
�2 Stressz és iskola

Rostás Rita

Stressz	és	iskola

Konferencia	a	Parlamentben

Áradnak felénk az erőszakról szóló hírek, egyre gyakrabban kerülnek napvilágra 
olyan esetek, amelyekben az agresszív megnyilvánulások iskoláskorú „elkövetők-
höz”, iskolai helyszínekhez kötődnek. Az országos és helyi szervezetek egyaránt 
érzik, tenni kell valamit. Az Iskola Biztonságáért Bizottság egy év alatt több 
mint 150 csatlakozó intézménnyel meghirdette az Erőszakmentes iskola mozgal-
mat. A váci iskolavárosban az Egészséges Ifjúságért Alapítvány immár 15 évvel 
ezelőtt a kortárssegítés megindításában látott lehetőséget a diákság mentális 
egészségének javítására. A program egyik állomásaként került sor az Országház-
ban 2010 tavaszán a Stressz és iskola címmel rendezett nyílt napra. 

A plenáris előadásokat a szakma közismert tanáralakjai tartották. Czeizel Endre orvos-ge-
netikus, Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány elnöke A tizenévesek egészségvédelme című 
előadásában kiemelte, hogy az utóbbi időben megváltozott a család felépítése. A korábban 
három generáció együttélésén alapuló nagycsaládokat, amelyekben az anyák termékeny 
időszakukban nemritkán tizenegyszer is szültek, felváltotta a nukleáris család. Ma átlago-
san 1,3 gyerek van egy-egy családban, a gyerekek 54 százaléka egyke. Ez a tényező hátrá-
nyos a szocializáció szempontjából, a testvérkapcsolatok hiányában nincs kivel megbeszél-
ni a gyermeklét nagy kérdéseit, nincs alkalom a testvéri veszekedések közben az egyenrangú 
konfliktuskezelés elfogadható módjának begyakorlására. Az otthoni féltés, illetve a társas 
helyzetek keltette bizonytalanság hozzájárul a stresszbetegségek, lelki sérülések nagyobb 
arányú megjelenéséhez, gyakoribb a gyomorfekély, a magas vérnyomás, a fiatalkori depres-
szió. Hiába irányul fokozottabb figyelem a család szeme fényére, a fiúkat mind a mai napig 
„elfelejtik” felvilágosítani a szüleik, így néhányukat felkészületlenül éri a pubertás kezdetét 
jelző éjszaki pollúció. Czeizel professzor beszámolt olyan esetről, amelyben a tizenéves azért 
kereste fel a rendelőt, mert úgy hitte, ágybavizelő lett. 

Az egykék önállósulási törekvése is több harccal jár a családban, s ez is hozzájárul ah-
hoz, hogy több kamasz ellenállóvá, dacossá válik, s a kortárscsoportokban a stresszoldás 
nemkívánatos eszközeivel, a drogok különféle fajtáival, dohányzással, alkohollal kezdenek 
el élni. Ebben szerepe van a médiának is, amelynek hírközlő és szórakoztató funkciója 
felértékelődött, celebsztárok váltak követendő mintává, s a tanítás, ismeretterjesztés 
háttérbe szorult. Czeizel Endre megemlítette azt is, hogy bár a Nemzeti alaptantervben 
megjelenik a családi életre nevelés, az iskolák gyakran nem töltik meg valódi tartalom-
mal azt. 
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Ranschburg Jenő pszichológusprofesszor, az Országos Gyermekvédő Liga tiszteletbeli 
elnöke az iskolai agresszióról beszélt. Csoportosításában háromféle agressziót különböz-
tetett meg. Természetesnek, kivédhetetlennek tartja a vetélkedő, rangsorképző agressziót, 
amely a 10–13 éves gyerekek birkózásaiban, sportversenyekben játszik szerepet. A csaták 
szimbolikussá is tehetők, de az egymás közti rivalizálások tettleges formát is ölthetnek. 
Megjelenhetnek az erőfitogtató ütközések, amelyekre jellemző, hogy megközelítően azonos 
fizikai erejű gyermekek fordulnak egymással szembe, „face to face” harcolnak, ha a szó 
szoros vagy átvitt értelmében sérül a három lépés távolság. Tulajdonképpen előnyösebb 
lenne, ha mi, nevelők nem szembesítenénk naponta a gyerekeket a köztük lévő fizikai külön-
bségekkel. Elkerülhető lenne például a magasság alapján képzett tornasor, ne kelljen mindig 
ugyanannak a gyereknek hátulról felnéznie a nagyokra, ne ő legyen mindig a lenézett.

