások 

megtervezését és a mozgáskorlátozottak foglalkoztatás-terápiáját is.”25 

Barta Evelyn megemlíti dolgozatában, hogy 2007-ben pl. kilenc manchesteri 

iskolában vezettek be egy úgynevezett „boldogságkurzust” a 11 és 13 évesek számára. 

A tanórákon a pozitív pszichológia kutatási eredményeire támaszkodtak, 

                                                 
24 WEÖRES SÁNDOR: Rongyszőnyeg – 103. 
25 CSÍKSZENTMIHÁLYI  MIHÁLY: Flow, Az áramlat, A tökéletes élmény pszichológiája, Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1997. 
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szerepjátékokkal, önbizalom erősítő gyakorlatokkal és csoportfoglalkozásokkal kötötték 

le a diákok figyelmét. Arról nem született beszámoló, hogy boldogabbak lettek-e a 

tanulók, de arról igen, hogy gyakrabban jártak be az iskolába, és a tanulmányi 

eredményük is javult.26 

Sonja Lyubomirsky arra bíztatja könyve olvasóit, hogy higgyék el, bizonyos, 

szigorúan tudományos módszerekkel tesztelt technikák rendszeres gyakorlásával 

boldogabbá válhatnak, és képesek erre. A szerző szerint ez az egyik legfontosabb és 

legkomolyabb dolog, amit az ember megtehet önmaga és a környezetében élők 

érdekében.27 

A pozitív pszichológia célja Martin Seligman megfogalmazása szerint azoknak a 

tényezőknek a felkutatása és erősítése, amelyek az egyének és közösségek jóllétét 

segítik elő.28 

Továbbá Seligman úgy gondolja, hogy már fiatal korban érdemes tudatosítani azt, 

hogy mely tényezők befolyásolják ténylegesen a boldogságszintünket, és melyek azok, 

amelyek függetlenek ettől.29 

„A pozitív pszichológia gyakorlati lehetőséget jelenthet az iskola világában is.” 

Hamvai és Pikó tanulmányukban elsősorban a jóllétet biztosító tényezők feltárására és 

azok preventív alkalmazására fókuszálnak. „A társadalmak nagy utat jártak be, míg 

többek között eltörölték a gyermekmunkát, bevezették az általános tankötelezettséget, 

és eközben felfedezték a gyermekkor és a serdülőkor jelentőségét. A fejlettebb 

társadalmak ma már biztosítani tudják a gyermekek és fiatalok biztonságos fejlődését 

elsősorban az iskoláztatással, viszont a pozitív pszichológiai felfogás újabb megoldandó 

problémákra világít rá.” Ezek egyike az, hogy az iskolai rendszerek csekély mértékben 

építenek a gyermekek veleszületett érdeklődésére. Emiatt az iskola sok fiatal számára 

egy unalmas, szomorú, stresszes közeg, ahelyett, hogy a boldog élet biztosítéka lenne. A 

pozitív megközelítés egyik feladata tehát az, hogy feltárja, miként lehet az iskolai 

keretek között az oktatás folyamata alatt a fiatalokban felkelteni és fenntartani az 

érdeklődést. Az érdeklődés ugyanis együtt jár az olyan jólétet biztosító tényezőkkel, 

mint az általános önbecsülés, a pozitív, optimista jövőkép, és a belső kontroll érzése, 

                                                 
26 Vö. BARTA EVELYN, 4. 
27 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 16—17. 
28 Vö. PIKÓ, I. m. 
29 Vö. BARTA EVELYN, 4. 
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továbbá fontos egészségvédő szerepe is van. Így jutunk el a másik fő célkitűzéshez, az 

iskolai prevencióhoz.30 

Oláh Attila megállapította, hogy a gyermekek nevelése „a pozitív pszichológia 

szerint nem kizárólagosan arra való, hogy korrigálja az elmaradást, sokkal inkább arra, 

hogy felismerjük és tápláljuk a legerősebb tulajdonságokat, azokat, amelyek igazán 

jellemzői a tanulóknak, és segítsük őket abban, hogy megtalálják azokat a területeket, 

ahol a legjobban ki tudják használni kiváló képességeiket.”31 

Minden segítő és fejlesztő program, akár egyéneket, akár közösségeket érint, csak 

akkor lehet hatékony, ha figyelembe veszi a társadalmi valóság szociokulturális 

sajátosságait. Ugyanakkor nem törekszik arra, hogy a rizikótényezőket erőn felül 

megváltoztassa, hanem célja elsősorban a védőfaktorok felkutatása és erősítése. A 

védőfaktorok erősítésével ugyanis még a sokszor reménytelen helyzetben is képessé 

válhatnak az egyének arra, hogy megbirkózzanak problémáikkal.32 

Tehát a boldogságra való képesség fejleszthető! De milyen arányban? 

2.2. AZ A BIZONYOS 40 SZÁZALÉK LEHET, HOGY MINDÖSSZE 20%? 

Sonja Lyubomirsky azt állítja, hogy: „a boldogságunk 40 százalékát áll 

hatalmunkban megváltoztatni a tetteink és a gondolataink révén, ez az arány rejti a 

fokozott, tartós boldogság lehetőségét mindannyiunkban. Ez a szám nem kicsi, nem is 

nagy, mégis ésszerű és valóságos.”33 

Felmerül a kérdés, mi van a maradék 60%-kal? A kutatók szerint 

mindannyiunkban kódolva van egy bizonyos boldogsági alapszint, amelyet 50%-ban 

szüleinktől örökölt génjeink határoznak meg. Ehhez az alapszinthez térünk vissza a 

tragikus mélypontok és a világrengető sikerek után is. A boldogság alapszintjét joggal 

hasonlíthatjuk a testsúly alapszintjéhez, ugyanis vannak, akik születésüktől fogva 

magasabb boldogságszinttel rendelkeznek, amíg másoknak komoly erőfeszítéseket kell 

tenniük azért, hogy elérjék a kívánt szintet. A boldogságszintek közötti különbségeknek 

mindössze 10%-át indokolják a körülményeink. Tehát boldogságszintünkre nincsen 

meghatározó befolyással az, hogy gazdagok vagy szegények, egészségesek vagy 

                                                 
30 Vö. HAMVAI ÉS PIKÓ, I. m. 
31 OLÁH ATTILA, I. m. 
32 PIKÓ, I. m. 
33 SONJA LYUBOMIRSKY, 22. 
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betegek, szépek vagy átlagosak vagyunk-e, de még az sem, hogy házasságban élünk-e 

vagy elváltunk stb. 

Személyes boldogságunk végeredményben egyrészt öröklött tulajdonságainktól 

függ, másrészt körülményeink befolyásolják, harmadrészt szándékosan végzett 

mindennapi tevékenységeink határozzák meg. Ez utóbbi 40%-ot tesz ki.34 

Szondy Máté elismeri, hogy Lyubomirsky leegyszerűsített modelljének valóban 

az a tanulsága, hogy: 

„(1) el kell fogadnunk, hogy boldogságunk biológiai és környezeti tényezők által 

részben determinált, 

(2) magatartásunkkal bizonyos fokig alakítani tudjuk boldogságunkat.”35 

Mérő László a boldogságszintünket meghatározó genetikai örökségünk, 

környezeti tényezők és saját gondolkodásmódunk és szándékos cselekedetünk tényezői 

mellett egy 4. komponens meglétére is felhívja a figyelmet. Ez a véletlen (vagyis a 

figyelembe nem vett tényezők összessége). Kijelenti, hogy: „Ezért könnyen lehet, hogy 

a boldogságfokozó „önsegítő" módszerek apostolai által oly sokat említett 40%, ami 

szándékos tetteinkkel befolyásolható, valójában csak körülbelül 20%, mivel ez esetben a 

véletlen tényezők sem hanyagolhatók el, azok felett sincs hatalmunk.”36 Persze a 20% 

sem lekicsinylendő! 

                                                 
34 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 39-42. 
35 SZONDY MÁTÉ, 183. 
36 MÉRŐ LÁSZLÓ, 84-85. 
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3. A JOBB VELED A VILÁG ALAPÍTVÁNY BOLDOGSÁGÓRA 

PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA 

3.1. A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM CÉLKITŰZÉSE 

Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő munkatársaival együtt létrehozta a Jobb 

Veled a Világ Alapítványt. Az alapítvány a pozitív pszichológia tudományos 

kutatásainak eredményeire alapozva a 2014—2015-ös tanévben indította el 

Boldogságóra programját az iskolás korosztály számára, amelynek fővédnöke Dr. 

Bagdy Emőke professzor asszony, egyetemi tanár. 

A program keretében szeptembertől júniusig hónapról hónapra egy-egy 

úgynevezett boldogságfokozó technikával ismerkedhetnek meg a tanulók. A program 

célkitűzése a szemléletformálás, vagyis az, hogy a rendszeresen végzett gyakorlati 

feladatok révén testben, lélekben egészségesebb és boldogabb felnőttekké váljanak a 

gyermekek. A program nem problémamentes életmodellt állít a fiatalok elé, hanem 

vezérfonalat kíván adni nekik ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni a problémákkal, 

könnyebben vegyék az élet akadályait, és lehetőséget ad a testi-lelki 

egészségmegőrzésre.37  

Ezt a törekvését a kutatások is alátámasztják, mivel a pozitív pszichológia nem 

modern boldogságtant kíván adni, amely tagadja a traumák, a kockázatot jelentő 

helyzetek, vagy akár a negatív érzelmek létjogosultságát. Éppen ellenkezőleg, ezek 

sikeres feldolgozásához kutatja a pozitív beavatkozás lehetőségeit. A hiányt és a negatív 

élethelyzeteket valami pozitívval kell helyettesíteni.38 

Csíkszentmihályi is azt állítja, hogy „Sok ember életét teszik tönkre tragikus 

események, és még a legszerencsésebbek is ki vannak téve különböző 

stresszhelyzeteknek, ám még az ilyen csapások sem rombolják össze szükségszerűen a 

boldogságot. Hogy az ember egy kellemetlen vagy szerencsétlen esemény hatására 

rosszul érzi-e magát, vagy pedig képes balsorsában is megtalálni a jót, azt nagyrészt az 

dönti el, hogyan reagál a stresszre.”39 

                                                 
37 http://boldogsagora.hu/tajekoztato/ [letöltés dátuma 2018.01.10.] 
38 Vö. PIKÓ, I. m. 
39 CSÍKSZENTMIHÁLYI 

http://boldogsagora.hu/tajekoztato/
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Tehát a boldogságóra program a pozitív pszichológia kutatási eredményeit 

felhasználva – tapasztalatom szerint - az iskoláskorúak kompetenciájának fejlesztését 

tűzi ki célul. „A kompetencia az egyéni és társas készségek használatának 

hatékonyságát jelöli különféle problémák megoldására késztető helyzetekben. A 

személyes kompetencia feltételezi az egészséges önbizalmat vagy a megküzdési 

stratégiák alkalmazási képességét. A szociális kompetencia pedig olyan interperszonális 

készségeket foglal magában, amelyek elősegítik az új, azaz megváltozott szabályokkal, 

társas normákkal jellemezhető társas környezetbe, csoportba való beilleszkedést.” 

Serdülők esetében pl. nem az a cél, hogy a gyermek ebben a kritikus életszakaszban 

problémamentes legyen, hanem az, hogy képessé váljon megbirkózni nehézségeivel.40 

3.2. A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM HATÁSVIZSGÁLATA 

A szóban forgó boldogságtechnikák mögött empirikus kutatási eredmények 

állnak, amelyek alátámasztják hatásait. Ezen technikák megismerésével és rendszeres 

gyakorlásával bárki könnyedén elsajátíthatja azokat a készségeket, amelyekkel a lelki 

jóllét magasabb és fenntartható szintjeire emelkedhet.41 

Lyubomirsky azt is megállapítja, hogy: „A tapasztalati kutatásoknak számtalan 

előnyük van az anekdotákkal vagy a klinikai megfigyelésekkel szemben. A tudományos 

módszert alkalmazva a kutatók képesek szétválasztani az okot és az okozatot, képesek 

rendszerezetten, elfogultság és előfeltételezések nélkül vizsgálni egy adott jelenséget.”42 

A Boldogság Intézet és az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriuma a 2015/16-

os tanévben Prof. Oláh Attila tudományos szaktanácsadó irányításával a Boldogságórák 

eredményességét tudományos módszerekkel vizsgálta. 3. 4. és 5. osztályos tanulókkal 

végezték el a felméréseket. „A kutatás alkalmával a diákok tesztlapokat oldottak meg, 

melyek a következő területeket mérték: Pieron-féle Figyelem Teszt, kreativitás, Flow-

élmény a Boldogságórán, humán és reáltantárgyaknál. A felmérést végző személy 

minden órát sorrend szerint tartott meg konkrét instrukciók szerint.”43 

A tudományos mérések kimutatták, hogy a program hozzájárul a gyermekek 

pozitív lelki fejlődéséhez. A pedagógusok tapasztalatain túl, tudományosan is 

                                                 
40 Vö. HAMVAI ÉS PIKÓ, I. m. 
41 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY,19. 
42 SONJA LYUBOMIRSKY, 20. 
43 KOLOZSVÁRI SÁRA: Mentálhigiéné az általános iskolában, Szakdolgozat, Debreceni Református 

hittudományi Egyetem, Pedagógia és Pszichológia Tanszék, Debrecen, 2017, 23. 
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alátámasztott ténnyé vált, hogy a programba bevont gyerekek nyitottabbaknak, 

érdeklődőbbeknek és kreatívabbaknak mutatkoztak, mint a kontroll csoportbeli társaik. 

Továbbá a boldogságórák gyakorlatai erősítik az önbizalmat, a kitartást, fokozzák a 

koncentrációs képességet, fejlesztik a divergens gondolkodást és a kreativitást. 

A gyerekek Boldogságórákon megélt flow élmény gyakorisága szignifikánsan 

magasabb a hagyományos tantárgyi órákon általuk megélt flow élmény gyakoriságnál.44 

Kolozsvári Sára 2017-ben elkészített szakdolgozatában egy debreceni és egy miskolci 

általános iskola boldogságóra programban résztvevő tanulóival végzett felmérésének 

eredményeit vetette egybe egy másik miskolci általános iskola tanulóinak 

eredményeivel, akik kontrollcsoportként vettek részt a vizsgálatokban. 

Szakdolgozatának tapasztalatait az alábbiakban összegezte: 

„Az összes vizsgálati eredményt figyelembe véve a Boldogságóra program valóban 

pozitív hatást gyakorol a gyermekekre. A gyerekek válaszai alapján ők szeretik a 

Boldogságórákat és szeretnék azt is, ha továbbra is részt vehetnének benne. Leginkább a 

játék, a beszélgetés, a rajzolás, a dalhallgatás és éneklés tartozik a kedvenc feladataik 

közé. Emellett a diákok különböző pozitív változásokat is észrevettek önmagukon, 

osztálytársaikon és az egész osztályközösségen. Nem várt, meglepő eredmény volt, hogy 

azok az osztályok, amelyek már második éve vesznek részt a programban, sokkal 

gazdagabb szókinccsel rendelkeznek, kifejezőképességük, mondatalkotásuk meglepően 

választékos. Szüleik és tanáraik is észrevették a változásokat rajtuk. Otthon többet 

segítenek vagy órákon aktívabbak, kreatívabbak, mióta a programban részt vesznek. A 

Képes Érzelmi Intelligencia Tesztben (EIT 6-8) a Boldogságórában résztvevő diákok és 

kontroll csoportos társaik elért eredményei között nem mutatkozott nagy különbség, 

azonban az a két osztály érte el a legmagasabb pontszámot osztályszinten, akik már két 

éve részt vesznek a programban. A Boldogságórát tartó pedagógusok szerint a program 

hasznos a diákoknak, noha alapos felkészülést igényel az óra megtartása és 

többletfeladatot jelent a tanárok számára, mégis megéri, hiszen a gyerekek játékosan 

fejlődnek, jól érzik magukat ezeken az órákon és összekovácsolódnak. Empatikusabbak, 

megértőbbek, segítőkészebbek lesznek, és olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyekkel 

boldogabbá tehetik életüket. Összességében a kutatás alapján elmondható, hogy a 

Boldogságóra valóban pozitív hatást gyakorol a gyermekek személyiségére és 

attitűdjére.”45 

3.3. A 10 HÓNAPOS BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM TÉMÁI 

A tízhónapos boldogságóra program a tanév rendjéhez alkalmazkodva 

szeptembertől júniusig minden hónapban egy úgynevezett boldogságfokozó technikával 

foglalkozik. Ezek az alábbiak: 

1. hónap: A boldogságfokozó hála 

                                                 
44 http://boldogsagora.hu/tajekoztato/  [letöltés dátuma 2018.01.10.]  
45 KOLOZSVÁRI SÁRA, 43. 
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2. hónap: Az optimizmus gyakorlása 

3. hónap: Társas kapcsolatok 

4. hónap: Boldogító jócselekedetek 

5. hónap: Célok kitűzése és elérése 

6. hónap: Megküzdési stratégiák 

7. hónap: Apró örömök élvezete 

8. hónap: Megbocsátás 

9. hónap: Egészséges életmód 

10. hónap: Fenntartható boldogság 

Fontos, hogy miközben minden tanuló megismerkedik ezekkel a boldogságfokozó 

technikákkal/stratégiákkal, aközben ki-ki rátaláljon arra a két-három módszerre, amely 

az ő személyiségéhez legjobban illik.46 

Az alapítvány minden regisztrált pedagógus részére ingyenesen elérhetővé tesz a 

honlapján az adott hónap témájával kapcsolatosan egy oktatási segédanyagot, amely a 

következőket tartalmazza: 

 Ízelítő az elméletből, 

 a feltöltendő három feladat ismertetése 

 óraterv. 

Az oktatási segédanyagokat az óvodás, az alsó tagozatos, a felső tagozatos és a 

középiskolás korosztály számára is kidolgozták, valamint a tanulásban akadályozott 

tanulók pedagógusai számára is biztosítják. 

Az óratervben szereplő ötletek elsősorban azoknak adnak segítséget, akik nem 

használják a Boldogságóra könyveket/munkafüzeteket, de inspirációt vagy kiegészítő 

lehetőségeket minden boldogságórát tartó pedagógus számára jelenthetnek. (A 

boldogságóra tankönyvek és munkafüzetek 2017 őszén megújult formában újra kiadásra 

kerültek.) 

A feltöltendő feladatokból egyet kell kiválasztani és teljesíteni. Feltöltési 

kötelezettségük a Boldog Iskolák csoportjainak vannak, illetve azoknak az iskoláknak, 

akik részt kívánnak venni a csoportok közötti havi versenyben. 

A tanár a csoportja igényeihez igazítja a témafeldolgozást.47 

                                                 
46 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 106. 
47 http://boldogsagora.hu/tajekoztato/ [letöltés dátuma 2018.01.10.]  

http://boldogsagora.hu/tajekoztato/
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3.3.1. A BOLDOGSÁGFOKOZÓ HÁLA 

„óh Mindenség! Melegen, mint a könny, 

buggyan ajkamra a szív, az öröm, 

a hála, hogy éltem, hogy voltak csodák, 

hogy oly szép, oly gyönyörű a világ, 

mikor - mikor - - - 

Mikor minden csak játék s butaság!” (Szabó Lőrinc: 332 Hála) 

„De némuljon végre a fájdalom,  

hiszen hálától csordul a szívem, 

hálától újra s ezerszeresen…” (Szabó Lőrinc: 346. Köszönöm) 

„A hála (…) rácsodálkozás, elismerés, megtalálni a jót a rosszban, túláradó bőség, 

köszönetmondás életünk egy szereplőjének, hálaadás Istennek, „az áldás számtalan 

formája", annak megbecsülése, amink van, friss szemmel tekintés a dolgokra, 

megküzdés, jelenközpontúság. A hála a negatív érzések ellenpólusa, semlegesíti az 

irigységet, a kapzsiságot, az ellenségességet, az aggodalmaskodást és a 

bosszankodást.”48 

Miért érdemes hálásnak lenni? 

Azért, mert a hála: 

- az élet pozitív élményeit megízesíti azáltal, hogy segít a jelenben átélnünk a 

lehető legnagyobb megelégedettséget; 

- megerősíti önértékelésünket és önbecsülésünket; 

- segít megküzdenünk a feszültségekkel és a megrázkódtatásokkal; 

- elősegíti az erkölcsös viselkedést; 

- segítségünkre lehet a társas kapcsolatok kialakításában, a már meglévő 

kapcsolatok megerősítésében és az újak kibontakoztatásában; 

- akadályozza a másokkal való előnytelen összehasonlításokat; 

- képes csökkenteni, sőt meg is szüntetheti pl. a haragot, a keserűséget és a 

mohóságot; továbbá 

- segíti megakadályozni, hogy alkalmazkodjunk, illetve hozzászokjunk a jó 

dolgokhoz.49 

                                                 
48 SONJA LYUBOMIRSKY, 125. 
49 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 129-133. 
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Szondy Máté is megerősíti, hogy a hálaérzés által megélt pozitív érzelmek 

jótékony hatással vannak mind az egészséges, mind a krónikus betegségekkel küszködő 

emberek testi és lelki egészségére.50 

3.3.2. AZ OPTIMIZMUS GYAKORLÁSA 

„Nézzük a naposabb oldalát a dolgoknak, lássuk meg a jót a rosszban, húzzunk 

hasznot még a kételkedésből is, legyünk derűlátóak a jövőnkkel vagy a világ jövőjével 

kapcsolatban, vagy egyszerűen csak bízzunk abban, hogy ez a nap is sikerülni fog…” 

fogalmaz Sonja Lyubomirsky. Majd az optimizmust a hálával egybevetve megállapítja, 

hogy „mindkét stratégiában arra törekszünk, hogy a helyzet pozitív oldalát lássuk”. 

Ugyanakkor az optimizmus nemcsak azt jelenti, hogy örülünk a jelennek és a múltnak, 

hanem azt is, hogy reményteli jövőt képzelünk magunk elé. 

A félreértések elkerülése céljából Lyubomirsky háromféle optimizmusfajtát 

különböztet meg. 1. Kis optimizmus, 2. nagy optimizmus, 3. parányi optimizmus. Kis 

optimizmus pl. az, ha abban bízunk, hogy nem fog késni a távolsági autóbuszunk, nagy 

optimizmus, ha arra gondolunk, hogy Gyönyörű korszak hajnalán állunk. Mindkettő az 

emberi alkalmazkodást segíti. A kis optimizmus arra ösztönöz, hogy konstruktív, 

egészséges módon viselkedjen az ember bizonyos hétköznapi helyzetekben, míg a nagy 

optimizmus általános élénkséget okoz; erősnek, rugalmasnak és energikusnak érezzük 

tőle magunkat. Parányi optimizmus az, amikor pl. abban bízunk, hogy valahogy túléljük 

ezt a mai napot is, ezt az időszakot is, hogy a viszontagságok ellenére végül minden jóra 

fordul majd.51 

Nick Vujicic így ír az optimizmusról: 

„Találkoztál már valaha sikeres, kiteljesedett, boldog emberrel, aki ugyanakkor 

pesszimista? Én nem. Ez azért van, mert az optimizmus erővel ruház fel, és irányítja az 

érzelmeidet. A pesszimizmus meggyengíti az akaratodat, és elősegíti, hogy az aktuális 

hangulatod befolyásolja a cselekedeteidet. Optimista szemlélettel viszont a hozzáállásodat 

úgy irányíthatod, hogy a legjobbat tudd kihozni a kétségbeejtő helyzetekből. Ezt nevezik 

„átírásnak", mert míg néha a körülményeket nem tudod befolyásolni, azon igen is képes 

vagy változtatni, hogyan tekints a dologra. Eleinte talán tudatosan kell szabályoznod, de 

ha gyakorlod egy kicsit, önműködővé válik.”52 

Eleanor Porter: Az élet játéka című regényének főszereplője, a korán árvaságra 

jutott Pollyana „örömjátéka" az optimista gondolkodásmód erején alapul. Az 

                                                 
50 Vö. SZONDY MÁTÉ, 172. 
51 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 141—142. 
52 NICK VUJICIC: Élet korlátok nélkül, Ötletek egy teljes élethez, Studium Plusz Kiadó, Budapest, 2012. 
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„örömjáték” lényege az, hogy bármi történjen az ember életében, valamiért mindenképp 

hálás lehet, még a legsúlyosabb eseményekben is lehet valami pozitívumot találni. A 

könyv ajánlójában olvashatjuk: "Milyen is egy gyermek? Olyan, mint aki egyenest az 

égből jött. Héber szójáték szerint: az eget szopja. Isten képe még torzítatlan benne. (...) 

Mondanivalója - hogy örömre születtünk a világra - mindig és mindenütt érvényes."53 

Az angolszász országokban hatalmas népszerűségre szert tett ifjúsági regény 

nyomán az angolban bevett kifejezés lett a túlzott, irreális optimizmus leírására használt 

„pollyanizmus". Ennek ellenére Szondy Máté elismeri, hogy gondolkodásmódunknak 

kiemelt szerepe van abban, hogy általában milyen a hangulatunk, és mennyire valljuk 

boldognak magunkat. Mindegy, hogy ezek a kognitív folyamatok a múltunkra, a 

jövőnkre vagy a céljainkra irányulnak.54 

Az optimizmusunk segíthet tehát abban, hogy a múltunkat hogyan magyarázzuk, 

vagy egy sikertelen helyzet mögött milyen okokat találunk meg, továbbá vonatkozhat a 

jövőképünkre, és ezzel összefüggésben arra is, hogy ha kitűztünk magunk elé egy célt, 

hogyan tekintünk a cél eléréséhez vezető útra. 

Optimisták azok, akik a személyes felelősségük elismerése mellett a negatív 

eseményeket külső, átmeneti és specifikus okokkal magyarázzák. Az optimizmus 

bizonyítható módon hatással van az iskolai és a munkahelyi teljesítményükre, fizikai és 

lelki egészségükre.55 

A derűlátó gondolkodás aktív és hatékony megküzdésre serkenti az embert. Pl. a 

legnehezebb időszakokban, ha mondjuk, rossz egészségügyi diagnózist közölnek vele, 

képes szembenézni a helyzettel, és elfogadja az állapota valóságát, sőt kész arra, hogy a 

legjobbat hozza ki a lehetőségeiből.56 

Mérő László megállapítja, hogy nemcsak a tehetetlenség tanulható, hanem az 

optimizmus is. Ez szoros összefüggésben van azzal, hogy megfelelő tapasztalatokat 

szerezzünk arról, hogy kontrollal rendelkezünk saját életünk alakulása fölött.57 

Fiatalokkal végzett kutatásokból kiderült, hogy: „Általában igaz, hogy a fiúk 

sokkal optimistábbak egy adott helyzet kiértékelésénél, inkább tekintik ugyanazt az 

eseményt kihívásnak, és több erőforrást tulajdonítanak maguknak a megoldáshoz, mint 

                                                 
53 ELEANOR H. PORTER: Az élet játéka, Szent István Társulat, Budapest, 2016. 
54 Vö. SZONDY MÁTÉ, 161-162. 
55 Vö. uo. 163-166. 
56 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 149-150. 
57 Vö. MÉRŐ LÁSZLÓ, 80-81. 
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a lányok. A lányok ezzel szemben sokszor pesszimistábbak, hajlamosak egy negatív 

helyzet kialakulásánál önmagukat okolni, valamint a stresszorokat inkább fenyegetőnek, 

mint kihívást keltőnek értékelni.”58 

A Dr. Vidovszky Gábor által 1992-ben kidolgozott Örömtréning is hatékony 

segítséget nyújthat abban, hogy negatív szemléletünket pozitívvá formáljuk, 

áthangoljuk. Könyvében megtaláljuk az optimisták 12 parancsolatát is.59 

3.3.3. TÁRSAS KAPCSOLATOK 

Az ember jólléte szempontjából nagyon fontosak a társas kapcsolatok, mivel ezek 

számos életfontosságú szükségletünk kielégítésének feltételei. A boldog emberek 

kifejezetten jól ápolják kapcsolataikat családtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. 

„Minél boldogabb valaki, annál valószínűbb, hogy nagy baráti vagy ismeretségi köre 

van, hogy van partnere, s hogy van kihez fordulnia, ha bajban van.” Sonja Lyubomirsky 

azt is kijelenti, hogy a nagyobb boldogságérzés segít abban, hogy több és jobb 

kapcsolatunk legyen, amitől még boldogabbá válunk, és ez így folytatódik egy pozitív 

visszacsatolási körben. Ez gyakorlatilag egy olyan önfenntartó pozitív kör, amelyet a 

pszichológusok felfelé ívelő spirálnak neveznek.60 

Kutatókra hivatkozva állapítja meg Reinhardt Melinda, hogy a pozitív érzelmek 

szemléletünket szélesítő és erőforrásainkat gazdagító jellegéből következik az ún. 

pozitív érzelmek spirálhatása. Ez azt jelenti, hogy a pozitív érzelmek átélése nem 

csupán a jelenben fejti ki jótékony hatását, és miközben a pozitív és negatív érzelmek 

egyensúlya hozzájárul az élettel való elégedettség megtapasztalásához, ezeken túl a 

pozitív érzések megnövelik annak a valószínűségét is, hogy ez a jövőben is 

megtörténjen. „A pozitív érzelmek ugyanis azzal, hogy kitágítják a figyelmi és a 

kognitív kapacitást, valamint utat nyitnak a kreatív és flexibilis gondolkodásnak, 

elősegítik a stresszhelyzetekkel és nehézségekkel való megküzdést és a hosszú távú 

tervek, célok kialakítását is”.61 

Evolúciós okok miatt vágyunk arra, hogy erős, stabil és pozitív személyközi 

kapcsolatokat tartsunk fenn. A valahová tartozás alapvető szükségletünk. A társas 

                                                 
58 Hamvai és Pikó, I. m. 
59 VIDOVSZKY GÁBOR: Örömtréning, IMAGE Kft Nyomda, Budapest, 1993, 107. 
60 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 189—190. 
61 Vö. REINHARDT MELINDA: Miért hasznosak a pozitív érzelmek iskolai környezetben? Iskolakultúra 

2009/9, 42. 
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kapcsolatokban a támasznyújtás lehetősége is benne rejlik, különösen embert próbáló, 

gyötrelmekkel teli időkben, megrázkódtatások idején. Tény az is, hogy egészségesebbek 

és tovább élnek azok az emberek, akik erős társas támogatottsággal rendelkeznek.62 

Azt gondolom, hogy az élettartam meghosszabbodása nem önmagában érték, 

hanem csak ha együtt jár a tevékeny és tartalmas, illetve minőségi életvitellel. Ennek 

elengedhetetlen része a társas kapcsolatok ápolása. 

Szondy Máté arról ír, hogy a boldogabb emberek általában kedvezőbb véleményt 

alkotnak családtagjaikról, barátaikról, de még ismeretlen embertársaikról is. A 

boldogabb embereket embertársaik pozitívabb tulajdonságokkal ruházzák fel, pl. 

fizikailag vonzóbbnak, intelligensebbnek, barátságosabbnak, melegebb szívűnek, 

asszertívabbnak és önzetlenebbnek látják, sőt erkölcsösebbnek is tartják őket. Ebből 

következik, hogy szívesebben keresik társaságukat, mint a boldogtalan emberekét.63 

A költő erről az emberi tapasztalatról így ír: 

„Ki minek gondol, az vagyok annak... 

