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BODÓ MÁRTON

A családi életre nevelés oktatási aspektusai
Összefoglaló: A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a családi életre való nevelés oktatási rendszert érintő
aspektusait, és ezen keresztül képet adjon a jelenlegi köznevelési rendszer struktúrájáról, felépítéséről, jövőjéről egyetlen szempont hosszanti áttekintésén keresztül, némileg összehasonlítva a családi életre nevelés
néhány nemzetközi példájával. A tanulmány a 13 évfolyamos köznevelési rendszerre fókuszál, nem tér ki az
óvodai és felsőoktatási aspektusaira a kérdéskörnek. A demográfiai helyzet, családpolitika és oktatás kapcsolata makro- és mikroszinten is értelmezhető. A demográfia adatai meghatározzák a kitűzhető rövid és
hosszú távú célokat. Az oktatásnak, elsősorban rövid távon, az lehet a célja, hogy boldogabb társkapcsolatban élőket neveljen, hosszú távon jelenhet meg a boldogabb családok célja. A média felelőssége is kimagasló
a tekintetben, hogy milyen férfi és nőideált közvetít. Össztársadalmi összefogás nélkül a társadalmi mentalitás megváltoztatása nem képzelhető el.
Kulcsszavak: Családi életre nevelés, nemzeti alaptanterv, kerettantervek, műveltségi területek

Bevezetés
,,Ehess, ihass, ölelhess, alhass!
A mindenséggel mérd magad!
Sziszegve se szolgálok aljas,
nyomoríró hacalmakac.
Nincs alku - én hadd legyek boldog!"
József Attila: Ars porrica
Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja a családi életre
való nevelés okcacási rendszert érintó aspekcusaic és ezen
keresztül képet adjon a jelenlegi köznevelési rendszer
scrukcúrájáról, felépícéséról, jövőjéről egyeden szempont
hosszanti áttekintésén keresztül némileg összehasonlítva
a családi életre nevelés néhány nemzetközi példájával.
A tanulmány a 13 évfolyamos köznevelési rendszerre fókuszál, nem cér ki az óvodai és felsőokcacási aspektusaira
a kérdéskörnek.'
A demográfiai helyzet, családpolitika és oktatás kapcsolata makro és mikroszinten is értelmezhető. Az okcacis,
mint alrendszer függvénre és követője a mindenkori demográfiai helyzetnek. Ha hirtelen demográfiai növekedés
van makroszinten a magyar társadalomban az néhány év
múlva jelentkezik az óvodáknál, majd álcalános iskolákban
és középiskolákban. Ha csökken a népesség, akkor pedig
szúkíceni kell a kapacicásokac, aminek társadalmat érintő
hatásai vannak a pedagógus lécsz.ám csökkentésén keresztül: az infrasuuktúra ácalakícása örök nehézség egyik évről
a másikra az okcacási rendszerben. Ezzel a mindenkori
társadalompalitikác alakícóknak számolniuk kell.

Magyarországon már 2010-ben meg lehetett arányaiban mondani, hogy 2016-ra milyen nagyságrendben lesznek diákok az oktatás különböző szintjein, hiszen a felmenő rendszer lehetővé teszi ezeket az előzetes
kalkulációkac. 2 Mindez látszólag cávolról érinti a családi
életre nevelése, valójában a mai iskolarendszer álca! közvecícecc értékek hatásai ezen a téren is megmucackozhamak
hosszú távon. A fenti ábrán jól láchacó, hogy összességében
beköveckezcek a csökkenések, ha nem is azonos módon,
mint amit a becslések carcalmaztak. A becslés az óvodás
korúakat nem carcalmazca és az általános iskolás diákok
létszáma nem csökkent olyan drasztikus módon, mint
amit az előrejelzés sugallt.
1. ábra3

3 iskofaj korosztály korábbi létszáma és 2016-ra szóló
becslése
Három iskolai koromály térsz.ima 2004-ben, 2010-ben é~ 2016-ban
(1ényadar és becslés, ezer fo)
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A m;hik rm:ghatározó rnakro p:uamfo:r, amit bcvczccésképpc:11 említenék, az ukrac:ís kültségvrtési t:ímog:1.tomága nicllrn, hogy l1ogyan válruzik a magyar népesség iskoláwtrsága, ami összc:ss1:géGcn javuló tl·nJe11ci!tc muw,
miküzbi:n ~:.tjnos az iskola elhagyók aránya íolyamatos:tn
nő. 2010-bcn a következő volt a tc11Jcncí:1, ami még 111a
sem v:íhozott meg adnyait és rcnJc111:iáit tekintve: ,.Nem·
zcrkéjzi összchasonlítá~ba11 3 15-2/i éves koroszdlyok
Magyarországon nagyobb ar.inyb:111 v;11111ak az iskobrc11Jszcrbc11, rninr a Ícjlctt országokban átlagos:111, :1 25-29
évesek kőzr tanulók viszom alig kétharmad annyian van·
1uk ugyanebben n üsszchasonlídsG:111. A íclsőokw;ísb,1
lépők aránya, sőt 3Z tlct kori nK·goszlása is szimc 111q;egyc·
zík az OECU- és az EU-ragorsdi;ok rncgíclclö :iJ.uaival.
Jc nálunk rnagasabl, a lcmurzsolódás, abl'so11y,1bb a Jip·
lo111aszcrzésig d is jutók aránya. A 111;\r 1w111 ranuló 111.1•
r:;yar 15-29 évesek üs~1.csségi·bcn sok k::11 kcvcsd1bl'fl dol•
goznak, 111int a Ítjlctt orsdgokb,111."·1
A lcmorz~olóJ~s területén a 2015-üs ;1d;Hok al.1pj.í 11
E11róp.fü:111 7, l1clyc11 vagyunl< a 11.4%-os kur;ti bk1)l.t•
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Dodó Márton: A csalt.dl életre nevelés oktatási aspektusai

dh,l~)'l\k nrfoy ~,.:lndval. 2020•nt fd:1Ja1ktm 1íl1.tt: ki a
k,ll'ndll)'1,lf a.1 n s'lilntot IM{, aL\ csllkkc:ntcnl.
Tddr .r,. lslmlJw1t,df\ terén or·s'l.,íµos:111 v:111 némi Ja•
vuUs, dc 11~:r,111nkkor t'tjra 1trnwll\dlk nüvC'kvö mfr1é-kbcn
awk S'lmna, 11kllc vls1,om ndr tühl, g1'11enkl6 öra ncrn

d kl.\z~plskol;J1, rst:d~·f; ;r1, ;\ lt:1 lfoos i~koLlr Is cs:t k

,·,1gl'7.nd<

.5;,.l.icn és íl dlploma mq;ric,·zése {,;t'ncdcll'>k óta nem dbli,·tö sd11111kra.' A korai lskoladhagy.ls valöj:lban ::i vég•
1.c11srg 11,1lkUll lslwL1dhagy;lsr jdcml, ,11nl Euröp:t sz:lmos
or~·,,;lg:lhan jdc11tkciő ku,nplC'>.: prnbli:ina. S1rnkcudlls
s1i111l·11 ez 11L1pvct<'k11 üss1,tfílgg a s1.,w'11y roma kisebbség
nr;lny;\11:ik n 11i..ivrknlóévd ls. 6 Ennek 111q;okUs:ir:1 komp•
lcx szektor kül.l programokat kell,'11c klfojlcsztc11i, 111crt
l1C'lll rt-ysi i:nkn ok1:1dsl, hanem egés1,ségiigyl, swci;His,
kultudlls, munka('rÖ-piacl és okrnr:lsl vc1íllctc egyszerre
van n kérdésktlrnck.
l'l1

1. Nemzetközi kitekintés
1.1 Embereszmény a nemzeti alaptantervekben
A c.:sal:ldi l<ltrrc ncvelé·s témakör okt:it:ísl r,•11ds1.ereket érint{i vi1,sg:Hata kapcs:ln szembesül ;m .11 a s1.cmlélőd6, hogy
a vihlgon, dc :iz európai civilidción bdiil is sz:ímos ki'tlönhöi.<'.\ mc:-gkö1..dítc'se lé1aik :t cs:il:l<l fogalm:ín.1k, s1..erepé11ck. Mq; ld1ct közdúeni jogi, gndas:ígi vagy swciol6giai
smnpo111ból l1ppl'.1gy. Anélkiil, hogy a definíciók <l1.St111gel~ben drévc·dnfok meg:ílbplth:HÓ n is, hogy az iskolai
ra11ídsi tartalmak (:s drs:idalom viszonya nagyon kiilönbözö orsz.ágonkfot. Ez :i történelmi fejlődés, a drs:idalom
:111.tpodnak is függvénye. Különböző rendszerek összehasonlfdsa :\ teljes rends·Ltrek közti különbségek bemutatás:i
nélkül félrevezető lehet, ennek ellenére igyekszem a mrzídsoktól mcmesen nyíilni a témához. Csak három példát
említek: a 2006-os francia alaptanterv egyetlen C'gys1.er
említi a család fog:ilmát ;i következő összefüggésben: ,.Az
dle11c'irzö könyv lehetővé teszi a diákok, családjaik és a
rnn:fraiknak, hogy figyelcrnmcl kísérjék fokozatosan a
kés1,ségek nwgszerzéséc."8 EzönmJg:íban még nem árul el
sok:it, sokkal inldbb k<nycgi inforrn:íció, ha azt az embcrrszményt keressi.ik, ami a Nemzeti abpt:interv (rövidítve:
Nat) mögött :ill. Ez J franciJ dokumcnmm szerint a következő: az iskol:i célja, hogy segítse a Ji:íkokat abb:111, hogy
,,teljes mértékben felelős - v;1gyis önálló és nyitott kezdeményező s;,,cmélyiség(I :íll:11npolg:írd váljanak. (... ) Az
iskola célja, liogy el ősegítse a harékony és konstrukdv részvételét a di;lkokn::i.k a drsaJalmi és sz:ikmai életben, hogy
gy;1korolja sz:1b:1ds:lg jog:tit és tiszteletben tarts:lk ndsok
jog:iit, hogy elutasítják az crósz:ikot". 9
Ez a megközcl/tés egy szod:ílis::111 érzékeny egyén kibomakozt:ids:ínak clőrnoz.dítój:1ké nt tekint :iz iskol:lr:i és
a hangs(ily :i m:ísok jog:iit tiszteletben tartó individuumon
van, nem a ),i.izösségcn, b:ír az :U!ampolgári lét nyilván
leltétck•ii n l'gyé11t köriilvcvő közösség létét is. Viszont

hangsúly r kap célkénr a nemzed1ez és cu rópai közösséghez
v:iló ranods Is :t1. egyén egyéni kibontakoztadsán tú l.
A 2007•c.~ sprnyol középiskolJi oktatás tartalmait szab:llyc11.ó rrnclclctben 10 s7.:ímos gyakorlati aspektusa szere11d a csal:íJi életnek: iskolai és családi konfliktusok kezelése:, munk:tmegos1,ds csaláJon bclíil, nők és férfiak
cs:11ádo11 belüli egyenlősége, generációk közti kapcsolat.
Még :t7.t is kimondja, hogy a család a spanyol jogrend
fontos eleme. Ugyanakkor tudni kell, hogy ezen a család
fog.1l111on 2005 óta már mást ért a spanyol jogszabály,
mint a később született magyar alaptanterv, hiszen 2005
óta Spanyolorsz:ígban az azonos neműek házassága elfogadást nyert, mint 2013-ra összesen 13 országban a világon. 11 Tehát nem lehet JZ oktatási rendszer tartalmait
elszigerdren vizsgálni, csak komplex módon az adott társ:tdalm i rendszer részeként.
Ha ugyanezt megnénük J perui 2009-es alaptantervben, akkor egésien más megfogalmazásokkal találkozunk,
:ihol a középpontban sokkal inkább van a családi és közösségi élerben élő gyermek. A diákok feladata elsajátítani
Jzt a „tudást, ami rengeteg tanulás révén segíteni fogja
őket a mindennapi életben, a környezetben, a kölcsönhatások során a kordrsakkal, felnőttekkel a családi életben
és a közösségükben". 12 A kö1..ismereti tartalmakig elmenően minden esetben, ebben az alaptantervben a családb:in élő dhlk áll a középpontban és az ő kompetenciáinak,
tudásának, készségeinek fejlesztése. Fontos megjegyezni,
hogy életkori sajátosságok függvénye is a család szerepeltetésének mikéntje, megközelítése a közismereti tartalmak
tekintetében.
Ha ugyanezt vizsgáljuk a 2012-es Nemzeti alaptantervben, akkor arra juthatunk, hogy elsődlegesen a család
nem jelenik meg a köznevelési rendszer céljaként megalkotott emberkép elemeként, hanem annak hátterében,
kialakícásának eszközeként kap szerepet. Ennek foncoss:ígát viszont szimbolikusJn jelzi a dokumentumban a fogalom 69-szer való előfordulása. Az emberkép leírása
következőképpen jelenik meg: ,,a köznevelés feladatát
alapvetően a nemzeti miíveltség, a hazai nemzetiségek
kultúr:íjának :Ítad:ís:íban, megőrzésében, az egyetemes
kultúra közvedrésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata
továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése,
a·L egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra
va 16 rörekvés meg:i lapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerösítése." 13 Ezt támasztja alá a
dokumentumban szereplő első megjelenése is a család
fogalmának: ,,Célja továbbá [a Nemzeti alaptantervnek],
hogy a csahídd:il együttmüködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép
idnc, fejlessze a harmonikus személyiség kibonrakoztat:í-
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9. é,,folpm

pedagógus
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peda~
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Bodó Márton: A családi életre nevelés oktatási aspektusai

sához szükséges szellemi, én.elmi, erkölcsi, társas és testi
képességeket."
Tehát megállapíthatjuk, hogy emberképében a magyar
alaptanterv valahol a francia és perui között, a spanyolhoz
közel, de hangsúlyosabban jelenik meg a francia és spanyol
elvárás-rendszerben is a közösségben élő, jóra, szépre kész
cselekvő egyén, és kevésbé van jelen a családi közösség,
amely a perui alaptanterv esetén életkor függően, de
egyértelműen erősebb eleme a mindennapi életnek.
A Nemzeti alaptantervben hangsúlyosabban kap szerepet
a közösség az egyéni jogok mellett talán. A család pedig
elsődlegesen, mint a tanulást elősegírő támogató közeg
jelenik meg.
Ha közelebb megyünk a tartalmakhoz, akkor többféle modell bontakozik ki a különböző oktatás-nevelési
rendszerekben. 14
1.2 A családi életre nevelés nemzetközi modelljei