Az élet velejárói tehát az efféle a csatározások. A gond nem azokkal van, akik ezekben 
részt vesznek, ők a legkevésbé problematikusak. Azokra kell odafigyelnünk, akik félrehúzód-
nak, kivonják magukat az ilyen helyzetekből, közülük választ ugyanis áldozatot a kötekedő 
agresszor. Az agresszió gyakorta válaszreakció (reaktív agresszió). A tanulók kedvelt érvelése, 
hogy a másik kezdte, s a szülők is elfogadhatónak tartják, ha gyerekeik nem hagyják, megvé-
dik magukat. De megfigyelhető, hogy a gyerekek egy része nemtől függetlenül nem tud 
különbséget tenni a tényleges, szándékos bántás és a véletlen cselekmények között. Ők 
mogorvák, a világot fenyegetőnek érzik, állandóan támadást tételeznek fel, s válaszul ne-
kimennek mérettől függetlenül bárkinek. Van esélyük rá, hogy kötekedővé váljanak, akik 
aztán kifejezetten keresik az áldozatukat, és szívtelenül, hónapokon keresztül cikizik, 
kínozzák az önmagukat megvédeni képteleneket. Örömüket lelik abban, hogy rászállnak a – 
többnyire valamilyen stigmával rendelkező – bátortalanra, sütkéreznek a népszerűségben, 
melyet az erőszakkal kivívott hatalmuk által megkapnak a csoport tagjaitól, élvezik, 
hogy a figyelem középpontjába kerülnek. Nem érzik át a másik helyzetét, nem szégyenkeznek 
magatartásuk miatt, kifejezett büszkeséggel tölti el őket, ha a mobiltelefonok felvevő funk-
ciója segítségével újra átélhetik a történteket, többször, többen ismerkedhetnek tetteikkel. 
S az áldozat valóban védtelen. Nincs kihez fordulnia. Szüleinek hiába panaszkodik, a kezük-
ben nincs igazán eszköz a helyzet javításához. A pedagógusok gyakran összetévesztik a jogos 
panaszt az árulkodással, és vagy mindkét gyermek védelmére kelnek, vagy leintik a hozzájuk 
fordulót. A gyermek pedig tűr és szenved, nő benne a feszültség, amely végül kirobbanhat 
belőle. Meggondolatlanul tör, zúz, rombol. Ranschburg Jenő szerint a közelmúlt fegyveres 
diáktámadásai erről a tőről, a gyengeségből eredő kegyetlenségből fakadtak. 

A stressz fogalmát a konfliktus kérdésköréhez hasonlította az azóta elhunyt Popper 
Péter pszichológus, író, egyetemi tanár. Azt fejtegette, elvárható-e a stresszmentes iskola 
egy stresszes társadalomban. Mintha mindkettő esetében a hiányukat tartanánk az elérendő, 
ideális állapotnak. Pedig ha úgy fogalmaznánk, környezetünk tagjaitól nem tényleges, csak 
megjátszott tiszteletet várunk el, a gondolataikat nyugodtan rejtsék véka alá, feltehetőleg 
többen tiltakoznának. Aki mindig, minden helyzetben alkalmazkodik, az jellemtelen, kara-
kterdeficites. A konfliktusokon túl új lehetőségek nyílnak meg, ez a fejlődés útja. Nem az-
zal van a baj, ha összeütközésbe kerülünk másokkal, hanem azzal, ha nincs működőképes 
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megoldási stratégiánk, ha ezerszer lépünk bele ugyanúgy, ugyanabba a helyzetbe. Stressz 
nélkül nincs élet, a stressz pozitív formája az eustressz, amely közben kihívást élünk meg, 
amely fokozza teljesítőképességünket. A félelem, a szorongás a distressz, vagyis a károsító, 
bénító, debilizáló feszültség keletkezéséhez járul hozzá. A túlhangsúlyozott, túl korai telje-
sítményfelmérések is gyakran ezt váltják ki. 