Mért gondolsz különc rokontalannak? 

Jelet látsz gyűlni a homlokomra: 

te vagy magad ki e jelet vonja 

s vigyázz, hogy fénybe vagy árnyba játszik, 

mert fénye-árnya terád sugárzik. 

Ítélsz rólam, mint bölcsről, badarról: 

rajtam látsz törvényt saját magadról. 

Okosnak nézel? hát bízd magad rám. 

Bolondnak nézel? csörög a sapkám. 

Ha lónak gondolsz, hátamra ülhetsz; 

ha oroszlánnak, nem menekülhetsz. 

Szemem tavában magadat látod: 

mint tükröd, vagyok leghűbb barátod.”64 

Dr. Papp Miklós a meghívott ember felelősségére utal akkor, amikor azt írja: 

„Az úton levés tudata útitársakká teszi a többi embert. Van, akit csodálok és követni 

szeretnék, és van, aki a segítségemre szorul. Van, aki előrébb jár, van, aki lemaradt. 

Pásztáznom kell, ki hol jár, kit kövessek és kinek segítsek. Az útitársasság tudata kiemeli, 

hogy a másik ember fontosabb nekem, mint a dolgok, a tárgyak. Ez a tudat ébren tartja 

                                                 
62 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 192. 
63 Vö. SZONDY MÁTÉ, 41—43. 
64 WEÖRES SÁNDOR: Rongyszőnyeg 127 
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azt is, hogy az útitárssal folyamatosan beszélgetni kell és lehet: aki előrébb jár, jó 

tanácsokkal láthat el, nem kell mindent nekem kitaposnom, sok tévedéstől óvhatom meg 

magam. Aki pedig segítségre szorul, azon elsősorban beszélgetéssel, együttléttel tudok 

segíteni. Az ő útját én nem tudom járni, de segíteni tudok.”65 

A boldogságnak tehát a társas kapcsolatok alakulásában is óriási szerepe van. 

„Amikor boldogabbá válunk, akkor az önbizalmunk és az önbecsülésünk is 

megerősödik: elhisszük, hogy értékes, tiszteletre méltó emberek vagyunk. Végül - s 

talán ez a legkevésbé értékelt jótétemény - nemcsak mi magunk, hanem a társaink, a 

családunk, a közösségünk, sőt az egész társadalom jól jár azzal, ha mi boldogabbak 

vagyunk.”66  

Társas kapcsolatokról nem beszélhetünk anélkül, hogy a szeretetről ne 

beszélnénk. „A szeretetet tanulni kell, csak úgy magától általában nem jön létre 

bennünk, mint ahogy a tanult tehetetlenség sem.” – írja Mérő László. A szeretet 

lényegében aktivitás, a lélek ereje. Majd kifejti: „Igazából semmi olyan mondanivalóm 

nincs a szeretetről, amit Jézus ne mondott volna el, és azt tapasztaltam, hogy a 

pszichológiai szakirodalomnak sem nagyon van. Az egyetlen dolog, amit érdemesnek 

tartok ehhez hozzátenni, az a szempont, hogy a szeretetnek ez a formája, a krisztusi 

szeretet tisztán emberi érzelem.”67 

A szeretetünk kifejezéséhez, illetve a szeretetkapcsolat fenntartásához nagy 

szükségünk van arra, hogy megtanuljunk megfelelőképpen kommunikálni. Az 

erőszakmentes kommunikációs modell négy elemből áll. Ezek: a megfigyelés, az érzés 

és a szükséglet/igény, valamint a kérés. Az első három elem alkalmazása közben 

kerüljük a kritizálást, az elemzést, a mások hibáztatását, ezek helyett együttérzésre 

törekedjünk. Végül fontos, hogy az életet gazdagító kérésünket pontosan, pozitív 

megfogalmazások formájában fejezzük ki. Ez annyit tesz, hogy azt érdemes 

kimondanunk, amit kérünk, nem pedig azt, amit nem szeretnénk. „A pozitív 

megfogalmazáson túl fontos, hogy elkerüljük a homályos, elvont vagy kétértelmű 

kifejezésmódot, és igyekezzünk olyan kéréseket megfogalmazni, amelyeket teljesíteni is 

lehet."68 
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A társas kapcsolatokban rendkívül fontosak a pozitív interakciók, erősíti meg 

Szondy Máté is. A „kölcsönös kérések" technika célja az, hogy a pár ne csak az 

egymással való hadakozásban, harcban, negatív üzenetek küldésében legyen partnere 

egymásnak, hanem a pozitívumok cseréjében is. Első lépésben a felek pontosan 

megfogalmazzák, hogy milyen konkrét és pozitív jellegű viselkedés esne jól számukra a 

másiktól. Kulcsfontosságú, hogy tiltások helyett minden fél számára elfogadható 

cselekvéseket fogalmazzanak meg. Egy másik gyakorlat a „törődés napjai" technika. 

Ebben az esetben a résztvevők azt fogalmazzák meg, miből éreznék, hogy a társuk 

törődik velük. Majd az összegyűjtött törődésjelekből naponta legalább hármat 

kölcsönösen megvalósítanak.69  

3.3.4. BOLDOGÍTÓ JÓCSELEKEDETEK 

Dr. Bagdy Emőke megállapítja, hogy az altruizmusnak három kulcsszava van. 

Ezek: önzetlenség, önkéntesség és szolgálat. Ez azt jelenti, hogy önzetlenül és 

önkéntesen segítünk pl. egy bajbajutottnak anélkül, hogy jótettünkért cserébe bármiféle 

viszonzásra számítanánk. Nem azonos ez a „Jó tett helyébe jót várj” alapgondolattal, 

megtesszük ugyanis azt a jót akkor is, ha esetleg kárunk származik belőle. Mély, 

lelkiismereti indíttatásból cselekszünk így. A Harvard Egyetemen végzett kutatások 

igazolják, hogy a mások szolgálata pozitívan hat vissza magára a jótevőre is. Sőt, „a 

jóság puszta látványa is erősíti a szervezetünk ellenálló képességét, védekezési 

rendszerét.” A boldogító jócselekedetek üzenete egybecseng a Biblia tanításával, amit a 

kutatók is elismernek: „tégy jót mással, és te leszel erősebb általa! Segíteni, jót tenni 

minden ember számára pozitív élmény - jobb adni, mint kapni. Aki ad, annak adatik, aki 

segít, az a saját szervezetétől kap segítséget, újult erőt, belső védelmet.”70 

Tehát ősi tanítás a jócselekedetek megtételére való buzdítás. Értékként tekintünk a 

kedvességre, figyelmességre, segítőkészségre, nagyvonalúságra, adakozásra. „A 

tudomány annyival egészítette ki ezt az ősrégi tanítást, hogy bebizonyította: a jó 

cselekedetek gyakorlása nemcsak annak jó, aki kapja, hanem annak is, aki adja.”71 

Lyubomirsky vizsgálata mutatta ki legelőször, hogy a jó cselekedetek gyakorlása 

a boldogság fokozásának hatékony eszköze, feltéve, hogy optimálisan időzítjük. Előre 
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pontosan meg kell határoznunk, hogyan, mikor és milyen gyakran teszünk tudatosan jót. 

Ideális, hogyha a megszokottnál több és jelentősebb jócselekedetet végzünk anélkül, 

hogy túlterhelnénk magunkat.72 

A segítségnyújtásra minden embernek rengeteg lehetősége nyílik. Rendszerint 

nem kíván a jótétemény különös képességeket, sok időt vagy tömérdek pénzt. Nem kell, 

hogy a jócselekedet nagyszabású vagy bonyolult legyen. Jót tehetünk otthon, 

családtagjaink körében, munkahelyünkön vagy helyi közösségeinkben.73 

A jócselekedeteknek gyakran hullámként tovaterjedő hatásuk van. Az egyik 

ember segít a másiknak, mire ő is segít valakinek, aki szintén figyelmesebbé, 

segítőkészebbé válik, és így megy ez tovább. Ugyanakkor a segítő viselkedés bizonyos 

fajtái kifejezetten károsak lehetnek a testi és lelki egészségünkre. Ilyen pl. a beteg vagy 

fogyatékos szerettünk teljes munkaidős ápolása. Lényeges az is, hogy a jócselekedetet 

önként és szabadon végezzük, és igyekezzünk maximálisan a segítségre szoruló 

igényeihez igazítani.74 

A segítségnyújtás fontos kritériuma, hogy helyesen ismerjük fel a másik ember 

szükségleteit, és ne pusztán jó szándékból cselekedjünk. Látássérült személyként 

ugyanis gyakran kerülök olyan szituációba, hogy nem kért és nem kívánt segítséget 

kapok, és ez számomra kényelmetlen és szükségtelen, ugyanakkor a szükséges 

segítségben nem vagy nem úgy részesülök. Továbbá azt a furcsaságot is tapasztalom, 

hogy látó embertársaim nem vagy csak nehezen fogadják el a tőlem érkező segítséget. 

Ők a segítő attitűdben érzik magukat otthonosan, emiatt zavarba ejtő számukra az, ha 

bizonyos, kivételes helyzetekben ez a szerep felcserélődik. Mivel ez a szerepkör nem 

automatikusan váltogatható, érződik a nem egyenrangúság. 

3.3.5. CÉLOK KITŰZÉSE ÉS ELÉRÉSE 

Arany János útmutatásul így fogalmazott: 

”Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 

Ember lenni mindég, minden körülményben.” (Arany János: Domokos napra) 

Dr. Papp Miklós megállapítja, hogy az ember életcélja mindenképpen magasabb 

rendű az állatokénál, az ember életcélja kitüntetett, többre hivatott. Ez azt is jelenti, 
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hogy mindenkinek átháríthatatlanul egyedül kell felfedeznie személyes élethivatását. „A 

saját út felfedezésében foghatjuk egymás kezét, de végső soron mindenki egyedül van. 

Ahogy a személy magja páratlan csoda, úgy élethivatása is egyedi csoda, saját út.”75 

Nick Vujicic, a karok és lábak nélkül született, amerikai fiatalember könyve 

előszavában arra bíztat, hogy szálljunk szembe kihívásainkkal és 

megpróbáltatásainkkal, hogy ezáltal megtaláljuk saját életcélunkat. Tapasztalata szerint 

„a megpróbáltatásaink lehetőséget adnak arra, hogy felfedezzük azt a személyt, akivé 

válnunk kell, és hogy képesek legyünk eme ajándékot mások boldogulására is 

megosztani.” Azt állítja, „Ha megvan benned a vágy és a szenvedély, hogy meg tégy 

valamit, és Isten is megsegít, akkor eléred.” Azt is kijelenti, hogy az életben a 

küszködésen túl más cél is vár az emberre, és ez messze-messze túlmutathat azon, amit 

valaha remélni mer. 

Később arról is ír a motivációs trénerként világszerte sikeres előadásokat tartó 

fiatalember, hogy „Kívánhatsz. Álmodhatsz. Remélhetsz. De neked is muszáj tenned 

valamit a kívánságok, álmok és remények érdekében. Nyújtózkodnod kell, hogy onnan, 

ahol vagy, elérj oda, ahol lenni akarsz.”76 

„A céltalan élet reménytelen. A reménytelen élet hit nélkül való. Ha megtalálod a 

módját, hogy megtedd a magadét, megtalálod a célodat is, amit automatikusan követ 

majd a remény és a hit is, és társadul szegődnek a jövőbe vezető úton.”77 

A teljesség és a saját út transzcendens megsejtése hajtja előbbre az embert, és ad 

kereteket lépésenkénti előrehaladásának. Döntései nem állnak összeköttetés nélkül 

egymás mellett, hanem egy-egy nagy döntés következményei. Persze a nagy döntések 

sem állnak semlegesen, pontszerűen egymás mellett. A mai döntéseink befolyásolják a 

holnapi lehetőségeinket. „Senki sem tud semleges lenni, hanem előtörténete, családja, 

népe, egyháza és a saját biográfiája, korábbi döntései hatnak a jelen döntésére, pozitívan 

és negatívan is.” Ugyanakkor ezzel egyidejűleg a teológia a megtérés állandó 

lehetőségét is hangsúlyozza.78 

Csíkszentmihályi kijelenti, hogy „Mindegyikünknek van valamilyen elképzelése 

arról, hogy mit szeretnénk elérni az életben, mielőtt meghalunk. Életünknek az lesz a 
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minőségi mutatója, hogy milyen közel jutunk kitűzött célunkhoz. Ha meg sem tudjuk 

közelíteni, bánatosak vagy közönyösek leszünk, ha viszont akár csak részben is elérjük, 

boldogság és megelégedettség tölt el bennünket.”79  

Ezt erősíti meg Lyubomirsky is, amikor úgy fogalmaz, hogy „A tartós boldogság 

elérésének egyik legfontosabb stratégiája egy értelmes életcél kitűzése és elérése.”80 

Dr. Bagdy Emőke arra emlékeztet minket, hogy: „Legyen életcélunk, legyünk 

elkötelezettek, motiváltak és reménykedők abban, hogy a céljaink megvalósíthatók.”81 

Az élettervek megvalósításának egyik kulcsa a rendszeresen végzett munka, ami 

egyfajta belső renden alapul. A cél eléréséhez hatékony idő- és energiagazdálkodásra 

van szükségünk, ami a következetességben és az apró lépésekben történő 

előrehaladásban valósul meg. A jövőkép kijelöli életünk irányát. Bagdy Emőke Seneca 

mondását felidézve emlékeztet arra, hogy aki nem tudja, melyik kikötőbe tart, annak 

semmilyen szél sem kedvez. „A cél elérése hitet, mindennap megújuló reményt és a cél 

mellett való elköteleződést kíván, ez pedig erőbedobásra, erőfeszítésre inspirálja az 

embert.”82 

De miért érdemes elköteleződni egy cél elérése mellett?  Az elköteleződés 

céltudatossá tesz, és megerősíti azt az érzésünket, hogy urai vagyunk az életünknek. Az 

értelmes célok megerősítik önbecsülésünket, segítik, hogy magabiztosnak és 

hatékonynak érezzük magunkat. Mindezeken túl a nagy cél felé tartva minden részcél 

elérése is felvillanyoz, fellelkesít. 

Azt is érdemes számba venni, hogy a céljaink napi szinten struktúrát és értelmet 

adnak az életünknek. Ez azt jelenti, hogy vannak feladatok, határidők, napirendek, új 

készségek elsajátítására és társas interakciókra szolgáló lehetőségek. A célok kitűzése 

segít továbbá abban is, hogy megtanuljuk beosztani az időnket, és a nagy célokat 

részcélokra bontsuk, és ezekhez reális határidőket rendeljünk. 

A célkitűzéseink segíthetnek a nehéz időkben kitartanunk. Ugyanakkor 

előfordulhat, hogy komoly indokok mellett fel kell adnunk elérhetetlenné vált 

céljainkat. Boldogabbak azok, akik képesek ilyen helyzetekben új célokat kitűzni. A 
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célok kitűzése és elérése gyakran másokkal együttműködve valósulhat meg, így társas 

kapcsolatainkat is támogatja. 83 

Felmerül a kérdés, milyen célokat érdemes kitűznünk. Legyenek belső céljaink. 

Belső célok azok, amelyek önmagukban is kielégítenek bennünket. Értelmesek 

számunkra, személyiségfejlesztő hatásuk van, segítik érzelmi érettségünket, és a 

közösségünk számára is értéket képviselnek. A belső célok jobban inspirálnak, ezért 

több időt és energiát fordítunk elérésükre. Ezek a személyes célok képesek kielégíteni 

autonómiaszükségletünket, kompetenciaérzésünket és kapcsolódási szükségletünket. 

Persze, a külső célok is lehetnek fontosak, és szolgálhatják belső céljaink elérését 

is. Ugyanakkor hitelesek azok a célok, amelyek alapvető értékekben és mély 

érdeklődésben gyökereznek. Minél jobban illik személyiségünkhöz a cél, annál 

valószínűbb, hogy jutalomértékű lesz, és boldogabbá tesz. Az is fontos, hogy céljaink 

harmonikusan egészítsék ki egymást. Legyenek kellően rugalmasak, és változó külső 

belső szükségleteinkhez megfelelően igazodjanak. Tudjuk azt is, hogy a cselekvésre 

irányuló célkitűzések hatékonyabban és tartósabban fokozzák boldogságunkat, mintha a 

környezetünk megváltoztatására irányulnak.84  Tény ugyanis, hogy a külsőleg 

kontrollált személy könnyebben válik bárminemű manipuláció áldozatává, mint az, aki 

belsőleg kontrollált módon, saját értékeihez és céljaihoz igazítva hozza meg döntéseit. 

Magatartásunkkal, életmódunkkal kapcsolatos döntéseink alapja tehát értékrendünk, 

céljaink és az élet értelméről alkotott nézeteink összessége, és mindezek döntően 

megszabják fizikai és mentális egészségünket is.85 

Egy magyar kutatás keretében azt vizsgálták, hogyan alakul a kísérletben részt 

vett személyek élete attól függően, hogy vannak-e céljaik, hogyan gondolkodnak arról, 

merre tart az életük, mi az életük értelme, mennyire élnek értékes, világos célokkal 

kijelölt és maguk által alakítható életet. A felmérést tíz évvel később is elvégezték a 

kutatók, és azt tapasztalták, hogy azok a személyek, akiknek korábban voltak kitűzött 

céljaik, elérendő álmaik, tudták, merre felé haladnak a jövőjük szempontjából, és azt is 

pontosan megmondták, hol szeretnének tartani tíz év múlva, azok egy évtizeddel később 

boldogabb, kiegyensúlyozottabb, lelki és fizikai értelemben is egészségesebb életet 

éltek. Azok a személyek azonban, akiknek nem volt céljuk, szándékuk, jövőképük, a 
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kontrollvizsgálat idején már vagy nem éltek, vagy nagyon rossz lelki és egészségi 

állapotban voltak. Érdemes önreflektív módon élni az életünket. „Mindig fel kell tenni a 

kérdést: mit akarok én az élettől? Merre tartok, és hova akarok eljutni? Mit adok a 

világnak magamból ahhoz, hogy kapni is jogom legyen bármit, amire szükségem van? 

Alapvetően fontos, hogy az életünknek legyen célja és értelme!”86 

Dr. Papp Miklós hangsúlyozza, hogy: „Az igényes nevelés és önnevelés által 

olyan erkölcsi személyiségek keletkeznek, akik nem az értékvilágukat alakítják a 

világhoz, hanem a világot, a lehetőségeiket, kapcsolataikat alakítják 

értékfelfogásukhoz.”87 Előzetes látásmódjuk segíti őket abban, hogy kialakítsanak egy 

személyes cselekvési stratégiát, ami több mint az érzület jósága, a jó szándék, mivel a 

hatékony cselekvést is magában foglalja. Gondot viselnek a gondolkodásuk belső 

tisztaságára, valamint külső életkörülményeik alakítására is. Ugyanakkor tapasztalják, 

hogy nem tudnak minden kívánatos értéket megvalósítani, korlátok, kielégítetlenségek, 

beteljesületlenségek az élet minden területén maradnak. Tudomásul veszik, hogy 

mindenre nincs idejük, erejük, energiájuk, figyelmük, pénzük. Megtanulják a 

rendelkezésükre álló erők hatékony koncentrálását. Hierarchiát állítanak fel lényeges 

céljaik között is, és törekszenek megtalálni az élhető kiegyenlítést a szükségszerű és a 

lehetséges között. „Aki mélységesen felfogja kiszabott idejének korlátait, a saját 

erejének és képességeinek végességét, aki látja maga felé közeledni a halált, az lázasan 

keresi az életlehetőségek maximumát kinyerni az életéből. A halál árnyéka nem válhat 

uralkodóvá, lenniük kell olyan céloknak, amik a halálon is túlmutatnak.”88 

Ahhoz, hogy az életlehetőségeink maximumát kinyerhessük a rendelkezésünkre 

álló idő alatt, elengedhetetlen, hogy céljaink elérése felé segítő, jó szokásokat alakítsunk 

ki a mindennapjainkban. Remek segítségünk lehet ebben Sean Covey „A kiemelkedően 

eredményes fiatalok 7 szokása” című könyve, amely édesapjának, Stephen R. Covey-

nak „A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása” című bestsellerén alapszik. A fiú 

művében a következő kérdésekre keresi a választ: „Hogyan éljünk? Vajon melyek azok 

az értékek, amelyek életünknek irányt szabnak, cselekedeteinket meghatározzák? Mire 

építhetjük az életünket ahhoz, hogy emberi méltóságunk mellett eredményesnek, sőt 
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sikeresnek érezhessük magunkat? Ki segít ma eligazodnunk abban a világban, amelyben 

értékvesztés és relativizmus dívik?”89 

Sean Covey könyvét kimondottan a fiataloknak szánta, de az idősebb korosztály is 

tanulhat belőle. Nyelvezete közvetlen, baráti, személyes hangvételű, könnyed stílusú. 

Segíti a tanulást az, hogy hét szokásrendszer köré sűríti mondanivalóját. Prof. Dr. 

Bagdy Emőke úgy fogalmazott ajánlójában, hogy: „ennek a könyvnek inkább ezt a 

címet adnám: Élettitkok – Így készülj a felnőttségre, boldogságra! Ha tehetném, minden 

tíz és húsz év közti fiatal (és szülei) számára ajándékba adnám: hadd erősödjön az 

életbátorságuk!”90  

Mit ért vajon a szerző szokáson? Meghatározása szerint „a szokás az, amit 

gyakran, rendszeresen végzünk. Van, amikor tudatos – de legtöbbször ösztönös, vagyis 

már beidegződött cselekvés.”91 A szokásaink bizony építhetnek, de rombolhatnak is 

minket, hiszen amit rendszeresen csinálunk, az visszahat ránk, és jelentős mértékben 

befolyásolja, milyen emberré válunk. Lényegében a szokásaink azok, amik 

meghatározzák életutunk eredményességét. Ezért koncentrál Covey a hét 

szokásrendszer kialakítására. Ezek: 

„1. szokás: Légy proaktív, azaz vállald a felelősséget az életedért! 

2. szokás: Tudd előre, hová akarsz eljutni, azaz határozd meg a céljaidat! 

3. szokás: Először a fontosat, azaz rangsorold a tennivalókat! 

4. szokás: Gondolkodj nyer-nyerben, azaz törekedj közös győzelemre! 

5. szokás: Először érts, aztán értesd meg magad, azaz figyelmesen hallgass, mielőtt 

beszélsz! 

6. szokás: Teremts szinergiát, azaz fogj össze másokkal, hogy többet tudj elérni! 

7. szokás: Élezd meg a fűrészt, azaz törekedj egyensúlyra az életedben!” 

Észrevehetjük, hogy egymásra épülő szokásokról van itt szó. Az első három 

kifejezetten az adott személyre vonatkozik, hogy megtanulhassa mozgósítani belső 

energiáit a céljai megvalósítása érdekében, és ehhez praktikus, a gyakorlatba jól 

átültethető tanácsokat is kap. Először mindenkinek saját magán kell elkezdenie 

dolgozni. Miért? Mert: „Mielőtt az élet nyilvános harcterein győznél, először 

                                                 
89 Vö. SEAN COVEY: A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása, Harmat Kiadói Alapítvány, 2016, 

Előszó. 
90 Uo, Előszó. 
91 SEAN COVEY: A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása, 
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önmagaddal kell megvívnod a csatát. Minden változás veled kezdődik.”92 Ez azt jelenti, 

hogy szembenéz az ember a félelmeivel, legyűri azokat, és mindent beleadva küzd a 

céljaiért. A belső, személyes győzelmek bizony mindig megelőzik a nyilvános 

győzelmeket. 

Ezután a 4—6. szokások a kapcsolatokkal foglalkoznak, vagyis a másokkal való 

sikeres együttműködéshez segítenek hozzá. A 7. szokás pedig a feltöltődés 

szükségességére hívja fel a figyelmet. 

Lehetnek persze hasznos szokásaink is, pl., ha rendszeresen mozgunk, ha 

előretervezünk, ha udvarias gesztusokkal kommunikálunk egymással. A rossz szokások 

közé sorolhatjuk pl. azt, ha negatívan gondolkodunk, ha kisebbrendűségi érzésünk van, 

ha mindig másokat hibáztatunk.  

Az értékközpontú, sikeres és boldog életért meg kell dolgozni, a munka nem 

spórolható meg. Ahhoz, hogy értékekre alapozzuk az életünket, azokat fel kell 

ismernünk, és ebben a szívünkre kell hallgatnunk. Fel kell ismernünk, hogy nemcsak a 

fizikai világ működését irányítják törvényszerűségek, hanem az emberi életet is jól 

körülírható szabályozottság jellemzi, vagyis léteznek olyan alapértékek, amelyek nemre, 

életkorra, nemzetiségre, vagyoni helyzetre, politikai hovatartozásra, vallásra való 

tekintet nélkül érvényesek minden egyes emberre. Covey ilyen általánosan, mindenkire 

vonatkozó értékként nevezi meg pl. a tisztességet, a tiszteletadást, a szeretetet, a hálát, a 

mértékletességet, az egyenességet, a hűséget, a felelősséget, a kemény munkát vagy 

mások szolgálatát. Ezek az értékek állandóak. Apróléptekkel haladjunk a jó szokások 

kialakítása útján, és minden kicsi eredményt is becsüljünk meg, tanácsolja a szerző. 

3.3.6. MEGKÜZDÉSI STRATÉGIÁK 

Megküzdési stratégiáknak nevezzük azokat a módszereket, technikákat, amelyek 

segítségével megbirkózhatunk az élet megpróbáltatásaival. A „megküzdés” 

szakkifejezés, és arra vonatkozik, „hogy mit tesz az ember a negatív esemény vagy 

helyzet okozta fájdalma, feszültsége vagy szenvedése enyhítése érdekében.”93 

A Lazarus-féle megküzdési elmélet szerint, ha az egyén olyan stresszes 

szituációba kerül, amely meghaladja vagy felemészti a forrásait, számos, az egészsége 

szempontjából adaptív vagy maladaptív választ adhat az adott stresszes helyzetre. A 

                                                 
92 SEAN COVEY : A kiemelkedően eredményes fiatalok 7 szokása, 
93 SONJA LYUBOMIRSKY, 208. 
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gyermekek és a felnőttek esetében is kiemelten fontos, hogy milyen fajta megküzdési 

móddal reagál ezekben a szituációkban. Gyermekeknél pl. adaptív reagálás az, amikor 

segítségért fordul szüleihez vagy tanáraihoz, vagy új barátokat keres, fejlesztheti 

szociális készségeit. Maladaptív reakció az, hogyha pl. drogot vagy alkoholt fogyaszt, 

dohányozni kezd.94 

Kétféle megküzdési módról szokás beszélni: 1. problémaközpontú, 2. 

érzelemközpontú. A problémaközpontú megküzdés során az ember kézbe veszi az 

irányítást, a probléma megoldásában konstruktívan és tevékenyen részt vesz. 

Előfordulhatnak azonban olyan helyzetek, amikor ez a megküzdési mód nem vagy csak 

részben alkalmazható, pl. haláleset kapcsán. Ilyenkor arra van csak lehetőségünk, hogy 

megpróbáljuk a gyásszal, veszteséggel kapcsolatos érzelmi reakcióinkat befolyásolni. 

Az érzelemközpontú megküzdést rendszerint akkor alkalmazzuk, amikor a negatív 

eseményt valahogy túl kell élni. Ugyanakkor hatalmas nyereség lehet az ember számára 

az, ha megtanulja meglátni a negatív történések pozitív oldalát, vagyis értéket találni a 

veszteségben vagy a megrázkódtatásban. 

Életünk nagy kihívásait követően háromféle úton haladhatunk tovább. Ezek: 

1. a túlélés,   

2. a felépülés, 

3. a kivirulás útja. 

A túlélés azt jelenti, hogy az ember tartósan alacsonyabb szinten működik tovább 

úgy, hogy elveszítette belső motivációit és élete boldogságát. A felépülés arra a 

személyre jellemző, aki bár szenved a trauma miatt, és átmenetileg kizökken élete 

„normális kerékvágásából”, de végül visszanyeri eredeti állapotát. A kivirulás egy olyan 

átalakult állapotot jelent, amikor a szenvedésekkel teli időszak után az ember nem 

csupán eredeti állapotát nyeri vissza, hanem meg is haladja azt. Ezt trauma utáni 

növekedésnek nevezi a szakirodalom. Ilyenkor az ember személyes fejlődést tapasztal, 

amelyben megerősödik és kreatívabbá válik, sőt, élete felvirágzik. Válaszokat keres az 

élet és halál alapkérdéseire, és a korábbinál lényegesen tudatosabb életet kezd élni.95 

                                                 
94 Vö. HAMVAI ÉS PIKÓ, i. m. 
95 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 208-220. 
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A posztraumás növekedéshez a megbocsátás is szorosan hozzátartozik, jegyzi 

meg Bagdy Emőke.96  

Egy harmadik fajta megküzdési stratégiaként a szociális támaszkeresést is 

megemlíthetjük, amely tartalmazza mind az érzelemközpontú, mind a 

problémaközpontú megküzdési stratégiák elveit. Ezeken kívül még egyéb kategorizálás 

is ismeretes, pl. megközelítő és elkerülő megküzdési stratégiákat különböztetnek meg 

attól függően, hogy az egyén a stressz forrása felé orientálódik (pl. 

problémamegoldással, vagy társas támogatás keresésével), vagy attól eltávolodik (pl. 

annak tagadásával). A megküzdési stratégiák alkalmazása sokféle tényezőtől függ, így a 

személyiséggel összefüggő faktorokon kívül a nemtől, az életkortól, a társadalmi 

helyzettől. A gyermekek és serdülők megküzdési repertoárja sok tekintetben különbözik 

a felnőttekétől, de életkoruk előrehaladtával egyre több megküzdési stratégiát 

sajátítanak el. Ezeket egyre rugalmasabban, a szituációknak megfelelően alkalmazzák. 

Serdülőkorban már minden helyzetre speciális megküzdési stratégiával tudnak reagálni. 

Fontos, hogy az előző életszakaszok stratégiái nem vesznek el, hanem újakkal 

egészülnek ki. Pl. a 12 év körüli tinédzserek jellemző megküzdési stratégiája a pozitív 

újraértékelés. A 15 év körüliek már jóval gyakrabban alkalmazzák a felelősségvállalást, 

a tervszerű problémamegoldást és az önkontrollt. Végül a kamaszkor vége felé járó 

fiatalok mindezeket a stratégiákat a szociális támaszkereséssel kombinálják. Az idő 

múlásával a gyermekek és fiatalok egyre több érzelemközpontú technikát is 

alkalmaznak.97 

Szondy Máté arra emlékezteti olvasóit, hogy korunkban a választási lehetőségeink 

száma óriásira duzzadt. Ez megnehezíti a döntéshozatalt. (Igaz ez a gyermekekre és a 

felnőttekre is.) Általában nem létezik olyan, hogy „legjobb” döntés. Ebből következik, 

hogy a maximalizálók általában elégedetlenebbek a választásukkal, utólag is rágódnak 

döntésük helyességén, és sokszor megbánják azt. Jellemző rájuk a hasonlítgatás. 

