
Légy jelen az életedben!

Néhány hete jelent meg 
állandó szerzőnk, Bács
kai Júlia pszichológus 
Magánélettan című tan
könyvének második ré
sze. Osztályfőnöki órák
ra, baráti diákközössé
geknek, klubokba és 
egyéni olvasásra is

ajánlható. A könyv gon
dolatok, gyakorlatok,

idézetek rendszerbe 
szedett gyűjteménye, 
amely segít eligazodni, 
létezni a családi, a ba
ráti, a szerelmi és az 
önmagunkkal kialakí
tott kapcsolatok erde
jében. Élni tanít. De le
het-e élni tanítani?

N em  lehet, kell! Jönnek  hozzám  a p ác i
ensek, akik  a családban  és az iskolában 
nem  tanu lták  m eg a 
kapcso la taikat gondoz
ni, nem  tanultak  m eg 
szakítani, e lváln i, ú jra
kezdeni. N em  tudják

m agukat beleéln i a velük együtt lakó 
em ber helyzetébe sem , és ettől m inden 

ki szenved. A  nő nem  
tud ja  elfogadni, hogy  a 
férjének  is igaza lehet, 
a férfi pedig  nem  érti, 
hogy m ilyen károkat

Az emberek 
többsége nem tudja, 

hogy a boldog 
élethez a kis örömök 

sora vezet.



LÉGY JELEN AZ ÉLETEDBEN!

okoz a kapcso la tukban , 
önző  a szexben.

Persze az életre  engem  
Iáim  tan íto ttak  m eg, h a 
nem  az ifjúsági k lubok, 
m eg a szerelm eim , a  b a 
ráta im . D e h iszek  az isko
lában, am ely  az életre  is 
tanít. Tanít, ha a tan ítás 
szem ély tő l indul, és sze 
m élyhez érkezik . H a a ta 
n ár egyén iség  lehe t és 
m ondandó ján  átsü t a sze 
m ély isége. H a a gyerek  
nem csak  egy d iák , h a 
nem  egy fe jlődésben  
lévő, de egyed i je lle m 
m el, képességgel és á l
m okkal rende lkező  e m 
ber.

Döntsd el:
az vagy,

aki sodródik a vízen 
egy csónakban,vagy 
az, aki megragadja 

az evezőket!

A M agánélettan  önm a
gában nem  tanít. K ell 
hozzá egy  tanár vagy egy 
szülő, aki érti, m it akarok  
elm ondani L ázár E rv in 
nel vagy  T hom as M an 
nái, és kell hozzá egy fia 
tal, ak it érdekel a v ilág , s 
a v ilágban  önm aga. A ki 
nem  ad ja fel a lényét csak  
azért, hogy a több iek  b e
fogadják.

A  M agánélettan  első  ré
sze arról szól, hogy hon 
nan  jö ttem . A  m ásodik , 
hogy hova akarok eljutni.

ha durva és M indkét könyv négy-négy  fejezete 
négy  m ondatban  is m egfogalm azható , 

sem  az isko- K apcso la t a szülőkkel: ők  és én  -  az
vagyok, akit e lenged 
hetsz. K apcso la t a bará
tokkal, testvérekkel: ti és 
én -  az vagyok , aki e lfo 
gad m ásokat. K apcso la t a 
szerelm ekkel: te és én -  
az vagyok, ak it szeretek. 
K apcso la t önm agám m al: 
én és én -  az vagyok , ak i
vé lehetek.

Én gyakorla tilag  m in
dig jó l érzem  m agam . A z
zal ta lálkozom , akit sze- 

Egy nő két arca retek , és azt csinálok,
am it szeretek. H a m oso 
gatni kell, e lh ite tem  m a
gam m al, hogy abban  is

A boldog élethez 
három dolog kell:

őszinteség,
öröm

és önbizalom.

van valam i jó . H a a lába
m at m űtik , akkor is ébren 
akarok  lenni, je len  akarok 
lenni, érdekel, hogyan 
tö rténik . Jelen  akarok 
lenni az életem ben. 
E gyetlen  rossz tö rtén t v e
lem , am i ellen  nem  tudok 
m it tenni, am it tűrnöm  
kell: m eghalt az apám . 
D e m ivel im ádtam , m ég 
m indig  sokkal inkább  itt 
van, m in t az az apa, aki 
él, de nem  olyan a gyere
kével, m in t az enyém  
volt.
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„Egy nőt vettem el és egy tizenkét évfolyamos iskolával 
kellett együtt élnem"