Ha a megismerhető európai és amerikai oktatási rendszerek közismereti tartalmait nézzük, akkor számos megközelítésben találkozhatunk a családi életre nevelés témájával. 15 Az ezekben szereplő ismeretek alapján néhány
karakteres típus rajzolódott ki számomra. Az első ilyen
típust nevezhetjük egészségügyi megközelítésnek (egészségügyi modell}, amely elsősorban szexuális nevelésként
tekint a családi életre nevelés témakörre, és arra törekszik,
hogy a diákokat felkészítse a szexuális életükre általános
iskola felső tagozatán és középiskolában tantárgyi keretek
között kötelező vagy kötelezően választható elemként.
A második megközelítés gazdasági ismeretek felől tekint a család működésére (gazdasági modell}. Az ilyen
tantárgyat tartalmazó oktatási rendszerek elsősorban háztartási ismereteket oktatnak: háztartásvezetés, főzési ismererek, felelős fogyasztói magatartás, pénzgazdálkodás.
A megjelenő tantárgyak szintén hasonlóan az általános
iskolai korosztályok felső tagozati és később a középiskolai képzés palettáján jelennek meg.
A harmadik típusú tantárgy társadalmi ismeretként
kezeli a családi életre nevelést (társadalmi modelJ}, amely
a családi szerepek taglalását tartja elsődlegesnek: apa,
anya, gyerek, döntéshozatal. Ehhez kapcsolódóan vagy ezt
kiegészítően pedig megjelenik a pszichológiai megközelítés (társadalmi-pszichológiai modell}, amely a társas
kapcsolatok, önismeret felől közelíti meg a kérdést és tartalmaz a barátság, szerelem, házasságra vonatkozó ismereteket és erkölcsi megközelítése, érzelmiimelligencia-fejlesztésc is. Ehhez kapcsolódik önállóan vagy incegrálcan a
pályaorientáció felől való megközelícés (pályaorientációs
rnodelt), mely kifejezetten a jövőben a fiatal által meghozandó döntéseket állítja a középpontba.
Az óraszámok a tantárgyak tekintetében álcalában heti
1-szer 1 tanórát jelentenek, míg a lengyel Élec a családban

tantárgy esetén tanévenként kéthetente egy foglalkozást.
Talán érdekes látni azt, hogy az oktatási rendszerek kevéssé reflektálnak az emberre, mint erkölcsi lényre, sokkal
inkább, mint gazdasági tényezőre. A szexualitás pedig nem
erkölcsi, hanem sokkal inkább egészségügyi kérdésként
jelenik meg. Ez összefügg azzal, hogy az oktatási rendszerek nem akarnak beavatkozni a társadalmi folyamatokba,
inkább az egyén képzésére és nem a nevelésére fókuszálnak.
A kialakított tantárgyak ugyanakkor leképezik az adott
kultúrában zajló társadalmi folyamatokat. A családi életre
nevelés cérna teljes komplexitásában azt állíthatjuk, hogy
sehol sem jelenik meg, van, ahol több tantárgyba ágyazottan mégis több szegmens jelenik meg, van ahol kevesebb.
Az adott tantárgyi tartalmakat értelmezhetjük az adott
társadalom igényeire adott válaszokként, annál is inkább,
mivel a közismereti tartalmak mindenhol társadalmi viták
eredményeiként véglegesülnek. Mint látszik, más és más
igény van jelen egy-egy társadalomban.

2. A hazai köznevelés és családi életre
nevelés kapcsolata
2.1 A család fogalma a magyar köznevelési rendszerben

A magyar köznevelési rendszerben megjelenő családfogalom és a hozzá kapcsolódó közismereti tartalmak több
szinten jelennek meg. Alapvetően levezethetők az Alaptörvény azon kijelentéséből, hogy „valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet",
illetve a későbbi paragrafusokban megjelenő családcencrikusságából: ,,Magyarország védi a házasság intézményét,
mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejön életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet
fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a
házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.''16 Egyértelmű
értékként kerül itt felmutatásra a család, és a törvények
ennek alapján bástyázzák körül jogokkal.
A Köznevelési törvény erre alapoz, amikor kimondja,
hogy az iskola célja, hogy „egymás szeretetére és cisztelecére,
a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,
egyiircműködésre, környezettudarosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat ..."17
Tanuló, pedagógus és szülő együccmúködéséről beszél
a törvény, ami nélkül nem valósulhat meg az iskolai nevelés.18 Azzal, hogy az iskola szereplőjévé válik a nevelésnek egyszerre vállal fel többet, mint egyszerűen a gyermek
oktatását, ugyanakkor világossá teszi, hogy ehhez a szülői
háttér is szükséges e nélkül nem működhet.
2.2 A családi életre nevelés és a Nat

A magyar köznevelési rendszer carralmi szabályozása 3 szinten valósul meg. A Nemzeti alaptanterv tarralmazza a köz-
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elemeket, ez az első szint, ami meghatározza az
,,érvényes értékeket, múveltségképet, tudás- és tanuUsértelmezist", 19 egyszóval a közműveltség elsajátírandó elemeit az
általános iskola első évfolyamáról kezdődően a középiskolák
iskolatípus szerinti 12. vagy 13. évfolyamának végéig.
Ez a 2012-es dokumentum számos helyen említi a családot mint értéker. Az iskola célja továbbá, hogy a családdal
együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt. Fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi,
érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul
hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék- a haza felelős
polgárává váljék; - kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; - reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre
tegyen szert; - megtalálja helyér a családban, a szűkebb és
tágabb közösségekben, valamint a munka világában."
A Nar meghatározza 12 fejlesztési területe, nevelési
célja között a családi életre nevelést is a következőképpen:

„A csalddi életre nevelés. A csaldd kiemelkedőjelentőségű a
gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcso!dtainak,
önismeretének, testi és lelki egészségének a/,akításában. A szű
kebb és tágabb kó"myezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a csaUdok egy részinek működésében bekövetkezó zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés
beemelését a kóznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitü-ntetett fe!ddata a harmonikus csaUdi minták
közvetítése, a csa/,ádi közösségek megbecsülése. A felkészítés a
csaUdi életre segítséget nyújt a gymnekeknek és fiataloknak a
feleíös párkapcsolatok kiala}dtdsdban, ismereteket közvetít a
csa/,ádi életü-kbenfelmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskoUnak foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is."

Magyar nyelv és irodalom (műveltségi terület)
Fejlesztési feladat

Érintett

Fogalmak

évfolyamok
irodalmi kulcúra,
5-8.
évfolyam
irodalmi művek
értelmezése: Téma,
mocívum,
vándormotívum,
archetípusok
Az ítélőképesség,
az erkölcsi,
esztétikai és
történeti érzék
fejlesztése

9-12.
évfolyam

természet, évszakok és
napszakok, szülőföld, hm,
család, szüló, gyerekek és
felnóttek, próbatécelck,
kaland, hósiesség, ars
poetica.
Arany János: családi kör
Az i zlés kontexrnál is
függóségénck megértése
(kulrurális, rörcénei:i,
közösségi, családi. egyeni
beágyazoccság). Igény és
képesség az ízlés önálló
fejlesztésére. Toposzok,
motívumok - néhány
alapvetó emberi léthelyzet,
motívum, metafora, roposi,
archetípus állandó él valrozó
jelentésköre (élet és hali!,
beavatás, út, család, férfi-nö,
szerelem, gyermek, szülöföld.
haza, törvény, bűn és
bűn hödés, mikro-és
makrokozmosz, ars PO(tic.a).

Idegen nyelvek
Fejlemési feladat
Hallon szöveg
értése

Beszédkészség

Érintett
szint
A l-es
minimum
szint

A2-es
alapszint

A 12 területen belül vannak még fontos a témához kapcsolódó területek, mint „Az önismeret és a társas kultúra
fejlesztése" utolsó mondata: ,,A megalapozott önismeret
hozzájárul a kulrurálr egyéni és közösségi élethez, mások
megértéséhez és riszreleréhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakírásához."
A testi és lelki egészségre nevelés rész világossá teszi,
hogy a valódi nevelés együtt történik a szülói házzal:

.. Az ísl-ola fe!ddata, hogy a csaúíddal egyiittm1ikó"dve felkészítse a tanulókat az öndl!ósdgra, a betegség-megelözésre,
tovdbbd a iZ.lzbd!yok betartdsdra a közlekedésbeu, a testi higiénébeu, r1 veszélyes körülmények is an_)'agokfelimrerésébm,
r1 vdr,zdm, he!yutek l.:ezelésébrn. A pedagógusok motit•áiják
is segítsék a tauulókat 11 káros foggöségekhez veutö szokások
kiiJlak11lísá11ak megelözésébm."

A cSJ.ládi életre ne\"déssd kapcsobros közmüveltségi tarralmJk a Nemzeti alaptantervben a kö\"etkez.ök:

Fogalmak
Megérti az ismerős szavab.t,
fordulatokat, amelyek
személyére, családjára,
közveclen környezetére vorm·
koznak.
Ré~'Zt ven egyszerlÍ,
begyakorolt, hétköznapi
témáról szóló beszélgetésben,
amely ismert te\·ékcnységhé'1
kapcsolódó közvetlen
információcserét igényel.
Megérteti magár a rir=igi
be~'Zélgetésben. Ró\iden lr
tudja írni például J. =lidj.it,
lakóhelyét, ranu!miny.ir.

1

Ember és társadalom (műveltségi terület)
Kiemelt fejlesztési területek:
Történelem: A történelem tanulása elósegiri asiúkebbés
a tágabb közösségekhez - a családhoz.. a lakóhelyhez., 1
nemzethez, Európához, az emberi civilizációhoz - t.ll'WW
személyes megélését.
Hon- és népismeret: ,,Teret biztosít azokmk az dm· .s·
szerű egyéni és közösségi te\"ékenységeknek, mk~tl-1
es1lád, az otthon, a lakóhely, a s.züloföld tisw::lecét aht'\:zák meg. Segíti az egyéni, családi, köz~i. n~m~
nemzetiségi idemiristudat és történeti rudlt ko.bki~i,:::
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Történelem
f-eilmtésl feladat

Érintett évfolyamok
1-4. évfolyam
S-8. évfolyam

Fol!3.imak
A családi élet eseményei (születés, esküvő stb.)
Gyermekek nevelése, okmása Társadalmi helyzet, életmód, életviszonyok

9-12. évfolyam

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák - Sregények és
gazdagok világa - Egyenlőség, emancipáció

f-cilesztésl íebdat
Értékek és normák

Érintett évfolyamok
1-4. évfolyam

Fogalmak
- Hagyományok, szokások, ünnepek a családunkban, az országunkban.
- Más családok, települések, orsúgok hagyományai, szokásai, ünnepei.
- Együttélési S"labályok, közös szabályalkotás.

T:irs:i.~ kapcsobtok

S-8. évfolyam

- Társaink. Barátság, szeretet, tisztelet, segítő kapcsolat.
- Nemiség, szerelem.
A házasság. Család, otthonteremtés.
- Előítélet, bizalom, együttérzés.

Érintett évfolyamok
9-12. évfolyam

Fogalmak
Én és Te. Szeretet, barátság, szerelem, szexualitás. Szülök és gyermekek.
Otthon, család.

lsmé1lódó/vis:.-z..11érö és hossunetszcci
té.ndk minden jelmt évfolyamon
lsmétlödó/vis:.'1.atérő és hosS1.llletszeti
tém:ík minden jeJzen évfolyamon

Erkölcstan

Etika
f"<:i!esztési feladat
A klpcsolarok világa

Hon- és népismeret
Fo almak
Családunk története. Szomsz.édsá , rokonsá .

Fe"lesitésl feladat
Az én vil:\gom

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek
f-eilesztési feladat
Nm.ügyi és gaulas:lgi kultúra
Társ.1da..lomismeret

Érintett évfolyamok
S-8. évfolv:un
9-12. évfolyam

Fol!3.imak
A családi költségvetés (bevétel, kiadás, megtakarítás, hitel).

Családformák a mai világban.

Ember és természet (műveltségi terület)

Alapelvek
Szintek (dimenziók): - egyén (egyéni élethelyzet, személyes környezet; egyéni feladat és felelősség); - család (az egyén
legszúkebb társas környezete, a háztartás szintje; közös szabályok, szoros együttműködés és felelősség).
Fejlem~si feladat
Az ember megismc-rése és egészsége:
szaporodás, egyedfejlődés, szexualitás

Érintett évfolyamok
7-8., 9-12. évfolyam

Fo2almak
A nemi élenel kapcsolatos sremélyes felelősség felismerése, alapvető
morális és egészségügyi szabályok berarrása mellerr szóló érvek bemuracása. Érvelés a tudatos családrerve-J.és, a várandós anya felelősségteljes
életmódja mellen.