Továbbá alacsonyabb boldogságszintet, optimizmust, önbizalmat és magasabb 

depressziószintet mutatnak, mint az optimalizáló személyek, akik számára megfelelő az 

„eléggé jó” alternatíva.98 

                                                 
96 Vö. BAGDY EMŐKE, DAUBNER BÉLA, POPPER PÉTER, STENGER GYÖRGYI: A tudattalan ösvényein, 

Életünk rejtett mozgatói, Jaffa Kiadó, Budapest, 2010, I.m. 
97 Vö. HAMVAI ÉS PIKÓ i. m. 
98 Vö. SZONDY MÁTÉ, 174-176. 
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Hasonlóképpen gondolja ezt Dr. Kádár Annamária is, amikor úgy fogalmaz, hogy 

nem kell tökéletesnek lennünk, nem kell minden elvárásnak hiánytalanul megfelelnünk, 

hanem a mindenkori képességünk legjavát kell nyújtanunk, és ennek sikerességét a saját 

fejlődéstörténetünkhöz kell viszonyítanunk. Ez olyan döntés, ami valóban fejben dől el. 

Ez a döntés segíthet elindulni a saját utunkon, és segíthet abban is, hogy őszinte 

elégedettséget érezzünk azzal kapcsolatban, amit egy adott helyzetben produkálni 

tudunk. Fontosak a velünk született adottságok, de ezek fejleszthetőek.99 

Hamvai és Pikó felhívja a figyelmet arra, hogy az iskolás korosztály esetében 

megnő az olyan maladaptív stratégiák alkalmazásának aránya, amelyek a későbbiekben 

egészségkárosító hatásúak is lehetnek. A tapasztalatok szerint általában az elkerülő 

típusú megoldások vezetnek a különböző egészségügyi problémákhoz. Tehát egy 

iskolai programnak a legfőbb feladata az adott célnak megfelelő megközelítő típusú 

stratégiák fejlesztése volna. A diákoknak azt is fontos megtanulniuk, hogy bizonyos, 

számukra kontrollálhatatlan, hosszan tartó stresszhelyzetben mégiscsak az elkerülő 

viselkedésmód a célravezető.100  

A boldogságóra program fontos feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a 

megküzdési stratégiák elméleti hátterével, ugyanakkor minél tudatosabban alkalmazzák 

az aktuális helyzettel való hatékony megküzdés szempontjából legmegfelelőbb 

technikákat, és az elsajátított és védett környezetben begyakorolt módszerekkel saját 

repertoárjukat bővíteni tudják. Ezt a repertoárgazdagítást kiválóképpen elősegíti, ha 

olvassuk, és mindennapi életünkbe beépítjük Bagdy Emőke Pszichofitness című 

könyvének közérthetően megfogalmazott ismeretanyagát. A könyv megismertet saját 

lelki működésünk titokzatos világával. Ennek a tudásnak a célja az, hogy olyan 

gyakorlatba átültethető praktikákat tanítson, amelyek előmozdítják az ember testi-lelki 

egészségének megőrzését, jó közérzete, fizikai fittsége, lelki egyensúlya fenntartását.101 

                                                 
99 Vö. BAGDY EMŐKE, BUDA LÁSZLÓ, KÁDÁR ANNAMÁRIA, PÁL FERENC: Fejben dől el? Ami rajtunk 

múlik és ami nem, Kulcslyuk Kiadó, Budapest, 2017. 
100 Vö. HAMVAI ÉS PIKÓ, i. m. 
101 Vö. BAGDY EMŐKE: Pszichofitness, Kacagás, kocogás, lazítás, L' Harmattan Kft., 2013,  
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3.3.7. APRÓ ÖRÖMÖK ÉLVEZETE 

Márciusban két stratégiával foglalkozik a boldogságóra program, mindkettő segít 

a jelenben élni, erősíti az áramlat (flow) érzését és a jelen pillanat élvezését. 

 „S ez lett fontos az Istenek előtt. 

Áldottak voltak a titkos erők, 

melyek a túlsó partra vittek át, 

ahol a lélek elejti magát, 

ahol gyógyul a fájó akarat, 

ahol bilincsét oldja a tudat, 

ahol levedli magányát az Egy, 

ahol a Sokba az ember hazamegy, 

ahol félelem és vágy megszünik, 

ahol az ész nem érzi szárnyait, 

ahol a cél leteszi fegyverét, 

ahol tárgytalan merengés a lét, 

ahol úgy ringunk, mint tücsökzenén, 

ahol már puszta közeg az egyén, 

ahol én jártam: minden pillanat, 

ami csak rávesz, hogy felejtsd magad: 

ami, álmodva, a vég gyönyöre, 

s ha ébredsz, a költészet kezdete.” 

(Szabó Lőrinc: 154. A túlsó part) 

 

A flow „az élet legérdemesebb pillanatai, amikor legjobban érezzük magunkat, és 

amelyekre később nosztalgiával nézünk vissza, sokszor akkor történnek velünk, amikor 

nehezen elérhető célt tűzünk magunk elé, és amikor minden képességünket teljesen 

igénybe kell vennünk annak eléréséhez. Ritkán van az, hogy valaki mély élvezetet talál 

passzívan, fogyasztóként viselkedve.” – fogalmazott Csíkszentmihályi Mihály. Ő 

alkotta meg a flow, azaz áramlat kifejezést, mégpedig azért, mert amikor az emberek az 

életük legizgalmasabb, legélvezetesebb pillanatairól, tevékenykedéseiről beszélnek, 
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„gyakran úgy írják azt le, mint egy spontán, erőfeszítés nélküli mozgást, mint egy folyó 

áramlását.”102 

Nagyon izgalmas, ahogy Nick Vujicic saját tapasztalatairól számot adó, 

önéletrajzi könyvében így összegez: 

„Mindannyian rendelkezünk valamilyen tehetséggel – hajlammal, kézügyességgel, 

valamilyen érzékkel, amiben örömünket leljük, s ami mellett elkötelezzük magunkat, és a 

boldogsághoz vezető út nagyon gyakran ebben a tehetségben rejlik. 

Ha még mindig csak keresed, ha próbálod megtalálni, hova tartozol, és mi elégít ki, 

hadd ajánljak egy kis önvizsgálatot: Ülj le, fogj egy tollat meg papírt, vagy a 

számítógépedet, és írj össze egy listát a kedvenc tevékenységeidről. Mihez vonzódsz? 

Mivel tudsz eltölteni órákat anélkül, hogy odafigyelnél az időre vagy a környezetedre, s 

újra és újra meg akarod tenni? Ugyanakkor mi az, amit mások látnak benned? A 

szervező– vagy az elemző készségedet dicsérik inkább? Ha nem vagy benne biztos, mit 

látnak benned mások, tudakold meg a családodtól és a barátaidtól, mit gondolnak, miben 

vagy a legjobb. 

Ez a kulcsa, hogy rálelj az életed ösvényére, mely benned rejtőzik. Valamennyien 

meztelenül és csupa reménységgel jövünk e világra. Ajándékokkal érkezünk, melyek arra 

várnak, hogy kibontsák őket. Mikor találsz valamit, ami annyira leköt, hogy nap mint nap 

akár ingyen is csinálnád, akkor célegyenesben vagy. Ha találsz valakit, aki hajlandó érte 

megfizetni is, akkor megvan a hivatásod.” (Nick Vujicic) 

A flow állapotában az ember intenzíven és teljesen belemerül a jelen pillanat 

történésébe. Figyelmét kizárólag az adott tevékenységre összpontosítja, és 

megfeledkezik önmagáról. Ez a tevékenység kihívást jelent számára, és gazdagabbá 

válik általa, készségeit fejleszti, tudását gyarapítja, noha az adott cselekvést pusztán 

önmagáért végzi. Az áramlatélmény kialakításának kulcsa az, ha sikerül egyensúlyt 

találnunk a készségeink és a kihívások között. (…) Valójában szinte mindenben 

megélhetjük az áramlatélményt, amit teszünk, akármilyen egyhangú vagy fárasztó is az 

első pillantásra: amikor a buszt várjuk; amikor pelenkát cserélünk; amikor a 

szerelőszalagnál dolgozunk; amikor egy előadást hallgatunk; sőt még akkor is, amikor a 

repülőgépre feladott csomagunkat várjuk.”103 

Szondy Máté úgy jellemzi az áramlatélményt átélő személyt, hogy egybeolvad a 

tevékenységgel, amit végez, figyelme teljesen beszűkül a tevékenységbe, időérzéke 

torzul, önmagáról megfeledkezve éli át a „tökéletes élményt".104 

Mérő László Csíkszentmihályit idézve úgy magyarázza az áramlatélményt, hogy 

ez az a jelenség, „amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más 

                                                 
102 Vö. CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY, 7—11. 
103 SONJA LYUBOMIRSKY, 248—251. 
104 SZONDY MÁTÉ, 121. 
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eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy a tevékenységet bármi 

áron folytatni akarjuk, pusztán magáért."105  

Amikor a különböző tevékenységet végző emberek megpróbálják elmondani, 

milyen érzés a tökéletes élmény, az alábbi jellemzők közül megemlítenek legalább 

egyet, de néha mind a nyolcat. 

Erőfeszítésmentes azonosulás a cselekvéssel. 

- Olyan feladat, amelyet még éppen meg tudunk oldani képességeink és 

felkészültségünk maximális mozgósításával. 

- Világos célok. 

- Azonnali és egyértelmű visszajelzés az eredményről. 

- Tökéletes koncentráció a tevékenységre. 

- A kontroll feladása. 

- Az Én-tudat elvesztése.  

- Az időérzék ideiglenes elvesztése.106 

 

Miért jó nekünk a flow? Azért, mert önmagában is élvezetes, kielégítő és tartós 

élmény, amely jutalomértékkel bír, és senkinek sem okoz kárt. A flow arra ösztönöz, 

hogy folyamatosan fejlődjünk, tanuljunk és egyre kompetensebb, ügyesebb és 

összetettebb emberré váljunk.107 

Oláh az áramlatélménnyel kapcsolatosan kijelenti, hogy „az emberek nem attól 

boldogok, amit csinálnak, hanem attól, ahogyan csinálják azt. A flow állapotában az 

emberek pillanatról pillanatra tudják, hogy mit kell tenniük, vagy azért, mert a 

tevékenység úgy kívánja, vagy azért, mert világos célokat követnek.” Mivel a 

tevékenységre összpontosítanak, így folyamatos kontroll alatt tartják, és a visszajelzések 

függvényében alakítják. A flow élmény egyetemes ismérve, hogy az emberek úgy érzik, 

a képességeik pontosan megfelelnek annak, amit az akció körülményei elvárnak 

tőlük.108  

Dr. Papp Miklós megállapítja, hogy aki Isten meghívottságában él, az szelíd 

mosollyal, megvigasztaltan, békésen tudja fogadni a beteljesületlenségeket, 

                                                 
105 Mérő László, 88. 
106 Vö. Csíkszentmihályi Mihály, 66—67. Vö. Mérő László, 88—91. 
107 Vö. Sonja Lyubomirsky, 251. 
108 Oláh Attila, i m.  
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tökéletlenségeket; és távol van tőle a perfekcionizmus görcsös akarása. Megengedi 

magának a kikapcsolódást, azt, hogy olyan szabadidős tevékenységet műveljen, 

amelyben nem akar hasznosat cselekedni. „A karakteres hobbi valójában nem is pusztán 

pihenés, sokkal inkább a transzcendens huzat ébren tartója, inkább játék, szelep, 

örömforrás.”109 

Sonja Lyubomirsky felhívja a figyelmet arra, hogy az áramlatélménynek negatív 

hatásai is lehetnek, pl. amikor valaki valamilyen tevékenységbe merülve következetesen 

elhanyagolja, vagy figyelmen kívül hagyja kötelességeit és a hozzá közel álló emberek 

szükségleteit. Léteznek olyan emberek is, akik „a vandalizmusban, a testi erőszakban 

vagy egy csoport, szervezet vagy nemzet feletti zsarnoki hatalom gyakorlásában találják 

meg a saját áramlatélményüket. Mások akkor élnek át áramlatélményt, amikor 

kockázatot vállalnak azzal, hogy ész nélkül vezetnek, szerencsejátékot űznek, lopnak a 

boltban, vagy kijátsszák a törvényt.” De ezek a cselekedetek hosszú távon súlyos 

következményekkel járnak, int a szerző.110 

Oláh is ír arról, hogy a Flownak létezik egy negatív, a személyiséget beszűkítő 

hatása is, amikor egy személy olyannyira belemerül egy tevékenység élvezetébe, hogy 

minden más elhalványul mellette. Ilyenkor az illető függővé válik, és lehetőségeinek 

egy szűk tartományában mozog, miközben elmulasztja egyéb, személyiségét gazdagító 

képességeinek kibontakoztatását. Ilyen pl. a munkamánia.111 

A jelen pillanat élvezete 

Lyubomirsky megállapítja, hogy ritkán élünk a jelen pillanatban, és ritkán 

élvezzük. Gyakran későbbre halasztjuk boldogságunkat, azt reméljük, hogy a jövőben 

fognak megtörténni az igazán fontos dolgok. Emiatt a téves elképzelés miatt 

lemaradunk a jelen pillanat élvezéséről. 

Mivel időben élünk, az apró örömök élvezetének technikája egyaránt 

alkalmazható a múltbeli, a jelen és a jövő eseményeire is. Hogyan? A múltat úgy 

élvezzük, hogy elmerengünk a régi szép időkön, más szóval megengedjük magunknak a 

nosztalgiázást. A jelen pillanatot úgy élvezzük, hogy teljes mértékben és tudatosan 

élünk benne, és értékeljük gyönyörűségét. Ez a stratégia átfedésben van az 

áramlatélménnyel és a hálával. A jövőt pedig azáltal élvezzük, hogy előre örülünk a 

                                                 
109 Dr. PAPP MIKLÓS, 21. 
110 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 261. 
111 Vö. OLÁH ATTILA, 43. 
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majdani pozitív élményeknek, és fantáziálunk róluk. Ez az optimista gondolkodás egyik 

jellemzője. Dávid Lodge „jövőnosztalgiá”-nak nevezte ezt a jelenséget. 

A kutatók megállapítása szerint másképp jó annak, aki a jelent, és másképp annak, 

aki a múltat vagy a jövőt élvezi. Az az ember, aki megragadja a jelen pillanatot, azaz 

élvezi a jó érzéseket, értékeli a jó dolgokat, az kevésbé él át depressziót, stresszt, 

bűntudatot és szégyent. Aki képes arra, hogy előre örüljön a reményteli események 

bekövetkezésének, és örömmel tud várakozni, az valószínűleg optimista, és intenzív 

érzelmeket él át. Az, aki szívesen és kellemes érzésekkel nosztalgiázik, jobban tud 

védekezni a stressz ellen.112 

Lyubomirsky a továbbiakban óv attól, hogy az „itt és most"-tal kapcsolatban 

átessünk a ló túlsó oldalára. Azt állítja, a teljesen egészséges élethez hozzátartozik az is, 

hogy terveket szövögetve előre tekintünk a jövőbe, és tudunk tanulni a múltban 

elkövetett hibáinkból. Az egyensúly megtartására érdemes törekednünk.113 

A Magyarországon ismert örömtréning viszonylag egyszerű gyakorlatai is 

segíthetnek alapbeállítottságunkat tudatosan átprogramozni. Dr. Vidovszky Gábor 

pszichiáter, a módszer kidolgozója az örömtréninget "a lélek vitaminjának" nevezi, 

hiszen éppúgy erősíti a személyiséget, ahogy betegségekkel szemben a vitaminok teszik 

ellenállóbbá szervezetünket. A módszer a szépre, jóra irányítja figyelmünket, 

ugyanakkor a problémák szőnyeg alá söprését nem támogatja. Állítja viszont, hogyha 

megerősödik az önbizalmunk, hinni tudunk majd a sikerben, és könnyebben vesszük a 

kisebb-nagyobb akadályokat. Ez a módszer sem gyógymód, hanem önfejlesztő eljárás, 

segít tudatosítani a belső történéseket. Mindez a testi-lelki jó közérzetre gyakorolt 

hatásával elősegítheti a gyógyulást, pl. daganatos betegek esetében is.114 

Az örömtréning alkalmazása segít abban, hogy a múltból megtanuljuk elsősorban 

a kellemes, megerősítő emlékeket felidézni, a jelenben fókuszálni tudjunk az örömteli 

pillanatokra, egyáltalán azok észlelésére, a jövőnket pedig reménytelin, optimista 

módon tudjuk elképzelni. „A múltban, jelenben és jövőben megerősítést kapnak a 

dolgok, önmagunk, és életünk pozitív oldalai, ezáltal bizakodóvá, derűlátóvá válunk, 

mely elősegíti az önbizalom, a magabiztosság megerősödését, kialakulását. Az 

örömtréning tudatosítja a legkülönfélébb természetes örömforrásokat, s mint ilyen, 

                                                 
112 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 263—265. 
113 Vö. uo. 281—282. 
114 Vö. TOKAI MÁRTA: A lélek vitaminja – Örömtréning, Magyar Narancs Online, 2005/37. [09. 15]  
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alkalmas szenvedélybetegségek gyógyulási fázisában kiegészítőként alkalmazni egyéb 

terápiák mellett.” 

Az örömtréning módszertana elsősorban felnőtt személyek számára készült, de 

közvetett módon a gyermekekre is hatással van. Mindenki alkalmazhatja, aki 

személyiségét, önismeretét, érzelmi intelligenciáját fejleszteni kívánja.115 

Számos hasonlóság fedezhető fel az örömtréning és a boldogságóra program 

módszertanában. Pl. az, hogy mindkettő elsősorban a felnőtt korosztály számára készült 

önfejlesztő módszer, ami a gyermekekre is jótékonyan hat. A Jobb Veled a Világ 

Alapítvány munkatársai azonban idővel továbbléptek, és a felnőttek számára működő 

boldogságprogramból kiindulva 2014 őszére kidolgozták a boldogságóra programot is 

az iskolás korosztály számára. Ez a program egyre népszerűbb, pl. a 2017—2018-as 

tanévben közel 500 intézmény rendelkezik Boldog Óvoda vagy Boldog Iskola címmel. 

A program már nemcsak a magyarországi iskolákban terjed, hanem külföldön is egyre 

ismertebbé válik. 

Az örömtréning gyakorlatai – észrevételem szerint - részben vagy egészben 

hatékonyan beépíthetőek az optimizmus, illetve az apró örömök élvezete című 

boldogságóra témakörökbe. 

3.3.8. MEGBOCSÁTÁS 

„Apámtól féltem. (Anyám szeretett.) 

Nehéz erről beszélni, rengeteg 

fájdalom lökné s fogja a szavam. 

Sokat szenvedett ő is biztosan. 

Magányos lélek; öccse, bátyjai 

mind pap, tanító, nyomdász, s nénjei, 

apja, nagyapja... Ő meg kimaradt 

a negyedikből a latin miatt, 

s kovácsnak ment; s malomhoz; azután 

a vasútra fűtőnek. És korán 

megnősült. És nem találta helyét 

a világban... A sok keserűség, 

ami benne volt, megkeserített 

                                                 
115 Vö. ROZÁN ESZTER: Örömtréning - Az élet szép is lehet, ha annak akarod látni, Vaskarika, 
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bennünket is... Több mint négy évtized 

kellett hozzá, hogy végre, szív szerint, 

békét kössünk egymással, újra, mind. 

Ma már dér lepi mindkettőnk fejét. 

Ez hozott össze, a Rettenetes Év.” (Szabó Lőrinc: 13. Apám) 

Apa és fia egymásra találásához több mint 4 évtizedre volt szükség. Egy hosszú 

lelki történés végén született meg a költőben a megértés és megbékélés érzése 

édesapjával szemben. 

A megbocsátás, mint vallásos norma, a korábbi értékrendszer alapvető tartozéka 

volt, modern korunkban azonban az általánosan elfogadott erény jellegét már 

elveszítette. Ennek ellenére a tudományos vizsgálatok igazolják, hogy a megbocsátás 

képessége egészségvédő faktor.116 Így újra aktualitása van annak, hogy felfedezzük és 

újratanuljuk. 

Különösen fájdalmas tapasztalat az, amikor az ember testi, szexuális vagy érzelmi 

jellegű sértést szenved el. Tipikusnak mondható emberi reakció, hogyha a sérelmet egy 

azzal egyenlő sérelemmel viszonozzuk, vagy elkerüljük a sértőt, esetleg bosszúra 

szomjazva megtorlást fontolgatunk. Ezek a reakciók negatív következményeket vonnak 

maguk után. A megbocsátás megszakítja az elkerülés és bosszúállás negatív körét. 

De mi is az a megbocsátás? Szondy Máté Enright és munkatársai definícióját 

idézve írja, hogy a megbocsátás: „arra való hajlandóság, hogy lemondjunk arról a 

jogunkról, hogy haragot érezzünk, negatív gondolataink legyenek, vagy közömbösen 

viselkedjünk azon személlyel, aki megbántott minket, miközben együttérzést, 

nagylelkűséget, sőt szeretetet érzünk iránta úgy, hogy erre ő nem szolgált rá".117 

A megbocsátás egy folyamat, amelynek különböző, egymást követő lépései 

vannak. 

1. A sérelem és a hozzátartozó érzelmek felidézése. 

2. A nézőpontváltás módszerével empátia kialakítása a sértett félben. 

3. A megbocsátás lehetséges előnyeinek és hátrányainak végiggondolását követően 

elköteleződés a megbocsátás mellett. 

4. A „visszaesés" kezelése.118 

                                                 
116 Vö. PIKÓ, i. m. 
117 SZONDY MÁTÉ, 149.  
118 Vö. SZONDY MÁTÉ, 149-154. 
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Sonja Lyubomirsky megállapítja, hogy: „A megbocsátás nem egyenlő a 

megbékéléssel - vagyis nem feltétlenül jelenti azt, hogy helyreállítjuk a kapcsolatot az 

erőszaktevővel. Nem egyenlő a felmentéssel sem, amely egy jogi kifejezés, és általában 

az igazságszolgáltató rendszeren belül használatos, sem azzal, amikor eltekintünk 

valamitől, ami azt jelenti, hogy kimagyarázzuk, alábecsüljük vagy toleráljuk az 

erőszaktételt vagy sértést, s így teljesen feleslegessé tesszük a megbocsátás 

szükségességét. A megbocsátás nem jelent mentegetést…”   

A tények tagadásával sem azonosítható. 

 

A megbocsátás abban érhető tetten, hogy megváltozik a gondolkodásmódunk, már 

nem akarunk ártani az illetőnek, és a javát kívánjuk, sőt, hajlandók vagyunk jót tenni 

érte vagy neki.119 

Az emberi élet valamennyi területén előfordul, hogy megbántjuk egymást a 

legérzékenyebb pontjainkon. Ezt tapasztaljuk a párkapcsolatokban, a szülő-gyermek 

kapcsolatokban, a családi életben, a munkahelyen, a barátságokban. Így van ez nemcsak 

a személyek közötti kapcsolatokban, hanem a tágabb emberi kapcsolatrendszerben és a 

népek egymás közötti viszonyában is. Dr. Bagdy Emőke tudományos vizsgálatokra 

támaszkodva kijelenti, hogy „mindkét fél érdeke, hogy a negatív érzésektől 

megszabaduljanak.”120 

Miért bocsássunk meg? 

A meg nem bocsátásnak bizonyítottan önkárosító következményei vannak, a 

megbocsátás hatására azonban „gyakorta nagyvonalú segítőkészség nyílik ki a 

szívekben, és új értelmet nyerhet az élet.” Továbbá Az önmagának vagy embertársainak 

megbocsátani tudó ember „az az emelkedett öröm és megkönnyebbülés lelki állapotába 

jut. A megbékélt lélekben könnyebben megszületik az öröm és a csendes boldogság 

érzése.”121 

Az empirikus kutatások alátámasztják, hogy elsősorban önmagunknak teszünk jót 

akkor, amikor megbocsátunk azoknak, akik megsértettek vagy bántalmaztak bennünket. 

Tehát tévedés azt hinnünk, hogy a megbocsátás olyasvalami, amire elsődlegesen a 

nekünk sérelmet okozó másik embernek van szüksége. 

A megbocsátás számos előnnyel jár: a megbocsátó emberek nagyobb 

valószínűséggel élnek boldogabb, egészségesebb, kellemesebb és nyugodtabb életet. 

                                                 
119 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 233-235. 
120 BAGDY EMŐKE, 82-83. Vö. uő. A belénk égett múlt, 16-30., 
121 BAGDY EMŐKE, 47. 



 

46 

Együtt érzőbbek, és nagyobb eséllyel törekednek a megromlott kapcsolatok 

helyreállítására. Nyitottabbak a spirituális vagy vallásos témák iránt, és képesek a 

továbblépésre.122 

„A megbocsátásra tekinthetünk továbbá a közösség és a társadalom tágabb 

összefüggéseiben is; elmélyítheti azt az érzést, hogy közösséget vállalunk az 

emberiséggel (hogy nem mi vagyunk egyedül olyanok, akiket megbántottak), ezen felül 

erősítheti a személyes kapcsolatainkat és a kevésbé szoros kapcsolatainkat másokkal. Sőt 

a vizsgálatok azt mutatják, hogy ha egyszerűen csak felidézünk valakit, akinek 

megbocsátottunk, akkor szinte belekényszerülünk egy „mi"gondolkodási keretbe, ami 

által közelebb érezzük magunkat másokhoz, és szeretnénk nekik segíteni.”123 

A kutatások szerint tehát a megbocsátás fizikai és mentális egészségünkre is kedv

ező hatással van. Ezért beszél Dr. Bagdy Emőke egészségvédő megbocsátásról. 

Megállapítja, hogy a megbocsátás nem azonos azzal, hogy valaki valakinek 

megkegyelmez. Nem azonos az elnézéssel, a mentségkereséssel, a felejtéssel sem. 

„A megbocsátás a bennünk mások ellen hordozott harag, indulat, gyűlölet, sérelem és a 

saját fájdalom, bánat, bűntudat és lelkifurdalás elengedése. Pozitív dimenziója felemelő 

érzésekben, a „jó ember vagyok" átélésében, a belső elégedettségben és az eredetileg 

negatív indulat úgynevezett reakcióképzésében jut kifejezésre. A reakcióképzés olyan 

lelki feszültségcsökkentő módszer, amelyben a negatív érzéseket pozitívba fordítjuk át 

egy bizonyos, nekünk jelentős személyre vonatkozóan. A megbocsátás esetében ez azt 

jelenti, hogy nemhogy rosszat, de jót kívánunk.”124 

A megbocsátás gyakorlása önmagunkkal szemben is rendkívül fontos. Erről a 

tapasztalatáról vall Olaj Dávid A tisztulás útja című kiadványban, amikor 

visszaemlékszik saját zarándokútjárásának kezdetére: 

„A munkám és a családom mellett próbáltam úgy beosztani az időmet, hogy minél 

többször tudjak végigmenni az Úton. Volt, hogy korán reggel, volt, hogy már csak késő 

este tudtam menni, de mindig azzal a céllal indultam, hogy felszakítsak, majd felhozzak 

valami rosszat a múltból. Erős akaratom által régen sokakban sebeket ejtettem, és azt 

hittem, hogy ezeket a másokban lévő sebeket kell most nekem a bocsánatkéréseim és 

jóvátételeim által meggyógyítanom. Mikor felvettem a sértettekkel a kapcsolatot, akkor 

értettem meg, hogy bennük a Jóisten ezeket a sebeket már rég begyógyította. Jézus 

mindig a gyengék és betegek mellé áll, a Vígasztaló megvigasztalja őket. Én pedig ott 

voltam az úton és egyre inkább éreztem, hogy ezek a sebek nekem okozták a legnagyobb 

bénultságot. A bocsánatkérések után magamnak kellett megbocsájtanom. Felismerni, 

felhozni, azaz kimondani, megbánni, meggyónni és jóvátenni, majd minden erővel azon 

lenni, hogy máskor ne forduljon elő.” 

                                                 
122 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 236-237. 
123 Uo. 238. 
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Így lehetséges az, hogy a Fehér Szív útja mára már sokak számára vált a Tisztulás, a 

Bűnbánat, az Engesztelés Útjává, és ez nem más, mint maga a boldogságra vezető út! 

125 

                                                 
125 A Tisztulás útja, avagy a Fehér Szív útja, Vezetőfüzet, CSEKŐ KRISZTINA, OLAJ DÁVID (szerk.), 

MYTHOS Balaton Kft, Budapest, 2014.  
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3.3.9. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

Az életmód és az egészségmagatartás az egészségi állapot legfontosabb 

meghatározója egyéni és közösségi szinten is. A modern társadalomban általában az 

életmódra olyan jelenségként tekintünk, amely az egyén szabad akaratán múlik. Az 

életmód azonban ennél komplexebb, vagyis egyéni, közösségi és csoportszintű 

tényezőktől függ. A pozitív pszichológia kutatási eredményei elősegítik az élethez való 

pozitív viszonyulást, a mentális és testi egészséget.126 

Testmozgás 

Egészségvédő szerepe van a rendszeres testmozgásnak, legyen ez akár kocogás. A 

kutatások szerint a folyamatos, legalább 20 percig tartó ritmikus, egyenletes mozgás 

következtében az érzelmi tudat (jobb agyfélteke) aktivizálódik, és örömhormon 

termelést indít be. Ez kedvezően hat az immunfolyamatokra, és a stresszhormonszintet 

csökkentő sejtek működését is fokozza.127 

A verseny- és szabadidős sportok terén rengetegféle tevékenységből választhatnak 

a mozogni szerető emberek, és a ritmikus vagy harmonikus mozgások által gyakran 

tapasztalhatnak meg áramlatélményt. Mind közül a tánc lehet a legősibb és 

legközkedveltebb, de a legkomplexebb örömszerző mozgásforma is.128 

A felmérések azt bizonyítják, hogy a testmozgás a leghatékonyabb 

boldogságfokozó technika. Csökkenti a szorongást és a stresszt. Általános értelemben 

megvéd az idő előtti haláltól. Csökkenti számos betegség kialakulásának esélyét 

(szívbetegség, cukorbetegség, vastagbélrák, magas vérnyomás). Megerősíti a 

csontozatot, az izomzatot és az ízületeket. Komoly életminőség javító hatása van, pl. 

segíti a jobb alvást, véd az időskori szellemi hanyatlástól, és kordában tartja a 

testsúlyunkat.129 

Számos érv szól amellett, hogy miért tesz boldogabbá a testmozgás. A testmozgás 

jótékonyan hat az önbecsülésünkre, értékesnek érezzük magunkat, és erősíti azt az 

érzésünket is, hogy urai vagyunk a testünknek és az életünknek. Továbbá magában rejti 

az áramlatélmény lehetőségét. Kikapcsolódás és pozitív figyelemelterelés is egyben. 