H a z a v i s z e m  a z  i s k o l á t
ÍRTA: BÁCSKAI JÚLIA PSZICHOLÓGUS

A kívülállók szerint laza dolog a tanár
ság, m ég ha napi hatszor-hétszer negy
venöt perc kemény munka is vár a peda
gógusra. Vajon ki mennyire veszi a szí
vére az iskolát?
Riportalanyaim hozzáállását, érzékeny
ségét négy típusba soroltam aszerint, 
hogy mennyit visznek haza az iskolából, 
milyen nehéz puttonyt cipelnek. Érde
mes néha belegondolni, hogy a tanárok 
családtagjai hogyan viselik, valahány
szor rájuk ömlik az egész iskola?

Józan ésszel

Ildi: Ez a második tanév az életemben. A fő
iskola után egy külterületi általános iskolába 
kerültem. Jól érzem magam, persze néha el
fáradok. Hogy mit viszek haza? Elmesélem a 
férjemnek a napi eseményeket, de aztán őt 
faggatom, hogy mi volt a munkahelyén, ta
karítok, főzök, kikapcsolom magam.

Barbara: Hazaérve elmesélem a történte
ket az élettársamnak; már amikor otthon ta
lálom. Leginkább csak este jön haza, addig
ra én el is felejtem a napom első felét. Lejá
rok a fodrászatba manikűrözni, ez a másod
állásom. Építkezünk. „Kell ennél több, nem 
mond ez eleget?” Nekem az iskola munka
hely, ha eljövök, becsukom az ajtót.

Laci: Már tizenkét éve tanítok. Megszok
tam. A kollégák elég sokat lelkiznek az is-
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kola ügyei miatt, én kidolgoztam egy védő
pajzsot magam köré, hogy ne idegeskedjek 
hiába. Leszoktam a dohányzásról, vegetáriá
nus lettem, mindezt azért is, mert volt egy ki
sebb szívrohamom pár éve. Az az iskola még 
nem született meg, ami nekem megfizetné, 
hogy még izgassam is magam miatta!

A józan ésszel tanítók őrzik a m agánéle
tüket, egészségüket. A családtagjaikat 
ritkán avatják be az iskolai ügyekbe. A 
kollégák néha rossz szemmel nézik őket 
a józanságukért. Vagy csak irigyen?

Dobogó szívvel

Zsuzsa: A férjem és a gyerekek szinte min
den tanítványomat ismerik. Az elbeszélése
imből, a nekem írott leveleikből, az iskola
újságból, a közös fotókról. Ha kirándulunk, 
velem jönnek a gyerekeim is, a tanítványok 
látják, hogy a sajátjaimmal is szigorú va
gyok a fontos dolgokban. Hát igen, néha 
nem ju t idő az estéből más élményekre, 
annyi mondanivalóm van.

János: Olyan nagy élmény, amikor a gye
rek végre jól szólaltatja meg azt a hegedűt! 
Sokat szórakozom velük, kitalálok min
dent, hogy kedvük legyen zeneórára járni. 
De leginkább magamért, hogy kedvem le
gyen tanítani. Csak sajnálni tudom azokat, 
akik olyan munkával töltik el az életüket, 
amiben nem érzik jól magukat. Otthon azért
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átváltok. Bár álmomban állítólag sokat he
gedülök és tanítok... Hangosan mondoga
tom, hogy hamis volt fiam...

Márta: Akkor van értelme ennek az egész
nek, ha tudják is, amit megtanítottam, ha 
aranyosak, kedvesek és egymással is kultu
ráltan viselkednek a gyerekek. A mi mun
kánkban kevés a külső értékelés, pedig na
gyon igényelnénk. De napi visszajelzés jön 
a gyerekektől.

Dobogó szívvel tanítanak az érzéke
nyek, a hivatásból tanító pedagógusok. 
Hazaviszik az iskolából mindazt, ami 
körülöttük, miattuk történik. Harmoni
kus családi élet m ellett talán ez az 
arany középút.

üldöznének vagy ilyesmi, de még azért is 
sírok, amikor másokat bántanak. Talán 
most edzettebb leszek, megtanultam rea
gálni és próbálok gyorsabban megemészte
ni mindent.