Mag.1rarris l'-s lelki egész.~ég

S-8., 9-12. évfolyam

A kockáz.1ros, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének,
éled1elyzerek megoldási lehetőségeinek bemutatása. A sremélyes
felelősség tudatosítása, a szülő, a család, a környezet szerepének
bemurarásl a függőségek megelőzésében.
M:igararrásformák, szabályok, viselkedési normák különböző élerhelyzetekben. Külső és belső tulajdonságok. Együtcélés a családban. Barári
kapcsolatok, iskolai közösségek.

Érlnrctt évfolyamok
S-6. évfolyarn

Fogalmak
Az. önismerer és önfejlesztés fontossága. A viselkedési normák
és szabályok szerepe. Társas szükségletek, a családi és személyes
kapcsolatok jelentősége.

Természetismeret
Fejlesztési fd:1da1

Mag,1t1mds ér /,/ki rgi.zsig
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Biológia
Fejlesztési feladat
SUJporodds, egyedfrjlödés, szexualitás

Magatartás é$ lelki egészség

SUJparodds, egyedfejlödés, suxualitás

Az (lllberi öröklödh

Érintett évfolyamok Foealmak
7-8. évfolyam
Szaporodási szervrendszerek. Nemi jellegek, nemi hormonok. Menstruációs
ciklus. A szexualitással kapcsolatos alapvető egészségügyi subályok. Családtervezés, fogamz.ásgáclás. A méhen belüli fejlődés, születés, szüleiés uúní
életszakaszok.
A személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok. Az. önismeret és önfejlemés fontossága. A testkép és zavarai. A viselkedési nonnák
és szabályok szerepe. Társas szükségletek, kapcsolatok jelentősége. A tanulás
szerepe. A serdülőkor érzelmi, szociális és pszichológiai jellemzöi. Családi és
iskolai agtesszió, önzetlenség, alkalmazkodás, áldozacvállalás, konflikruskeulés,
problémafeloldás.
9-12. évfolyam
A nemi szervek felépítése, működése. A szexualitással kapcsolatos alapvető
egészségügyi szabályok. Családtervezés. Fogamzásgátlás. Méhen belüli fejlődés,
szülés. Az értelmi és érzelmi fejlődés kapcsolata. A felnőtté válás testi és szellemi
fejlődési folyamatának főbb jellemzői.
9-12. évfolyam
Egygénes és sokgénes ötöklődés, testi és ivari kromoszómákhoz kapcsok jdlegek, domináns-recesszív jellegek. Családfaelemi.és. Genetikai tanácsadás.

Vizuális kultúra
Fdesztési feladat
Kommunikációs ké essé ek

Érintett évfol amok Fo almak
Nem vizuális természetű információk (a né essé összetétele, családfa stb.)

7-8. évfol am

Életvitel és gyakorlat
Család, hdztartds

1-4. évfolyam

Csaldii. háztartds

5-8. évfolyam

Család, hdztartds

9-12. évfolyam

A aalád. A családi élet színtere a aalácli otthon. Családi feladatok, munkameg-

osztás.
- A külső és belső terek, berendezési tárgyak szerepe.
_ Házrartási gépek, eszközök, berendezések és funkcióik.
- A biztonságos otthon, az orchoni balesetek megelöi.ése, elsösegélynyújtás.
- Egészséges életmód: táplálkozás, öltözködés, tisnálkodás, testmozgás.
- Víz- és energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás.
- Növények és állatok gondoz.ása a lakásban és a ház körül.
Rokonsági és generációs kapcsolatok a családban. Csecsemőgondozás.
-A családi élet színtere a családi otthon.
- Lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzók (nagyvárosi, városi, falusi települ~
sek, rermészeci, épített és emberi környezet, gazdasági, szociális eltérések).
_ Háztartási ellátórendszerek, közművek.
-A családi gaz.dálkodás, takarékosság.
- Érdek készítése. Egyéb, a háztartásban és a ház körül végzendő munkák.
Dísznövények, ken, hobbi- és haszonállatok gondozása.
- Családi munkamegosztás. Időbeosztás, napi- és herirend.
- Háztartási gépek, eszközök biztonságos használata.
- Háztartási balesetek megelöi.ése, elsősegélynyújtás, otthoni betegápolás. ~rest·
séges életmód, táplálkozás, tisztálkodás, öltözködés, higiénia, betegségmege
lői.és, szenvedélybetegség-megelőzés, fogyatékkal élők segítése.
- Tudatos vásárlás, víz- és energiatakarékosság, hulladékkezelés, újrahasmosiris,
környeu-tbarát módszerek a háztartásban és a házimunkában.
A háztartás mim gazdasági formáció. Családi munkamegosnás.
- Egészség- és környezetrudatos vásárlás és fogyasztás, fogyasztóvédelem.
- Háztartási gépek, eszközök, berendezések, közmúvek, rendsrerek, any..gok
biztonságos és kömyezenudatos használata.
- Egészséges életmód, higiénia, öltözködéskultúra. Az élelmiszerek kezel~od;.
tárolásának szabályai, tudatos élelmiszer-választás.
- Időbeosztás, biológiai ritmus.
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Bodó Márton: A családi életre nevelés oktatási aspektusai
Jól látható, hogy az adott műveltségi terület felől kerül
tárgyalásra a családi életre nevelés. Az irodalom felől mint
ősi alapképzet jelenik meg, az idegen nyelv esetén a nyelvgyakorlás témája lehet. Az Ember és társadalom művelt
ségi terület tantárgyai között megoszlik a családi életre
nevelés témája. A történelem kultúrtörténeti aspektusból
tárgyalja, míg az Erkölcstan az etikai kérdések felől, a
hon- és népismeret pedig néprajzi megközelítésből. Az
Ember és terméS1.et keretében ugyanazok a témák kerülnek tárgyalásra spirális szerkezetben, táguló ismeretanyaggal a köznevelési-rend57.er különböző korosztályai
57.ámára. Ez elméleti szinten lehetővé teszi az ismeretek
folyamatos, életkori sajátosságok 57.erinci bővítését. A társadalomismeret pedig az emberi jogok felől közelíti meg
a kérdéskört. A nemzetközi példákkal összehasonlítva
pedig látható, hogy ez a témakör, ahogy más témák is,
rendszerszerűen, átgondoltan van jelen, nemcsak egy életkorban és nemcsak egy tárgynál, hanem spirális bővülő
tudásanyaggal a rendszer egéS1.ébe illeszkedő módon. Ez
lehetőséget teremt arra, hogy az egyik tantárgy megerő
sítse azc, ami a másik tantárgy által más megközelítésből
volt tárgyalva. A nemzetközi példákhoz viszonyítva ez
mindenképpen strukturális különbséget jelent a magyar
változat javára, ahol a Nemzeti alaptanterv koherensen
illeszkedik az oktatási törvényhez és alkotmányhoz. Arra,
hogy mi az oka más rendszerekben a család esetleges megjelenésének, egy réS'lletesebb összehasonlító vizsgálat deríthetne fényt.
2.3 A családi életre nevelés és a kerettantervek20

A középső, második szinten a kerettanterv2 1 konkretizálja
mindazt, amit a társadalompolitika irányÍtói, az oktatásirányítás és társadalmi egyeztetések révén a Nat-ban szerepel. Az ott elvont fogalmi 57.inten megjelenő tartalmakat
egy közvetlenebb, érthető oktatási tartalomra váltva.
A konkrét kerettantervek tárgyalását csak ott érintem
részletesebben, ahol nagyobb fajsúllyal jelenik meg acsaládi életre nevelés.
.,A [helyi tanterv) a háromszintű tantervi szabályozás22
legalsó, de a gyakorlat szempontjából legmeghatározóbb
szintje, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek megfelelően kiválaszt, öszszeállít. Az iskolák helyi tantervei jellemző módon úgy
alakulnak ki, hogy az egyes nevelőtestületek a helyi sajátosságoknak megfelelően választanak az oktatásért felelős
miniszter által jóváhagyott kerettantervek közül, és azt a
megadott keretek között saját viszonyaikra adaptálják.
A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott kerettantervnek, amely elkészírésük alapjául szolgál. .." A helyi tantervek szintjét csak
egy OH statisztikán keresztül tárgyalom, mert ez önálló

kutatómunkát igényelne, miközben a folyamatot kevésbé
befolyásolja, mint azt a jogszabály állítja. Az intézmények
jelentős része átveszi a kerettanterveket és azokat minden
változtatás nélkül alkalmazza.23
Az Erkölcstan kerettantervben 1-2. évfolyamon az
„Ilyen vagyok" önismereti témakört követően jelenik meg
a Közvetlen közösségeim -A család és a gyerekek témakör
18 órában. A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudatosítása, a családi hagyományok és ünnepek
ácérzésének elősegítése, az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása, annak felismertetése, hogy más
családokban egészen más módon élhetnek a gyerekek, a
mások szokásai iránti tisztelet megalapozása jelenik meg
célként.
3-4. évfolyamon már a szerepkörök és kérdéskörök
kerü Inek tárgyalásra:
• Milyen feladataim vannak otthon, a családban és az
iskolában? Mivel és hogyan töltöm a szabad időmet?
• Mit teszek, ha örülök, ha szomorú vagy dühös vagyok? Mit teszek, amikor önző vagyok, és mit teszek,
amikor önzetlen?
• Szoktam-e segíteni a szüleimnek, a testvéreimnek és
az osztálytársaimnak? Miben és hogyan?
• Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a
téren az utóbbi időben? Vannak-e új közösségek az
életemben? Van-e olyan közösség, amelyikkel szorosabbá vagy lazábbá vált a kapcsolatom? Mi lehet ennek az oka?
• Mit jelent nekem a családom az életem jelenlegi szakaszában? Változott-e valami a kapcsolatunkban a
korábbiakhoz képest?
5-6. osztályban 16 órában jelenik meg a Család, otthon,
háztartás szerepel kötelező tartalomként. A családkép és
a családi otthon képének alakítása, a rendszeresség és a
rendszeretet iránti igény formálása, együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az iskolatársakkal,
felnőttekkel témakörök feldolgozására kerül sor. Olyan
altémák jelennek meg, mint a hétköznapok és ünnepek
eseményeinek megkülönböztetése, családtagok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal, biztonságos otthon:
7-8. évfolyamon pedig a Párkapcsolat és szerelem témája 11 órás időkeretben kerül tárgyalásra a következő
fel bontásban:

Vonzódás
Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek
milyen lelki hatásai vannak? Milyen okai lehetnek annak,
hogy egyesekhez vonzódunk, míg mások inkföb taszÍtanak bennünket? Honnan tudhatja egy lány és egy fiú,
hogy egymás iránti vonzódásuk kölcsönös? Ki tegye meg
az első lépése, és hogyan? Mi minden lehet félreértések

GYAKORLAT

forrása? Mit szabad és mit nem szabad tenni abban az
esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös?
Együttjárás
Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az
egymás iránti felelősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást a szerelmesek? Mikor elég érett egy
fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerülhető el a nem
kívánt terhesség? Mit jelem és hogyan teremthető meg az
intimitás a szexuális kapcsolatban? Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktusoknak egy
párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás
már nem kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket
egy szakítás során?
Házasság, család és otthonteremtés
Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként
a társam lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont
szeretnék? Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember együtt éljen? Milyen a jó házasság?
Mit lehet tenni a fenntartása érdekében? Mivel és hogyan
lehet elrontani? Le lehet-e élni egy életet egyetlen ember
mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? Miért dönt
úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?
Visszaélés a nemiséggel
Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a
szexuális bántalmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni,
hogy ilyesminek az áldozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyegetettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenyegeti?