                                                 
126 Vö. PIKÓ,  i. m. 
127 Vö. Dr. BAGDY EMŐKE, DR. DAUBNER BÉLA, DR. POPPER PÉTER: Öröm, harmónia, boldogság, Saxum 

Bt. - InfoMed. Kft., 2005, I. m. 
128 Vö. CSÍKSZENTMIHÁLYI MIHÁLY, 122-124. 
129 Vö. SONJA LYUBOMIRSKY, 339. 
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Együtt járhat a társas kapcsolatok erősítésével, a társas támogatás tapasztalatával. 

Ezeken túl jó hangulatba hoz, testileg is erősít.130 

Az egészséges életmódhoz szorosan hozzátartozik az egészséges táplálkozás 

témaköre is. A boldogságóra feladatai ezekre is részletesen kitérnek. 

3.3.10. FENNTARTHATÓ BOLDOGSÁG 

Bizony kihívást jelent megőrizni a boldogság új szintjét. Sonja Lyubomirsky azt 

állítja, hogy a tartós boldogságnak 5 kulcsa van. 

1. A pozitív érzelmek 

„A boldogság fő ismertetőjegyei a gyakori pozitív érzelmek: az öröm, az élvezet, a 

megelégedettség, a nyugalom, a kíváncsiság, az érdeklődés, az élénkség, a lelkesedés, az 

energia, a borzongató izgalom és a büszkeség. Bár minden ember érez negatív 

érzelmeket, a boldog emberek gyakrabban élnek át pozitív állapotokat, mint kevésbé 

boldog társaik. Sőt azt is mondhatjuk, hogy a boldog embereket a pozitív érzelmeik teszik 

boldoggá.”131 

A boldogságfokozó technikák gyakorlása sorozatos pozitív élményeket biztosít, és 

ezáltal ideiglenesen megemeli boldogságszintünket. Érdemes tudatosítanunk 

magunkban, hogy az örömteli pillanatok nemcsak átmeneti jó érzést eredményeznek, 

hanem képesek kitágítani látóhatárunkat, és fejlesztik társas, testi és szellemi 

készségeinket. A pozitív érzelmek tulajdonképpen felfelé ívelő spirálokat hoznak létre, 

és ezeknek messzire vezető hatásaik lehetnek.132 

2. Optimális időzítés és változatosság 

Nemcsak azt kell tudnunk, hogy mit tegyünk, hanem azt is, hogyan időzítsük 

tevékenységünket. A változatosságra is szükségünk van a hatékonysághoz. 

3. Társas támogatás 

A társak motiválhatnak és végigkísérhetnek bennünket az utunkon, így segíthetik 

céljaink elérését. 

4. Motiváció, erőfeszítés és elköteleződés 

A boldog élethez az elszánt és elkötelezett erőfeszítés is szorosan hozzátartozik. 

Lyubomirsky a következő lépések megtételét ajánlja: 

„1. El kell tökélnünk, hogy végigcsináljuk a programot a boldogabbá válás érdekében. 

 2. Meg kell tanulnunk, amit tudnunk kell hozzá. 

                                                 
130 Vö. uo. 340—341. 
131 Vö. Sonja Lyubomirsky, 356—358. 
132 Vö. uo. 359. 
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 3. Heti, sőt napi erőfeszítést kell tennünk az érdekében. 

 4. Hosszú távon, lehetőleg egész életünkre el kell köteleződnünk a cél mellett.”133 

És most jöjjön a fenntartható boldogság utolsó kulcsa: 

5. A szokássá válás 

Tehát a boldogabb élethez hatalmas erőfeszítésre és eltökéltségre van szükségünk, 

különösen az elején. Fontos, hogy az új viselkedések és gyakorlatok a rendszeres 

ismétlés révén szokássá váljanak. Jó szokások kialakításával biztosíthatjuk a 

boldogságprogram sikerét magunk számára.134 

Sokan ismerjük Reinhold Niebuhr német filozófus imáját, amelyet széles körben 

alkalmaznak: „Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, 

bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a 

különbséget."135 

Ha megfigyeljük a valóban boldog embereket, akkor megláthatjuk, hogy nemcsak 

ülnek a babérjaikon, hanem ők irányítják az eseményeket. Új megvilágításban kezdenek 

látni dolgokat, új teljesítményekre törekednek, s kordában tartják a gondolataikat és 

érzéseiket. Összefoglalva: a szándékos igyekezettel kifejtett cselekvéseink erőteljesen 

befolyásolják, hogy mennyire vagyunk boldogok, és ez messze meghaladja a 

boldogsági alapszintünk és az életkörülményeink hatását.136 

                                                 
133 Vö. uo. 379. 
134 Vö. uo. 60—82. 
135 Uo. 96. 
136 Vö. uo. 98. 
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4. AZ ISKOLÁNKBAN MÁSODIK TANÉVE INKLUZÍV SZEMLÉLET-

TEL MEGVALÓSULÓ BOLDOGSÁGÓRÁK TAPASZTALATAINAK 

ÖSSZEGZÉSE 

4.1. BOLDOGSÁGÓRÁK FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKNEK? 

Szondy Máté teszi fel a kérdést a vakon, némán és siketen 88 évet megélt Helen 

Kellerrel kapcsolatosan, hogy vajon tényleg boldog volt-e. Válaszképpen az említett 

hölgy vallomását idézi: 

„A legtöbb ember a fizikai örömökben és az anyagi javakban méri a boldogságot. O, ha 

elérhetnék a távolban látott, kívánatos célt, mennyire boldogok lennének! Ha azonban 

nem érik el a vágyott tárgyat vagy körülményt, akkor nyomorultul érzik magukat. Ha a 

boldogságot valóban így kellene mérni, nekem, aki se hallani, se beszélni nem tudok, 

minden okom megvolna arra, hogy egy sarokban üldögéljek a kezeimet tördelve és 

sírdogálva. Ha nehézségeim ellenére boldog vagyok, ha boldogságom hitvallássá mélyült 

és életfilozófiámmá vált, ha, röviden, optimista vagyok, az optimizmusra vonatkozó 

tanúságtételemet érdemes meghallgatni."  

Végül hosszas latolgatás után jelenti ki Szondy Máté: „A boldogság, mint minden 

más érzés, szubjektív jellegű.”137 

Lyubomirsky is megállapítja, hogy bár sokan csodálkoznak, mégis az az általános 

tapasztalat, hogy az emberek képesek hozzászokni, azaz alkalmazkodni súlyos 

fogyatékosságuk korlátaihoz, lehet ez mozgás- vagy látássérültség, de más egyéb is.138 

A karok és lábak nélkül született fiatalember pedig így vall a megtalált 

boldogságról: „Akkor találtam rá a boldogságra, amikor rájöttem, hogy bármennyire is 

tökéletlen vagyok, én vagyok a tökéletes Nick Vujicic. Isten teremtménye vagyok, akit 

a nekem szánt terve szerint alkotott meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy már 

nincs szükségem további tökéletesítésre. Mindig megpróbálok egyre jobb lenni, hogy 

jobban szolgálhassam Őt és a világot! Hiszem, hogy az életemnek nincsenek 

korlátai.”139 

A gyengénlátó gyermekek is elsősorban gyermekek, és csak másodsorban 

határozza meg őket a látássérültségük állapota. 

                                                 
137 Vö. Szondy Máté, 18—19. 
138 Vö. Sonja Lyubomirsky, 82. 
139 Nick Vujicic. 
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4.2. BOLDOGSÁGÓRÁK A GYENGÉNLÁTÓK ISKOLÁJÁBAN 

A 2016—2017-es tanévben a Gyengénlátók Általános Iskolájában (1147 

Budapest, Miskolci u. 77.) két felső tagozatos, tanulásban akadályozott osztály 

tanulóinak és tanárainak aktív részvételével ismerkedtünk meg a boldogságóra 

programmal. Az idei tanévben harmadikként csatlakozott a programhoz az egyik 8. 

osztály, ahol ép értelmű diákok tanulnak. Osztályaink kislétszámú (6—8 fős) 

tanulócsoportok. Mindhárom csoportban az osztályfőnök és a nevelőtanár is részt vesz a 

boldogságórákon. 

Rendszerint havonta két boldogságórát tartok: hónap elején egy témanyitó, Hónap 

vége felé pedig egy témazáró, témaösszegző órát. Az alapítvány által a honlapjukon 

közzétett óratervekből kiindulva, saját tapasztalatokat és ötleteket beépítve készítem el 

az aktuális óravázlatokat. Minden hónapban összeállítok egy nyomtatott feladatlapot is 

a kollégák részére, amely tartalmazza a hónap témájával kapcsolatos elméleti háttér 

összefoglalóját, illetve ajánlott feladatokat a csoport részére. (A mellékletben 3 

óravázlat található, amelyeket a 2016-os tanév elején készítettem. Az első a hála, a 

második az optimizmus, a harmadik a társas kapcsolatok témáját vezette be. A 4. 

melléklet a megtartott boldogságórákra vonatkozó önreflexióimat tartalmazza, 

amelyeket a Boldogságóra-továbbképzés egyik feladataként készítettem el, és most kis 

változtatásokkal szakdolgozatom további részében felhasználok.) 

Természetesen a 7/c osztályosok az idei tanévben 8. osztályba léptek. A 8/c 

osztályban az előző év gyakorlatához hasonlóan a munkatársak a különböző tanítási és 

nevelési szituációkba építik be a boldogságórák anyagát. Tapasztalataik szerint a 

program tökéletesen illeszkedik az osztályfőnök és a nevelőtanár nevelési 

irányvonalába, támogatja, erősíti a mindennapi gyakorlatot. 

A 8/b osztályban szintén ezt a megoldást követik a kollégák. 

A 6/c osztályosok délutáni időben, lehetőség szerint hetente több ízben 

foglalkoznak a témákkal. A nevelőtanáruk segítségével nagyon szép munkákat 

készítenek, sokszor rajzolnak, színeznek, olykor más technikákat is alkalmaznak. 

Ezeknek a gyermekmunkáknak, illetve az órákon használt segédeszközöknek a fotóiból 

láthatunk néhányat a mellékletek végén. 
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Pl. 2016 szeptemberében hálafát készítettek a gyerekek, minden színes falevél egy-egy 

konkrét hálát fejez ki. 2017-ben pedig hálakertet rajzoltak. Az október az optimizmus 

hónapja. 2016-ban a kétarcú sajtos doboz segítségével gyakoroltuk, hogy meg tudjuk 

különböztetni Derűs Dóri és Borús Béni látásmódját. Idén némi fejtörést követően saját 

kezűleg készítettem el a két fakanálbábot, amelyek egyidejűleg szemléltetni tudják a 

lányokra és a fiúkra is jellemző optimista és pesszimista gondolkodásmódot. 

Mindhárom osztályban hatékonyan segítették a munkánkat. A szerepjátékokhoz színes 

kendőket, ékszereket, az optimizmus szemüvegét és az öröm mécseseit használtuk. 

Novemberben, a társas kapcsolatok hónapjában az egyik kedvenc feladatunk az ún. 

melegzuhany volt. De tavaly barátság-köveket is készítettünk, és ajándékoztunk 

egymásnak. A kacsás követ az akkor 5/c osztályos Fecótól kaptam, a virágosat a tavaly 

7/c osztályos Dorina adta nekem szeretete jeleként. Ez év januárjában készítették el a 

tanulók a célkitűzéseik céltábláját, ami a valóságban inkább az álmaikat, vágyaikat 

jelenítette meg, a realitásokhoz igazításon még sokat kell dolgoznunk. Tavaly 

februárban a megküzdés szivárványát festették meg a gyerekek, idén a megküzdés 

hegyeit rajzolták meg. Márciusban a hétköznapok szürkeségét az apró örömök 

virágaival és egyéb színes képecskékkel díszítették diákjaink. Áprilisban a megbocsátás 

erdejét rajzolták le. Májusban mindenki bemutathatta a kedvenc mozgásformáját. 

Júniusban, a fenntartható boldogság havában Mindenki elképzelte a saját 

boldogságkoktélját. Ez egy összefoglaló jellegű feladat volt, a tanult boldogságfokozó 

technikákból kellett mindenkinek a saját boldogságkoktélját képzeletben kikeverni és 

elmesélni. Izgalmas és tanulságos, és az egyénekre jellemző koktélvariációk születtek. 

Pl. a 7/c-s Vanessza elmesélte, hogy az ő koktéljának alapszíne málnaszörp-szín, ez a 

szeretetet jelenti. Benne a megküzdési stratégiák apró, fekete pöttyök. Az egészet az 

optimizmusbuborékok teszik könnyűvé. Osztálytársa, Csabi azt mondta, hogy az ő 

italának az optimizmus az alapja, fehéres színű, benne a szeretet piros szívecskéi, a 

tetején hálahab van. 

4.3. TAPASZTALATAINK ÖSSZEGZÉSE 

A munkatársakkal rendszeresen beszélgetve, a tanulók visszajelzései és saját 

megfigyeléseim, valamint önreflexióim alapján vontam le az eltelt másfél év 

tanulságait. 
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Boldogságórák gyakorisága 

Célszerűnek tartjuk a minimum havi két boldogságóra megtartását csoportonként. 

Ez a témákkal való megismerkedésen túl a gyakorlást, az elmélyülést is biztosítja. 

Tanulók hozzáállása 

A gyermekek mindhárom osztályban a tanév elején érdeklődéssel és nyitottan 

fogadták a kezdeményezést, illetve a program folytatását. Az igazsághoz az is 

hozzátartozik, hogy a 8.b osztályban a 3. óra kritikusan alakult, az egyik tanuló ellenálló 

és rendbontó magatartása megzavarta a harmonikusan induló együttműködést. Komoly 

kihívást jelentett számomra, hogy a konfliktust sikerül-e a tanuló együttműködését 

megnyerve nem a hagyományos „megbüntetlek” módszerrel elrendezni, hanem a 

megsértett béke és harmónia visszaállítására motiválnom a tanulót. A 

konfliktuskezelésben nagy segítségemre van az ún. zsiráfnyelv alkalmazása, valamint a 

megbocsátás technikájának gyakorlása.140 

A tanulók érdeklődését, motiváltságát egész tanéven át sikerült fenntartani. 

Amikor a folyosón, lépcsőházban találkozom velük, gyakran megkérdezik, mikor lesz a 

következő boldogságóra. Ha valamilyen oknál fogva elmarad, akkor sajnálkoznak 

miatta, hiányolják. 

Tavaly az 5/c osztályban a kései időpont, valamint a gyermekek aktuális 

fáradtságszintje, olykor nyugtalanabb érzelmi állapota, a 7/c osztályban pedig a 

kamaszkori megnyilvánulások alkalmi jelleggel megnehezítették a témafeldolgozást. Pl. 

előfordult, hogy elnevették a feladatokat, máskor túl szégyenlősek voltak. (Az apró 

örömök élvezete téma feldolgozása során pl. azzal szembesültem, hogy az „élvezet” 

kifejezés külön, az értelmi szintjüknek megfelelő magyarázatra szorul.) Minden esetben 

az elméleti háttér megbeszélésekor nagyon átgondoltan, leegyszerűsített formában 

lehetséges az ismeretátadás. 

Órai hangulat 

A foglalkozások rendszerint jó hangulatban zajlanak, oldott és bizalomteljes 

légkört sikerül teremtenünk. A tanulók láthatóan jól érzik magukat. Kevésszer van 

szükség fegyelmezésre. A feladatok önmegfigyelésre és empátiára ösztönzik a 

gyerekeket, a közösségformáló hatás is érzékelhetővé vált. A program a tanulók 

                                                 
140 Marshall B Rosenberg, I. m. 
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gondolkodására és kifejezőkészségére is fejlesztő hatással van. Megtanulták tudatosítani 

magukban és megfogalmazni az érzéseiket és véleményüket elvont dolgokról. 

A rövidtávú hatás gyakran abban is felfedezhető volt, hogy közvetlenül az órák 

után pl. az 5/c osztályban a gyerekek spontán megölelték egymást, vagy kibékültek 

egymással. Hosszútávú hatásról elhamarkodott lenne még nyilatkozni. Ugyanakkor 

egyértelműen érzékelhető a pozitívabb légkör abban a két osztályban, ahol második éve 

vesznek részt a tanulók boldogságórákon. 

Módszerek, eszközök 

A közösségépítő játékos és mozgásos feladatok a kedvencek. Különösen 

kedvelték a gyerekek a szerepjátékokat, mély átéléssel vettek részt pl. a Vidámfalvából 

Szomorúfalvába történő átjutásban, amikor a háláról, mint hídról tanultunk. De a 

testmozgással kapcsolatosan is lelkesen vállalkoztak a tornatanári szerepre, és végeztük 

együtt kedvenc tornagyakorlataikat. Minden hónapnak megvolt a maga legnépszerűbb 

feladata. 

Ugyanakkor a felkészülésben komoly mérlegelést kíván az egyes feladatok kiválasztása 

és adaptálása. Alkalmazkodni kell a látássérültséghez és az értelmi képességekhez. 

Több tanulónak kifejezetten nehézséget okoz az olvasás és az írás, emiatt az ilyen típusú 

feladatok megoldására vagy lényegesen több időt kell terveznem, vagy tanárkollégák 

segítségével oldották meg a tanulók, illetve szóban oldottuk meg a feladatokat. Ha 

mégis feladatlapot vagy feladatcsíkot készítek az órára, akkor a gyengébb 

látásteljesítményhez igazodva mindig nagyobb betűmérettel nyomtattatom ki a 

szövegeket. 

A foglalkozásokat eredményesnek érzékeljük, ugyanakkor a komolyabb 

szemléletváltáshoz kitartó és rendszeres gyakorlásra van szükség. Kiemelendő a 

foglalkozások csoportterápiás jellege. A tanárkollégák is részt vesznek a feladatok 

megoldásában, így részben pozitív példájukkal segítik tanulóikat, részben 

megfigyeléseik révén új ismeretekhez is jutnak velük kapcsolatosan. A boldogságóra 

programot hozzáadott értékként az inkluzív szemlélettel egészítjük ki. 

Bár látássérültségem miatt nem látom a tanulók reakcióit, a hangszínükből, 

hangsúlyaikból, beszédmódjukból, esetleges mozgolódásukból, sutyorgásukból nagyon 

sok mindent érzékelek, sokszor többet is, mint amennyit látással érzékelni lehet. Ezzel 

együtt is a látás hiánya a gyengénlátó tanulók körében okozhat hátrányt, hiszen nem 
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tudom őket közvetlenül segíteni pl. az írásbeli feladatok elvégzésében, illetve nem 

látom a mimikájukat, gesztusaikat. Ebből a szempontból segítség számomra egyrészt az, 

hogy az osztály tanulóit korábbról már egyéb közös tevékenységek (iskolarádiós 

szakkör, inkluzív játékfoglalkozás, esetleg Braille-óra) révén megismertem; másrészt 

az, hogy a tanárkollégák aktív jelenlétükkel segítik a foglalkozás gördülékenységét és 

sikerét; harmadrészt az, hogy az utólagos megbeszélések során engem is beavatnak 

néhány fontosabb, vizuálisan érzékelt eseménybe, pl. X.Y. mosolygott végig vagy meg-

megbökte a társát, megölelték egymást… 

Lényeges tapasztalatom, hogy a boldogságóra szemlélete beépíthető az 

erkölcstan- és a hit- és erkölcstanórákba, de azokat nem helyettesítheti, és ez fordítva is 

igaz. 
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5. A BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM TEMATIKÁJÁNAK INTEGRÁL-

HATÓSÁGA AZ ETIKAOKTATÁSBA 

5.1. A BOLDOGSÁGÓRÁK TEMATIKÁJÁNAK BEÉPÍTÉSE AZ 5. ÉV-

FOLYAMOSOK ETIKATANMENETÉBE 

Az 5. mellékletben megtalálható erkölcstan tanmenetet Kolléganőm, Józsáné 

Éltető Katalin állította össze a 2013-as helyi tanterv alapján az 5. osztályos gyengénlátó 

tanulók számára. A heti óraszám 1, ami a teljes tanévre kivetítve összesen 36 

erkölcstanórát jelent. A tízhónapos boldogságóra program havi egy alkalommal, éves 

szinten 10 tanóra keretében került beépítésre a tanmenetbe úgy, hogy szervesen 

illeszkedjen az aktuális témakörbe. 

*A tanulók a következő tematikai egységekkel foglalkoznak az erkölcstanórákon: 

I. Test és lélek – 5 óra. 

II. Kapcsolat, barátság, szeretet, család – 5 óra. 

III. Kortárscsoportok – 10 óra. 

IV. Társadalmi együttélés – 4 óra. 

V. A technikai fejlődés hatásai – 4 óra. 

VI. A mindenséget kutató ember – 4 óra. 

Szabadon felhasználható órák száma témakörökbe beépítve: 4 óra. 

A tanárnő minden tematikai egységbe beépítette a boldogságóra program havi 

témaköreit. Az erkölcstan tantárgy célkitűzéseit nagymértékben támogatják, és jól 

harmonizálnak velük a boldogságóra program célkitűzései. 

Vizsgáljuk meg tehát példaképpen az első tematikai egységet, amely A Test és 

lélek témakörével foglalkozik. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési célkitűzései a tanulók testi és lelki 

egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítására és az önmagukért való felelősség 

érzésének erősítésére irányulnak. Elérendő cél, hogy a tanulók figyeljenek oda 

önmagukra, a testükre, az érzéseikre, a gondolataikra és a cselekedeteikre. Továbbá 

tudják elfogadni a problémáikat, érezzenek késztetést a probléma megoldására. 

Legyenek képesek segítséget kérni és adni. Ezen készségeik fejlesztése kiemelten is 

fontos, tekintettel a tanulók látássérültségére, és az ezzel kapcsolatosan adódó 



 

58 

nehézségek leküzdésére. Az önbizalom erősítése is jelentőségteljes feladat, tehát az, 

hogy bízzanak önmagukban, legyenek pozitív elvárásaik önmaguk felé. Ugyanakkor, ha 

szükséges, legyenek képesek a változtatásra. A boldogságfokozó hála és az optimista 

gondolkodásmód elméleti háttere és gyakorlása kapcsolódik a felsorolt célkitűzésekhez, 

elősegíti ezek realizálását. 

Az erkölcstan egyes tematikai egységeinek kérdésfelvetései, tisztázandó fogalmai, 

fejlesztési területei szintén összhangban vannak a boldogságóra program 

problémafelvetéseivel, boldogságfokozó módszereivel. Így pl. szeptemberben a hálával, 

októberben az optimista szemléletmóddal ismerkedhetnek meg a tanulók. Ezek 

előmozdítják az önismeretben való elmélyülést, segítik az egymás megértését és 

elfogadását. Különösen nagy szükségük van minderre a serdülőkor küszöbén, a testi, 

lelki változások kezdetén. 

A tanmenetben kiemelt kérdések jól rávilágítanak a lényegre, elgondolkodtatóak, a 

tanulókat a saját válaszaik megfogalmazására serkentik. Ilyen kérdések pl. az alábbiak: 

Miért fontos, hogy ismerjem magam? 

Mennyire ismerem magam? 

Mennyire vagyok őszinte magamhoz? 

Mit szeretek és mit nem fogadok el a külsőmben? (Külső és belső tulajdonságok.) 

Vannak jó és rossz tulajdonságok? 

Mit gondolok, milyennek látnak a többiek? 

Milyennek látom magam? (Adottság, képesség, tehetség, érdeklődési kör, önmagunkkal 

való elégedettség, elégedetlenség, változási igény.) 

Mi a hála? 

Miért leszek boldogabb, ha hálás és elégedett vagyok? 

Miért lehetek hálás? 

Hogyan fejezhetem ki a hálámat? 

Mik az érzések? 

Jók vagy rosszak? 

Tehetünk róluk? 

Tudom befolyásolni az érzéseimet, hangulatomat? 

Hogyan? 
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A kommunikáción, szabad beszélgetésen, önreflexión alapuló módszerek 

alkalmazása biztosítja, hogy a tanulók saját tapasztalataikat felidézzék és megosszák 

egymással, felismerjék és megfogalmazzák érzéseiket, tudatosítsák magukban a rossz 

lelki állapotok ismérveit, és tanuljanak önsegítő technikákat, pl. szerezzenek 

tapasztalatokat a hálaadás boldogító hatásáról. Továbbá az optimista látásmód 

megismerésével, rendszeres gyakorlásával tanulják meg a pozitív szemlélet erősítését, 

ismerjék fel a harmónia és a pozitív mozzanatok keresésének fontosságát saját 

életükben. Ugyanakkor fontosak a játékos önismereti feladatok is az órákon, és az egyes 

témakörök feldolgozása komoly, életre szóló tanulságokat is nyújthat. Az ún. „boldog” 

etikaórákon hospitálva szerzett tapasztalataim jelentős mértékben egybeesnek a 

boldogságórákon szerzett, fentebb már kifejtett tapasztalataimmal. 

Itt és most csupán még annyit jegyzek meg, hogy a boldogságórák tematikája 

kiemelt hangsúlyt fordít az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Erre tanulóinknak, akár 

erkölcstan, akár hit- és erkölcstanórákra járnak, nagy szükségük van, mivel a 

hétköznapokban csekély szókincsünk van az érzelmeink kifejezésére. Lényegesen 

kevesebb számú pozitív érzelmet tudunk azonosítani, mint negatívat. A pozitív 

érzelmek kevésbé differenciáltak. Minden harmadik-negyedik negatív érzelemre jut egy 

pozitív érzelem. Hasonló megállapításra juthatunk, ha a negatív és a pozitív emóciókat 

kifejező mimika arányát vetjük össze. 

„Míg adott negatív érzelemhez jellemzően specifikus arcmimika társul, amely egyedi és 

univerzálisan felismerhető jelértéket képvisel, addig a pozitív emócióknak nincsen ilyen 

egyedi mimikai jelzőjük. Ehelyett bármely pozitív affektus átélésekor az úgynevezett 

Duchenne-mosoly jelenik meg. Ennek során megemelkednek a szájsarkak, miközben 

összehúzódnak a szem körüli izmok. Tovább csökkenti a pozitív érzelmek mimikai 

jelértékét, hogy az úgynevezett nem Duchenne-mosoly, amikor hiányzik a szemek körüli 

mimikai izmok összehúzódása, főként negatív érzelmekkel telített vagy érzelemmentes 

társas közegben, nehezen megkülönböztethető a laikus emberek számára a Duchenne-

mosolytól, azaz a valódi örömátéléstől.”141 

Az érzelmekkel kapcsolatos szókincs bővítésére kiválóan használható a Mérő 

László könyvének függelékében olvasható, közel 1200 szóból álló lista, amely nem 

csupán a tisztán érzelmekre vonatkozó szavakat tartalmazza, hanem érzelmekkel kísért 

cselekvést vagy tulajdonságot jelentő szavakat is (pl.: nevetés, sírás, árulás, kétszínűség 

stb.).142 

                                                 
141 REINHARDT MELINDA: Miért hasznosak a pozitív érzelmek iskolai környezetben? Iskolakultúra 

2009/9,27—28. 
142 Vö. MÉRŐ LÁSZLÓ, 31. 
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Az alapérzelmek (öröm, szomorúság, düh, undor, félelem, meglepődés) kifejeződése 

nem velünk született, hanem az adott kultúrában sajátítjuk el.143 

Szakdolgozatomból hiányzik a negatív érzelmek hasznosságára vonatkozó 

tudományos állásfoglalás bemutatása. Erre terjedelmi okokból nem került sor. Csupán 

Dr. Daubner Béla nyomán most annyit jegyzek meg, hogy miközben boldogságra 

törekvő életet élünk, fontos tudatosítanunk és tanítványaink számára is egyértelművé 

tenni azt, hogy van jogos fájdalom, jogos gyász, jogos bánat az emberi életben. Nem 

célravezető ezek megélésétől mentesíteni önmagunkat.144 

5.2. A KERESZTÉNY MORÁLTEOLÓGIA SZEMPONTJAI 

Már az ókorban is megfogalmazták azt a pedagógiai célt, hogy az egyes embert a 

helyes cselekvésre kell nevelni, hiszen a lélek halál utáni sorsát az e világi életben 

tanúsított erkölcsi magatartása határozza meg. Ma is alapvető feladat az, hogy „a 

felnövő nemzedék tagjai derék, azaz erényes és egyben boldog emberekké 

nevelődjenek. Az erkölcsös magatartás mind a közösség együttélése, mind az egyén 

belső összhangja szempontjából elengedhetetlen.”145 

Az erényes és egyben boldog élet szoros kapcsolatban áll a lelkiismeret helyes 

működésével. Az etikaoktatás kiemelt feladata a lelkiismeret nevelése abból a célból, 

hogy az ember minden esetben képessé váljon felelősségteljes, helyes döntést hozni. A 

lelkiismeret ugyanis „nem kezdettől tökéletes valami, minduntalan új kérdések elé áll, 

amelyekre nem tud azonnal ösztönös biztonsággal helyes megoldást.”146 

Vannak olyan kérdések, amelyek elsődlegesen az erkölcstan témakörébe 

tartoznak, így pl. az a kérdés, hogy adott döntési helyzetben hogyan juthat a lelkiismeret 

biztos meggyőződésre. A középkor vége óta egészen a XVII-XVIII. századig intenzív 

viták zajlottak ennek a dilemmának a megválaszolására. Alapvetően négy különböző 

álláspont alakult ki, amelyek végül egy ötödikkel is kiegészültek. Ezek lényegét az 

alábbiakban foglalom össze: 

                                                 
143 Vö. uo. 33-37. 
144 Dr. DAUBNER, 2005. 
145 Vö. HÁRSING LÁSZLÓ: Az európai etikai gondolkodás, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2001. 
146 Dr. TUBA IVÁN: Morális I. – Általános erkölcsteológia, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 

Főiskolai jegyzet, Budapest, 2005, 69.  
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1. A tutiorizmus felfogása szerint kétes esetben mindenkor a szigorúbb véleményt 

kell követni. A tutior kifejezés a biztosabb választására utal. Ezt a felfogást az elutasítói 

rigorizmusnak is nevezték. 

2. A probabiliorizmus megoldása szerint azt a véleményt kell követni, amelynek 

nagyobb a valószínűsége. A probabilior kifejezés jelentése valószínűbb. 

3. Az aequiprobabilizmus felőli közelítés azt jelenti, hogy követhető egy 

vélemény akkor, ha éppolyan valószínű, mint az ellenvélemény. 

4. A probabilizmus megállapítása szerint követhető egy csak valószínű vélemény 

is abban az esetben, ha kellőképpen megindokolható, még akkor is, ha az ellenvélemény 

valószínűbb, vagyis ez azt jelenti, hogy már akkor is mentesnek tarthatjuk magunkat a 

kötelességtől, ha a nagyobb valószínűség a kötelezettség mellett szól. 

5. A laxizmus erkölcsi szisztémája gyakorlatilag mintegy ellenfelfogás a 4. 

megoldás azon képviselőinek címezve, akik az elégséges valószínűség kiszabásában 

látszólag túl messzire mentek. 

Ezeknek a felfogásoknak a vitájában a domonkos teológusok a probabilizmus 

szigorúbb irányzatát képviselték, a jezsuiták pedig a rugalmasabb probabilizmus 

támogatói voltak. Végül az egyházi tanítóhivatal először a laxizmus felfogását, majd a 

rigorizmus álláspontját is hivatalosan visszautasította. Etikai szempontból a 

probabilizmus megoldása is eléggé aggályos. Végül az aequiprobabilizmus érvényesült. 