Mit akarunk a gyerekektől? Ezzel a kérdéssel indította Vekerdy Tamás pszichológus (a 
Waldorf-tanárképzés szervezője és vezetője) az előadását: Leginkább azt, hogy olyanok 
legyenek, amilyennek mi mondjuk, és ha nem, hát frusztráljuk őket. Keressük, hogy miben 
rosszak, s ha megtaláltuk, korrepetáljuk őket, korrigáljuk a hibát. Mennyivel jobb helyzetben 
lennének, ha azt várnánk el tőlük, hogy legyenek olyanok, amilyenek. Vegyük észre azt, 
amiben jók, adjunk lehetőséget, hogy megmutathassák, miben rejlik erősségük. Hajlamo-
sak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az intelligenciának is több összetevője van, s szinte 
csak az értelmi képességek alapján osztályozzuk a gyerekeket. Vekerdy Tamás kitért arra, 
hogy egyes helyeken hatodikig osztályozás nélkül is tanítanak. Az elsős gyerekek önma-
gukat, majd az alsósok egymást, s ötödiktől már a tanáraikat is értékelik a diákok. Az osz-
tályozás minősít, a gyenge jegy az ellenállást, a dacot fokozza. A szöveges értékelés ezzel 
szemben segítség lehet: megfogalmazza, hogy miben jó a gyerek, és miben kell fejlődnie. 
Kiemelte, hogy a művészeti nevelésnek, a dráma- és az élménypedagógiának sokkal nagyobb 
teret kellene kapnia a hazai oktatásban. A munkahelyi beválásokban az iskolai eredmények 
csak 18 százaléknyit határoznak meg, ennél jóval meghatározóbb az EQ, vagyis az érzelmi 
intelligencia, amelynek kibontakoztatásához a művészeteken, a játékos elemeken keresztül 
vezet az út. 

A délutáni plenáris workshopot dr. Beer Miklós váci megyéspüspök nyitotta meg, aki 
egykoron maga is váci középiskolás volt, s sokat tett azért, hogy a zsámbéki épület meg-
sérülése után az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vácra költözzön, s ezen a helyszínen 
megkezdődhessen a felső szintű képzés. A kortársközösségek kapcsán a cserkésztörténe-
tekre emlékezett. 

Ritter Ildikó, a stresszmentes iskolákért program kutatásvezetője a délutáni blokk 
moderátoraként bemutatta, hogyan lehet egy-egy bátorító, mosolygós megjegyzés-
sel oldani a stresszt a korántsem gyakorlott felszólalókban. Ebben a szakaszban ugya-
nis a diákoké volt a főszerep. Három városból érkeztek a kortárssegítők, hogy elmondják, 
miként látják az iskola és a stressz kapcsolatát. 

Többen is beszámoltak a kortárssegítésben átélt pozitív tapasztalataikról. A váci középis-
kolások közül Bartos Bianka csoportosította a szülők által elkövethető hibákat. Megemlítette 
például a saját ambícióikat a gyerekükkel megvalósítani szándékozó szülőket és azokat, akik 
szélsőségesen megengedően vagy éppen tiltó módon viszonyulnak gyermekük kéréseihez. 
Náday Eszterhez hasonlóan ő is összegyűjtötte az iskolai feszültségforrásokat. Mindketten 
kiemelték az iskolások magas óraszámából, különóráikból adódó túlterheltségét, a jó tan-
ulók életét nehezítő versenyistálló-szellemet. Míg Bartos Bianka azt hangsúlyozta, mennyire 
fontos az a biztonság, nyugalom, amelyet a kortárssegítők között érezhettek, Eszter hián-
yolta azt a közösségi teret, ahol lazíthatnának. Vida Gergő azt javasolta, hogy az otthonról 
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hozott (pl. a szülők válása, egy családi veszekedés miatti) vagy az iskolában keletkező 
feszültségektől stresszlevezető szobában lehessen megszabadulni, ahol mód nyílna zene-
hallgatásra vagy párnázott fal ütögetésére. A Boronkay György Kollégium lakói nevében Hidi 
Barbara bejelentette: szeretnék kibővíteni a kortárssegítést, és játékgyűjtésbe kezdtek a váci 
kórház és a szociális intézmények fiatal lakói számára. 

A Szombathelyről érkező középiskolások közül Danka Dávid bemutatta, milyen el-
méleti tudással rendelkeznek a stresszről, és miként épült fel náluk a kortárssegítő pro-
gram. A felsőoktatást városukból Takács Anikó és Stamf Renáta, a Savaria Egyetem Egész-
ségfejlesztési Intézetének hallgatói képviselték, akik társult egyetemi karaik bányászoktól 
átvett hagyományos köszöntésével kívántak a hallgatóságnak jó szerencsét!