Az Irodalom tantárgy is foglalkozik a témával a maga
megközel ítéséből. 1-2. évfolyamon a családi élet eseményeiről szóló történetek jelennek meg. 3-4. évfolyamon
már jellegzetes irodalmi témák, motÍvumok (pl. család,
gyermek, természet) felfedezése olvasmányokban kerül
terítékre. 5-6. osztályban lírai művek és elbeszélések
elemzésén keresztül 15 órában és 7-8. évfolyamon 8 órában regényelemzés keretében. A mitológiai és bibliai történetekről (pl. Daidalosz és Ikarosz, Gilgames és Enkidu;
Jákob és Ézsau) a kortárs irodalomig magyar és világirodalmi szemelvényekkel ismerkedhetnek meg a kisebb diákok Család, gyerekek és szülők; barátság, emberi kapcsolatok címen.
Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyőJe mellett Jules
Verne, Mark Twain, Dickens és mások művei; a klasszikus
és kortárs, magyar és világirodalmi ifjúsági irodalom alkotásai felhasználásával lehet megközelíteni a család, gye-

rekek és felnőttek, próbatételek, szerelem témaköreit.
Alkalmat ad a műelemzés a szereplők jellemzésére, rerteík
minősítésére; erkölcsi választások értelmezésére és véleményezésére. A feldolgozás során kulcsfogalmak is adottak a
műelemzésekhez, mások mellett a következők: család,
családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon,
közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka, vesiélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háuanási baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód,
táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, idóbeoszcis.
napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.
A felsoroltak olyan széleskörű ismereteket írnak elő,
hogy ezek megvalósulása kérdéses a gyakorlatban. Saját
gyermekeimen látva az ismeretek és a művek jelentós része
nem kerül tárgyalásra vagy elemzés nélkül csak otthoni
feladat, amire nem reflektálnak tanórán a továbbiakban_
A pedagógus nincsen felkészítve arra, hogy más szemlélettel tanítsa azokat a műveket, amelyeket korábban is
tanított óráin, ehhez továbbképzésre, tankönyvre, segírségre van szüksége.
A történelem tantárgy keresztmetszeti témaként kezeli a család és lakóhely témaköröket az őskorban, a középkorban, az újkorban 5. osztályról. Családok eltéró helyzetének kérdéskörét, életszínvonal kérdését a XIX. század
végén, a családok életszínvonalának válro2.ását a rendszerváltozást követően.
7-8. évfolyam Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy
5 órában tárgyalja a Háztartás és családi gazdálkodás témakört, érintve a családi kiadásokat, bevételt és takarékosságot. 16 órában pedig 11-12. évfolyamon megjdenó Család, otthon, háztartás témakör ugyanezt bontja ki
részletesebben olyan témákat érintve, mint Élet a családban,
Biztonságos otthon, Élet a családban, Családi idóbeornis.
Mindezek alapján látható, hogy a legkomolyabban az
erkölcstan tantárgy tárgyalja a családi életre nevelés témiit, de praktikus ismereteket, élecpéldákar az életvitel és
irodalom tantárgy keretében is kapnak a diákok éleckori
sajátosságaiknak megfelelően.
2.4 A szabadon választható kerettantervek

A kötelező kerettanterveken túl lehetőség van arra, hogy
a „kerettantervnek, amely elkészítésük alapjául szolgál,
továbbá az iskola arculatára jellemzően töltsék meg tanitási-tanulási tartalommal és tevékenységekkel a rendelkf.
zésükre álló átlagosan 10%-os szabad időkeretet...~• Így
van lehetőség arra, hogy iskolák bevezessék a Családi
életre nevelés kerettantervet más kerettantervek figyel men
kívül hagyásával. Általá nos iskolai szinten egyetlen plusz
1-2 órás tantárgy bevezetésére van lehetőség.
Ennek keretében heti 1 óra időkeretben született k-erertanterv az 1-4., 5- 8. és 9-12. évfolyamok sz.ámárl is.
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Bodó Márton: A családi életre nevelés oktatási aspektusai
Miként :i. bevezetőjük írj:i.: .,A cs:i.Hdi életre nevelés tant:irr,y (CSÉN) ezeket a célokat egységes rendszerbe fog1.lh-;\ v.1lósírja meg, nem csökkentve ezzel a többi tantárgy
szerepét. Mivd szükségképpen erkölcsi kérdéseket is érint,
több közös területet t:irt:i.lnuz :iz erkölcstan tantárggy:d.
kiemelnénk azt :i tényt, hogy az erkölcstan csak az
1-S. é,·fulyamon sze~pel, míg a CSÉN a 12. osztályig
kín,íl progfj.mot. Ezen kívül a CSÉN-nek speciális módszertana ,-an, ami azt jelenti, hogy ha t:ipaszralharó is ár~ed~s bizonyos r~ábt illeröen, a feldolgoz.-is módja különbözik."
A kerettanterv által tárgyalt 7 témakör a kövctkezö:
• A család mint a drudalom legalapvetőbb egysége és
a ~lád müködése
• T:írsas kapcsolatok- kommunikáció- konAikruskezelés
• Jellem és érrékrcnd
• Önismeret és érzelmi intelligencia
• Nemisc.'g- férfi/női identitás - szexualitás - párkapcsolarok
• Útelágazások, zsákutcák, útvesztők, avagy Veszélyek
és devianciák, döntéshelyzetek
• Válrozások következményei és kezelésük

o~

A témák életkori sajáross:ígoknak megfelelően más mélységgel és fókuszokkal vannak feldolgozva a különböző
évfolyamokon. Ehhez az interneten is elérherö pdf.-ben a
Családi életre nevelés az oktatásban. Család-ór:íkat segítő
kézikönyv cimú kiadvány. 2~ Az Okratási Hivatal 2016. 07.
08.-ai Közneve.lési Információs Rendszerében megjelenő
adatai alapján orsz.igosan 7 állami fenntartású iskolában
fulyik szabad órakeret terhére családi életre nevelés rantárgy oktatása. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében két
:íltalános iskolában, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében két
középiskolában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében egy
szakképzési centrumban, míg Fejér megyében egy középiskolában, Budapesten pedig egy általános iskolában. Ha
ezt kiegészítjük azokkal az információkkal, amelyek a
szakmai terület élharcosának tekinrherö Kecskemét-Széchenyivárosi Közössc.'gépírö Egyesület honlapján olvashatók (holnaphonlap.hu), akkor világossá válik, hogy egyrészt az Oktatási Hivatalnál minden adat nem jelenik
meg, de az is, hogy az összes iskolához képest arányaiban
nagyon kevés iskolához jut el ez a tantárgy. Ennek oka
lehet nemcsak a 10%-os óraszám csekély volta, de az is,
hogy számos terület verseng ezért a plusz óraszámért a
reherséggondozástól a szabadidős és kiegészítő ismeretet
nyújtó tevékenységeken :Ít (sakk, táblás játékok, vállalkozói, pénzügyi ismeretek, KRESZ) a hon- és népismereren
keresztül a jármódokig (úszás, gyaloglás, lovaglás, biciklizés, evezés, vitorl:ízás). Meggyőződésem, hogy ez egy
egészséges folyamat, :ihol a rerületet lelkesen képviselő

egyesület egyre több iskolát tud elérni, ezzel motorként
szolg6.I az ügynek, de ez nem fog sem szemléletmód-változást okozni, sem népességváltoz:íst hozni társadalmi
szinten néhány év alatt.
A másik izgalm:i.s kezdeményezés egyetlen iskolát érint
az országban, ez pedig a jelenismeret kerettanterv, amely
7-8. és 9-12. évfolyamok számára ad lehetőséget heti 1
órában. A tantervet kidolgozó katolikus iskola pedagógusai így vallanak a kerettanterv céljáról: ,,A pedagógusok
lehetőséget kínáln:ik az életüket érintő és befolyásoló témákkal való személyes találkozásra, arra, hogy köztük
tudjon eligazodni, és személyes állásfoglalást kialakítani.
A tantervet úgy állírorruk össze, hogy a jelenismeret-órán a diákok önmagukról, a másik emberről, az öker
körülvevő világról új módon tanuljanak: elsősorban azáltal, hogy észreveszik, mi hat rájuk, reflektálnak a saját
tapasztalataikra, megtalálják azokat a kérdéseket, amelyek
foglalkoztatják őket, és meglátásaikat készek megosztani
egymással."
A témák a következők 7-8. évfolyamon: Önmagam,
Média, Közösségeink, Család. 9-10. évfolyamon: Párbeszédkultúra, Magyarság és közélet, Önmagam, Média.
11-12. évfolyamon pedig kiegészül még a Közösségeink
és Család témakörrel. Miként azt a kerettanterv neve is
sugallja, az a cél, hogy a diákok egymással eszmét cseréljenek őket izgató aktuális kérdésekröl és ezzel a közösségi
kohézió is erősödjön, illetve teret kapjanak a különbözó
témákhoz kapcsolódó különböző hozzáállások. Számos
esetben szembesül ma a pedagógus azzal, hogy a hatékony
oktatáshoz szükséges a gyerekek hátterének ismerete egy
csoporton belüli, értékalapú összhang megteremtése. Ennek a „kvázi" azonos szemléletnek, értékrendnek, amely
elengedhetetlen ahhoz, hogy tanulócsoportként múködjenek együtt, teher hozzá ez a beszélgető óra. A kerettanterv eredeti munkacíme „Osztozó" volt, ami utal erre a
pedagógiai törekvésre.
2.5 A családi életre nevelés és a tankönyvek
A család megjelenése témaként a tankönyvekben leképezi
a kerettanterv közismereti témaköreit, tartalmait. Ugyanakkor izgalmas kérdés, hogy mennyire tükrözik a társadalmi v:ilóságor, vagy inkább az ideálokat követik. A pedagógusok jelentős része nem a kerettantervek alapjfo,
hanem a tankönyvek alapján épíci fel oktató-nevelő tevékenységét, így a tankönyveknek kulcsszerepe van az iskolai ismeredradásban. Még akkor is, ha jelentőségük nagyban változott a Gutenberg-gala..,is megszünésével, az
informatikai forradalom hatása következtében.
A továbbiakban csak az erkölcstan tankönyvek családi
életre nevelés vonatkozásaira térek ki kapacitis hi:inyában.
Az első évfolyamon Fenyődi Andrea és Pénzesné Börzsei Anita Az én világom címú munkafüzete tárgyalja a
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csaLíd, gyermek érkezése, rokonság témakört, rajzoltatva
a gyerekeket. A Kívül-belül. Az én világom című, Bayer
Anna szerkesztette munkafüzet színesebben és interaktívabban fogja meg ugyanezeket a témákat képekkel,
érzelmi reakciók azonosításával kétféle tevékenységtípust
piktogramokkal is jelölve: Gondolkozz! Beszéld meg társaiddal! Hajduné Tölgyesi Lívia és Kriston-Bordi Zsuzsanna Útravaló című munkafüzete pedig színvonalas
grafikáival, összetettebb feladatmeghatározásaival emelkedik ki a mezönyböl. 6 féle munkaformát különít el a
munkafüzet piktogramokkal, amelyek más és más tevékenységtípust fejeznek ki: Játsszatok! A füzetbe dolgozz!
Hallgassátok meg! Beszéljétek meg! Gondolkodjatok
együtt! A munkafüzethez tanári segédkönyv és digitális
verziójú tananyag is tartozik, ami megkönnyíti és szemléletesebbé teszi a befogadás folyamatát. Csoportokban
dolgozzatok! Természetesen mindegyik sokféle játékra és
rajzolásra épít, ami nem jelenik meg külön. A Báder Ilona
által Írt Beszélgessünk! c. erkölcstan-tankönyve több olvasmánnyal él l. osztálytól kezdve, ami nehezebb feldolgozási lehetöséget nyit, akkor is, ha a Beszéljük meg!
Mondd el! tÍpusú feladatok itt is megjelennek. Itt hangsúlyosabbnak tűnik az ismeretátadás funkció, illetve klaszszikusabban tankönyv jellege van, kevésbé munkafüzet.
Számol azzal, hogy nem tudnak a gyerekek még olvasni,
de in sok felolvasásból kiinduló megbeszélés kap szerepet,
ami az elsö osztályos diákok szocializációs szintjén felüli
elvárás. ln ütközik ki az, hogy valójában a tanulási folyamat kulcsszereplöje a pedagógus, aki egy ilyen típusú
tankönyvet is tud jól tálalni, illetve hogy a többi tankönyv
a tehecségcelenebb pedagógusok számára is könnyen használható támpontokat nyújt, kevesebb invenciót igényel,
míg ez utóbbi tankönyv nem engedi meg a közvetlen felhasználást olyan egyszerüen, miközben kézikönyvvel nem
segíci a felhasználást.
Második évfolyamon Fenyődi Andrea - Pénzesné Börzsei
Anita koncepcióval indítja Az én világom 2. tanícásához
készült kézikönyvet: .,,Az első évfolyamos tankönyvhöz
képese megnőtt az oldalszám, így több fejezet három vagy
négy oldalra került. A sok és sokféle feladat nem megnövekedett tananyagmennyiséget jelent, hanem azt, hogy a
tanÍtÓ jobban tud differenciálni, az osztályhoz alkalmazkodni a tananyag kiválasztásában. A fejezetekben található feladatok egy állandó felépítést követnek. Egy fejezeten
belül nem mindig szerepel mindegyik elem.
A Kapai Éva szerzőhöz kapcsolódó Útravaló erkölcstan
5. tankönyv folytatja a sorozat korábbi darabjaiban kidolgozott utat. A munkafüzet és tankönyv funkció szétválik
és a kétoldalas leckékhez a munkafüzetben mindenhol
egyoldalas feladatlap kapcsolódik. Ez nem tartalmaz családi témát. Ha csak a képeket nézzük, nincs családot áb,

rázoló kép benne. Egy-egy témakört bevezet egy irodalm
alkotásból vett szöveg, majd a további leckék már feladatok, tevékenységekre buzdíró kérdések.
Az OFI Kísérleti tankönyv sorozata 5. osztálytól indul.
A Személyes kapcsolatok témakör részeként jelenik meg
először a család témája. Papa, mama, gyerekek című lecke:
A cím már orientál. Nincs leckeszöveg, csak kérdések a
témához. Minden lecke 2 oldalas.
A Bánhegyi Ferenc és Olajosné Kádár Ilona által jegyzett Erkölcstan 5. 8. leckéje tárgyal Feladatim családban
és környezetemben címmel a családot érintő témakört
A hozzá kapcsolódó képek fordulópontokat érintenek:
születés, ifjú pár beszélget a fűben, idős házaspár.
A Kamarás István, Homor Tivadar, Vörös Klára Erkölcstan 5-6. osztály című tankönyve nagyon sok képpel
dolgozik. Koncepciója, hogy 3 kis alfabétagamma űrlény
(Ötli, Bió és Filó) földi kalandjain, gondolkodásán keresztül mutatja be az emberi világot, a felmerülő erkölcsi kérdéseket és a levonható következtetéseket. Ez koherens
leckék alkotását teszi lehetővé, de ez is a hátránya. Megunható a 3 kis űrlény filozofálása elég hamar.
A 7. osztályos Kísérleti erkölcstan tankönyvben egyen
és közösség témakör keretében jelenik meg a család. Elóször idézet, amihez kérdések kapcsolódnak. Változatos
feladatokkal dolgozik az elmélet és gyakorlati élet határán.
A 8. osztályos tankönyv „Helyem a világban" címmd
már tágabb közösségeket térképez föl: Európa, világneze·
tek, egy korszak lezárult az általános iskola végével. Atöbbi tan könyv család még nem érkezett el a fejlesztésben a
8. évfolyamhoz, illetve közben az állami monopólium
miatt okafogyottá vált a tankönyv családok folytatása.
Etika 11. nem klasszikus tankönyv inkább olvasmá·
nyok témákhoz. Szerelem, szexualitás, Hiány és kiegésrulés, Házasság, család, Szülők és gyermekek 1-2 oldlhs
szövegek.
Képet fest a magyar családok helyzetéről, a realitásról
a Kopp Máriával interjú: 26 „A felmérés szerint ma 20 fiJtal összesen 23 gyermeket szeretne, ám a tervezett gyrrekekből összesen 13 születik meg" 27 - állítja a kutató.
A tankönyvek rövid család tematikájú, kiragadou~f
dáin keresztül arra szerettem volna rámutatni, hogy m~
közben a tartalmi szabályozás látszólag világosan V'.lll
három szinthez kötve, valójában ugyanahhoz a kerenantervhez kapcsolódóan lehet számos tankönyvet más-{11~
témákkal és súlypontokkal kialakítani, ami azt eredni
nyezi, hogy a pedagógiai és társadalompolitikai c~l. ami
a családok esetében világos, egy zsidó-keresztény ril.igniZet alapján születne meg a népességfogyás megállít.is.íri
Ugyanakkor a koherens családokra épüló rársadalomk~
és cél kia lak írása az oktatási rendszerben elveszhet az.ilul
hogy a sokféle tankönyv szögesen ellentétes módon rJ~J~
ja meg a kérdéskört, míg a pedagógus sok esetben (,J