Tuba Iván tanár úr az alábbi öt szabály megfontolását hasznosnak tartja a helyes 

lelkiismeret keresésében: 

„1. Az első lelkiismereti rezdülés után időt kell szánni a meggyőződések és ítéletek 

érlelésére. 

2. Foglalkozni kell a mindenkori kérdés szakmai oldalával, és kérdezősködni a 

lelkiismeret által megoldásul kínált magatartás kihatásai iránt.  

3. A számunkra előnyös megoldásokat fölül kell vizsgálni abból a szempontból, hogy 

mennyire szolgálnak másoknak is, és megfelelnek-e a felebaráti szeretet parancsának. 

4. Elképzeléseinket tisztázni kell másokkal beszélgetve, a hagyományos morállal 

foglalkozva, tehát tájékozódva a Biblia szava és az Egyházban élő meggyőződések 

irányában. 

5. Imádkozni kell a helyes belátásért és döntésért. A helyes belátások megtalálása nem a 

mi teljesítményünk. Isten Lelke mutatja meg az embernek, mi helyes.”147  

Tehát az etikaoktatás kiemelt feladata a lelkiismeret nevelése, ezt a boldogságóra 

program alapértelmezettnek tekinti, külön hangsúlyt nem fektet rá. Továbbá az 

etikaoktatás feladatai közé tartozik az is, hogy az értékekre felhívja a figyelmet. 

                                                 
147 Vö. Dr. Tuba Iván, 69—73. 
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Mérő László ír arról, hogy a tudomány hivatalból értékmentes. Az a dolga, hogy 

leírja, milyenek a dolgok, felfedezze, mi hogyan működik, de az eredmények 

alkalmazása már nem tartozik az illetékességébe. Pl. az, hogy lehet-e atombombát 

csinálni, tudományos kérdés, de az, hogy szabad-e ezt használni, kívül esik a tudomány 

kompetenciáján. Hasonlóképpen van ez a boldogsággal is.  

„Tudományos szempontból egy sorozatgyilkos vagy egy pedofil is rendkívül boldog 

ember lehet, a flow állapotában végezheti tevékenységét. Egy terrorista tökéletesen 

szolgálhat egy eszmét, amelyben mélyen hisz, és így ő is nagyon boldog ember lehet. Az 

már a tudományon kívüli kérdés, hogy a boldogság bizonyos formáit a társadalom elítéli 

és üldözi.”148 

Azt is érdemes fontolóra vennünk, hogy maga a keresztény morál éppen 

újjászületőben van. Dr. Papp Miklós főiskolai jegyzetében megállapítja, hogy a régi 

morál erénymorál volt, később ebből bűnmorál lett. A mai morál azonban az életvezetés 

etikája kíván lenni.149 

2017. márc. 18-án, szombaton, a Sapientia napon (Vö. 6. mellékletben a meghívó) 

„Elbűvöltségből jónak lenni” című előadását a II. Vatikáni Zsinatra hivatkozva azzal 

kezdte, hogy napjainkban különös gondot kell fordítani az erkölcstan tökéletesítésére. 

Fontos, hogy az erkölcstan tudományos kifejtése a korábbiaknál jobban táplálkozzék a 

Szentírásból. Ferenc pápa is arra figyelmeztet, hogy az erkölcsteológia ne legyen 

íróasztalszagú, ne hagyja figyelmen kívül az evangélium értékeit, különösen a szeretet 

primátusát. Ezzel a Tízparancsolat elé helyezi a szeretet főparancsát. Gyakorlatilag két 

végletet kell elkerülnünk. Az egyik az, hogy a morális ne legyen túlságosan 

szisztematikus, azaz a teológiát ne körzővel, vonalzóval szerkesszük az íróasztalnál. A 

másik véglet a biblicizmus, ami arra a helytelen gyakorlatra utal, hogy vannak, akik a 

bibliai szövegeket a XXI. században mindenfajta hermeneutikai vizsgálat nélkül 

alkalmazzák, vagyis a biblikus háttér értelmezését elmulasztják. Az a jó morálteológia, 

amelyben a szisztematikus és a Biblia egymást erősíti. „A Bibliából, mint gyújtópontból 

indulunk, és alkotjuk meg a szisztematikus teológiát, de a szisztematikus teológia 

visszahat a biblia olvasására. (…) Fontos az, hogy mindig az Egyház egésze olvassa az 

Evangéliumot. (…) Így lesz kerek az értelmezés.”150 

                                                 
148 MÉRŐ LÁSZLÓ, 99. 
149 Vö. Dr. PAPP MIKLÓS, 10. 
150 Dr. PAPP MIKLÓS: „Elbűvöltségből jónak lenni”, A Hegyi beszédre épített szisztematikus 

morálteológia, Előadásrészlet (Sapientia nap, „Új bort új tömlőbe!” - A Hegyi beszéd és a 

morálteológia, 2017. márc. 18. szombat 10.00—16.30.)   
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Az életvezetés etikája azt jelenti, hogy a keresztény ember Isten meghívására 

személyes életútjával válaszol, azaz azzal, ahogy saját életét vezeti. Az ember a 

teljességre irányultságban él, és ez az, amit kis lépésekben igyekszik a mindennapi 

életvezetése során kibontani. Ennek lényege az alábbi 6 lépésben összegezhető, amelyek 

ismerete és életre váltása éppen annyira előfeltétele egy boldog emberi életnek, mint a 

boldogságóra program tematikájában ismertetett témák. 

1. A meghívottság 

2. Az életdöntések meghozatala 

3. A lefordítás: gondviselés a gondolkodásra és a körülményekre 

4. Kontroll 

5. A lecsúszás lejtője 

6. Az erkölcsi feltámadás lépései 

Dr. Papp Miklós úgy fogalmaz: 

„Aki már Istenben mindent megnyert, az már boldog. Még ha szegény, üldözik, sír is, tud 

szelíd, békességes, irgalmas lenni. Már tud a 8 boldogság szerint élni, mert Istenben 

boldog. A megvigasztalt tud igazán hatékony lenni ebben a világban – csak ez lassabban 

derül ki. A Létet megjárt embert kifejezetten jellemzi a lassúság kultúrája a világ 

kulturálatlan időhiányával, gyors, frappáns megoldásaival, mérhető eredmény 

centrikusságával szemben.”151 

A szerző a későbbiekben kifejti, hogy az ember egyedi tettei egy nagyobb belső 

döntés következményei. 

„Aki alapvetően hisz az élet értelmességében, a szeretet értékében, a jó életvitelben, 

annak ez a hite fog lecsapódni az egyes tetteiben is. S aki nem hisz az egész értelmében, a 

szeretet értékében, a jóságban – annak ez a negatív hozzáállása fog lecsapódni az egyes 

tetteiben. Az egyes tetteket és döntéseket tehát egy nagyobb látás, döntés, hozzáállás 

határozza meg – mint ahogy a fizikai kis lépéseket a látás széles horizontja.”152 

5.3. A TÍZPARANCSOLAT ÉS A NYOLC BOLDOGSÁGMONDÁS 

Vajon a modern pszichológiai kutatási eredmények támogathatják-e az 

újjászületőben lévő morálteológiát, és ebből mit tanulhat a pedagógia, és ezen keresztül 

az erkölcstan tanárok, valamint a hit- és erkölcstan tanárok, azaz a katekéták? 

Az előző fejezetek ismeretében megállapítható, hogy mindenképpen támogatják a 

boldogságkutatások eredményei a keresztény morálteológiát, konklúziói számos 

                                                 
151 Dr. Papp Miklós, 10-12. 
152 Uo. 18. 
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tekintetben összeegyeztethetők Jézus tanítása lényegével, és mindebből a pedagógiai 

gyakorlat is meríthet. 

Újabb szakdolgozati téma vagy tanulmány készülhetne a bibliai 

boldogságmondások összegyűjtésére és vizsgálatára vonatkozóan, akár az ószövetségi, 

akár az újszövetségi szentírás alapján. Bőséges anyag áll a rendelkezésünkre. Én most 

csupán a dekalógusra és a Hegyi beszéd 8 boldogságmondására térek ki dióhéjban. 

A Tízparancsolat, azaz a dekalógus keletkezése kapcsán Dr. Tuba Iván 

fejtegetései rávilágítanak arra, hogy a késő királykorban keletkezhetett még pedig oly 

módon, hogy önálló parancssorozatokból állították össze a Kr. e. VIII-VII. században. 

Ezt a feltevést támasztja alá a megfogalmazások vegyes stílusa, azaz pl. az, hogy „a 

sabbat és a szülőtisztelet parancsának pozitív formulájú fogalmazása eltér a többitől”.153 

A hegyi beszéd Jézus erkölcsi útbaigazításának tekinthető. Ebben a legnagyobb, 

összefüggő tanításban új mozzanat az, ahogy Jézus az ószövetségi követelményekkel 

szembeállítva vagy azokat tovább víve fogalmazza meg saját parancsolatait (Mt 5,21-

48). Mi most a Hegyi beszéd nyitányaként ismertté vált makarizmusokkal, azaz a 8 

boldogsággal fogunk foglalkozni. (A makarizmusok elnevezés görög eredetű, Jézus 

etikai prédikációjának nyitányát, azaz a 8 boldogság tanítását értjük alatta.) 

Hasonlóságok: 

Mindkettő egy hegyen került meghirdetésre. "Mindkét esetben azonosan vagy 

hasonlóan fogalmazott tanok soráról van szó, mindkét esetben emberi 

viselkedésmódokról, az Isten és a felebarát iránti kapcsolatok együttlétéről."154 

Eltérések: 

A Tízparancsolat követeléseket tartalmaz, a 8 boldogság tanítása ígéretekkel 

bátorítja az embert a jóra. 

A dekalógus többségében tiltásokat fogalmaz meg, a makarizmusok stílusa pozitív, sok 

helyen mintegy helyzetjelentés, megállapításokat közöl. Pl. Boldogok a szomorkodók, 

boldogok, akiket... Az ószövetségi parancsok védeni akarják a gyöngébb embereket, 

Jézus újszövetségi tanításának maguk a gyönge emberek állnak a középpontjában, akik 

elszenvedik a jogtalanságokat, de Isten bíztatja, vigasztalja őket. 

Összességében megállapítható, hogy a 8 boldogság tanításában a pozitív tartalom erős, 

elsősorban a jó megtételére buzdít, és ezen keresztül foglalja magában a rossz 

                                                 
153 Vö. Dr. TUBA IVÁN, 4. 
154 Dr. TUBA IVÁN, 12. 
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elkerülését is. Végsősoron Jézus sorsáról és viselkedésmódjáról tanúskodnak ezek a 

mondatok.155 

Dr. Kocsis Imre 2017. márc. 18-án, a Sapientia nap keretében megtartott 

előadásában hangsúlyozta, hogy a keresztény élet alappilléreinek tekinthetjük a Hegyi 

beszéd boldogmondásait és az antitéziseket. Máté evangéliumából érdemes pontosan 

idéznünk a szóban forgó boldogmondásokat: 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 

Boldogok a szomorkodók, mert majd vigasztalást nyernek. 

Boldogok a szelídek, mert ők fogják örökölni a földet. 

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot, mert ők kielégíttetnek. 

Boldogok az irgalmasok, mert majd irgalmasságot nyernek. 

Boldogok a szívben tiszták, mert ők meg fogják látni Istent. 

Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják nevezni. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért.” 

Kocsis Imre megállapította, hogy a boldogmondások a tökéletesség útját adják 

elénk. Bibliai értelemben a tökéletesség annyit jelent, hogy meg nem osztottan, teljes 

odaadással, fenntartások nélküli módon követjük/szolgáljuk Istent. Felmerülhet a 

kérdés, hogy kiknek szól a Hegyi beszéd útmutatása. A középkorban kialakult egy 

olyan felfogás, amely szerint a Hegyi beszéd szigorú tanításai nem minden keresztény 

emberre vonatkoznak, csupán a szerzetesekre és papokra, esetleg a nagyon elkötelezett 

személyekre. Ez a nézet kétszintű etikát feltételez. Az egyik szint az egyszerű hívek 

életformája, ami a Tízparancsolaton alapul, a másik szint az egyházi személyek Hegyi 

beszéden alapuló, tökéletességre törekvő életformája. Ez a felfogás elfogadottá és 

általánossá sohasem vált az Egyházban, mára pedig túlhaladottnak is mondható. Az 

említett nézet ugyanis két szempontból is cáfolható. Egyrészt a Hegyi beszéd 

szövegkörnyezetéből semmi sem utal arra, hogy Jézus a beszédét csak egy szűkebb 

körhöz és csak rájuk vonatkoztatva mondta volna el. Másrészt tény, hogy a 

Tízparancsolatot Jézus a Hegyi beszédben újraértelmezi, így nem lehetséges az, hogy 

léteznek olyan keresztény csoportok, akikre a Tízparancsolat hagyományos módon, 

másokra pedig Jézus szemléletmódja szerint érvényes. 

                                                 
155 Vö. Dr. Tuba Iván, 12--22. 
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Ezek a boldogmondások az Istennel és az embertársakkal való kapcsolatunk 

alappillérei. Lényegüket tekintve az általános felfogástól sok eltérést mutatnak. Minden 

esetben a legdöntőbb a belső hozzáállás, az Istenre hagyatkozás teljessége.156 

A korábban már említett Sapientia napon Dr. Papp Miklós Elbűvöltségből jónak 

lenni című előadásában úgy fogalmazott, hogy a Hegyi beszédben a 8 boldogság olyan, 

mintha Isten dobogó Szívét pillanthatnánk meg. Nem közelíthetünk ehhez az 

evangéliumi szakaszhoz a bibliai szövegelemzés hagyományos módszerével. Tűzzük ki 

magunk elé azt a célt, hogy elbűvöltségből legyünk erkölcsösek, azaz jók. 

Az utóbbi évekig igaz volt az, hogy „A Nyugat etikai hagyományában a 

makarizmusok kevésbé találtak figyelemre, mint a keleti egyházban, ahol olykor 

kifejezetten „keresztény dekalógusnak” is emlegették őket.”157 

A már többször idézett, Sapientia napi előadásában Dr. Papp Miklós úgy 

fogalmazott, hogy a Hegyi beszédben és a boldogságmondásokban Krisztus arculatát 

szeretnénk meglátni. Elsősorban nem morális parancsolatokat tartalmaz ez az 

evangéliumi rész, hanem Krisztus arca/arculata ragyog fel benne, más szóval Krisztus 

mentalitását ismerhetjük meg belőle. Benedek pápa és a keleti teológia is egyértelműen 

kijelenti, hogy a Hegyi beszéd rejtett krisztológia. A 8 boldogság magára Krisztusra 

vonatkozik, az Ő életében teljesednek be ezek az ígéretek. Krisztus arcától indulunk el 

megkeresni saját arculatunkat, saját morális életünket Krisztusra nézve alakítjuk ki. 

5.4. A TISZTULÁS ÚTJA, AVAGY A FEHÉR SZÍV ÚTJA  

A BOLDOGSÁG ÚTJA IS 

Éppen ezért tanulságos lehet mindannyiunk számára, ahogy Böjte Csaba Ferences 

rendi szerzetesatya a Fehér Szív zarándokfüzetben a Tízparancsolat tiltásait pozitív 

megfogalmazások formájában és Jézus szeretetparancsának foglalatába illesztve tárja 

elénk. Ízelítőképpen olvashatjuk itt a 15 állomáshoz tartozó parancsolatokat és az 

azokhoz tartozó, bevezető mondatokat.158 

1. állomás: Fajfenntartás parancsa 

                                                 
156 Dr. KOCSIS IMRE (PPKE HTK): A Hegyi beszéd boldogságmondásai és antitézisei mint a keresztény 

élet alappillérei, előadás, (Sapientia nap, „Új bort új tömlőbe!” - A Hegyi beszéd és a morálteológia, 

2017. márc. 18. szombat 10.00—16.30) 
157 Dr. TUBA IVÁN, 22. 
158 Vö. A Tisztulás útja, avagy a Fehér Szív útja, Vezetőfüzet, CSEKŐ KRISZTINA, OLAJ DÁVID (szerk.), 

MYTHOS Balaton Kft, Budapest, 2014.  
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„Szaporodjatok és sokasodjatok!” (Ter.1,28) 

Boldog az az ember, ki gyönyörködhet szépen fejlődő, bontakozó gyermekeiben, 

unokáiban. Az is boldog, aki Istengyermeki szabad, boldog életét meg tudja osztani 

fizikai, szellemi, lelki gyermekeivel, aki tanításával, példájával oktatja, neveli az utána 

jövő generációkat. 

2. állomás: Önfenntartás parancsa 

„Hajtsátok uralmatok alá a földet!” (Ter 1,28) 

Boldog az az ember, aki testi, lelki, szellemi képességeit fenn tudja tartani, és azt napról 

napra kibontakoztatva Istengyermeki méltóságában, szabadon élhet. 

3. állomás: Teremtőnkkel való viszonyunkat szabályozó parancs 

„Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj.” (MTörv 5,6-8) 

Boldog az az ember, ki felemelt fővel, gyermeki szeretettel keresi és megtalálja Istenét, 

örömmel Vele együtt élheti életét, majd a jól végzett munka örömével egy asztalhoz 

ülhet Teremtőjével. 

4. állomás: A tiszteletadás parancsa 

„Isten nevét hiába ne vegyed.” (MTörv 5,11) 

Boldog az az ember, ki mindent és mindenkit tisztel, és ő maga is tiszteletben éli az 

életét ezen a földön. 

5. állomás: A bölcs életvezetés parancsa 

„Az úr napját szenteld meg!” (MTörv 5,12-15) 

Boldog az az ember, ki bölcsen be tudja osztani az idejét és a Teremtőjére, társaira, 

munkájára, önmagára figyelve kiegyensúlyozottan éli szorgalmas életét! 

6. állomás: Szülőkkel való viszonyunkat rendező parancs 

„Apádat és anyádat tiszteljed!” (MTörv 5,16) 

Boldog az az ember, aki szüleivel békében él, tiszteli apját, anyját, nagyszüleit. Ki át 

tudja venni és tovább tudja vinni mindazokat a szellemi, lelki, anyagi értékeket, 

melyeket szülei, felmenő ősei hordoznak, birtokolnak. 

7. állomás: Az élet tiszteletének a parancsa 

„Ne ölj!” (MTörv 5,17) 

Boldog az az ember, ki békében él testvéreivel, ura az indulatainak, se mással, se 

önmagával szemben nem agresszív. 

8. állomás: A testi kapcsolatokat szabályozó parancs 
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„Ne paráználkodj!” (MTörv 5,18) 

Boldog az az ember, aki megtalálja az őszinte szerelemmel szeretett társát és tiszta, 

hűséges házasságban éli meg e testi, lelki egységét azzal, akit kiválasztott. 

9. állomás: A magántulajdon tiszteletének a parancsa 

„Ne lopj!” (MTörv 5,19) 

Boldog az az ember, aki a mások javait tiszteli, és becsületes munkájával elő tudja 

teremteni mindazt, amire neki és szeretteinek szüksége van! 

10. állomás: Az őszinteség parancsa 

„Ne hazudj!” (MTörv 5,20) 

Boldog az az ember, aki őszinte szeretetben, hazugság, képmutatás, álnokság nélkül éli 

életét és éri el szép terveit, valósíthatja meg legszebb álmait. 

11. állomás: A házassági tisztaság parancsa 

„Más élettársát el ne kívánd!” (MTörv 5,21) 

Boldog az az ember, aki megtalálta a maga társát és nem vágyik hűtlenül mások 

házastársára. 

12. állomás: Belső indulataink, vágyaink felügyeletének a parancsa 

„Mások javát ne kívánd.” (MTörv 5,21) 

Boldog az az ember, aki békében él mindenkivel és nem vágyik mások tulajdonára, ki 

Istentől kapott tulajdonságait értékelve, azokat bölcsen felhasználva, a megszerzett 

anyagi, szellemi javaival megelégedve, szorgalmas munkában élheti életét. 

13. állomás: A főparancs 

„Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből.” (Mk 

12,30) 

Boldog az az ember, ki Teremtőjét nem csak elfogadja és tiszteli, hanem a kölcsönös 

szeretet szárnyakat adó, új világot teremtő, csodálatos, tiszta kapcsolatában felnőve 

élheti életét, megtapasztalva azt a felemelő, tiszta érzést, hogy kicsinysége ellenére is őt 

a nagy Isten elfogadja és szereti. 

14. állomás: A főparancs: 

„Szeresd felebarátodat!” (Mk 12,31) 

Embertársaimmal való szeretetteljes együttélés parancsa: 
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Ó, milyen boldog az az ember, ki társaiban meglátja teremtő Istene szép vonásait, és aki 

az őszinte bizalom által és kölcsönös szeretettel lépésről-lépésre felépíthet egy élő, 

alkotó közösséget. 

15. állomás: A főparancs: „Szeresd önmagadat!” (Mk 12,31) 

Önmagunk egészséges szeretetének, a tisztességes önbecsülésnek a parancsa: 

Boldog az az ember, aki szereti a saját testét, lelkét, Istentől kapott szellemi, fizikai 

képességeit, és azokat bölcsen, kitartó munkával megismeri, feltérképezi, kamatoztatja 

és képes szeretetben élni. Testünket, lelkünket, szellemi, fizikai képességeinket, 

talentumainkat Istentől kaptuk és azokat, mint drága ajándékokat el kell tudjuk fogadni, 

meg kell becsüljük és hálás szívvel szeretnünk kell. 

A Fehér Szív Útjának tehát tizenöt állomása van, és minden egyes parancs a 

boldogságra vezető út egy-egy jelzőtáblája. Ezek megismerése, megélése tartós, igazi 

boldogságot adhatnak már ebben a mulandó életünkben is, és biztosan elvezetnek a 

mennyek országa múlhatatlan boldogságába. „Azt akarom, hogy az én örömöm – 

mondja Jézus Krisztus – a ti örömötök legyen, és örömötök teljes legyen!” (Jn 15,11)159 

Csaba Testvér gondolatain, tanításain keresztül rendszeresen megtapasztalhatjuk a 

szentháromságos Isten szeretetét, boldogító közelségét. Nemcsak prédikációi, de 

könyvekben megjelenő írásai is erről tanúskodnak. Pl. Az ablak a végtelenre című 

könyve is, amelyben sorra veszi keresztény hitünk alapimádságát, az Apostoli hitvallást, 

a lélek hitben való növekedését szolgálja. 

„A gyakorlati életben, a mindennapi küzdelemben élők világában járatos, a lelkekért 

fáradhatatlanul dolgozó atya egyszerű szavakkal, népies fordulatokkal, a saját életéből 

vett, a hit, a remény és a szeretet mindenekfelett álló erejét felvillantó történeteivel 

megmutatja minden olvasónak, mi az a hajtóerő, amellyel annyi veszni induló embert 

szeretne megmenteni. Az evangéliumban, a hitelesen megélt krisztusi tanításban az élet 

minden problémájára meg lehet találni a választ. (…) a kötetben megjelenő értékek 

nemcsak egy szűk réteg kiváltságai, hanem az emberek lelke mélyén szunnyadó vágyak, 

melyeknek megélése az igazi boldogság forrása.”160 

                                                 
159 Vö. A Tisztulás útja, avagy a Fehér Szív útja, Vezetőfüzet, CSEKŐ KRISZTINA, OLAJ DÁVID (szerk.), 

MYTHOS Balaton Kft, Budapest, 2014. 
160 Vö. Ablak a végtelenre, Csaba testvér gondolatai Istenről, vallásról, életről, emberről, Szerkesztette: 

KARIKÓ ÉVA, Helikon Kiadó, Budapest, 2011.  
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5.5. AZ ELLENSÉG SZERETETE 

A fenti címben jelzett témát részleteiben nincs lehetőségem kibontani, 

jelentőségénél fogva azonban kihagyhatatlan, mindenképpen szorosan kapcsolódik a 

boldogság és a keresztény erkölcs témájához. Az alábbi gondolatmenetben Németh 

Gábor atya előadását veszem alapul, amely a 2017. márc. 19-én a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskolán hangzott el. 

Előadásában hangsúlyozta, hogy a keresztény erkölcs alapvető tanítása az ellenség 

szeretete. Ez az evangéliumi tanítás rávilágít arra, hogy az az ember, aki a sérelmeit 

számon tartja, a sebeit nyalogatja, az a saját múltjának, a saját haragjának a 

rabszolgájává lesz. "Máté evangéliumában Jézus arra mutat rá, hogy a szeretet kora nem 

akkor kezdődik el, amikor minden társadalmi igazságtalanság, minden kizsákmányolás 

megszűnik, (…) épp ellenkezőleg: akkor lesz igazán kihívás, amikor jogosan táplálnék 

haragot a szívemben." 

Németh Gábor kifejtette, hogy az ellenség szeretetének parancsa többféle 

indokkal fordul elő a Szentírásban. Ezek a következők: 

1. Követésmotívum: ez Jézus életpéldájának megvalósítását jelenti a mindennapi 

életben. 

2. Kiválósági jellemzők: belátja a személy, hogy ő maga lesz jobb azáltal, hogy 

nem gyűlölködik. 

3. Kölcsönösségi motívum: ez annak a felismerése, hogy ha én megbocsátok, 

akkor nekem is megbocsátanak. 

4. Eszkatologikus jutalmazásba vetett remény. 

A Hegyi beszéd üzenete alapvetően arra fókuszál, hogy az ember lemondjon a 

jogos haragról, a bosszúállásról, az elégtétel elvárásáról. Aki erre képessé válik, az 

Istenhez lesz hasonlóvá, azaz Isten fiává/gyermekévé lesz. Tehát a Szentháromságos 

szeretetkapcsolat áramába vagyunk mindannyian bekapcsolva: én is, az ellenségem is. 

Ezért is tévedés, ha a szeretetet csupán emocionális jellegű fogalomként definiáljuk. 

Helytelen az is, hogy az ellenséghez való viszonyulásról legtöbbször úgy beszélünk, 

mint kétszereplős élethelyzetről: én vagy mi és te vagy ti. Az evangélium ugyanis 

egyértelműen háromszereplős élethelyzetről tanúskodik. Ez annyit tesz, hogy Istennel 

való kapcsolatunk részeként tekintünk az ellenségünkre, azaz a másik emberre. 
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Így nyilvánvalóvá válik, hogy az ellenség szeretete nem szociológiai, hanem 

teológiai kérdés. Az ellenséget szeretni azt jelenti, hogy szeretem és imádkozom érte. 

Az pedig, hogy imádkozom az ellenségemért annyit jelent, mint Isten előtt közbenjárni 

érte, áldást kérni az életére. Ebben benne foglaltatik a kiengesztelődés, a megbocsátás. 

A saját magunk számára remélt irgalommal kell viszonyulnunk embertársunkhoz. Tehát 

az igazságossággal szemben előnyben részesítjük az irgalmasságot. 

A szeretet erkölcsi felelősséggel jár. Az ellenség szeretete legegyszerűbb 

megfogalmazásban annyit jelent, hogy kitágítom a felebaráti szeretet körét, vagyis 

azokra is alkalmazom, akikkel szemben vélt vagy valós sérelmeim állnak fent. Ez 

megkívánja a mentalitásváltást, az új látásmódot, egy belső áthangoltságot. Fontos 

feladat, hogy a teológia és az új kutatási eredmények között megtaláljuk a kapcsolódási 

pontokat. Feladatunk, hogy a teológiai kifejezéseket mindenki számára érthetővé 

tegyük, és segítsük elő ezek gyakorlatba történő átültethetőségét, megélhetőségét. 
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BEFEJEZÉS 

„Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt 

tenniük, amit mindenki tesz.” (Gyökössy Endre) 

Bagdy Emőke felteszi a kérdést, és meg is válaszolja: 

„Hogyan lehetnénk boldogabbak? Egészségtudatosságra van szükség, üzeni az újkori 

egészségpszichológia. „Ha tudod, mitől leszel te és környezeted reménytelibb, 

boldogabb, egészségesebb, akkor a te felelősséged, hogy teszed-e!”161 

Mielőtt zárszó gyanánt személyes hitvallásomat megfogalmazom, 

szakdolgozatom befejező részében néhány gondolat erejéig utalok Somogyi Klára 

pszichológus előadására, amelyet 2017. márc. 18-án, szombaton tartott a Sapientia 

napon. Ezek a gondolatok szakdolgozatom konklúziójának is tekinthetők. Már előadása 

címe - „Isten, mint pszichológus” – A boldogságra vonatkozó modern pszichológiai 

megállapítások összevetése a Biblia tanításával - is kifejezte, hogy az utóbbi évtizedek 

boldogságkutatásainak eredményei, valamint az azokra épülő boldogságórák a 

keresztény erkölcsteológiával összeegyeztethetők, azt támogatják. Hangsúlyozta, abból, 

hogy az ember nem boldogtalan, még nem következik az, hogy boldog, és kiteljesedett 

életet él. Nem elég a bűnt elkerülni, nem elég passzívan „jónak” lenni, hanem aktívan 

kell a jót cselekedni, tenni az Istenért. De ehhez pluszokra van szüksége az embernek. 

Kérdés, hogy honnan, miből nyeri ezt a többletet. 

Somogyi Klára pszichológiai tanulmányaira, azon belül az úgynevezett 

boldogságkutatásokra, boldogságnövelő technikákra utalva megállapította, hogy ezek a 

pszichológia szemszögéből újdonságnak számítanak, de a hit szemszögéből tekintve 

rájuk nagyon is ismert, köztudott tények. Olyan ez, mintha a pszichológia tudománya 

modernkori kutatásokkal igazolná Jézus tanításainak hitelességét. (Megjegyzem, hogy a 

boldogságóra tematikájával megismerkedve magam is rendkívül hasonló tapasztalatokra 

jutottam. A keresztény ember számára vitathatatlan és köztudott dolgokról van szó, 

ugyanakkor nem eléggé tudatosított és alkalmazott módszerekről. Somogyi Klára 

gondolatmenetével és kijelentéseivel teljes mértékben azonosulni tudtam.) Jézus 

tanításainak elfogadásához nincs szükségünk tudományos bizonyítékokra, elég, ha 

hisszük, ugyanakkor mégis megállapíthatjuk, hogy a pszichológia és a morálteológia 

                                                 
161 Dr. BAGDY EMŐKE, 8. 
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nem feltétlenül konkurálnak egymással. Ez azt jelenti, hogyha én hívő ember vagyok, 

akkor nem kell szükségszerűen kételkednem a pszichológiában, és fordítva. A teológia 

tanítását a pszichológiai kutatások alátámasztják, kiegészítik. Mindkét tudomány 

ugyanarról beszél, csak más szavakkal. Mindkettő az emberi lelket kutatja, és a 

kiteljesedés felé akarja segíteni. 