Katalin: A családom? Már inkább nem is 
mesélek nekik! Csak magamba fojtom a 
sértődéseimet, a kudarcaimat és a sikerei
met is. Látom, hogy a férjemnek is megvan 
a maga baja, otthon már csak újságot olvas
ni és tévézni akar, nem terhelem az iskolai 
dolgokkal. De mégis hazahozok egy jó 
nagy zsákkal naponta. így aztán éjszaka fel
ébredek, órákig nem alszom, gondolko
dom. Hétvégén és a szünetekben is javítom 
a dolgozatokat, készülök az óráimra. De a

Nehéz lélekkel

Judit: Sokat cipelek haza. Feliz
gatnak a gyerekek szavai, fáj, ha 
valamelyik udvariatlan; zavar, ha 
hetekig nem tudom megmozdítani 
az agyát, kudarcnak élem át, ha 
unottak vagy ha egyesre írják a 
dolgozatokat. Mindig magamban 
keresem a hibát, órákig rágódom a 
napi dolgokon. Másnap persze már 
eleve összeugró gyomorral me
gyek be az iskolába. Jó lenne töb
bet pihenni, főleg az agyamat ki
kapcsolni.

Anikó: Tudom, hogy túlzottan a 
lelkemre veszem az iskola minden 
rezdülését, de ilyen vagyok, min
dig is ilyen voltam. A férjem ezért 
is vált el tőlem, képes volt a bírósá
gon ezt mondani; egy nőt vettem el 
és egy egész tizenkét évfolyamos 
iskolával kellett együtt élnem! A 
gyerekek teljesítménye is szemé
lyes ügyem, a viselkedésük is, de 
leginkább a kollegák megjegyzése
ire vagyok érzékeny. Nem mintha
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lelki terhet az jelenti, hogy diszkriminálnak 
az iskolában: aki nyalizik, az előbbre jut, sa
többi. Mondják, hogy máshol is ez van.

Nehéz lélekkel tanítani nem jó érzés. A 
környezetre is átsugározza a feszültsé
get, aki folyton ebben él. Mielőtt valódi 
gyomorfekély lenne belőle, érdemes el
határozni: nem mindenért te felelsz. N e
ked is jár a szabad idő, szabadság az is
kolától.

Borzolt idegekkel

Hanna: Soha nem érem utol magam. Hiába 
tanítok hosszú évek óta, úgy érzem, nem va
gyok elég, szeretném a diákokat beavatni, lel
kesíteni, de megvisel a közönyük, az ellenállá
suk, a lustaságuk. Csak kapni akarnak, adni, 
tanulni, dogozni nem. Mintha évről évre nehe
zebb lenne, más kollegák is ezt mondják. Én 
erre úgy reagálok, hogy még jobban készülök, 
utána olvasok annak is, amit jól tudok, lépést 
tartok a szakirodalommal, készítgetem velük 
az érettségi tételeket már másodikban. Nincs 
olyan hétvége vagy hosszabb szünet, amikor 
ne vinnék haza munkát, még a Balaton köze
pén is az iskolai feladatok járnak az eszemben. 
Ha egyáltalán van nekem eszem...

Zoltán: Mindig akad újabb munka, amivel 
megtalálnak. Tudják, hogy szükségem van a 
pénzre és elvállalom az extra feladatokat is. 
Ebből adódik aztán, hogy nem sok időm van 
magamra. Mert felvételiztetés, ügyeletek, 
bálok, ünnepségek, értekezletek, ezer és egy 
program van, amihez képest a tanítást kiráz
hatjuk a kisujjunkból. Én azt se tudom ki
rázni, túl lelkiismeretesen végzem a dol
gom. Észrevettem magamon, hogy hétvé
gén csak az alkohol tudja kioldani belőlem a 
stresszt.

Noémi: Kisegítő iskolában tanítok, sérült 
gyerekeket. Nem is annyira az agyuk vagy a 
képességeik sérültek, inkább a lelkűk. 
Annyira sajnálom őket, szeretnék mindegyi
ken segíteni, jobb életet adni nekik. Szere
tem őket és iskolán kívül is sokat foglalko
zom velük. Túl sokat.

Vajon ki bírja tonnaszám hazavinni a 
feladatokat? Meddig lehet borzolni az 
idegeket? Meg kell értenünk, hogy egyet
len gyereket sem lehet örökbe fogadni, 
és hogy másnap jobb tanár, aki előző  
nap önmagával is törődni tud. Próbálj 
néha nem et mondani! Jó ember lehetsz 
úgy is.
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