KAPOCS XV. évfolyam 71. szj(

Bodó Márton: A családi életre nevelés oktatási aspektusai
ezekkel a tankönyvekkel találkozik, és próbálja a bennük
talált tartalmakat átadni. A módszertani színesség pedig
alátámasztja azt, hogy ugyanannak a tartalomnak számos
különböző módszertani megközelfrése létezhet, és ezek
párhuzamosan lehetnek hatékonyak. Az egyik nem zárja
ki a másikat, de mind a pedagógus alkalmasságán áll vagy
bukik, ami pedig nem vízválasztó a rendszerben. Hiszen
arra kérdésre, hogy ki tanítja az erkölcstant, számos intézményszervezési válasz lehet, de ezek között nem szerepel
az alkalmasság szempontja, sokkal inkább, hogy továbbképzésben részt vett-e, van-e elég órája stb.
Tisztában kell lenni a tanórán kívüli tevékenységek
értékével, illetve a tanórai foglalkozások korlátaival is.
Bizonyos szocializációs tapasztalatokat könnyebben elsajácít a diák, ha nem felnőtt, hanem hozzá képességekben
és korban közel álló, valamivel idősebb gyermek közvetÍci számára. Érdemes ezért alkalmakat teremteni arra, hogy
különböző korú diákok együtt lehessenek a családi életre
nevelést is érintő témákban. Az angol magániskolákban
használt tutorrendszer erre épít, ahogy valamennyi ifjúsági mozgalom is. Ez különösen fontos, amikor a mai körülmények között nagyon sok gyereknek nincs testvére. 28
A közösségi szolgálat a szolidaritás kifejezésének eszköze
és a szociális érzékenyírést segítő eszköz, ugyanakkor érdemes lenne olyan programot kidolgozni, amelynek keretében a diákok segíthetnének rászoruló családokat, és ezen
keresztül a saját személyiségük is fejlődhetne.

Összegzés
l. A nemzetközi példák vizsgálata alapján, részletes vizs-

gálat hiányában is benyomásokra alapozva megállapíchacó, hogy a magyar tartalmi szabályozás integrált
módon, életkori sajátosságokat figyelembe vevő módon, rendszerszinten beépítette a család fogalmát és a
hozzá kapcsolódó társadalmi elvárásokat, harmóniában a magasabb, egész társadalmat szabályozó törvényekkel, alkotmánnyal.
2. A tartalmi szabályozás szintjén szükséges változtatások
megtörténtek koherens és az oktatás-nevelési rendszer
egészét érintő módon.
3. Az oktatás-nevelési rendszer egyszerre tartalmaz kötelező és szabadon választható elemeket a családi életre
nevelés cerén, ami rugalmassá és az egyedi igényekhez
alkalmazkodóvá, adaptálhatóvá teszi a téma intézményi implementációját.
4. A családi életre nevelés témaköre ezzel még nem jurocc
el a diákokhoz hiteles és befogadható módon, ehhez
megfelelő tankönyvekre és tanárképzésre van szükség,
aminek vizsgálatát, átalakítását el kell még végezni, és
előreláthatóan évtizedes folyamatot jelene a tervezéstől
az eredményességig. Ugyanakkor a megváltozott isko- ·
lai világot érinrő információs társadalomban szükség

van trendivé tenni azokat az értékeket, amelyek most
leképeződnek az oktatási tartalmakban is. Tehát olyan
digitális eszközöket kell használni, amelyek lehetővé
teszik az ismeretek, értékek, látásmód hiteles és élményalapú megközelítését.
5. A jelenleg meglévő oktatási elemek nem biztosítják a
rendszer hatékonyságát, ehhez egy nyomon követő
több éves vizsgálatra lenne szükség, ami ki tudja mutatni, hogy az oktatási-nevelési eszközök milyen hatást
értek el a következő generáció családtervezésében, életvezetésében.
6. Nem szabad elszakadni a társadalmi valóságtól, amikor
ép, többgyermekes családok születését tűzzük ki célu 1,
miközben a gyermekek több mint fele nem házasságban születik, illetve a következő generáció jelentős hányada egyszülős és mozaik-családban nő föl. Tehát a
jelenlegi társadalmi helyzet alapján az egészséges, hű
ségen alapuló párkapcsolatok kialakítása lenne az elsődleges cél, és csak következő lépésként fogalmazható
meg több évtizedes építkezéssel a sokgyermekes házasságban élő pár családmodellje.
7. A köznevelési rendszer erőfeszícése a társadalmi változások előmozdírásához kevés, ehhez összehangolt stratégiára van szükség, aminek csak egy eleme a köznevelési rendszer.

Befejezés
A családi életre nevelés kérdésköre össztársadalmi folyamatokat érint, amelyek nem választhatók el a társadalomban most zajló változásoktól. Nagyon fontos ezeket a
változásokat megérteni, és ezek ismeretében közvecíteni
olyan társadalomképet, amely alkalmas a tendenciák
megváltoztatására hosszú távon, ezzel boldogabb családokat és boldogabb fiatalokat, társadalmat előidézve Magyarországon. A társadalom olyan komplex rendszer,
amelynek formálása csak számos különböző ágazat együttes összefogásával lehetséges. Az oktatás egyedül a családi életre vonatkozó mentalitás megváltoztatására nem
képes. Összehangolt srracégiai gondolkodásra és cselekvésre van szükség. Ha a családtámogatási rendszer összhangban van az oktatási rendszer célrendszerével, akkor
ez egy fontos előrelépés. Ugyanakkor a tudatformálás
része a médiumok, piac által közvecített kép is. Az ismereccerjeszcő sorozatoktól, a piaci szereplők által képviselt
nőideálig számos területen szükséges összehangolt előre
lépés ahhoz, hogy a következő generációk mentalitása
megváltozzon. Trendivé kell tenni a többgyermekes családmodellt, tudatosítva a vele járó szépségeket és áldozatokat egyaránt. Ha az IKEA az éves katalógusában a
mozaik-családokat és a szingli lécet támogatja, és a női
divat minden területen a karcsú, egyedül élő nőt tekinti
példaképnek, akkor ezzel szemben olyan alcernacívác kell
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tudni felmutatni, ami vonzó lehet a társadalom különböző rétegei számára egyaránt.
Az oktatásnak, elsősorban rövid távon, az lehet a célja,
hogy boldogabb társkapcsolatban élőket neveljen, hosszú
távon jelenhet meg a boldogabb családok megteremtésének célja. A társadalom jelenlegi állapota ebbe az irányba
mutat. A válságjelenségekkel, mint az elöregedés, a családalapítás életkori kitolódása, a vállalt gyermekek megszületésének életszínvonalbeli kockázata, tisztában kell lenni:
• A válásokkal kapcsolatosan az mondható el, hogy a
25 év alatti gyerekek 7-9%-a él egyszülős családban. 29
• 2012-ben a háztartások 64,8%-ában nem élt gyermek. Ez a szám 2010-hez képest nőtt. Gyermeket
nevel a háztartások 35,1% 1 328 609 háztartás;
• A 18 év alatti gyerekek közül 30%-a élt már egyszülős családban élete során.
Dacára az állami transzfereknek, gyermeket vállalni máig
azt jelenti a családok többségének, hogy a pároknak a
gyermekek megszületését megelőző életszínvonala és életstílusa nem vagy csak részbe tartható. Ennek oka a bevételek szűkössége, a társadalmi transzferek kompenzáló
hatásának hiánya, valamint a gyermekvállalással és gyermekneveléssel természetesen együtt járó többletkiadások,
illetve a fogyasztás átrendeződése. Igazat kell adni Pokorni Zoltánnak, aki azt nyilatkozta nemrég a Heti Válaszban
a tankönyvekkel kapcsolatosan: ,,Az iskola életét nem a
tananyag szervezi, hanem egy finom kulturális háló, hogy
mire jut idő, energia, miben vagyok motivált, mihez van
kedvem, mit swktam meg."30 Ezzel egyszerre utalt a "rejtett tanterv"31 meglétére és arra, hogy mára nem az iskola
a tudás hordozója, tehát egészen más funkciója lett az
iskolának, mint a XX. század végéig volt. Tehát a XXI.
száz.ad kihívásainak megfelelően érdemes a családi életre
nevelés és a társadalompolitika szolgálatába állírani a köznevelési rendszert, hogy mindnyájan boldogabbak legyünk: diák, szülő és pedagógus egyaránt. Csukás István
fogalmazta meg egy interjújában, 32 hogy Alaptörvénybe
foglalná a gyermekek gondtalan gyermekkorához való
jogát. A cél nemes, de eléréséhez ugyanakkor még számos
más területen kell eredményt elérni ahhoz, hogy a társadalom mentalitása megváltozzon, és a családokra épülő
demográfiai modell eredményt érhessen el. Ez egy összehangolt stratégia révén több évtizedes feladat, amihez az
első lépések megtörténtek már az oktatásban és a családpolitika tekintetében is, de még hosszú az út a trendek
megváltoztatásáig. A média felelőssége kimagasló a tekintetben, hogy milyen férfi és nő ideállt közvetít. Össztársadalmi összefogás nélkül ez nem képzelhető el.
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ENGLER ÁGNES

A család támogató szerepe
összefoglaló: A szakmai életpálya egészében meghatározó a családi háttér szerepe. A gyermek- és ifjúkorban még meghatározó származási család befolyása a késöbbi életkorokban csökkenni kezd, szerepét fokozatosan átveszi a prokreációs család. Mindkét típus esetében bebizonyosodott azonban, hogy a család az
egyéni életekben a támogató funkcióját akkor tudja leginkább megvalósítani, ha stabil és minöségi kapcsolatok biztosítják a családi hátteret. A kutatási eredmények egybehangzó üzenete, hogy a család lényeges
szerepet tölt be az egyének szakmai életútjában. Ez azonban nem korlátozódik az egyéni karrierépítésre,
hiszen a munka és a magánélet egyensúlya kedvezően hat vissza a családi légkörre, a család minden tagjának
személyes és szakmai boldogulására.

Kulcsszavak: Családi támogatás, tanulói eredményesség, továbbtanulás, szakmai életpálya

A családi háttér szerepe nem kérdőjelezhető meg az egyén
szakmai előmenetelében. Az elméleti modellek és empirikus kutatások elsősorban a gyermek- és ifjúkori teljesítmény mögött húzódó családi háttér hatásait vizsgálják, a
későbbi életkorokban elért eredményesség kapcsán a származási család hatása háttérbe szorul, a prokreációs család
pedig szinte meg sem jelenik. 1
Tanulmányunkban három különböző kutatás adatainak felhasználásával az egyéni életút három pillanatában
figyeljük meg a család és az eredményesség összefüggését.
Először a közoktatásban tanulók teljesítményét vetjük
össze a családszerkezet szempontjából, majd a felsőokta
tásra figyelünk. Az első esetben a vizsgálat alanyait a
származási családjukban látjuk, a későbbiekben pedig a
prokreációs család szerepét igyekszünk bemutatni az
egyéni karrierút egy olyan pontján, amikor emberitő
ke-beruházásra kerül sor felsőfokú továbbtanulás formájában. A felsőoktatáson belül olyan hallgatókat kerestünk
meg, akik család és (általában) munka mellett végzik
felsőfokú tanulmányaikat. Célunk a tanulási jellemzők,
akadályok, igények feltérképezése a családi háttér támogatásának összevetésével, illetve a tanulmányi és magánéleti feladatok összeegyeztetése lehetőségének kitapintása.
A családi háttér szerepét nem folyamatában vizsgáljuk,
mivel az elemzések három különböző kutatás regionális
adatfelvételén alapulnak. Nem longitudinális vizsgálatról
van tehát szó, de az adott régióban végzett felmérések men' tén kívánunk választ keresni arra a kérdésre, hogy miként
tudja a családi háttér befolyásolni az eredményes életpálya
kialakulását a különböző életszakaszokban. Igyekszünk
választ kapni arra a kevésbé kutatott kérdésre is, hogy miképp alakul az életkor előrehaladtával a származási és a
' prokreációs család hatása az egyéni karrierúrra.