Somogyi Klára úgy fogalmazott, hogy ráébredt arra, hogy lényegében a 

pszichológia is azt mondja, amit a hit, vagyis: Isten a szeretet, és ahol szeretet van, ott a 

szeretet által növekedni és kiteljesedni tudunk, a szeretet éltet bennünket. Azt 

tapasztaljuk, hogy akit nem szeretnek, az megbetegszik, a szeretethiányos állapotokból 

alakulnak ki a különböző patológiák. Ahol bűn van, ott üresség van. A terápiában 

Rogers szerint a feltétel nélküli pozitív elfogadás, az empátia, a hitelesség gyógyít. Ezek 

tulajdonképpen olyan isteni erények, amelyeket az ember a pozitív emberi 

kapcsolataiban megtapasztalhat. 

Zárszóképpen felteszem magamnak a kérdést, mit is kaptam én végeredményben a 

megismert boldogságóra programtól? 

Figyelmemet a pozitív pszichológia kutatási eredményeire irányította, és részben a 

program által megismert elméleti háttér, részben az általam eddig olvasott 

szakirodalmak és saját tapasztalataim alapján kaptam egy új „szemüveget/látásmódot”, 

aminek segítségével egyfelől rádöbbenhettem néhány élettévedésemre, másfelől 

megerősítéseket kaptam az elhivatottságomhoz. Növelte tudatosságomat és növelte 

személyes felelősségemet a saját életem alakulásáért. Segíts magadon, az Isten is 

megsegít! Hozzáadott értékként az én üzenetem a gyengénlátó, illetve aliglátó tanulóink 

számára, különösen azok számára, akiknek látásteljesítménye progrediáló, hogy: van 

élet a vakságon túl is, sőt: van boldog élet a vakságon túl is. 

A vakság jelképesen is felfogható. Egy olyan nemkívánatos, minden életterületen 

korlátozó állapot, amit ki-ki a saját élethelyzetére, egészségi állapotára lefordíthat, 

adaptálhat. Én ezt ma is valahogy úgy gondolom, ahogy 2007-ben, egy irodalmi 

pályázatra készített nyertes írásomban (7. melléklet) megfogalmaztam, vagyis hogy a 

látás önmagában nem tenne boldoggá. Ha újra jól láthatnék, „megkönnyítené a 

társadalomba való beilleszkedést, akadálymentessé tenné az élet mindennapi 

ügyintézéseit; a korlátaim kitágulnának, és minden szempontból szabadabb 

mozgástérrel rendelkezhetnék; no meg egy csapásra hozzáférhetnék az információknak 
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ahhoz a bizonyos 80 százalékához is, amely a szemen keresztül éri el az embert; és a 

számtalan, szavakkal leírhatatlanul gyönyörűséges látvány lélekemelő hatását is újólag 

megtapasztalhatnám. A látás vagy nem látás mégsem lényegem része. Még akkor sem, 

ha az emberek nagyobbik csoportja e szerint a külső jegy szerint mér meg… 

"Életutam boldogító lehetőségeinek kulcsa Nálad van, Uram. (KINCS)kereső 

embered vagyok. Úgy szeretném, sőt: akarom, hogy ezen az úton Te Magad legyél a 

vezetőm." – válaszoltam Jézus kétezeréves kérdésére. És ma is megvidámodik a szívem, 

ahogy elképzelem: Jézus félig behajlított karját könyék fölött lazán megfogva, fél 

lépéssel lemaradva, vezetőmhöz igazított léptekkel járom az életutamat. 
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7. MELLÉKLETEK 
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ÓRAVÁZLAT 

 

Helyszín: Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI és Kollégiuma 

Időpont: 2016. szept. 7. (15.00—15.45) 

Tanár: Bieber Mária 

Osztály: 7/c (Tanulásban akadályozott gyengénlátó osztály) 

Szakköri foglalkozás: Boldogságóra – Hálaóra (1.) 

Óratípus: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Idő Foglalkozás menete Cél Módszer Eszköz Megjegyzés 

1 

perc 

óra elei szervezési 

feladatok 

koncentráció 

megteremtése, 

figyelemfelkeltés 

Tanári utasítások - Gyertek,  foglaljatok helyet a 

kisasztal körül. Ma 

életbevágóan fontos témáról 

lesz szó! Beszélgetni, játszani 

is fogunk. 

6 

perc 

Aktuális hangulatunk 

játékos kifejezése 

ritmushangszerekkel 

Ráhangolódás, 

kapcsolatteremtés 

Önismeretfejlesztés Ritmushangszerek Hogy vagy most? Válassz egy 

ritmushangszert, és annak 

megszólaltatásával fejezd ki a 

hangulatodat. 

2 

perc 

A Boldogságprogram 

bemutatása 

Érdeklődés 

felkeltése, 

együttműködés 

megalapozása 

Beszélgetés, 

információk 

átadása 

- A 10 hónapos 

Boldogságprogram rövid 

ismertetése, közös célok 

meghatározása az ajánlott 

forgatókönyv alapján  
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4 

perc 

Pozitív és negatív 

érzelmeket megnevező 

cédulák szétválogatása 

Érzelmekkel 

kapcsolatos 

szókincs bővítése, 

kreativitás 

fejlesztése 

Csoportmunka 

tanári segítséggel 

Borítékban 

összekevert 

cédulák, rajtuk: 

Boldogság, öröm, 

szeretet, 

békesség, hála, 

együttlét, 

vigasztalás, 

nevetés, harag, 

veszekedés, 

csúfolódás, 

magányosság, 

csalódottság, 

megbántottság, 

félelem, 

szorongás 

 

Kérlek, segítsetek két 

csoportba szétválogatni ezeket 

a cédulákat. Nektek kell 

kitalálni azt is, milyen 

szempontok szerint 

csoportosíthatjuk őket. 

3 

perc 

Előző feladat szóbeli 

kiegészítése, tanulságok 

összegzése 

Pozitív és negatív 

érzések létének 

tudatosítása, 

hozzájuk való 

viszonyulásunk 

megfogalmazása 

Beszélgetés, 

kérdések 

- Miért így csoportosítottuk a 

szavakat? Tudnánk még 

folytatni a sort? Melyikek 

kapcsolódnak a boldogsághoz, 

miért? 
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3 

perc 

Boldogságtapasztalatok 

felidézése szóban 

Önismeretfejlesztés, 

saját 

tapasztalatokhoz 

kapcsolódás 

Beszélgetés, 

kérdések 

- Ti voltatok már boldogok? 

Mikor érezted magad 

boldognak? 

Mi kell ahhoz, hogy boldognak 

érezd magad? 

 

 

6 

perc 

Hálával kapcsolatos 

szövegek felolvasása, 

közös értelmezése 

A boldogságfokozó 

„Hála” fogalmának 

megismerése 

Szövegértelmezés, 

szómagyarázat, 

lényegkiemelés 

közösen 

Nagybetűs 

szövegek, 

színesek 

A szeptember a hála 

gyakorlásáról fog szólni. Dr. 

Sonja Lyubomirsky 

tanulmányából tudjuk, hogy az 

1. számú boldogságfokozó 

gyakorlat a HÁLA. 

Mit jelent a hála? 

Tudod-e, hogyha hálás vagy… 

Húzd alá a lényeget! 
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18 

perc 

Szituációs játék Önismeret 

fejlesztése, 

hálatechnika közös 

gyakorlása 

Szerepjáték tanári 

instrukciók alapján 

Két szék, színes 

kendők, fehér 

papírlapok, 

elektromos 

mécses 

Hangsúlyozom, nem kötelező a 

részvétel, de mindenkinek 

szeretettel ajánlom. 

Két szék, közöttük földre 

lehelyezett kék kendő, ami egy 

széles folyót jelképez, és azon a 

híd fehér papírlapokból. 

Egyik szék: negatív érzések (Amíg 

rajta ül a gyermek, sötét színű 

kendővel letakarom). Halkan 

elmesélem neki, mennyiféle 

negatív érzés lehet benne is, más 

emberben is, bennem is. 

Gondolj egy esetre, ha akarod el 

is mondhatod, amikor szomorú 

voltál, csalódott vagy ideges, 

bosszús vagy valami más bajod 

volt. 

Majd kérem, gondoljon valami jó 

dologra, amiért hálás lehet. Ha 

megvan, akkor levesszük a sötét 

kendőt, vállára színes kendőt 

terítünk, és kézenfogva 
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átvezetem a hála hídján a túlsó 

partra. 

Másik szék: Boldogság, öröm 

széke. Aki azon ül, kezében égő 

mécsest tart. 

Aki hálás, az boldog is, annak 

ragyog az arca, a szeme, és ez a 

fény másokra is ráragyog. 

Miért tudsz most hálás lenni?  

(A mécsest tartó gyermeket 

megkérem, hogy ő adja tovább a 

mécsest annak a gyermeknek, aki 

megérkezik a boldogság 

székéhez.) 

1 

perc 

Saját tapasztalat 

megosztása 

Tanulók 

motivációjának 

fenntartása, 

példaadás, ötletadás 

Saját gyakorlatom 

megosztása 

Háladobozom Én is rendszeresen gyakorlom a 

hálaadást. Ennek sokféle módja 

lehet. Én pl. ebben a 

háladobozban cédulákra írva 

gyűjtöm a hálámat. 
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1 

perc 

Havi hálafeladat 

megbeszélése 

Tanult ismeretek 

elmélyítése, 

gyakoroltatása, 

boldogabb, 

kiegyensúlyozottabb 

légkör kialakítása a 

csoportban, egyéni 

közérzet javítása, 

pozitív tapasztalatok 

folyamatos 

megerősítése 

Együttműködés 

tanárkollegákkal, 

tanulókkal 

Előre megrajzolt 

hálafa, 

hálalevelekhez 

színes papírok, 

olló, ragasztó 

A hónap során színes 

papírlapokból faleveleket 

ragasztotok majd tanár nénitek 

segítségével a hálafára. 

A hálával kapcsolatos szövegeket 

tegyétek ki a faliújságotokra, 

olvasgassátok, színes rajzokkal 

díszíthetitek is a szövegeket. 
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ÓRAVÁZLAT 

 

Helyszín: Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI és Kollégiuma 

Időpont: 2016. okt. 5. (15.00—15.45) 

Tanár: Bieber Mária 

Osztály: 7/c (Tanulásban akadályozott gyengénlátó osztály) 

Szakköri foglalkozás: Boldogságóra – Optimizmusóra (1.) 

Óratípus: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Idő Foglalkozás menete Cél Módszer Eszköz Megjegyzés 

1 perc óra elei szervezési 

feladatok 

koncentráció 

megteremtése 

Tanári utasítások - Gyertek,  foglaljatok helyet a kisasztal 

körül. Ma is fogunk beszélgetni, 

játékosan feladatokat megoldani. 

4 perc Hálával kapcsolatos 

mondatok fogalmazása 

Tanult ismeretek 

felidézése, 

személyes 

tapasztalatok 

megosztása 

Ismétlés, 

visszacsatolás 

Kisméretű 

csörgőlabda 

Körbe adogatjuk a kisméretű 

csörgőlabdát. Akinek a kezében van, 

mondjon egy mondatot a hála szóval 

kapcsolatosan. 

5 perc Hálával kapcsolatos 

nyitott mondatok 

befejezése 

A hála 

gyakoroltatása 

Önismeret 

fejlesztése, pozitív 

emlékek 

felidézése, 

megosztása 

Feladatlap + 

dobókocka 

Van 6 nyitott mondatunk. Ahányast 

dobsz a kockával, annyiadik mondatot 

fejezd be! Pl.: 1. Ma azért vagyok 

hálás, mert… 2. Szeptemberben az volt 

a legjobb, hogy… 
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5 perc Csukott szemmel 

gyümölcsök kóstolása, 

köztük citrom is 

Játékos 

tapasztalatszerzés, 

ízek megnevezése 

gyümölcsök 

kóstolásával, 

kreativitás 

fejlesztése 

Játékos 

tapasztalatszerzés 

Gyümölcsfalatok: 

alma, körte, 

banán, szőlő, 

narancs, citrom 

tányéron 

elkészítve  

Milyen gyümölcsöt kóstolsz most? 

Milyen az íze? Melyik ízlett a 

legjobban? Melyik kevésbé?  

2 perc Idézet értelmezése 

közösen 

Tapasztalatok 

leszűrése, a 

konkrétból 

általános tanulság 

megfogalmazása, 

lényeglátás 

fejlesztése 

Beszélgetés, 

kérdések 

Mondatcsík Mit jelenthet a következő idézet: „Ha 

citromot kapsz az élettől, csinálj belőle 

limonádét!” (Dale Carnagie) 

8 perc Ismeretterjesztő szövegek 

az optimizmusról 

Szókincsbővítés, 

szemléletváltás 

elősegítése 

Közös olvasás, 

szómagyarázat 

(optimizmus, 

pesszimizmus), 

szövegértelmezés, 

lényegkiemelés 

Fénymásolt és 

felnagyított 

Szövegek A 

megadott 

segédanyagok 

alapján 

Mi az optimizmus? 

Miért érdemes optimistának lenni? 
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6 perc Borús Béni és Derűs Dóri 

bemutatkozása 

Optimista 

szemlélet 

formálása 

Pesszimista és 

optimista 

mondatok 

megkülönböztetése 

Mondatcsíkok + 

Sajtosdoboz: 

egyik oldala kék 

színnel bevont, 

szomorú arc, 

másik piros 

színnel bevont, 

mosolygós arc. 

Körben haladunk. Húzz egy mondatot, 

és döntsd el, Borús Béni vagy Derűs 

Dóri mondhatta-e. Pl.: Esik az eső, nem 

tudunk kimenni az udvarra, és én ezt 

annyira utálom! Esik az eső, nem 

tudunk kimenni az udvarra, így végre 

megint legózhatunk a szőnyegen! 

8 perc Mit mondana most Derűs 

Dóri? 

Optimizmus 

gyakoroltatása 

Egyéni munka Fénymásolt és 

felnagyított 

feladatlap + 

íróeszköz 

Segíts Derűs Dórinak megtalálni a 

következő negatív szituációkban azt, 

aminek örülhet. Fejezd be a nyitott 

mondatokat! Pl.: Esik az eső, nem tudunk 

kimenni az udvarra, de… Lázas vagyok, 

nem tudok iskolába menni, de… 

 

3 perc Feladatmegoldások 

megbeszélése 

Kreativitás 

fejlesztése, 

pozitív 

megerősítések 

Megbeszélés Kitöltött 

feladatlap 

Derűs Dóri mondatainak megosztása 

egymással 
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3 perc Havi feladat Optimizmus 

gyakoroltatása 

Magyarázat Előre elkészített, 

mappába rakott 

színezők 

Októberben gyakoroljuk azt, hogy a 

rossz dolgokban is észrevegyük a jót. A 

„napraforgó” színező egyik oldalát 

sötét színekkel színezzétek ki, és 

közben mondjátok el, minek nem 

örültök. A másik oldalát optimista 

színekkel színezzétek ki, és mondjátok 

el, mit tanultatok meg abból a konkrét 

helyzetből, minek tudtok örülni, miért 

lehettek mégis hálásak stb. 
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ÓRAVÁZLAT 

 

Helyszín: Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI és Kollégiuma 

Időpont: 2016. nov. 9. (15.00—15.45) 

Tanár: Bieber Mária 

Osztály: 7/c (Tanulásban akadályozott gyengénlátó osztály) 

Szakköri foglalkozás: Boldogságóra – Társas kapcsolatok (1.) 

Óratípus: Új ismereteket feldolgozó óra 

 

Idő Foglalkozás menete Cél Módszer Eszköz Megjegyzés 

1 perc óra elei szervezési 

feladatok 

koncentráció 

megteremtése 

Tanári utasítások - Gyertek,  foglaljatok helyet a kisasztal 

körül. Ma is egy olyan témáról lesz 

szó, ami mindannyiunkat érint, és 

fontos a boldogságunkhoz. 

8 perc Optimista történetek 

felidézése saját 

tapasztalatok alapján 

Tanult ismeretek 

felidézése Borús 

Béniről és Derűs 

Dóriról, a rossz 

eseményekben a jó 

észrevétele, pozitív 

szemlélet 

formálása, 

személyes 

tapasztalatok 

megosztása 

Beszélgetés, 

ismétlés, 

visszacsatolás 

Kétarcú 

(sajtosdoboz) 

Októberben a derűlátó gondolkodást 

gyakoroltuk. Kérlek, mesélj el egy 

történetet az elmúlt hónapból, az őszi 

szünetre is gondolhatsz, amikor a rossz 

eseményekben sikerült megtalálnod a 

jót. 
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10 

perc 

Novemberi téma 

bevezetése képzeletbeli 

játékkal 

Társas kapcsolatok 

fontosságának 

tudatosítása, saját 

szerepeink 

felismerése a 

családban, 

iskolában, baráti 

körünkben, 

önbizalom 

erősítése  

Tanári irányítás 

alapján 

képzeletbeli játék 

- Csukd be a szemedet, és gondolj 

magadra. Képzeletben belebújhatsz 

egy kedves állat, szép növény vagy 

égitest szerepébe. Képzeld el, milyen 

vagy. Most gondolj a családodra: kik 

vesznek körül, ők milyenek. Gondolj 

tágabb családodra: rokonokra. Idézd 

emlékezetedbe a barátaidat is, 

ismerőseidet is. Most azokra gondolj, 

akik a szívednek a legkedvesebbek. Ők 

most mind megérintenek téged, 

megsimogatnak, megölelnek. (Sorban 

haladva mindenkit megérintek, ő 

kinyithatja a szemét, és elmondhatja, 

milyennek képzelte magát, és kiktől 

kapott ölelést.) 

8 perc 2 igaz és 1 hamis állítás 

önmagunkról 

Önismeret 

fejlesztése, pozitív 

megerősítések 

adása, jó hangulat 

fokozása 

Tanári segítséggel 

egyéni munka 

Jegyzetlapok, 

íróeszközök 

A jegyzetlapra írj magadról 2 igaz és 1 

hamis állítást. (Tanári segítséggel 

valósítható meg!) 
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8 perc Játék a 3 állítással Önismeret 

fejlesztése, egymás 

megismerésének 

támogatása, pozitív 

megerősítések, 

esetleges 

gyengeségek 

felismerése, 

esetleges 

konfliktushelyzetek 

kezelésének módjai 

Játékkal 

egybekötött 

beszélgetés 

3 állítást 

tartalmazó 

lapocskák 

Keverjük össze a lapokat, és 

véletlenszerű húzással olvassuk el, és 

találjuk ki, melyik állítások kire 

vonatkoznak. A hamis állításokat 

alakítsuk át igaz állítássá. 

5 perc Melegzuhany Pozitív 

visszajelzések 

adása, társas 

kapcsolatok 

támogatása, 

önbizalom 

növelése, 

bizalomteljes 

légkör 

továbberősítése 

Csoportmunka - Rendezzük fél körbe a székeinket. Az 

első vállalkozó üljön a fél kör nyitott 

részébe, háttal a többieknek. 

Mondjunk pozitív tartalmú 

mondatokat, olyanokat, amikkel 

örömöt szerzünk, jó, meleg érzéseket 

ébresztünk X.Y-ban. 
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3 perc Témazárás énekkel Pozitív érzések 

megerősítése, 

társas kapcsolatok 

támogatása, jó 

hangulat 

fenntartása 

Mozgás zenére Bagdi Bella: Ha 

boldog vagy, 

mutasd meg 

mindenkinek 

(Zenelejátszó) 

- 

2 perc Záró kör Ismeretek 

elmélyítése, 

rögzítése 

Visszacsatolás Kis méretű 

csörgőlabda 

Körbe adogatjuk a csörgőlabdát. 

Akinek a kezében van, mondja el, ma 

mit tanult, és azt is, ma mi tetszett 

neki a legjobban, és miért. 
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Önreflexiók 

1. A boldogságórákkal kapcsolatos önreflexióim:  

Helyi sajátosságok:  

2016 őszétől a boldogságórák témaköreivel és módszertanával való megismerkedés 

jegyében iskolánkban két osztályban tartok kolleganőimmel együttműködve 

rendszeresen boldogságórákat. Jellemzően a hónap elején egy témanyitó, a hónap 

végefelé pedig egy témazáró foglalkozást tartok. A szóbanforgó 7/c osztályban 

tanulásban akadályozott gyengénlátó diákok tanulnak, 5 leány és 1 fiú. A boldogságórák 

megtartására délutánonként kerül sor, a 6 tanulón kívül az osztályfőnök és a nevelőtanár 

kollegák is jelen vannak. 

Tanulók hozzáállása: 

A gyermekek a tanév elején érdeklődéssel és nyitottan fogadták a 

kezdeményezést. Tapasztalom ugyan, hogy a kamaszkori megnyilvánulások kicsit 

nehezebbé teszik a befogadást, mint egy korábbi életszakaszban, hiszen a gyerekek 

időnként elnevetik a feladatokat, máskor meg szégyenlősek, de alapvetően 

együttműködőek. Sőt, várják a foglalkozásokat, amikor találkoznak velem a 

lépcsőházban, folyosón, kérdezik, mikor lesz a következő alkalom. 

Hangulat, módszerek, eszközök, eredményesség: 

A foglalkozások jó hangulatban zajlanak. A tanulók együttműködőek. A 

közösségépítő játékos feladatok a kedvenceink. A hónap témáival kapcsolatos 

tudományos kutatások eredményeit lényegretörően, egyszerűbb megfogalmazásban, 

számukra is jól látható betűmérettel kinyomtatva szoktam elkészíteni. A leírt 

információkhoz gyakran fűzök szóbeli magyarázatokat, életkorukhoz és értelmi 

képességeikhez igazodó példákat. Különösen kedvelik a gyerekek a szerepjátékokat, 

mély átéléssel vettek részt pl. a Vidámfalvából Szomorúfalvába történő átjutásban, 

amikor a háláról, mint hídról tanultunk. De a derűlátást segítő varázsszemüveg és az 

általam „kitalált” kétarcú „sajtosdoboz” is kedvelt eszközünk volt. Ugyanakkor a 

felkészülésben komoly mérlegelést kíván az egyes feladatok kiválasztása. Több 

tanulónak kifejezetten nehézséget okoz az olvasás és az írás, emiatt az ilyen típusú 

feladatok megoldására vagy lényegesen több időt kell terveznem, vagy tanárkollegák 
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segítségével oldják meg a tanulók, esetleg szóban elhangzó megoldásokra törekszünk. 

Az aktuális témákhoz kapcsolódó napi feladatokat a kollegákkal is egyeztetem, hiszen 

napi szinten ők találkoznak a gyerekekkel, ők tudják gyakorolni velük a 

boldogságtechnikákat. Így készült szeptember hónapban hálafa az osztályban, október 

hónapban a borúlátó gondolkodásmód érzékeltetésére sötét színekkel kiszínezett 

virágok, illetve a derűlátó gondolkodásmód gyakoroltatására beszélgetésekkel 

egybekötve ugyanazon virágok színes, vidám változatai. November hónapban a 

Melegzuhany és a 3 állítás című játékos, önismeretfejlesztő gyakorlatokkal 

ismerkedtünk meg, és ezeket fogja mindenki kipróbálni tanári segítséggel. A 

foglalkozásokat eredményesnek érzékelem, ugyanakkor a komolyabb 

szemléletváltáshoz kitartó és rendszeres gyakorlásra van szükség, és arra, hogy ezt a 

boldogságóra-programot idén végigcsináljuk, jövőre pedig megismételjük. 

Erősségeim: 

A foglalkozásokra felkészülök, saját célra óravázlatokat készítek. Előre 

megtervezem a céloknak megfelelő módszereket és segédeszközöket. Nemcsak a 

tanulókkal, hanem a tanárkollegákkal is együttműködésre törekszem. A tervezéskor 

előre elgondolom, melyik tanulótól kb. milyen megoldásokra számíthatok. Figyelek a 

bátortalanabb, visszahúzódóbb tanulók megszólítására is. Bár nem látom a tanulók 

reakcióit, a hangszinükből, hangsúlyaikból, beszédmódjukból, esetleges 

mozgolódásukból nagyon sokmindent érzékelek, előfordult már, hogy olyasmit is 

észrevettem, amit látó kollegám nem. Szakmai felkészültségem mellett jók az intuícióim 

is. 

Gyengeségeim, fejlesztendő területek: 

Magam is most ismerkedem a boldogságórák programjával. Még nem érzem 

magamat kellően felkészült „boldogságtanárnak”, ugyanakkor tudásomat rendszeres 

utánolvasással (elsősorban a boldogsagora.hu alapján) gyarapítom; a tanulóknak 

átadandó ismereteket, boldogságtechnikákat saját mindennapi gyakorlatomba is 

igyekszem beépíteni, így szerezni hiteles tapasztalatokat, amelyekkel őket is 

támogathatom a tanulási folyamatban. 

Saját látássérültségem (vakság) a gyengénlátó tanulók körében okozhat hátrányt, hiszen 

nem tudom őket közvetlenül segíteni pl. az írásbeli feladatok elvégzésében, illetve nem 

látom a mimikájukat, gesztusaikat. Ebből a szempontból segítség számomra egyrészt az, 
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hogy az osztály tanulóit korábbról már egyéb közös tevékenységek révén megismertem; 

másrészt az, hogy a tanárkollegák aktív jelenlétükkel segítik a foglalkozás 

gördülékenységét és sikerét; harmadrészt az, hogy az utólagos megbeszélések során 

engem is beavatnak néhány fontosabb, vizuálisan érzékelt eseménybe, pl. X.Y. 

mosolygott végig vagy meg-megbökte a társát… 

Önbizalmam, magabiztosságom további fejlesztésre szorul, s dolgozom rajta. 

2. A "boldogságórák" elméletének és módszertanának elsajátítása a pedagógusok 

és a diákok érzelmi intelligenciájának, valamint pozitív gondolkodásának fejlesztése 

érdekében című továbbképzésen való részvételem önreflexiója: 

Előzmények, pozitív visszacsatolások: 

2016 október végén részt vettem a Jobb Veled a Világ Alapítvány háromnapos 

továbbképzésén. Látássérültségem csak addig okozott bizonytalanságot bennem, 

ameddig nem szereztem bizonyosságot arról, hogy ezzel együtt is részt vehetek a 

továbbképzésen. A helyszínt, tudtam, hogy kis segítséggel meg fogom tudni közelíteni, 

és a tanuláshoz már megvannak a sajátos, bevált eszközeim, módszereim. Tehát nagyon 

megnyugtató volt számomra az előzetes e-mailes és telefonos egyeztetések lehetősége, 

és hálás voltam a képzést tartó kolleganőnek is nyitottságáért, segítőkészségéért. Külön 

öröm és megerősítés volt számomra az utolsó nap délutánján a Melegzuhany című 

játékban való részvétel. Minden pozitív visszajelzést örömmel fogadtam, de a 

legkedvesebb és legemlékezetesebb számomra mégis az volt, hogy „nem okoztam 

kényelmetlenséget a jelenlétemmel senkinek sem a csoportban”. Vak emberként a saját 

és lelkiismeretem határain belül maximálisan alkalmazkodni igyekszem, és belesimulni 

a környezetembe, ami persze fogyatékosságom miatt nem lehetséges. De örülök, hogy 

ilyen rövid idő alatt megtapasztalhattam, hogy elsősorban „ember” vagyok a többiek 

között, és csak másodsorban „vak” is. 

Motivációim: 

Az önismeret témaköreivel több, mint tíz éve foglalkozom: az életvezetés etikájával 

kapcsolatos és egyéb pszichológiai előadásokat rendszeresen hallgatok, az elmúlt 12 

évben évről évre  részt veszek aktuális bibliodráma-foglalkozásokon, illetve 

végigcsináltam egy 180 órás pszichodrámakurzust is, hitéleti és önismereti könyveket is 

olvasok. A boldogság mibenléte, saját boldogságom lehetősége régóta foglalkoztat. 

Alapvető bizonyosságot szereztem arról, hogy a látássérültségem a mindennapi 
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életvitelemben komoly akadályozó tényező ugyan, de boldogságom és örökéletem 

útjában nem állhat. Hiszen hogyha a látás meglétén múlna az emberek boldogsága, 

akkor körülöttem csupa-csupa boldog látó ember volna. De nyilvánvalóan nincs így. 

Tehát a boldogság megtapasztalása, mindennapi átélése és fenntartása nekem, 

látássérült személynek is éppen úgy megadathat, mint bárkinek. Ebben a 

meggyőződésemben szilárd alapokat a róm. Kat. Hitem ad, a boldogságóra-

továbbképzés azonban meglévő ismereteimet tudományos eredményekkel és az azokra 

alapozott módszerekkel, elsajátítható boldogságfokozó technikákkal egészítette ki. Ezért 

jelent sokat számomra, hogy aktív részese lehettem az elmúlt három napnak. Köszönet 

érte! 

Bieber Mária 

Budapest, 2016 november 
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Kedves Mind! 

A tavaszi Sapientia napot dr. Papp Miklós, a Morálteológiai Tanszék  vezetője szervezi.  

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 

 

Program: 

 

Sapientia nap | „Új bort új tömlőbe!” A Hegyi beszéd és a morálteológia | 2017. 

március 18. 

Ideje: 2017. március 18. - szombat - 10.00 - 16.30 

Helye: Sapientia Főiskola 1052 Bp. Piarista köz 1.  Auditorium Maximum 

 Program 
10.00 Megnyitó 

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök 

  

 10.15 

Dr. Kocsis Imre (PPKE HTK):  

A Hegyi beszéd boldogságmondásai és antitézisei mint a keresztény élet alappillérei 

  

11.00 Szünet 

  

11.15 

Dobos András (Róma):  

A boldogságmondások helye, szerepe és értelmezése a bizánci egyházak liturgikus 

életében 

  

12.00 

Papp Miklós (Sapientia):  

„Elbűvöltségből jónak lenni” – A Hegyi beszédre épített szisztematikus morálteológia 

  

12.45 Ebédszünet 

  

14.00 

Németh Gábor (Győri HF):  

Ellenségszeretet – lehetséges? A Hegyi beszéd csúcsüzenete 

  

14.45 Szünet 

  

15.00 

Somogyi Klára (pszichológus, Piarista Gimnázium):  

„Isten mint pszichológus” – A boldogságra vonatkozó modern pszichológiai 

megállapítások összevetése a Biblia tanításával 

  

15.45 Pódiumdiszkusszió 

  

16.15 Zárszó 

Várnai Jakab OFM rektor  

Kapcsolódó letöltések 
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 2017_03_18_Sapientia_nap.pdf [908.35 KB] 

A rendezvény szüneteiben könyvvásár: A Főiskola saját kiadványai, a Vigilia 

kiadványai és a Ferences Rend kiadványa, valamint a Beszélgetős előadások DVD-i is 

megvásárolhatók lesznek.  

 

Rőder Tamásné 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 

Családteológiai Intézet 

1052 Budapest Piarista köz 1. 

486-4428 

http://www.sapientia.hu/hu/system/files/%252Fvar/www/clients/client11/web11/private/files/2017_03_18_Sapientia_nap.pdf
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Válasz egy kétezer éves kérdésre 

"Mit akarsz tőlem, mit tegyek veled?" - kérdezte Jézus Bartimeustól, a jerikói 

vaktól. A koldus hallotta a kérdést, és a hangból, a kérdezés módjából csalhatatlan 

biztonsággal érzékelte, hogy Jézusnak hatalmában áll teljesíteni az ő kérését, bármi 

legyen is az. De nem dönt helyette érte, az ő javát akarón. Várja, hogy ő mondja ki, mire 

van szüksége, mi a szíve vágya. Ő pedig látást kért. Jézus azon nyomban teljesítette 

kívánságát. Látott. Nem képletesen értve, hanem a szó legszorosabb értelmében. 