A miskolci Labancz Eszter felhívta a figyelmünket arra, hogy nemcsak a túlzott elvárások 
okoznak stresszt, hanem az a csalódottság is, amely a sikeres teljesítést követő közöny 
miatt keletkezik. Beszámolójából megtudtuk, milyen fontosnak találja a tanórán kívüli 
közösségépítő együttléteket, amelyeket a szintén miskolci középiskolás Nagy Nikoletta is 
hangsúlyozott. 

Két váci pedagógus, Juhász Erzsébet és Jurth Ildikó rámutatott az internetes játékok 
veszélyeire, a drogok terjedésére a fiatalok között. Utaltak a kormányok szerepére az ér-
tékválság kialakulásában, a pedagóguspálya presztízsvesztésében, megbecsültségének 
hiányában. Jelezték, hogy több segítő szakemberre volna szükség az iskolákban. 

Lukács Lilla, aki a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola szociálpedagógus hallgatójaként 
kapcsolódott be a kortárssegítésbe, saját élményeit foglalta össze: „Öröm volt látni és érez-
ni, ahogy a csendesebb, visszahúzódóbb csoporttagok is keresik egymás társaságát... Szá-
momra nagyon különleges volt, ahogy idővel bizalmukba fogadtak… Visszagondolva arra, 
amikor én középiskolás voltam, valóban azok a felsőbb évesek és tanárok hagyták ben-
nem a legtöbb szeretetet és a legtöbb pozitív nyomot, akik partnerként kezeltek. Nem 
elvárásaikkal halmoztak el, hanem jelenlétükkel tudatták, hogy nem vagyok egyedül, nem 
tévedhetek el, bíznak bennem, s amit elgondolok, az menni fog.” 

*

Hasznos egy ilyen konferencia. Lehetőség a szép pillanatok ismételt átélésére, és elgondol-
kodásra is késztet. A kitárult világban vágyaink és lehetőségeink közötti olló a gazdasági 
világválság nélkül is egyre csak nyílik. A kétkeresős vagy egyszülős, a megélhetés vagy 
álmaik után rohanó családok jóval kevésbé tudják megvédeni gyermekeiket a káros stressz 
hatásaitól, kevésbé tudják átadni a megküzdési stratégiákat. A fiatalokat a közös étkezések 
helyett vacsoracsatákkal etetik. A tényleges beszélgetések helyett a műholdak segítségével 
vannak barátok közt, s a virtuális haverok világában rohan az idő, ahogy az Omega jósolta: 
„Figyelj nagyon, az időrabló titkon köztünk jár, Varázsköpenyében most is lesben áll. A büfében 
ülsz, vagy az utcán sétálsz, észre sem veszed, S hirtelen egy évvel lettél öregebb… Középre fekszik 
harmadiknak, ott is résen áll, Falakon is átmegy, bárhol megtalál…” A kialvatlan, ingerült diá-
kokra az iskolák további terheket raknak. Ezek sem újak, Karinthy Frigyes Tanár úr kéremje 
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néhány éven belül ünnepelheti százéves születésnapját, de az iskola szorongáskeltő lég-
köre ebből a szempontból nem sokat változott. Nincs menekvés a tornaterem fogságából, 
egy-egy felelés elől. Nem igazán tudunk áttörni a beidegződéseken. Segíthetne, ha tud-
nánk egyéni fejlesztést nyújtani, de a személyi és a tárgyi feltételek hiányában ez is szinte 
megvalósíthatatlan. Törvény teszi lehetővé a segítő szakemberek megjelenését, előírás 
kötelez a gyermekvédelmi feladatok ellátására, ám csak elvétve találkozhatunk felkészített 
szociálpedagógusokkal az iskolákban. 

De inkább örüljünk az eredményeknek! Még mindig vannak lelkes, áldozatkész pedagó-
gusok, az ő jóvoltukból szinte mindannyiunknak vannak pozitív iskolai emlékei, követhető 
tanárpéldaképei. Találhatunk olyan programokat, alapítványokat, amelyek célul tűzik ki 
gubancaink oldását. Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány segítségével négy város (Vác, 
Szombathely, Miskolc és Pécs) diákjai megtapasztalhatták a közösség segítő, megtartó 
erejét. A települések középiskoláihoz csatlakozott egy-egy felsőoktatási intézmény, amely-
nek hallgatói is részt vehettek a programban, felkészítés után vezethettek csoportfoglal-
kozásokat, s eközben szakmai gyakorlatot szerezhettek. A fiatalok lelkesedése erőt ad. 
Töltekezzünk ebből! 
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