1. A családszerkezet hatása az iskolai
eredményességre
A tanulók iskolai teljesítményében és magatartásában a
családi háttérnek vitathatatlan a szerepe. A szakmai életút elejének számító közoktatás éveiben a családi erőforrá
sok, a családtagok által birtokolt tőkefajták jelentősen
befolyásolják a gyermekek és fiatalok előrehaladását, a
társadalmi egyenlőtlenségek pedig nem látszanak kiegyenlítődni az iskolarendszerben (Boutdieu 1978, Coleman
1974, Boudon 1998, DiMaggio 1998, Kozma 1999, Róbert 2001, Pusztai 2004, Róber 2004, Szemerszki 2015).
Újabb kutatások sora igyekszik azonban rámutatni arra,
hogy a család hatása a gyermekek teljesítménye nem csak
a szocioökonómiai státus függvényében elemezhető.
A család szerkezete, a családtagok között lévő viszony, a
család légköre, a családban folytatott kommunikáció, a
gyermekre fordícott minőségi idő nemcsak a teljesítményt
és iskolai pályafutást befolyásolja, hanem hatással van a
gyermek testi-lelki fejlődésére is (Buda 1998, KelleySequeira 1997, Kopp-Skrabski 2000, Croll 2004, Brown
2006, Acs 200, Vandeleur et al. 2009).
A családstruktúra és a tanulói előtehaladás összefüggéseit egy regionális kutatás során vizsgálcuk középiskolásokra fókuszálva. 2 A tanulói előrehaladás egyik legmeghatározóbb tényezője a szocioökonómiai státus, amelynek
összetevői közül jelen kutatásban a következőkre figyeltünk: család nagysága, család cípusa, szülők iskolai végzettsége, szülők gazdasági aktivitása, lakóhely típusa,
család anyagi helyzete. A tanulói teljesítmény mérését egy
index elkészítésével végeztük, a bevont elsődleges változók
a tanulmányi átlag, a nyelvvizsgával való rendelkezés, a
tanulmányi versenyeken való szereplés volt. Bevontuk az
indexalkotásba az olyan tanulási aspirációra utaló változókat, mint az órai aktivitás, odafigyelés, a tanulás és az
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hiszen a kevé~bé crcdményc.~ k 43%..-a, az crcdrr-.&.-J!:r.
tanulók 32%-a él nem váro~í tdcpül6cn (p::,0,ú(J7;,J.rt ,
lc1,Ulési lejtíl kűlönfoen a nem rdje,, c:1:aládban c:!acaüb11: még az édes szi.il&kkcl él<3 falusí, t.1ny~í ~rwllk (tk
eredm6nycs a canuli\ha n, addig az cgyi2ííló1-ful[ljí gy~
l<eknek már csak harmada, a mozaíkcsal.ádban év::kr.ck.
rnindfoszc 28%-a (p=0,021). Úgy r.űník tdlir.- Í1r,gy .r
teríilcti cgycnlődenségből szárma7.Ó háu.árryobt a. rd[a
családban rörténő nc."Vclkcdú kic-gyenlírhctL
A család cgzí.mcncíálís körülmútye kism&r&ha-d,cr
foly;tsolca a tanulók iskolai sí~rc.~~gét, Az apák d1.nr.5
többsége aktív munkavállaló (94%), gazda.1ágj ahivíúxlc
gyengén volt szígnífikáns az credmény~q~gd (P';/1.fijt,
Az anyák 8'Í%-a volc rnunkaví,wnyban a meg::kir~
idején, a gyermek eredményességével nem fűggii'a t-.az
lz aktivitás. A7. átlaghoz vi.n.onyíron anyagí hd:yur S'ZÚ". r
rén csak gyenge szignifikáns kapcrolaror muramcr:: ~
eredményes tanulók 65%-a éreire magárádagahcúhr:fy~
zerűnek, a kevésbé eredményesek 721'.l/o-a.

2. A család szerepe a kisgyermeket
nevelők továbbtanulásában
A E,ryermek születését kövecő első évek rendkívúI funms:rk.
a gyermek és szülei s-Lámára. A Magyarországon péíd'zrékú lehetőséget bízcosícó gyed, gyes Í<Í<i<1z.aka eM'dI~
a gyermekre való odafigyelésé, a gyermek nevdés'éi 6 gortdozásáé, hiszen az ekkor végbemenő resri-klkí fejJódés .i:;:.
egész éleret meghatározza (vö. pl. Mérci-Bínéc E97L Bu6.
1985, Kopp-Skrabskí 2003, Farkas 2006, Harcsa: 21H4\
A rnu n ka ví lágának el hagyása ugyanakfror bi:mcym
hárrányokat eredménye-.ther, mivel. az otthon röJroa:6'-e.lc.
alatr megkopnak a képességek, a megsz.erzeu rud:i:s e:!.-avulttá válik, illerve a kompctenáák sérülése n-Áferr .t.
mun kaerö-píací rcintcgrá lódis bízonyulrnságl: jekmi ;r
munka világának rízikófokcorát (Koncz 2004. Hakfm
2006, Makay-Blaskó 2012). A rudás cmd:il:úánakefüerülésér és ci.zel együtt az akcív munkaválWói ficnemnénő sikeres visszatérés leherőségét bízmsídmja a gycr::n:k_nevclési ellátás idején folytacoct ranuLís. (Goldin 2QiJG,
Engler 2011, Berg-Mamhure 2013}. Hazia.kb:m fdbzöcn az anyák veszik igénybe ezekcc az e!Ll:cisobLA r:nu;,..
kaerőplac elhagyása, az otthon tölcön idő. hossza. a. -ra "'
szarérés időzítése mind az egyéni ékthclyzetekooLJéthlu.
de az adott társada Imi-gazdasági koncenusb:m ujM dí:urésck Íüggvériye (Id. pl. Frey 2003, Spéder 2003·. K:11:c.
2006, Blaskó 2008, Ternovszky 2012).
A családos hallgarók közül a három év aLni ~
nevelő nök nagy arányban képvisefcék a gyesen,.~~
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Engler Ágnes: A család támogató szerepe
lévő kismamákat az egyetemek és főiskolák padjaiban az
ezredforduló környékén. Ez annak a rendeletnek volt köszönhető, amely kimondta a gyermeknevelési szabadságon
lévők tandíjmentességét. A kisgyermeket nevelő hallgatók
tanulási jellemzőit és a tanulás következményeit egy regionális longitudinális kutatásban tártuk fel, a felsőfokú
tanulmányok idején, majd a végzést követő években. 5
Érdeklődésünk középpontjában az állt, mi késztette a
kisgyermekes hallgatókat a felsőfokú tanulmányok elkezdésére a gazdasági értelemben vett inaktív évek alatt, milyen eredményességgel haladnak előre tanulmányaikban,
később hogyan tudták mindezt kamatoztatni a munkaerő-piaci reinregráció során. Különös hangsúlyt fektettünk
annak vizsgálatára, hogyan tudták összeegyeztetni tanulmányaikat a kisgyermek neveléssel, és hogyan járulr hozzá
ehhez az egyetemí, főiskolai intézmény.
A longitudinális kutatás legfőbb eredménye, üzenete,
hogy a kisgyermek mellett végzett felsőfokú tanulás kiváló befektetésnek bizonyult. Nemcsak a sikeres munkaerő-piaci reinregrációhoz járult hozzá, hanem az egyetem,
főiskola világa sajátságos módon gazdagírorra a hallgatók
társadalmi és kulturális tőkéjét. Jelen tanulmányban azonban nem a felsőfokú tanulás során kimutarott hozamokra

koncentrálunk, hanem a sikeres folyamat mögé pillantva
a „hárrérszereplőker" ismerjük meg.
A továbbtanulásról szóló döntésekben nagyfokú támogatást tapasztaltunk a családtagok részről, értve ezalatt a
kismamák szüleit és házastársait. Megfigyeltük azonban,
hogy a hallgatók egy részénél ezek a kezdeti támogatások
lassan elmaradnak. A szülők és társak kevesebb alkalommal vállalják át a tanulás miatt kieső teendőket, például
a háztartásban nyújtott segírséget (bevásárlás, főzés, takarítás), a gyermekgondozással kapcsolatos feladatokat (pelenkázás, sétáltatás) vagy a gyerekfelügyeletet.
Azok a hallgatók azonban, akik folytonos segírségnyújtást tapasztalhattak meg az egyetemi vagy főiskolai tanulmányaik alatt, objekrív és szubjektív adatokkal mérve is
kimurathatóan eredményesebbnek bizonyultak. Az objekríven mérhető adatokkal alátámasztható eredmény a félévi
átlagokban, a halasztások számában, a tanulási motivációt mérő skálákon, a későbbi elhelyezkedési mutatókon
váltak kimutathatóvá. A válaszadó hallgatók önbevallásán
alapuló mutatók a tanulás és a család összeegyeztetésével,
a tanulásra fordírott idő mennyiségével és minőségével
függtek össze. Az elemzésekből egyértelműen kiderült,
hogy a támogatott hallgatók hatékonyabb tanulók: az

1. ábra
A kisgyermek mellettfelsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók nehézségei a családi támogatás mértéke szerint, százalék

A vizsgastre.ssz jelentésen megviseli***
Az egész napos konzultáció után fáradtan ér

haza.
Anyagi háttér biztosítása problémát
jelent_***
Gyermek elhelyezése gondot okoz.*
Az éjszakai tanulás miatt kedvtelen és fáradt.*

Sokat van távol az órák és vizsgák miatt.*
Az egész család kevesebb idót tölt együtt.*

Miközben együtt van családjával, az iskolai
teendóire gondol.*
Ha otthon van, elzárkózik, amíg tanul.
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ídőbeoszdsuk kedvezőbb, a tanulásra ford Ított időr produktívan ki tudják használni, jobb a stresszkezclésíik,
kevesebb a konfliktusuk cs:1.ládtagjaikkal. Ugyan:ikkor
könnyebben és hatékonyabban tudnak bekapcsolódni az
egyetemi vagy főiskolai közösségekbe, hathatósabban
használják az ínforrnáció:ir;imlást, hatékonyabb a csoporrdrsaikkal és oktatóikkal történő együttműködésük.
A családi .~egftséget n:1.gyobb mértékben nélkülözök
kimutathatóan több problémával szembesültek a felsőfo
kú tanulmányok során (1. ábra). A tanuUsból adódó
stressz, fáradtság, időhiány mindkét csoportnál jdemős
probléma, azonban ezek kei.clésc és hadsa szignifikánsan
összefügg a családi háttér idő- és figyclemráford ftás;Íval.
Az ábrán látható, hogy a gyermek elhelyezése még a támogatottabb családokban is jelentős probléma (60%).
Különösen így van, ha a szülők még :1.kdvak voltak, vagy
ha a férj munkaideje nem engedte meg a gyermekfelügyelet átvállalását a konzultációk v;igy vizsgák, illetve az otthoni tanulás ideje alatt. A gyermek nagyszüleinek dvalmaradását sok esetben a föld rajzi távolság is m:igyarázta,
de elöfordulc a „szcndvicsgeneráció" jelensége is, amikor
saját szüleik gondozása hátráltatta őket a fiatalok segítésében.
A tanulás és a család összcegyezcecésében elsősorban a
férjek szerepét kell kiemelni, akiknek szintén pluszterhet
jelene a kieső feleség és az anyai szerepek pótlása a napi
munkavégzés mellett. Ahol ez kedvezően valósult meg,
ott a tanulás miatt fellépő házastársi konfliktusok előfor
dulása a kérdőívet kitöltők válaszai szerint jelentősen kisebb. A családjukat biztosan maguk mögött tudók cserében 5-6%-os a különböző jellegű problémák aránya, még
a másik hallgatói csoport 40%-ánál a sok tanulnivaló
miacc lép fel feszültség, 20%-uk a gyakori távollét miatt
kerül összetűzésbe férjével, az anyagi terhek egytizedük né!
okoznak problémát.

3. Felsőfokú tanulmányok család és
munka mellett
A család és munka mellett tanuló hallgatók későbbi vizsgálata során hasonló akadályok, problémák kerültek felszínre. 4 A 2013-ban végzett kucadsban részidős képzésben
része vevő férfiak és nők tanulmányi jellemzőit tártuk fel
kvalicacív és kvantitatív módszerrel. Eserükben a fent bemutatott intézményi problémák kiegésiültek a mun kavállal:ísból adódó feszültségekkel (nem csak a családi élet
nehezíti meg az időbeosztást, a pontos megjelenést, :1 feladatok teljcsíchetőségéc). A megkérdezett hallgatók érzékenyen reagáltak az oktads minőségére (:1 kurzusok tartalmának hasznosíthatósága, az oktatási módszerek
felnőttekre szabása, az oktatók bánásmódja), valamim az
egyetemi egységek elérésére (tanulmányi oszd ly, könyvtár,
jegyzetbolt, menza elérhetősége a konzultációk idején).