Fizikailag nyerte vissza szeme világát. Saját szemével látta Isten Fiát egész emberi 

valójában. És látta az őket körülálló sokaságot is. Hitt, és meggyógyult. 

"Uram, hallom a kérdésed, s tudom, bármit kérhetek, ma is megteszed." - gondolta 

magában az a vak ember, aki a minap az evangéliumi történet tanúságtevő mondatait 

olvasva maga elé képzelte a bibliai jelenetet. Kezét a Szentírás nyitott lapjain nyugtatta, 

ujjai megpihentek a pontbetűk domborulatán. Feje alá simult a puha gyapjúvánkos, és 

félig lehunyt szemrésén keresztül érzékelte az ágyával átellenben lévő állólámpa 

narancsos fényét. Az este csöndessége meghitt békét terített köré. Szerette az 

elmélyülésnek ezeket a ritka ajándékóráit. Úgy tapasztalta, Isten nagyon jó 

beszélgetőtárs, és nem lehet megunni a Vele való párbeszédet. Ellenkezőleg: idővel 

mintha egyre több mondanivalójuk volna egymás számára. Most, hogy erre az estére 

Bartimeus koldusgúnyáját öltötte magára gondolatban, eszébe jutott, hogy Jézus kérdése 

kétezer év óta újra meg újra felhangzik, s minden embernek, aki képes meghallani ezt a 

belső hangot, akár vak, akár látó, egyszer az életében válaszolnia kell rá hite és 

meggyőződése szerint. Jézus pedig, mint egykor a jerikói úton a vak ember előtt, úgy áll 

most, a jelen perc életkörülményei között előtte is, és a feleletre vár. 

De ő hallgatott még. A hit és a látás dolgában eligazodnia és megtalálnia 

személyes válaszát nem volt magától értetődő feladat. Érzékelte, hogy amennyire 

egyszerű volna Bartimeus feleletét megismételnie, olyannyira hamisan csengene az ő 

szájából. Nem mintha nem tudta volna a maga értéke szerint mérni a látás képességét, 

hanem azért, mert a vakságot is már annak sajátos súlya és jelentősége szerint helyre 

tudta tenni az életében. Tudta, mit jelent látni, és egyre pontosabb tapasztalatokat 

szerzett arról is, mit jelent nem látni. 

"Uram, mit akarok, mit tegyél velem? Érzem, életbevágóan fontos, hogy 

megtaláljam a saját válaszomat a kérdésedre. Te nálamnál sokkalta jobban tudod, mire 
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van igazán szükségem, de azt is tudod, ameddig én azt nem vagyok képes felismerni, 

addig hiába is adnád, nem tudnám elfogadni a kezedből. Segíts nekem 

együttgondolkodni Veled!" - fordult végül a vak ember Istenhez, és hitte, hogy 

gondolatai folyamából nem pusztán belső monológ formálódik, hanem valóságos 

párbeszéd bontakozhat ki Isten és közte 

"Bartimeus hitt Benned, még azelőtt, hogy meggyógyítottad. Én is hiszek. 

Köszönöm a hit ajándékát." - kezdte a beszélgetést. "És köszönöm, hogy Bartimeussal 

ellentétben életemet nem kell koldusként tengetnem. Van munkám és van 

munkahelyem. Családban élhetek, és vannak kedves, jó barátaim is, akikre számíthatok, 

és akik számíthatnak rám. Mégis úgy érzékelem, valami még nagyon hiányzik az életem 

teljességéhez. Talán éppen ez a válasz lesz majd a kulcs hozzá. Csak rátaláljak!" - 

sóhajtott. Aztán, mint valaha egy kútba hajított kő nyomán megcsobbant a víz, és 

körkörösen hullámzó gyűrűket vetett a mélyben, úgy most Jézus kérdésére lassan 

felmerültek tűnt élete emlékképei. Némelyek világosan rajzolódtak ki emlékezetében, 

valószerűtlen elevenséggel, mintha még el sem múltak volna; mások éppen csak 

felvillantak, félig homályba takartan, jelentéktelennek mutatva magukat. 

Amikor gyermek születik, a szülők gyakran kijelentik, mindegy, fiú lesz-e vagy lány, 

csak egészséges legyen. Ő egészségesen született. Nem is volt különösebben 

betegeskedő természetű. Egy Budapest környéki település szélső utcájának egyik kertes 

házában lakott szüleivel és kisöccsével együtt. Jó időben gyakran elvegyült az 

utcájukban csapatba verődött srácok között. Előfordult, hogy ő volt az egyedüli lány a 

díszes kompániában, de ez egyáltalán nem zavarta őt sem, pajtásait sem. Fogócskáztak, 

bújócskáztak, fociztak, ugróiskoláztak, meg még ki tudná felsorolni, mennyi mindent 

játszottak. Nem volt mászókájuk, de ügyesen másztak fára. Játszóterük maga az utca 

volt és a házukkal szemközt elterülő, határnyi, szabad terület. 

A kilencedik születésnapja közeledett, amikor váratlanul megbetegedett. Miféle 

betegség volt ez? Az orvostudomány akkori állása szerint nem tudtak fényt deríteni az 

eredetére. Ennélfogva a családban tárgyilagos okfejtés híján inkább csak legendás 

magyarázatok jártak szájról szájra valamiféle orvosi műhibát emlegetve. Az azonban 

tény volt, hogy miközben az életéért küzdő orvosok megmentették az élet számára, 

aközben a látását elveszítette. Egyik kórházból ki, a másik kórházba bekerült. Édesanyja 

naponta látogatta, és jóféle, hazai koszttal igyekezett felhizlalni, mivel időközben 
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csonttá-bőrré soványodott. Emlékszik, az első hetekben egyáltalán nem is tudott enni, 

infúzióval táplálták. Egyszer mégis nagyon megkívánta a fagylaltot. Február vége, 

március eleje lehetett. Ma már ez a kérés könnyűszerrel teljesíthető volna, de akkoriban, 

az 1970-es évek derekán Budapesten, a fagyos télutón nemigen árusítottak ilyen jeges 

ínyencséget. Az édesanyja majd lejárta a lábát, mire végül valahol sikerült hozzájutnia. 

Örömmel vitte a fagylaltot a kórházba, de ő addigra már nem kívánta, éppen csak 

megízlelte. Arra is emlékszik, hogy a kórházból való távozásukkor az egyik takarítónő 

kissé megkönnyebbült kedélyességgel jegyezte meg az édesanyjának, hogy ő bizony 

egy lyukas garast sem adott volna a kislány életéért, olyan rossz állapotban volt. 

"Elveszítettem a látásomat, pedig még mennyi mindent láttam! El tudtam olvasni 

az újságok szalagcímeit, a mesekönyvek borítólapját, tudtam levelet írni látó betűkkel, 

színes ceruzával vagy filctollal rajzolni, felismertem a fotókon az embereket, állatokat, 

kikerültem az utamban lévő akadályokat. Igaz, ez a látásteljesítmény már csak ahhoz 

volt elégséges, hogy a Vakok Iskolájában folytassam tovább tanulmányaimat. Eleinte 

gyermeki naivitással abban reménykedtem, hogy ebben az Iskolában meg fognak 

tanítani látni. Anyukám sem oszlatta el ezt a téves elképzelésemet. Talán neki sem volt 

konkrét fogalma arról, mi is történik majd ott velem. De azt mindvégig érzékeltem a 

család reakcióiból, hogy engem bizony nagy baj ért. A szüleim minden áldozatot készek 

lettek volna meghozni azért, hogy visszanyerjem a szemem világát. Egyszer-egyszer 

fültanúja voltam annak, hogy arról beszélgetnek, ha módjukban állna, odaadnák a fél 

szemüket nekem, hogy újra jól láthassak. Az egyikük az egyiket, a másikuk a másikat. 

Ők egy szemmel is elélnének már. Nagyszüleim pedig napi imáikba foglalták a kérést, 

hogy meggyógyuljon a szemem. De Te, Uram, valahogy másképp tervezted... Ezzel a 

sorsfordító eseménnyel számomra abszolút ismeretlen világokba csöppentem akkor: a 

hit világába és a vakok világába. 

Igaz, a hit világa mégsem volt teljesen fehérfolt számomra. Apai nagyanyám mélyen 

vallásos asszony volt. Amikor náluk nyaraltam, emlékszem, esténként mindig 

imádkozott. Feküdtünk az ágyban, a nagymama a takaró fölött összekulcsolta a kezét, és 

hangtalanul imádkozott. Én mellette feküdtem, és hiába szólongattam, hiába 

fészkelődtem, ameddig az imádsága tartott, addig nem vett tudomást rólam. Egyszer, 

talán négy-öt éves koromban Húsvét alkalmával templomba is elvittek. Be kell 

vallanom, s tudom, Uram, nem neheztelsz rám miatta, hogy én akkor nem a szentmisén 
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való részvételnek örvendtem, hanem annak, hogy azt a szép, halványkék színű, fodros 

ruhácskát adták aznap rám, amelynek két oldalt masni díszítette a zsebeit, és nekem 

rendkívül tetszett. Királylánynak képzeltem benne magamat. De azt, hogy Te, Jézus, 

Király vagy, minden szívek valóságos királya, sokkalta később tudtam meg. 

Egyébként az életemben bekövetkezett változást nem éltem meg tragikusan, pedig a 

"vakok világa" mindenestül ismeretlen közeg volt a számomra. Gyermekként mégis 

könnyedén alkalmazkodtam az új élethelyzethez. Nagytárgylátónak számítottam még. 

Az orvosi rendelőben el tudtam olvasni a legfölső számot, a 42-est. De a tanulásban már 

javarészt a tapintásomra és a hallásomra voltam utalva. Az új iskolában megismertem 

aztán olyan gyerekeket is, akik semmit sem érzékeltek a napvilágból, teljesen vakok 

voltak; mások eltérő mértékben, de érzékelték a fényt; megint mások a színeket is, a 

nagyobb tárgyakat is felismerték. Voltak persze olyanok is, akik nálamnál több 

látásmaradvánnyal rendelkeztek. Ráadásul akkor még a gyengénlátó tanulók felső 

tagozatos osztályai is abban az épületben tanultak, és ők hozzám képest igazán sas-

szeműek voltak. Pedig hát ők is rászorultak mindenféle látásjavító segédeszközökre: így 

például szemüvegekre, különféle nagyítókra vagy a megszokottnál jóval erősebb helyi 

megvilágításra." - miközben mindezt végiggondolta, egymás után jutottak eszébe 

diákkora vidám és szomorkás epizódjai. Jóleső érzés volt emlékeznie. 

"Igen, Uram, a Vakok Iskolája számomra és legtöbbünk számára fészekmeleg 

hely volt, ahol védettséget élveztünk. Mindnyájan hasonló cipőben jártunk, sőt, a 

tanáraink között is voltak, akik nem láttak. Ennyi év távlatából visszagondolva is csak 

azt mondhatom, hogy sokuk élete példaként állt előttünk. Kitartást és tenni akarást 

tanulhattunk tőlük. 

A lelki megrázkódtatások később értek. Akkor, amikor különböző, látó 

közösségekbe próbáltam beilleszkedni. Hamar szembesültem a saját másságommal. 

Érzékeltem, hogy az ún. ép emberek nagyobb része idegenkedik a sérült emberektől, és 

gondolkodásmódjukat gyakran egészen elképesztő sztereotípiák jellemzik. Elutasításuk 

sokszor burkolt formában jelentkezik. A legtöbben közönyösek, és gyakorlatilag észre 

sem vesznek. Sokan talán egyszerűen nem tudnak mit kezdeni velem, és nem is nagyon 

akarnak, ezért úgy csinálnak, mintha abba a bizonyos mesebeli, láthatatlanná tevő 

köntösbe öltözötten járnék-kelnék a világban. Mindig fájdalmasan érintett ez a 

megkülönböztetettség. Amikor még jobban láttam, megtapasztaltam, hogy vannak 
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emberek, akik grimaszokat vágnak, ha látássérült közlekedővel találkoznak; vannak 

olyanok is, akik megbámulják, mint valami csodabogarat; és persze olyanok is akadnak, 

akik elfordulnak, mintha nem hallanák vagy nem értenék a segítségkérést. Amikor már 

annyira rosszul láttam, hogy elhagyhatatlan segédeszközként nekem is kézbe kellett 

fognom a fehérbotot, ezek a vizuális emlékképek sokáig kísértettek, és mindig 

szégyelltem magam. Pontosan érzékeltem, hogy noha az illetékes törvényhozók 

társadalmi szinten megfogalmazták már nem egyszer, hogy a közösségnek teljesértékű 

tagjai vagyunk mi is, fogyatékossággal élő emberek, a gyakorlat egészen mást mutat. 

Olyan emberre találni, aki ezt a nemes gondolatot nemcsak a szavak szintjén 

hangoztatja, hanem hitelesen éli is, majdnem olyan nehéz, mint szénakazalban tűre 

lelni. Nem, Uram, nem a pesszimizmus szól belőlem, hanem a realizmus. És tudod, mi a 

legfájdalmasabb? Az, hogy az egyenértékűség gondolatának igazságáért magának a 

sérült embernek is legbelül meg kell küzdenie. Hiszen nem elég, hogy nap nap után 

együtt él azzal a tudattal, hogy bármennyire ügyesen is használja megváltozott 

életmódja sajátságos praktikáit, mégis mindig mások segítségére utalt ember marad; 

még azzal is számolnia kell, hogy eltérő szinteken ugyan, de lépten-nyomon az 

értékvesztettségét visszatükröző magatartásformákba botlik. Don Quijote 

szélmalomharcához hasonlítható ez a belső viaskodás. Valami szépet és jót, 

önbizalomerősítő dolgot felépítek magamban magamról, és még aznap vagy másnap a 

külső visszacsatolások leronthatják bennem. Mindenesetre a megvakulás útját járni 

embert próbáló feladat, beláthatod, Uram.” 

Éjfél régen elmúlt. De ő éber volt, nagyon is. Úgy érezte, hajnalig sem fogy ki 

mondandójából. Újabb és újabb részletek jutottak eszébe. Hiszen semmit sem mondott 

még arról, mit is jelent számára látásromlásának harmincnéhány éve, amely alatt 

megtapasztalta a körülötte lévő világ fokozatos becsukódását. Azokról az ismeretlen 

segítőkről sem mesélt, akik empatikus érzékenységgel és már-már szakértői 

korrektséggel viszonyulnak hozzá útjai során. Meg arról sem szólt, hogyan találkozik 

naponként jószándékú, jámbor, ámbátor a segítségnyújtásban igen-igen tájékozatlan 

emberekkel is, akik két ujjal csippentik meg a kabátja ujját, mintha valamiféle ragályos 

betegséget terjesztene, vagy a hátizsákja fülénél fogva próbálják elirányítani, mintha 

csak szatyrot tartanának a kezükben a szokásosnál kissé magasabban. De a hátrányos 

helyzetével visszaélő emberek sárba tipró megjegyzéseiről, gyermekded játékairól sem 
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beszélt; és azokról az ajándékbeszélgetésekről sem esett szó, amelyek alkalmanként 

utazásait megszínesítik. Arról sem tett említést, hogyan talált annyi viszontagság 

közepette mégis kedves, jó barátokra, hogyan él a családjában, és mennyire hálás a 

Testvére feltétel nélküli szeretetéért. Nem mesélt tanulmányairól, hivatásáról, 

munkamódszeréről, életvitele egyéni megoldásairól. Ezekre a gondolatokra 

elmosolyodott: hiszen Isten mindent tud, többet, mint ő saját magáról. Neki nincs 

szüksége arra, hogy bármibe is beavassa. Önnönmagának van szüksége arra, hogy 

miközben személyes válaszát keresi, aközben kicsit áttekintse és összegezze ezidáig 

tartó életét. És a Kékszakállú Herceg... Őt sem említette még. 

Egyszerre úgy tűnt neki, mintha a csönd mélyülni kezdene körülötte és benne, 

hogy Isten kifürkészhetetlen titkához egyre közelebb és közelebb vonzza, ugyanakkor 

mégis jól elrejtse azt előle. Befelé figyelt. Nem sírt, igen, már talán két hónap is eltelt 

úgy, hogy nem sírt, ha a férfira gondolt, de azért kicsit még mindig belehalt az 

emlékezésbe. 

"Uram, igen, a Kékszakállú Herceg... Milyen is volt? Ha most kérésemre 

Bartimeushoz hasonlóan felnyitnád a szemem, hiába jönne velem szemközt az utcán, 

nem ismerném fel. De ha a hangját meghallanám, beleremegnék ma is. Nem volt 

szükségem arra, hogy lássam őt, valamiképpen anélkül is tudtam róla minden lényeges 

dolgot. Érzékelni tudtam finom rezdüléseit, és szavak nélkül is hatott rám 

kisugárzásának ereje. Egyszerűen volt bennünk valami egymásra hangoltság. Úgy 

neveztem őt magamban, hogy: EMBERKINCS. A vele való Találkozás nyitott ki 

engem önmagamba zárkózottságomból. Uram, látod, azt sokkal könnyebben el tudtam 

volna mondani, mit akarok, vele mit cselekedjél. Akartam, hogy gyógyítsd meg 

léleksebeit, szabadítsd meg bénító bizalmatlanságától, és tárd ki felém szívét. Akarjon 

és legyen képes úgy szeretni, ahogy én szeretem. De ő nem lépett ki jelképes 

várbörtönéből, sőt, az első ajtót is, amelyet előbb óvatosan sarkig nyitott, utóbb riadtan 

magára csukott, és lakatokkal biztosított. Azt hitte, így elrejtheti előlem érzékenységét 

és megsebzettségét. Pedig én úgy ismertem az ő eltemetett fájdalmát, mint a sajátomat. 

Mi történt valójában kettőnk között, amikor látszólag nem történt semmi? Én csak a 

magam részéről vallhatok. De Te az ő bensejét is ismered. Többet tudsz nálam. Az 

egésznek birtokában vagy. 
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Meglehet, Uram, hogy a vakságom ijesztette el. Ez volt az a bizonyos határvonal, 

amelyet személyes kapcsolatunkban nem tudott átlépni. Valószínűnek látszik a 

feltételezés, noha bizonyság nincsen rá. S ha így áll a dolog, akkor egyértelműnek 

tűnhet, hogy Bartimeus kérése az én kérésem is: tedd, hogy lássak." 

Kicsit eljátszott a gondolattal, mennyi-mennyi csodálatos dolgot láthatna újra a 

maga szépségében, megszabadulhatna a fogyatékossággal élő emberek 

"megbélyegzettségétől", és saját, sokszor elkeseredett indulataitól is. Végül mégis 

másképp határozott 

"Nem, Uram, nem ezt akarom." Kicsit nehezen találta a szavakat. "Te szeretted 

Bartimeust vakon is. Elfogadtad őt még azelőtt, hogy látóvá tetted. És bíztál benne, 

hogy azt kéri majd Tőled, amire valóban szüksége van. A látás felbecsülhetetlen értékét 

az tudja igazán megállapítani, aki azt egyszer és mindenkorra elveszítette. Nem 

vakonszületett, hanem az élete későbbi szakaszában vált vagy válik azzá. Én ilyen 

ember vagyok. Ezért bátorkodom most kijelenteni, a látás önmagában nem tenne 

boldoggá. A látás megléte kétség kívül megkönnyítené számomra a társadalomba való 

beilleszkedést, akadálymentessé tenné az élet mindennapi ügyintézéseit; a korlátaim 

kitágulnának, és minden szempontból szabadabb mozgástérrel rendelkezhetnék; no meg 

egycsapásra hozzáférhetnék az információknak ahhoz a bizonyos 80 százalékához is, 

amely a szemen keresztül éri el az embert; és a számtalan, szavakkal leírhatatlanul 

gyönyörűséges látvány lélekemelő hatását is újólag megtapasztalhatnám. A látás vagy 

nemlátás mégsem lényegem része. Még akkor sem, ha az emberek nagyobbik csoportja 

e szerint a külső jegy szerint mér meg; és még akkor sem, ha a Kékszakállú Herceg 

döntésekor a kelleténél nagyobb súllyal eshetett latba ez a tényező. 

"Életutam boldogító lehetőségeinek kulcsa Nálad van, Uram. (KINCS)kereső 

embered vagyok. Úgy szeretném, sőt: akarom, hogy ezen az úton Te Magad legyél a 

vezetőm." Kissé megvidámodott a szíve, amint a klasszikus vakvezetés jelenetét maga 

elé idézve elképzelte, ahogy Jézus félig behajlított karját könyék fölött lazán megfogja, 

és fél lépéssel lemaradva, vezetőjéhez igazított léptekkel járja az útját. Azt már 

tapasztalatból tudta, hogy egy jó vezetővel hajmeresztő utakon is képes biztonságosan 

végigmenni. A legfontosabb, hogy bizalommal legyenek egymás iránt, és kölcsönösen 

odafigyeljenek egymás jelzéseire. "Igen, Uram, azt kérem Tőled, légy főszereplője az én 
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személyes életkalandomnak. Légy a vezetőm, és tégy engem mindenkor Rád figyelő 

emberré. Ezt akarom, Uram, ezt tedd velem.” 

Bieber Mária 

Szigethalom, 2007. február 16. péntek 
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Tanmenet 
 

 
                                                   

 
5.osztályos 

gyengénlátó tanulók 
számára készült helyi tanterv (2013.) alapján 

 

2017-2018. tanév 
 

Összeállította:  Józsáné Éltető Katalin 
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Évfolyam 5. 

Heti óraszám 1 

Éves óraszám 36 

Test és lélek 9 

Kapcsolat, barátság, szeretet, család 5 

Kortárs csoportok 10 

Társadalmi együttélés 4 

A technikai fejlődés hatásai 4 

A mindenséget kutató ember 4 

Szabadon felhasználható órák  
(témakörökbe beépítve) 

(4) 
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I. Tematikai egység: Test és lélek / Önismeret - órakeret: 5 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének 
erősítése.  
A tanulók figyeljenek oda magukra, a testükre, az érzéseikre, a gondolataikra és a cselekedeteikre. 
Tudják elfogadni a problémáikat, érezzenek késztetést a probléma megoldására. Legyenek képesek segítséget kérni és adni.  
Bízzanak önmagukban, legyenek pozitív elvárásaik önmaguk felé. Ha szükséges, legyenek képesek a változtatásra.  

Óra-szám 
Tananyag, célok, 
kérdésfelvetés 

Fogalmak Fejlesztési terület 
Eszközök,  

szemléltetés, 
megjegyzések 

1. Bevezetés 
Miért tanulunk erkölcstant? 
Kire mondjuk, hogy 
erkölcsös? Idei témakörök 
átnézése: mi érdekel 
leginkább? 
- ismerkedés a tankönyv 
szerkezetével, használatával  
- éves munka szervezése, 
szabályaink 

erkölcs 
erkölcstan 
etika 
szabályok 

Kommunikáció: 
szabad beszélgetés a 

témáról 
Önreflexió: 
tantárgyhoz való viszony 

feltárása 
Együttműködés, 

szabálytudat: 
csoportszervező játékok,  
szabályok kialakítása 
 

OFI tk. 
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2. Önismeret 
Miért fontos, hogy ismerjem 
magam?  
Mennyire ismerem magam?  
Mennyire vagyok őszinte 
magamhoz? 
Változó testkép. Mit szeretek 
és mit nem fogadok el a 
külsőmben? Külső és belső 
tulajdonságok. Vannak jó és 
rossz tulajdonságok? 

önismeret, megértés, 
elfogadás 
serdülőkor 
változás 
 

Kommunikáció: 
szabad beszélgetés a 
témáról 
Önreflexió: 
tapasztalatok felidézése, 
énkép kifejezése, tervek  
Elfogadás, önismeret: 
a folytonos változás és 
önmagunk elfogadása, a 
különböző életkorok 
szükségleteinek 
megismerésével 
 

játék:  
OFI tk.  26-27. o. 70. 
oldal 
M tanári kézikönyv 
M tk. 20–21. o. 
Önismereti játékok 
gyűjteménye I-II. 
http://tizdolog.hu/201
6/08/23/10-dolog-
amin-a-gyerekek-
kepesek-kiakadni/ 

 

3. Önismeret 2. 
Mit gondolok, milyennek 
látnak a többiek? Milyennek 
látom magam? 
Adottság, képesség, 
tehetség, érdeklődési kör 
Önmagunkkal való 
elégedettség, 
elégedetlenség, változási 
igény (Tk. 5.Olv) 
Mi a hála? Miért leszek 
boldogabb, ha hálás és 
elégedett vagyok? Miért 
lehetek hálás? 
Hogyan fejezhetem ki a 
hálámat? 

testi tulajdonság, lelki 
tulajdonság, szellemi 
képesség, 
elfogadás, 
önismeret 

Összehasonlítás, 
időérzék: 
életkorok, időbeli állapotok 
vizsgálata 
Elfogadás, önismeret: 
a folytonos változás és 
önmagunk elfogadása, a 
különböző életkorok 
szükségleteinek 
megismerésével 
 

Önismereti játékok 
gyűjteménye I-II. 
Boldogságóra: 
Boldogságfokozó 
hála / szeptember 
Boldogságóra 
Kézikönyv 11-23.o. 
Nick Vujicic: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=jkS
KQyo2jMI 
 

http://tizdolog.hu/2016/08/23/10-dolog-amin-a-gyerekek-kepesek-kiakadni/
http://tizdolog.hu/2016/08/23/10-dolog-amin-a-gyerekek-kepesek-kiakadni/
http://tizdolog.hu/2016/08/23/10-dolog-amin-a-gyerekek-kepesek-kiakadni/
http://tizdolog.hu/2016/08/23/10-dolog-amin-a-gyerekek-kepesek-kiakadni/
https://www.youtube.com/watch?v=jkSKQyo2jMI
https://www.youtube.com/watch?v=jkSKQyo2jMI
https://www.youtube.com/watch?v=jkSKQyo2jMI
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4. Az érzések felismerése és 
kifejezése 
Mik az érzések? Jók vagy 
rosszak? Tehetünk róluk? 
Az érzések felismerése és 
kimutatása. 

érzés, érzelem, 
arcjáték, testbeszéd, 
hangsúly, 
hanglejtés 

Elfogadás, önismeret: 
a folytonos változás és 
önmagunk elfogadása, a 
különböző életkorok 
szükségleteinek 
megismerésével 
Kommunikáció: 
érzelmek kifejezése, 
kódolása 

arckifejezések 
gyűjteménye 
- számítógép 

vagy laminált 
képek 

OFI tk. 32-33. o. 
Érzelem-felismerési 
játék: 
https://player.nkp.h
u/play/112570/false
/undefined 
 

5. Az érzések felismerése és 
kifejezése 2. 
Tehetek az érzéseimről? 
Tudom befolyásolni az 
érzéseimet, hangulatomat? 
 

 

A pozitív szemlélet 
erősítése: 
harmónia, pozitív elemek 
keresése saját életünkben 
Önreflexió, tudatosság: 
A rossz lelkiállapotokat 
kiváltó okok tudatosítása 
 

 
Boldogságóra: 
Optimizmus 
gyakorlása / 
október 
 
Nemadomfel 
együttes: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Afv
iavodYu8 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Nw
emcLBQ88A 
 

https://player.nkp.hu/play/112570/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112570/false/undefined
https://player.nkp.hu/play/112570/false/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=AfviavodYu8
https://www.youtube.com/watch?v=AfviavodYu8
https://www.youtube.com/watch?v=AfviavodYu8
https://www.youtube.com/watch?v=NwemcLBQ88A
https://www.youtube.com/watch?v=NwemcLBQ88A
https://www.youtube.com/watch?v=NwemcLBQ88A
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II. Tematikai egység: Kapcsolat, barátság, szeretet, család – órakeret: 5 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai:  

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, hogy az őszinte családi és baráti kapcsolatok fontos 
szerepet játszanak az ember életében. Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek segíthetnek a barátság 
ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában. 
Az érzések megfelelő kifejezésének gyakorlása. Érzések felismerésének gyakorlása, empátia, segítőkészség fejlesztése. 

Óra-szám  
Tananyag Fogalmak Fejlesztési terület 

Eszközök,  
szemléltetés 

6. Én és a körülöttem élők 
Kikkel tartok szorosabb 
vagy lazább kapcsolatot? 
Milyen tulajdonságaim 
segítik a kapcsolataimat? 
Melyek nem?  

 Kapcsolatok felnőttekkel és 
gyerekekkel: 

barát, ismerős, 
rokonszenv, ellenszenv, 
őszinteség,  
tisztelet 

Önismeret, kapcsolati 
rendszerek felismerése: 
csoportok azonosítása, 
saját viszonyulás feltárása 
A kapcsolatok 
jelentőségének 
felismerése, tudatosítása: 
saját és mások 
kapcsolatainak elemzése  
 

„Egyedül nem 
megy” 
OFI tk. 8-9. oldal 
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7. 
 

Mit jelent nekem a 
családom az életem 
jelenlegi szakaszában? 
Változott-e valami a 
kapcsolatunkban a 
korábbiakhoz képest?  
Szűkebb és tágabb család. 
Alkalmazkodás és 
munkamegosztás a 
családban. Az őszinteség, 
bizalom, tisztelet szerepe 
 a családi kapcsolatokban. 
Hangnem, légkör szerepe 
a családban. 

család, családtag, rokon, 
szeretet serdülőkor, 
tisztelet, elfogadás, 
útkeresés, értékek munka-
megosztás, 
alkalmazkodás, közösség, 

Ismeretek a rokonsági, 
családi viszonyokról: 
család bemutatása 
Fogalmi háló építése: 
a család jelentésének, 
szerepének 
megfogalmazása 
Önreflexió, érvelés: 
családi szabályok 
értelmezése, viszonyulás 
tudatosítása, érvelés 
Konfliktuskezelés, 
kommunikáció: 
érdekegyeztetés 
dramatikus feldolgozása 

fényképek, 
papír, színes 
ceruza 
 
OFI tk. 10-11. o. 
OFI tk. 23. o. 
kérdései 

8. Kapcsolatok  
Kikkel tartok szorosabb vagy 
lazább kapcsolatot? Kihez mi 
fűz, és milyen mélységűek 
ezek az érzések?  
Mi tesz vonzóvá és mi tesz 
ellenszenvessé valakit?  
Milyen módon lehet elnyerni 
valakinek a rokonszenvét? 
Milyen eszközöket nem 
szabad vagy nem érdemes 
használni ennek során? 

Miért? 

barát, ismerős, 
rokonszenv, ellenszenv, 
őszinteség, hazugság,  
tisztelet,  
megértés, konfliktus 

A kapcsolatok 
jelentőségének 
felismerése, tudatosítása: 
saját és mások 
kapcsolatainak elemzése  
Okok és következmények 
feltárása, érvelés: 
a barátságok, kapcsolatok 
kialakulásának 
működésének elemzése 

 

OFI tk. 50-51. o. 
játék:  
M tanári kézikönyv 
M tk. 28-29. o.. 
 