(Vö. többek kö'lött K:isworm 1990, Riclmdson-Esrcllc
1998, Schuet·l-Slowcy 2000, Forray-Kozma 2009, Robert-Saar 2012.)
A sikeres t;inulmfoyokhoz a magánéleti háttér nagy•
mértékben hozdjárult. Az interjúk során számos alkalommal megjclcm a családi háttér jelentősége, elsősorban nem
a származási, liancm a prokreád6s családot illetően.
A hallgatók beszámolt;ik arr61, hogy társaik hogyan timog:1.cják őket, hogyan segítik ác nehezebb időszakokon
konkrét támaszt nyújtva, ahogyan péld:íul a követkt"ló
alany meséli: ,.A pdrom kiemel a gép elől, amikor mdr rddolök. Rrlm adja a kabdtot, a csizmdt, hilök az ajtón, és azt
mondja, egy órát elmegyünk sétdlní... É.s akkor viszonylag
annyi idő alatt a feszültség is kimegy belőlem, ö egyébként iJ
nagyon tdmogató, nyugodt ember. Általában (az] 6 reakciója az, hogy megkérdezi, átnézzek valamit, lef/Jzzek v11l11mit.,," Hasonló támaszt nyújt az alábbi tfo: .. Amit 11
pdrom el tud intézni, ő vdllalkozó, tehdt nincs úgy helyhez
kötve, akkorfeltolom a vonatra, elmondom, hogy kit keresel,
hova mész, és vagy el tudja intézni, vagy nem." Kodbban
elmaradt továbbtanulás póclásfoál is megjelenik a tfo
segfcségc: ,,Ö {tl férje] is mindenben támogat. Mikor 011
hagytam az egyetemet, muszrlj volt trlmogatnia abban is,
mert akkor mtÍr terhes voltam, és anyagilt1g sem úgy álltunk,
hogy esla'ivö, gyerek, egyetem, sok lett volna. De ö mindig
mondta, mikor mdr nagyobbak lettek a gyerekek, hogy menjek vissza tanulni, És ahogy tt1ld!ta111 egy jobh idöbeosztJni
munlaihelyet, ezt meg is tettem. A férjem ru1gy örömére,
azóta is mindenben segít, még vizsgaidőszaU"m a hdzi uendőket is átvcs'li, hogy né/kii/e nem menne" - emlékszik
vissza a korábbi tanulmányait félbeszakító hallgató.
A gyermekek szintén pozitív hatással ldiemek szüleik
továbbtanulására. Egyfelől ösztönzik őket a jelentkezésre,
a nagyobbak segítenek az otthoni feladatokban, sör a fdkészü lésben. ~A gyerekek 1111gyon örülnek neki (hogy t,m110.
Most mdr nemCS11k én 11oszogt1tom őket, hanem ők is mgm1,
viszont sol..•11t segltenek, mert ugye n11gyld11yai111 v11m1,1I:. ,u
egyih gazdmrlgi foiskoltls, tehrlt ök teljesm pozitivan fagadjdk, és engem td111ogat11ak. Sót, löl..·tlösnek elöre, mar 111'7,1
,1zért elesek... , dr ők 11em hngyjdk, nem ht1gyjdk, és ez nekem
w1gy segítség" - vallja az egyik h:.illg:.itó. M:ísfelöl sobn
t'1gy gondolják, a s:iját példájuk jótékony hadss;1l lm gy~tmekeik tanulási attitűdjére:,... .azt szeretném, ha ők [i!J·rrekei} is tovrlbb ta1111bul11ak, egyt'femre jdmJ11ak, ~s így
tii/dn példdt is JJ1utatok 11el..·il..·, hogy én m(r{ emryi éwsen iJ
tanulok." Emellett egyes szakokon a ta11ulcabt ;i gyerekekkel történő occhoni készülés sor.ín is kam:1rozt;ithatjJk:
,, .. .amit megszaziink tuddst, azt is fel tu,&'nk m,ijd h,1s:ndlni, 11eJJ1 a pici g; erek11él, de a nagyoblmdl ~.
A cs~ lád mim dmogacó közeg fontos szereppd hit n:h.ít
az elvárások teljesítésében, ugy;.rnakkor éppen ezen a tcrültell csapódik le leginkább a többéves tanutísi bernldú~
1
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Engler Ágnes: A család támogató szerepe
nehézsége a családos hallgatók esetében, amint ezt egy
válasudó megfogalmazta:., .. . akinek van munkahelye, annak nem lehet kimutatni, hogy én most ideges vagyok, fáradt
vagyok, nem kezdhetek el vitatkozni... A család issza meg a
, levét, aki közel áll hozzám, mert az látja, hogy most el kell
vonulni, mert tanulni kell, nincs idö mássalfoglalkozni."
A hallgatói eredményesség és az elköteleződések eltendeződése közötti kapcsolat vizsgálati eredményei a várthoz
képest eltérően alakultak. Feltételeztük ugyanis, hogy a
munka és család mellett tanulók ideje, energiája, figyelme
többszörösen megoszlik kötelezenségeik miatt, ami a tanulásb:in nyújtott teljesítményt, valamint a felsőfokú intézménybe történő integrálódást visszaveti.
Az eredményességet két oldalról közelítjük meg. Az
egyik, objekcív szemszög olyan, jól körülhatárolható mutatókból áll, mint az utolsó félévi áclag, az idegen nyelv
ismerete, nyelvvizsgával való rendelkezés vagy nem rendelkezés. A másik megközelítés szubjektív jellegű, a hallgatók bevallásán alapul: mennyire érzi magát motiváltnak,
milyen gyakran jár órára, milyen fokú az aktivitása a szemináriumon, milyen alapossággal készül vizsgára, menynyire becsületes módon jár el a beadandók elkészícésénél
és a vizsgákon, milyen mértékben tartja be a határidőket.
Az eredményességi index megalkotásához összesen 14 itemet vontunk be,5 majd összevetettük a demográfiai háttérválrozókkal, a kapcsolatokat a 2. táblázat szemlélteti.
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2. táblázat
Az eredményességi mutató és a demográfiai háttér kapcsolata
nignilikancim.inc (R-négyzet)
0,000
nem
0,000
családi állapot
0,000
gyermek
0,001
gyermeksz.á m
0,564
lakóhely
0,189
alapiskolárorrság
0,930
apa iskolai végz,errsége
0.449
anya iskolai végzettsége
0,082
cárs iskolai végzettsége
0,007
középiskola típusa
0,000
jelenlegi intézmény

A tanulói életút két vizsgált szakaszát tekintve meglepő
kép tárul elénk. A gyermek- és fiatalkori tanulói eredményességet oly nagy mértékben befolyásoló családi háttér
(apa és anya iskolai végzettsége, lakóhely) és annak „beruházási következménye" (alapiskolázottság) nem befolyásolja szignifikánsan az egyén teljesítményét. A saját,
felnőttkori háttér sokkal inkább mutat összefüggést az
eredményességgel: a családi állapot, a gyermek megléte
vagy nemléte, a gyermekszám, a jelenlegi intézmény cípu-
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sa, de még a társ végzettsége is meghatározóbb a szülőké
nél. Úgy tűnik tehát, hogy a korábbi tanulmányi életútra
tett hatások (a középiskola típusát kivéve) halványulni
látszódnak a felnőttkori háttér mellett.
Az eredményesség mértéke családi állapot szerint a várttól eltérően alakul. Azt feltételezhetnénk ugyanis, hogy a
több szerepben tevékenykedők (munkavállaló mellett társ,
szülő) kevesebb figyelmet tudnak tanulmányaikra fordítani. Az eredményességi mutató azonban ellenkező képet
mutat: családi állapot szerint legeredményesebbek a házasságban élők, valamint azok, akik gyermeket nevelnek.
A gyermekek száma pozitívan befolyásolja a teljesÍtményt,
a nagycsaládosok rendelkeznek a legkiválóbb mutatókkal
(p=0,000; 0,001).
Az eredményességi mutató alapján a megkérdezetteket
két csoportra osztottuk, az eredményesekre és a kevésbé
eredményesekre, a 2. ábra az eredményes hallgatók megoszlását szemlélteti családi állapot szerint. Általánosságban
elmondható, hogy a nők fele (55%-a) az eredményes csoportba tartozik, a férfiaknak pedig a harmada (32%).
Családi állapot szerint is szignifikáns összefüggés áll fenn,
miszerint a legeredményesebb hallgatók a házasságban
élők (az eredményes hallgatók felét teszik ki), az élettársi
kapcsolatban élőknek és az egyedülállóknak egyaránt negyede tartozik ide. Úgy tűnik tehát, hogy a stabil párkapcsolat és a gyermeknevelés nem hátráltatja a felnőttkorban
végzett tanulási folyamatot, sőt elősegÍti azt. Ezt mindkét
nem esetében megfigyelhetjük: a gyermeket nevelő nők
sokkal jobban teljesítenek, mint a gyermektelen nők, ez a
férfiaknál is igaz, kisebb különbséggel. A gyermekes férfiak és gyermekes nők közti különbség tükrözi az egész
mintán észlelc különbséget (ti. a formális oktatásban a nők
eredményesebbek), de ugyanez igaz a gyermektelen férfiak és nők közti eltérésre is. A családos hallgatók eredményességét a gyermekszám sem befolyásolja negatívan, ellenkezőleg: minél több gyermeke van a hallgatónak, annál
jobban teljesít a tanulás világában.
Az eredményességi indexszel kapcsolatos elemzéseket
a hallgatók saját megítélése is megerősíti. A kérdőívben a
válaszadóknak meg kellett jelölniük, hány százalékban
érzik magukat motiváltnak, elkötelezettnek a felsőfokú
tanulmányaik során. A maximális száz százalékból a legmagasabb értéket a gyermekes nők adták meg (áclag 78%),
a gyermeket nem nevelő nőké 69%. A férfiak közül a gyerekeseké magasabb (59%, szemben a gyerektelenek 50%ával). A főbb motiváló tényezők összehasonlítása is jellegzetes különbségeket jelez. A környezetének példát mutató
gyermekes nők számára fontos motívum a környezetnek
való bizonyítás, valamint a büszkeségérzet. Ez a csoport
szignifikánsan a legelkötelezettebb abban, hogy a tanultakat beépítse személyiségébe, emberi tőkéjébe, szakmaiságába. A gyermeket nem nevelő nők a külső hasznosságot
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tartják szem clött, a megfelelö társadalmi státusz elérését,
a kitűzött cél megvalósítását, jobb jegyek megszerzését, a
környezetnek bizonyícásc. A gyermektelen férfiak a kedvező társadalmi pozíciót tartják leginkább ösztönzőnek,
a gyermekesek erősen céloriencálcak.

2. ábra.
Tanulmányi eredményesség nem és utódok szerint, százalék

l kevesbé e.rt<lm~s
■ e-~dmenvts

visszatérése is. Természetesen a sokrérú elemzés száITlOI
egyéb összefüggésre is felh ívta a figyelmet, például a CIJ·
ládi hátcér cámogacásának mértéke és a demográfiai háttérváltozók kapcsolatot mucaccak, de meghatározó volraz
is, hogy a megkérdezetc hallgatónak volc-e korábban felsőoktatási tapaszca laca. A csa lád szerepe azonban megkérdőjelezhecerlennek bizonyult ebben az életszakaszban.
A harmadik vizsgálatban a család és a tanulás összehangolásának problematikája a munkavégzéssel bővült
A hallgatói eredményességet és integrációt vizsgáló kurarásban a család mellen tanulók sikeresebbnek bizonyultak,
ami alapján feltételezzük, hogy a gyermekneveléssel és
gyermekgondozással együtc olyan tudásra és kompetenciákra tesznek szere a fér.fiak és nők egyaránt, amelyek
kiválóan alkalmazhatók az önképzésben és vélhetően a
fizetett munkavégzésben is.

Felhasznált irodalom
... sign.=0,000

Adatbázis: LeaRn kutatás, 2013

Összegzés
A családi háccér és a szakmai előrehaladás összefüggéseit
három különböző életkori szakaszban igyekeztünk megvizsgálni. A gyermek és ifjúkori életkorban a szocioökonómiai státusznak igen meghatározó szerepe van a
ta nulási eredményességben. A regionális kutatás adatait
tekintve megjelent a magasan kvalifikált szü lőkkel rendelkező, városi gyermekek túlsúlya az eredményes tanulók
között. Gyengébb összefüggésben, de számícott az anyagi
hátcér, a család nagysága és a szülök gazdasági aktivitása
is. Fontos eredmény azonban, hogy a szülök kvali.fikálrságából és a település típusából származó hátrányokat az
ép családi szerkezet kompenzálni képes. Hasonlóan lényegi eredmény, hogy az eredményes tanulók jellemzően teljes családból érkeznek. Természetesen az adatbázis nagysága, a lekérdezés térbeli lehatárolrsága miatt nem
vonhatunk le egyértelm ű következtetéseket, nem általánosíchatju k eredményeinket, de mindenképpen jelzésértékű a családi struktúra befolyása.
A felsőoktatás levelezős képzéseiben tanuló nők és férfiak közötc végzerr vizsgálataink több figyelemre mélt6
eredményhez vezettek. A kisgyermeket nevelők szakmai
útjába a gazdaságilag inakdv és akrív időszakban nyerhettünk bepillantást. A munkavállalást is elősegítő önképzés
akkor volt igazán eredményes, ha a kismamák mögött
stabil, támogató családi hátcér állt, elsősorban a férj, másodsorban a kisgyermeket nevelő pár szülei. A család és a
tanulás összehangolását, a tanulmányok si keres elvégzését
ebben a speciális élechelyzecben a család biztosította, közverett m6don előseg ítve ezzel a munkába történő sikeres
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Jegyzetek
1