Boldogságóra:  
A kapcsolatok 
ápolása / november 
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9. A barátság  
Lehetnek-e a barátoknak 
titkaik egymás előtt? Mit 
jelent az, hogy őszinték 
vagyunk valakihez? 
Megengedhető-e a 
hazugság a barátok 
között? 
Mit tesz, és mit nem tesz 
egy igazi barát? 
Mit jelent a barátságban a 
másik tisztelete? Hogyan 
tudják segíteni egymást a 
barátok? Hogyan lehet 
bocsánatot kérni és 
megbocsátani? 

barátság,  
őszinteség, hazugság,  
szeretet,  
tisztelet,  
harag,  
megbocsátás, konfliktus 

Önismeret, önazonosság, 
őszinteség, elfogadás: 
a kapcsolat elemzése, 
egy kapcsolat bemutatása 
Önismeret, önreflexió: 
a barátság érzelmeinek, 
konfliktushelyzeteinek 
feltárása  
 

OFI tk. 16-17. o. 

játék:  
M tanári kézikönyv 
 
M tk. 30-31. o. 
 

10. A kapcsolat ápolása 
Milyen formái vannak a 
szeretet kimutatásának és 
a figyelmességnek?  
Miért kellenek az ünnepek 
és a hagyományok?  
Milyen közös ünnepeink 
vannak? Hogyan 
ünnepelünk? 

szeretet,  
tisztelet,  
megértés,  
szokás, hagyomány,  
ünnep 

Kapcsolatok erősítése, 
tudatosítás: 
a kapcsolatban kialakuló 
szokások jelentőségének 
értelmezése 
Kommunikáció, 
erőszakmentesség, 
tisztelet: 
kommunikációs elemek 
vizsgálata, dramatikus 
játékok 

 

Boldogságóra: 
Boldogító 
jócselekedetek / 
december 

OFI tk. 20-21.o. 

M tk. 50–51. o. 
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III. Tematikai egység: Test és lélek 2. - órakeret: 4 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása és az önmagukért való felelősség érzésének 
erősítése. Látássérülés elfogadása, más fogyatékosságok megismerése. A beteg és más fogyatékkal élő emberek iránti 
empátia fejlesztése. 
A tanulók figyeljenek oda magukra, a testükre, az érzéseikre, a gondolataikra és a cselekedeteikre. Hangolódjanak rá testi, lelki, 
szellemi szükségleteikre. Tudják elfogadni a problémáikat, érezzenek késztetést a probléma megoldására. Legyenek képesek 
segítséget kérni és adni. Bízzanak önmagukban, legyenek pozitív elvárásaik önmaguk felé. Ha szükséges, legyenek képesek a 
változtatásra. 
 

Óra-szám  
Tananyag Fogalmak Fejlesztési terület 

Eszközök,  
szemléltetés 

11. Lelkiismeret 
Milyen a jó és milyen a 
rossz lelkiállapot?  
Mi a lelkiismeret, és miből 
érezzük a jelenlétét? 
Hogyan hat a tetteinkre?  
Mi történik, amikor 
hallgatunk rá, és mi 
történik, amikor nem? 
Mi minden hat a 
döntéseinkre? Honnan 
tudjuk, mi jó és mi rossz?  
Lelkiismereti dilemmák 

lelkiismeret, szándék,  
csalás, becsületesség, 
előnyszerzés, dilemma, 
hiba, vétség, bűn 

Önreflexió, önismeret, 
tudatosság: 
saját cselekedetek 
elemzése 
Ok-okozati 
összefüggések: 
esetek elemzése 
Becsületesség: 
esetelemzés 
Döntési képesség: 
dilemmák elemzése, 
megoldások javaslat 

  OFI tk. 34-35. o. 

  OFI tk. 56-57. o.  

  M tk. 18-19. o. 
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12. Döntéseink 
Ki mondja meg, mit 
hogyan tegyünk? 
Tudhatjuk-e, hogy kinek 
mi lenne a jó döntés? 
Miért kell tisztelni mások 
szabad akaratát? 
Mi minden hat a 
döntéseinkre? Mitől várjuk 
a boldogságot? 
Önmegvalósítás, 
önszeretet, önzés. Rövid 
és hosszú távú célok; 
sodródás vagy tervezés?  

döntés helyes/ 
helytelen, szabály, belső 
szabály, közömbösség, 

Elemzés, tervezés: 
folyamatok lépésekre 
bontása, meghatározó 
tényezők keresése 
Ítéletalkotás: 
különböző esetekben az 
erkölcsi megítélés 
gyakorlása 
Felelősség:  
„kis” döntéseink 
összeadódhatnak, és 
súlyos 
következményekkel 
járhatnak. 

OFI tk. 56-57. o. 
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=zof
qrfLbego 
 
 

13. Vannak-e céljaid? 
A célok megvalósításának 
feltételei 
A célok elérésének 
tervezése 
A célok elérésének 
segítése kommunikációval, 
negatív és pozitív 
hozzáállás 

vágyak 
célok 
hozzáállás 
remény 
optimizmus 
tervezés 
küzdés 
kitartás 

Önismeret, tudatosság, 
elkötelezettség: 
saját rövid és hosszabb 
távú célok 
meghatározása, a 
feladatokra vonatkozó 
belső elkötelezettség, 
kitartás vizsgálata 
Elemzés, tervezés: 
folyamatok lépésekre 
bontása, meghatározó 
tényezők keresése 

Kitartás, elkötelezettség:  
a feladatokra vonatkozó 
belső elkötelezettség, 
kitartás vizsgálata 
 

Boldogságóra: 
Célok kitűzése és 
elérése / január 

OFI tk. 12-13. o. 

https://www.youtube.com/watch?v=zofqrfLbego
https://www.youtube.com/watch?v=zofqrfLbego
https://www.youtube.com/watch?v=zofqrfLbego
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 14. Különleges emberek; 
fogyatékosság 
Milyen képessége 
hiányozhat annak, aki 
valamilyen téren sérült, 
fogyatékos? Milyen 
fogyatékosságokat 
ismerek? Mi a különbség a 
fogyatékosság és a 
betegség között? Saját 
szembetegség életkornak 
megfelelő ismerete; 
elfogadása 
Sikeres fogyatékkal élő 
emberek 

fogyatékosság 
fogyatékkal élők 
látássérülés 
szembetegség 
siker, boldogság 
esélyegyenlő-ség 

Nézőpontváltás, empátia: 
beteg, korlátozott 
képességű személy 
helyzetébe helyezkedés 
Felelősségre nevelés, 
segítőkészség: 
A különböző fogyatékkal 
élők megértése és 
segítése 
Kommunikáció, 
udvariasság: 
kapcsolatba lépés más 
fogyatékkal élőkkel 

OFI tk. 36-37. o. 

Nick Vujicic – You 
Tube 
https://www.youtub
e.com/watch?v=en
JvDz6amKM 
https://www.youtub
e.com/watch?v=_-
s_dy-K24Q 

https://www.youtub
e.com/watch?v=mt
92slSb-v4 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Og
Kueg4qgAo 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=enJvDz6amKM
https://www.youtube.com/watch?v=enJvDz6amKM
https://www.youtube.com/watch?v=enJvDz6amKM
https://www.youtube.com/watch?v=_-s_dy-K24Q
https://www.youtube.com/watch?v=_-s_dy-K24Q
https://www.youtube.com/watch?v=_-s_dy-K24Q
https://www.youtube.com/watch?v=mt92slSb-v4
https://www.youtube.com/watch?v=mt92slSb-v4
https://www.youtube.com/watch?v=mt92slSb-v4
https://www.youtube.com/watch?v=OgKueg4qgAo
https://www.youtube.com/watch?v=OgKueg4qgAo
https://www.youtube.com/watch?v=OgKueg4qgAo
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III. Tematikai egység: Kortárs csoportok: együttműködés, konfliktusok, szabályok  
                                     - órakeret: 10 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 
A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb tényezők tudatosítása.  
Annak felismerése, hogy a konfliktusokat csak együttes szándékkal lehet jól megoldani. 
A csoporton belüli konfliktuskezelés néhány technikájának gyakorlati megismertetése. Vélemények ütköztetése. 

Óra-szám  
Tananyag Fogalmak Fejlesztési terület 

Eszközök,  
szemléltetés 

15. Kikhez tartozunk? 
Milyen csoportokhoz 
tartozom? Melyik 
csoportomban érzem a 
legjobban magam, és 
miért? 
A mi csoportunk 
Mi minden kapcsolja 
össze az osztály tagjait?  
Milyen közös 
tevékenységeink, jeleink, 
szokásaink és 
szabályaink vannak? 
Ki találta ki ezeket a 
szabályokat? Melyik 
szabálynak mi a célja? 
Min lehetne változtatni? 

csoport,  
közösség, összetartás, 
beilleszkedés 

Önismeret, kapcsolati 
rendszerek felismerése: 
csoportok azonosítása, 
saját viszonyulás 
feltárása 
Közösségi identitás 
fejlesztése: 
közösségek jellemzőinek 
összegyűjtése 
Szociális tudat 
fejlesztése:  
a társakért vállalt 
felelősség 
megfogalmazása 
 

OFI tk. 48-49. o. 

OFI tk. 50-51. o.  

M tk. 34–35. o. 
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 16. Együttműködés 
Miben kell és miben nem 
szükséges 
együttműködnünk? 
Milyen tulajdonságok 
segítik az 
együttműködést?  
Tudok változtatni a 
gondolkodásomon, ha a 
többiek ötlete jobb? 
Szükségünk van 
vezetőre? Miért? 

beilleszkedés, 
kirekesztés, felelősség, 
érdeklődés, 
tapintat 

Közösségi érzés 
erősítése: 
a közösség szabályainak, 
elvárásainak 
megfogalmazása  
Nézőpontváltás, empátia, 
segítőkészség: 
a közösségbe illeszkedés 
fontosságának 
tudatosítása  
Együttműködési készség, 
önreflexió: 
a csoport 
együttműködésnek 
értékelése 
Közösségi érzés 
erősítése: 
a jó együttműködés 
feltételeinek gyűjtése, 
tudatosítása 

OFI tk. 14-15. o. 

OFI tk. 60-63. o. 

M tk. 36–37. o. 
 
Boldogságóra : 
Megküzdési stratégiák / 
február 
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17. Kommunikáció 

Vannak-e a párbeszédnek 
szabályai? Mi segítheti, és 
mi gátolhatja a 
párbeszédet? Honnan 
tudom, hogy pontosan 
megértettem, amit a másik 
mondani akar? Mi mindent 
kell figyelembe vennem 
ahhoz, hogy a másik 
pontosan megértse, amit 
közölni akarok vele?  
Milyen eszközöket 
használhatunk 
és hogyan a 
kommunikációhoz? 

 

párbeszéd, 
meta-kommunikáció 
mimika, 
testbeszéd, 
értő meghallgatás 

Kommunikáció, 
vitakultúra: 
az egyéni szerepeknek 
megfelelő és a társak 
munkájára vonatkozó 
megnyilatkozások 
gyakorlása 
dramatikus feladatban vita 
gyakorlása 
Érzelmek kifejezése, 
konfliktuskezelés: 
kommunikációs 
viselkedés vizsgálata – pl. 
odafigyelés, kioktatás, 
közbeszólás, stb 

OFI tk. 14-15. o; 18-19. 
o. 

játék:  
M tanári kézikönyv 
 
M tk. 40–41. o. 
 

18. Mindennapi szabályaink  
Kellenek-e szabályok az 
embereknek? Miért? Jó, 
hogy vannak korlátok? 
Milyen szabályokkal 
találkozunk a 
mindennapjainkban? 
Kinek a felelőssége a 
szabályok betartása? 

összetartás, 
beilleszkedés,  
szabály, jog, törvény, 
hiba, jóvátétel, felelősség 

Kommunikáció, vita: 
saját vélemény, javaslat 
melletti érvelés 
Kritikai gondolkodás, 
jobbítási szándék: 
a működés tényezőinek 
vizsgálata, értékelése, 
tervezés 

OFI tk. 58-59. o; 72. o. 

M tk. 42–43. o. 
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19. Mindennapjaink 
Látod a szépet-jót is, 
vagy csak a korlátokat? 
Az örömteli élet 
szabálya: vedd észre a 
szépet, vedd észre a jót! 

 

öröm 
harmónia 
boldogság 
 

A pozitív szemlélet 
erősítése: 
harmónia, pozitív elemek 
keresése saját életünkben 
Önreflexió, tudatosság: 
A rossz lelkiállapotokat 
kiváltó okok tudatosítása  

 

Boldogságóra: Apró 
örömök élvezete / 
március 

20. Közösségi szabályaink  
Mi történik, ha valaki 
véletlenül vagy 
szándékosan kárt okoz a 
csoport többi tagjának?  
Mit fejez ki a büntetés, 
milyen elfogadható és el 
nem fogadható módjai 
vannak a büntetésnek? 

közösség, összetartás, 
beilleszkedés, 
kirekesztés, 
általánosítás, hiba, 
megbocsátás, jóvátétel, 
felelősség 

Közösségi érzés erősítése: 
a közösség szabályainak, 
elvárásainak 
megfogalmazása, a jó 
együttműködés feltételeinek 
gyűjtése, tudatosítása  
Szabálytudat, 
alkalmazkodás: 
a szabályok szervező 
szerepének tudatosítása 
Felelősségtudat, önállóság: 
a szabályszegés és a 
szabályalkotás 
felelősségének felismerése 
Kommunikáció, vitakultúra: 
az egyéni szerepeknek 
megfelelő és a társak 
munkájára vonatkozó 
megnyilatkozások 
gyakorlása 

 

játék:  
M tanári kézikönyv 
 
M tk. 44–45. o.. 
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 21- 
 22. 

Konfliktusok a csoportban 
Milyen problémák és 
milyen  
konfliktusok fordulhatnak 
elő  
a csoportokon belül?  
Hogyan lehet ezeket 
megoldani, és mi történik, 
ha nem sikerül? 
Mi történik, ha valaki 
véletlenül vagy 
szándékosan kárt okoz a 
csoport többi tagjának?  

kirekesztés, 
általánosítás, előítélet, 
hiba, bűn, megbocsátás, 
jóvátétel, felelősség 

Konfliktuskezelés, 
nézőpontváltás: 
a kapcsolatok elemzése, 
mások álláspontjára 
helyezkedés  

Elfogadás, tolerancia, 
önreflexió: 

az új tag befogadását 
segítő és akadályozó 
viselkedések vizsgálata 

OFI tk. 54-55. o. 

OFI tk. 64-65. o. 
feladatai 

játék:  
M tanári kézikönyv 
M tk. 38–39. o. 
 

23. Konfliktus, 
konfliktuskezelés 
Kibékülés, 
kiengesztelődés 
Kinek rossz, ha 
haragszom? 
A harag: méreg 
Hogyan kell 
megbocsátani? 

őszinteség, hazugság, 
konfliktus, harag, 
megbántás, jóvátétel, 
bocsánatkéréskibékülés, 
megbocsátás, 

Önreflexió, elemzés: 
saját konfliktushelyzetek 
elemzése 
Okok és 
következmények 
feltárása, érvelés: 
a konfliktusok 
kialakulásának és 
megoldásának elemzése 
Kommunikáció, 
érdekérvényesítés, 
vitakultúra: 
dramatikus feladatban 
vita gyakorlása 

Boldogságóra: A 
megbocsátás / április 
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24. A harag kifejezésének 
helyes és helytelen 
módjai 
Mi a harag? Rossz 
dolog? Miről tehetünk és 
miről nem? Haraglétra, a 
haragkezelés lépései 

érzelem, 
harag, 
haragkezelés, 
önuralom, 
agresszió 

Kapcsolatok javítása, 
önreflexió: 
kommunikációs stílus és 
hatásának megfigyelése 
Összefüggések keresése: 
tettek és motivációk 
elemzése 
Konfliktuskezelés, 
nézőpontváltás: 
a kapcsolatok elemzése, 
mások álláspontjára 
helyezkedés  
 

szókártyák, 
 Östör király haragja 
vagy: A sas és a Kán 
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 IV. Tematikai egység: Társadalmi együttélés – órakeret: 4 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása és elfogadtatása, a kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való 
megerősítése. A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének felkeltése.  
Érdeklődés felkeltése mások iránt. Vegyék észre a másokkal való azonosságot. Fogadják el a másoktól való különbözőséget. 
Legyenek képesek alkalmazkodni másokhoz, amikor szükség van rá. Az osztályban felmerülő előítéletek és sztereotípiák kezelése. 

 
Óra-szám  

 
Tananyag 

 
Fogalmak 

 

Fejlesztési terület 
Eszközök,  

szemléltetés 

25. 

 

Összetartozunk 
Mi köti össze az együtt 
élőket?  
Milyen népcsoportok, 
jelképek és szokások 
vannak Magyarországon 
a szűkebb 
környezetedben? 

Etnikai közösségek 
Mit tudunk a 
magyarországi kisebbségi 
népcsoportokról?  
Milyen sajátos jelképeik, 
szokásaik, hagyományaik 
és ünnepeik vannak? 
Jó-e, ha egy országban 
többféle nép és többféle 
kultúra él egymás mellett? 
Miért? 

haza, nemzet 
szülőföld 
népcsoport, 
szokás, hagyomány 
népcsoport,  
vallási közösség, 
társadalom, szolidaritás 

 

Kötődés a magyar 
kultúrához: 
ismeretek, tapasztalatok 
felelevenítése 
Fogalmi háló építése: 
a haza, nemzet, szülőföld 
fogalmak jelentésének 
bővítése 
Önismeret, tudatosítás: 
saját kötődés felismerése 
Saját környezet 
megismerése, kötődés a 
szülőföldhöz: 
gyűjtőmunka, alkotó 
feladat kapcsán 
saját/magyar lakóhely, 
kultúra bemutatása 
 

OFI tk. 44-45. o. 

M tk. 46–47. o. 
 
M tk. 48–49. o. 
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26. Sztereotípiák, ítéletek, 
előítéletek 

 

különbség, hasonlóság, 
megismerés, idegen, 
kirekesztés, elfogadás, 
zaklatás,  

gúnyolás, áldozat, 
aranyszabály 

Tolerancia, sokszínűség 
elfogadása, 
nézőpontváltás, empátia: 
szöveg alapján 
kapcsolatok, kultúrák 
találkozásának 
elemzése, képek és 
ismeretek alapján 
kultúrák együttélésének 
vizsgálata 
Önismeret, önreflexió: 
saját ítéleteknek a 
vizsgálata 
Nézőpontváltás, empátia: 
az elutasított, kizárt 
személy helyzetének 
megértése 
Önmagunk védelme, 
másokért kiállás,tisztelet, 
empátia: 
egy internetes zaklatás 
elemzése, megítélése 
eset alapján  

 



 

125 
 

 

 27- 

 28. 

Társadalmi 
egyenlőtlenségek 
Kire mondhatjuk, hogy 
gazdag, illetve szegény? 
Minek alapján? Miért 
alakulnak ki vagyoni 
különbségek az emberek 
között? Kell-e a 
gazdagoknak segíteniük a 
szegényeket? Mikor jogos 
valakit kedvezményben 
részesíteni?  

szegénység, 
gazdagság, 
vagyon, kereset, segély, 
munkanélküli-ség, 
esélyegyenlő-ség 
 

Empátia, felelősségérzet, 
segítőkészség: 
mások szükségleteinek 
felismerése, társak 
segítése 
Elfogadás, tolerancia: 
a másik személy 
megítélésében ne a 
külsőségek vagy a 
sztereotípiák jelenjenek 
meg 
Felelősség- és 
igazságérzet: 
az anyagi különbségekből 
következő eltérő 
lehetőségek vizsgálata 
Szolidaritás, segítség: 
a szegények segítésének 
lehetőségei, az adás jó 
érzésének felismerése  
 

Képek a világ 
különböző részein élő 
szegényekről 
- internet, képkereső 
OFI tk.6. 22-23. o. 
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V. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai – órakeret: 4 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és mi magunk is 
szerepet játszhatunk a természet károsításában vagy védelmében.  
A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásainak felismertetése. 
Vegyék észre a nélkülözhetetlen és a nélkülözhető dolgokat maguk körül.  
Ismerjék meg a megújuló és a nem megújuló energiaforrások közötti különbséget. 
A média viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosítása. 

Óra-szám  
Tananyag Fogalmak Fejlesztési terület 

Eszközök,  
szemléltetés 

29. Kíváncsiság és megismerés 
Kíváncsinak tartod magad? 
Miért jó, ha kíváncsiak 
vagyunk?  
Mire lehetünk kíváncsiak? 
Hogyan segíti a kíváncsiság a 
megismerést? 
Miért van annyi reklám a 
tévében és az interneten? 
Milyen eszközökkel próbálnak 
meg befolyásolni minket a 
reklámok? Miért és hogyan 
hatnak ránk a televíziós 
filmsorozatok? Hogyan 
alakítják a reklámok és a 
tévésorozatok a 
választásaimat és a 

véleményemet? 

kíváncsiság,  
érdeklődés, 
megfontoltság 
reklám 
befolyásolás 

Önismeret, érdeklődés, 
tudásvágy: 
megismerkedés a világ 
jelenségeinek kutatásával, 
saját érdeklődés feltárása 
Kritikai gondolkodás: 
a felfedezések hasznának, 
jelentőségének értékelése 
Közösségi tudat: 
a tudományos 
eredmények 
jelentőségének felmérése 
az emberiség 
szempontjából 
 

OFI tk.6. 32-33. o.; 46-
47. o. 
 
M tk. 58–59. o. 
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30. 

 

Az ember és a technika 
Szükség van a technikai 
fejlődésre? Miért?  
Hogyan fejlődnek az 
ember által használt 
eszközök? Hogyan segítik 
a technikai eszközök az 
embert? Hogyan 
befolyásolja a technika 
fejlődése az ember életét?  
Mik az előnyei, mik a 
hátrányai 
és mik a veszélyei? 
Milyen szerepe van a 
kapcsolat ápolásában a 
személyes 
találkozásoknak, a 
telefonnak, az internetnek 
és a közös 
programoknak? Lehet-e 
függővé válni egy 
technikai eszköztől? 

technika 
média 
fogyasztás, technikai 
eszköz, 
a választás felelőssége, 
gondosság 

 

Felelősségtudat, 
környezettudatosság: 
az emberi tevékenység 
hatásának, 
következményeinek 
megfogalmazása 
Önismeret, tudatos 
életmód: 
az egyén lehetőségeinek 
megfogalmazása 
Önreflexió, tudatos 
életmód: 
saját médiafogyasztási 
szokások és azok mögötti 
késztetések feltárása 
Megfontoltság, 
tudatosság: 
a média hasznosságának 
és veszélyeinek (káros 
tartalmak, függősség) 
megismerése 

 

játék:  
OFI tk. 73. o. 

M tanári kézikönyv 
M tk. 56–57. o 
M tk. 62–63. o. 
 

http://www.kamaszpana
sz.hu/tesztek/194 

 

 

 

 

 

http://www.kamaszpanasz.hu/tesztek/194
http://www.kamaszpanasz.hu/tesztek/194
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31. Fejlődés és szükségletek 
Hogyan változtak testi, 
(lelki, szellemi) 
tulajdonságaim az évek 
során?  
Mire van szükség ahhoz, 
hogy a testem jól 
fejlődjön? Hogyan 
védhető meg az 
egészség? Én 
egészségesen élek?  
Egészséges életrend 
Melyek az ember 
legfontosabb fizikai 
szükségletei? Mi kell a 
lelkem és az értelmem 
fejlődéséhez?  

 

testi tulajdonság, lelki 
tulajdonság, szellemi 
képesség, szükséglet, 
fejlődés 

Okok és 
következmények 
feltárása: 
az egészséges és beteg 
állapot feltételei, okai, az 
életmód hatása a testi és 
lelki állapotra 
Önreflexió: 
saját életmód vizsgálata 
Felelősségre nevelés: 
a saját életmód 
javításának lehetőségei 

 

OFI tk. 30-31. o. 

M tk. 14-15. o. 
 

Boldogságóra: Örömteli 
mozgás / május 
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32. 

 

Az ember felelőssége 
Milyen következményei 
vannak a víz-, a levegő-, a 
talajszennyezésnek, a 
növényzet károsításának, 
az állatokkal való rossz 
bánásmódnak?  
Hogyan tud az ember 
vigyázni a vízre, a 
levegőre, a talajra, a 
növényekre és az 
állatokra? 
Energiatakarékosság. 

Az ökológiai lábnyom 
Milyen kapcsolatban áll 
egymással az ember és a 
természet?  
Mit tehetek a saját 
ökológiai 
lábnyomom csökkentése 
érdekében? 

fogyasztás,  
felelősség,  
összhang, 
megfontoltság 
az ökológiai lábnyom,  
a választás felelőssége 
 

 Felelősségtudat, 
környezettudatosság: 
az emberi tevékenység 
hatásának, 
következményeinek 
megfogalmazása 
Céltudatosság, okok és 
következmények feltárása, 
kreativitás: 
tervek készítése a 
problémák megoldására 
Önismeret, tudatos 
életmód: 
az egyén lehetőségeinek 
megfogalmazása 

Kutatás, digitális 
kompetencia: 

adatok, táblázatok 
értelmezése, 
információkeresés az 
interneten, 

M tk. 60–61. o. 
M tk. 64–65. o. 
Ökológiai társasjáték:  
Dönts magad! 

http://www.kothalo.hu/la
bnyom/ 

http://www.kamaszpana
sz.hu/tesztek/53 

http://www.kamaszpana
sz.hu/tesztek/41 

 

http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.kothalo.hu/labnyom/
http://www.kamaszpanasz.hu/tesztek/53
http://www.kamaszpanasz.hu/tesztek/53
http://www.kamaszpanasz.hu/tesztek/41
http://www.kamaszpanasz.hu/tesztek/41
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VI. Tematikai egység: A mindenséget  kutató ember – órakeret: 4 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: 

A világ megismerésének, megközelítésének módjai. A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, 
különféle forrásokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és rendszereztetése. 
Ismerjenek meg többféle művészeti ágat. Nézzenek utána magyar művészeknek.  
Gondolkodjanak el a tudósok felelősségén. Ismerjenek meg híres magyar tudósokat.  
Legyenek képesek tisztelni, ha valaki másként gondolkodik, mint ők.  
Vegyék észre, hogy az emberek közötti békesség lehetséges akkor is, ha nem mindenben értünk egyet. 

Óra-szám  
Tananyag Fogalmak Fejlesztési terület 

Eszközök,  
szemléltetés 

 33. 
 

A világ és az ember 
Miért foglalkoztatja az 
embert a világ 
megismerése? Mennyire 
lehet megismerni a 
világot? Milyen módokon 
lehet megismer-ni a 
világot? Én milyen 
kérdéseket tennék fel a 
világról? 
Mit csinálnak a tudósok?  
Híres magyar tudósok 

tudomány, tudományos 
megismerés, 
érdeklődés 

Önismeret, érdeklődés, 
tudásvágy: 
megismerkedés a világ 
jelenségeinek kutatásával, 
saját érdeklődés feltárása 
Kritikai gondolkodás: 
a tudományos 
eredmények 
jelentőségének értékelése 
Felelősségérzet, etikus 
gondolkodás: 
a tudományos kutatás 
erkölcsi kérdéseinek 
felvetése 

M tk. 68–97. o. 
OFI tk.6. 36-37. o.  
OFI tk. 6. 62-63. 
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 34. Mit csinálnak a 
művészek? 
Hogyan lesz valakiből 
művész? Lakóhelyükön 
élnek-e művészek? 
Mivel foglalkoznak? Mit 
csinálnak a művészek? 
Miért fontos számukra az, 
amit tesznek? Milyen 
eszközökkel fejezik ki 
érzéseiket és 
gondolataikat? Bárkiből 
lehet művész? 

művészet, 
művészi alkotás, 
világkép, világnézet 

Önismeret, érdeklődés, 
alkotóvágy: 
megismerkedés a világ 
jelenségeinek kifejezési 
módjaival, saját 
érdeklődés feltárása 
Önreflexió, önkifejezés: 
a művészetről, 
befogadásról vallott 
nézetek megfogalmazása, 
attitűd feltárása 

 

M tk. 66–67. o. 
 

  35. A vallás mint lelki jelenség 
Miért gondolja az 
emberek jelentős része, 
hogy létezik egy embernél 
hatalmasabb erő is a 
világban? Milyen 
elképzelések alakultak ki 
különböző kultúrákban 
erről az erőről?  
Hogyan próbálnak az 
emberek kapcsolatba 
lépni a természetfeletti 
világgal, és miért fontos 
ez nekik?  

vallás,  
vallási jelkép, 
elfogadás, 
békesség 

Önismeret, pozitív 
szemlélet: 
saját hit, életvezetési elvek 
megfogalmazása, negatív 
látásmód tudatosítása 
Tisztelet, tolerancia: 
mások hitének tiszteletben 
tartása, a vélemények 
kifejtésének kulturált 
módja 

 

M tk. 70–71. o. 
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36. Évzáró – Mit mutat év 
végén a tükör? 
Milyen témákkal 
foglalkoztunk az idei 
erkölcstanórákon?  
Melyik téma állt közelebb 
hozzám? 
Milyen területekről tudtam 
meg többet, miben 
változott a véleményem? 

önismeret, rokonszenv, 
megértés, 
elfogadás 

Kritikai gondolkodás 
Együttműködés, 
kommunikáció 
Önismeret, önreflexió 
Értékelés, önértékelés 

OFI tk. 68-69. o.  

M tanári kézikönyv 
M tk. 74–75. o. 
Boldogságóra: 
Fenntartható boldogság 
/ június 
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Források:  
 
HELYI TANTERV GYENGÉNLÁTÓ, ALIGLÁTÓ TANULÓK SZÁMÁRA, 2013. ERKÖLCSTAN 5-8. ÉVFOLYAM  

NAT, 2012. 

Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára, 2013.  

110/2012. (VI.4.) Kormányrendelet  / „A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei” 

Erkölcstan tankönyv, munkafüzet, tanári kézikönyv 5. évfolyam / MOZAIK Kiadó, Bp. 2013. 

Tanmenet MOZAIK Erkölcstan 5. évfolyam 

OFI Kísérleti tankönyv 1. Kiadás 2015. 

OFI újgenerációs tankönyv, 2016 (OFIÚG): file:///E:/FI-504020501_1_Erkolcstan_5_TK_NKP.pdf 

„Rugalmas tanmenet” az új tankönyvhöz: https://player.nkp.hu/play/166135/false/undefined 

„Boldogságórák” program: http://boldogsagora.hu/tajekoztato/ 

file:///E:/FI-504020501_1_Erkolcstan_5_TK_NKP.pdf
https://player.nkp.hu/play/166135/false/undefined
http://boldogsagora.hu/tajekoztato/
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Hálafa – 2016 szeptember 
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Hálakert – 2017 szeptember 
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Optimizmus – 2016 október 
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Optimizmus – 2017 október 
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Állati erősségek – 2017 november 
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Céltábla - 2018 január 
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Megküzdés szivárványa – 2017 február 
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Megküzdés hegyei – 2018 február 
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Apró örömök – 2017 március 
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Apró örömök – 2017 március 
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Megbocsátás ereje – 2017 április 

 