Származási vagy orientációs család alatt az idósebb generációhoz rarrozó családragokar (szülókec) ér1jük, még a prokreációs családor a lcszácmazort egyén és annak családja alkorja.
2
Családok srrukrurális válságának hatása az iskolai eredményességre
c. kutatás. A kétdóives kumást a Család-. Ifjúság- és Népesedéspolitikai
lncézec és a Debreceni Egyetem Felsóokracáskutaró és Fejleszró Közponcja végezre 2015-ben az Észak-alfoldi és az !:.szak-magyarországi régióban,
tizedik évfolyamos tanulók bevonásával. N =627. Kurarásvezeró: Pusztai Gabriella és Engler Ágnes. A teljes kumásról Id . Földvári-Hakkcl
(2016).
' J(jsgyermeker nevcló hallgarók vizsgálata, 2006-2009, tszak-alfoldi régió. A kutatás első hulláma a Debreceni Egyerem és a Nyíregyházi
Főiskola gyesen. gyeden lévó hallgarói köiörc valósult meg posrai kérdő
íves lekérdezéssel. A második hullámban a kér incézményben gyes, gyed
ideje alarr diplomár szerzerr és a munkaerópiacra legalább egy éve viszszacérr nóker kerestünk meg kérdőíves lekérdezés során. N=226 és ll9.
Kurarásvezetó: Engler Ágnes, témavezető: Pusztai Gabriella. A kutarás
részletes bemurarása Engler (2011).
' Tanuló régiók Magyarországon: Az clmélerről a valóságig. OTKA
(K-101867). Kutarásvezeró: Kozma Tamás. A kuraráson belül a részidős
képzésben tanuló férfiak és nők vizsgálarára 2013-2014-ben került sor, a
munk.-icsoporrvezeröje: Engler Ágnes. A Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Fóiskola és a Szolnok.i Főiskola hallgarói közötr 25 inrerjú készülr,
a teljC5 köru kérdőíves megkeresésre 1092 érrékclherő kitölrörr kérdóív
érkczeu.
' A bevont válrozók: elózö félév canu !mányi árlaga; beszél-e idegen
nyelvet; van-e nyelvvizsgája, és mennyi; mennyire érzi magár motiválrnak egy száz.fokú skálán; mennyire igazak rá az állítások: szeretek raoulni, a tanórákon igyekszem részr venni, a tanórákon igyekszem figyelni,
a tanórákon jegyzerelek, a tanórákon folyó munkákba, párbeszédekbe
és köz.ös feladatokba bekapcsolódok, a gyakorlaci órákra felkészülö k, a
körelezó irodalmakon kívül sajár magam is gyújrök szakirodalmar az
egyes tantárgyakhoz kapcsolódva, a vizsgákon felkészülve jelenek meg. a
beadandó dolgozarokar időben készírem cl, a beadandó dolgozaraim önálló munka eredményeként szülernek, a hivarkozások, illetve a források
kezelésének etikai szabályait betarrom.

FARKAS PÉTER

Erkölcsöt a tőkének
A gazdaság erkölcsteológiai és társadalomelméleti kérdéseinek
néhány összefüggése
Az erkölcs és a gazdaság közötti viszony szükségszerü és lényegi, a gazdasági aktivitás és az erkölcsi magat.irttis a legmélyebben 6thatja egymást. Ahogyan a ttirsadalmi élet egészét, úgy az ember életét sem lehet
anyagi dimenzióra korlátozni, jóllehet az anyagi javak akár a puszta életben maradáshoz, akár pedig az életminőség javltásához elengedhetetlenek, A gazdasági élet területén átfogó szolidáris fejlődésre van szükség,
amely a „közjót", vagyis mlnden ember javát és a teljességre Irányuló (egész) ember javát szolgálja.

Kulcsszavak: g;iz.d;is:íg, tubjdon, cőke, ;i kereszténység drs:td:tlmi tanítása, homo oeconomicus

.. A gazdagok feleslege 11 szegények tulajdona"
Szent Ágoston
2013-ban a Kapocsb;111 megjelent tanulmányban prób:iltam
kísérletec eenni a munka erkölcsteológi:ti és cársad;ilomelméleti össz.ef'uggéseinek bemurntásá.ra. Most eme kontextusban szeretném elemezni a g32das:íg összetett rendszerének összefüggéseit. E munldk roHn sz.erény módon
st-girhetik a s-wciológi:ti és szociálpolitikai diskurzust is.
Korunk egyik súlyos tévedése az. a felfogás, hogy a köz.gazdaság az. életünk egy olyan adottsága, amellyel szemben tehetetlenek vagyunk, hogy a gaz.das:íg saját mechanizmusainak, kérlelhereden törvényeinek alávetett
folyamat. A köz.gazdaság nem fizikai törvények füal irányfrott gépezet; :.1 társadalmi és gaz.das:ígi rend megreremröje nem a piac ármechaniz.musa, hanem az. emberi értelem és akarat. 1 Az. éssz.erü és célsz.erü emberi cselekvés
mindenben a lehető legkisebb áldozat ár:ín a lehető legnagyobb eredményre törekszik. A gazdasági tevékenységnek is ez. az. elve. Sohasem hagyharj;i azonban sz.:imídson
kfvül, hogy a piac ármechanizmusa, a kín:ilar és a kereslet,
a hadrtermelékenység és a határhaszon elvont fogalm;ii
és görbéi mögött emberi várakoz.:ísok, :ílmok, vágyak és
ral:ín tragédiák állnak; maga az. ember, aki ;i g:12.dasági
élet úrvesz.rőiben keresi önmagát, életét és boldogulását. 2
A „homo oeconomicus" a s:ij:ir érdekeit követi, amelyeket ő ismer a legjobban, és tevékenységében a gazdasági elvnek megfelelően racionfös;in jár el, vagy a lehető
legkisebb áldozat :irán a lehető legnagyobb haszonra törekszik. A „homo oeconomicus" feltevése az. emberi természet lényeges tulajdonságáról vonarkoz.tat el, nem fedi
a teljes emberi valóságot, és így téves köverkez.retésekre
jur.J Az. ember nemcsak egyén, hanem természete szerint
társas lény. Ezernyi szállal fűződik a közösséghez., amely-

nek létét köszöni, és amelyben fejlődése során eléri resti,
lelki és szellemi kiteljesedését. Az ember nemcsak racionális lény, akic tevékenységérben csupán az. ésszerűség, a
gaz.das:igi elv vezet, hanem sok más személyi és társadalmi
indítóok: ;iz. alkods öröme, képességeinek és rapasz.ralar;iinak a hasznosítása, családja és munkatársai jelene és
jövője, a tekintély és a becsvágy, a sorsközösség (szolidaritás) rudar:i stb.
A gazdasági tevékenység célja nemcsak az. egyéni haszon, hanem az. egész társadalom java, az. emberi szükségletek és igények ésszerú kielégítése. Az. önzés a gazdasági
életben sem kifizetődő. Aki csak saját érdekeit hajszolja,
tekintet nélkül embertársaira, előbb vagy utóbb kiszorul
a gaz.das:igi körforgásból. A gazdasági elv, de ugyanakkor
a sz.olid;irids elve is minden éssz.erü és célsz.erü g;iz.dálkodás alapfeltétele. A gaz.d:ílkod:ís az. ember és a társadalom
életének nélkü!öz.hererlen e!öfelrérele, de nem öncél, hanem eszköz.."1

1. A gazdasági gondolkodás bölcseleti
alapjai
A gazdasági élet kérdéseivel már az. ókorban is foglalkoz.rak. Dariz. Sarolta PhD-dissz.erdciójában kér paradigmát
különböztet meg:) .,erényerikai" és „hasz.onköz.pontú"
p:mdigmá.r. A kér eltérő modell gyökere vissz..wez.erherő
;iz. emberi gondolkodás kezdeteihez.. Az. ókori hedonisz.tikus irányz..1roknak és velük rokon felfog;isoknak (sz.enz.ualisr:lk, sz.ofisdk), majd Arisz.tipposz kiirénei iskoHjfoak,
v:ilaminr Epikurosznak és követőinek hedonist:i érr~krendjl'.' gyökeresen eltér Arisztotelész. t;inídsáról. Az. arisz.rorelész.i vonal a középkor keresztény gondolkodás:iban
fo lycacódotr, míg a sz.enz.ualisra és epikuroszi értékrend az.
l'1jkori gondolkodás (individualizmus, liberalizmus) egyik
előzménye lett.'' Az ember sz.empomj:íból a döntő különb-
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ség a kéc áramlacba.n az önmagához és a c:írsadalomhoz
(közösséghez) való viszonyáb:in rag:idhacó meg. Ariszrorelésznél és a kereszrénységnél az ember rermészerécól
fog,"3 rár~s lény, kapcsolataiban és kapcsolataival harározódik meg. ugyanakkor célra irányul (celeologik'l.ls): magár
kireljesíri az erények álcal; egy kozmilnlS, merafizik'US rend
része, amelyhez alkalmazkodik, és emberi rermész.ere objektív kricériumokar szolgálrar a jó és a rossz megkülönbözrecéséhez és egy, az emberi rermészerhez igazodó normarendszer kialakul.kihoz (vö. rermész.enön-ény,
rermészercS erkölcsi törvény). Az újkori ember individualista, aromizilr, lényegét nem társas lény mirnlrában ca1:ilja meg, hanem középpontja önmaga, a kozmikus rend
folbomlocc. Normáit szubjehfren harározz.a meg, önmaga végsó fórumaként. Boldogság:ír nem annyira a kiteljesedésre \'aló törekvés, mim inkább egy kellemes állapor
elérése (hedonizmus) jellemzi.'
Az ókori római \'il:íg gazdasági fejlódéséról író gondolkodói közül Cicero (De offiaÍ$) és Vergilius (Georgica)
ne,·ér emlírjük. A középkor reológusai és jogászai rendszeresen foglalkoz.rak gazdasági kérdésekkel, az erkölcsi kö\'etelményekkel és álralában a kánonjoggal kapcsolatban.s
Aquinói Szene Tamás ranícisa a magánrulajdonról, a munkáról, az értékről, a csereigazsá.gosságról seb. ma is nagy
jelentőséggel bír. A középkor gazdasági életér általában
úgy jellemzik, hogy a mezógazdaságra épüló, elsősorban
s:ijár sz.ük~lereir kielégíró foldbinokos gazdálkodás,
amely meglehetósen primirÍ\• rechnikfatl dolgozon. Minden gazdaság - a XIX századig - agrárgazdaság rnlc,
amely a középkorban jdenrós rechnikai ,-álrozásokon menr
keresztül.
Az ,..e.rényerik:ii paradigmáról" a „haszonközpontú p:1radigm:íra" való ár\'álrás a XIV. szizadi nominalisrákktl
(W. Ockham) kezdódóen az angol empirizmus megjelenésével, a karréz.ifous furdub.rról (R. Oeso.rres), a reh;ligosodáshoz b.pcsolódó szerzódéselmélerekkcl {Th.
Hob~. J. Locke, J. Rousseau), 11:indeville k--özjó-dm~
lere\'d, Hd,'crius ..,értelmes önzés" elméletével ragadhatjuk
meg a legink:ibb.~ A refumúció a hi\-.iralos egyház és a
,·iLígi h:1r.1lmak domin.Jnciij.ív.11 szemben az egyfu le.lkiismereri S2.1b.ids.ig-ir.1, a sz.:ibad kum:isra, ,-i!lisi és egyéb
em~ri jogokr.1 hiv.irkozorr :1 hicr.uchi.ik és :a hagyominyok elleni küzddemben. h>A s:z.abad ldkiismerecrel l'l('ffi
ig-azolr re.kinré.lyck d[en proresr.iló szdlemis~ nJ~Y lendü her adocc J. r.icionalir.is eh~. az. ~.::.)·h:ízról tuggerlro
rermészenudom.ínyos viHgnézer és r~hnibi i..i,·ili:zidó
e!rerj~ésének. Az ~mi suruds.i~k~n fot,.1rorr h:uc
dómozdiron.1 J. Jiber.ílis drud.ilmi e,s:uneny kidolgous:.i.r.
A proresr.íns indh·idu:i.linnus kirerjedr :iz embe~k g.1zd.i$:i~i re,·ekenysE-6ére is. El&...--gir~re :1 dlla.Ik-\)Zö szdlenm.
a r.ibrd:oss.igoc és :1 munbs:cerercr~c. A kihiniunus
predc:s:zrin:íciós r-.i.nilun ~ -ökc:rei.ó ö-iHgi :iclirizmus,
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aminr Max \Xleber kimurarra, jelenrósen befolyisoba
kapitalista gondolkodás és a celjesírmény elve ( a ~
elv) ura lomra jurásác. H. Grocius „De jure belli et
című munkájában c:inícja, hogy az egyének szabad Sl:$ződés alapján alkotják a közösségeiket (népfelségjog). .6.
Spinoza szerint az emberek szabadon áldozzák fel jogtl
egy részér a közösség egységének biztosítására, az ilb
hacalom jogkörét az alkotmányban maguk 1ucirom1:
meg. Az állam csak annyi joggal rendelkerik. a.mennyi
szükséges a közrend biztosítására (Tractatus cheo!ogíco-poliricus, 1670). A felvilágosodás szerinr az egyén isn1.er!Unek forrása a sajár értelme, ami alapja minden szellemi 6
anyagi elórehaladásnak. l l Csak az igaz, amir az emba
értelmé,·el vagy a rapaszralara révén felismer (raciccill:zmus). Az ember rermészere szerinr jó (naruralizmus).si::-reri az igazságor és a render: Jaissez fa.ire, laissa alkr~__
A közösség, az állam az egyének ésszerű és szabad dru.:i,.
roz.ásából a „rársadalmi szenődés" révén születik.. Cc1?,
rulajdonjog és a szabadságjogok bizrosírása. Az egyén½
„jól felfogorr érdeke" a rársadalmar alkoró erő. Arnia ;e
anyagi világ, úgy az ember is önmagában hord0221..::
élerer szabályozó törvényeket.
Az államhatalom szünressen meg minden szalnds:4-a
korl:írozó rényezór. bizrosirsa a rulajdonjogor, a surn5&
si szabadságot, a szenódése.k megtarcisár, a szabad ~
vérelr, és ügyeljen arra, hogy az eg};k ember s:z::ihi~
ne sérrse a másiké. Különben ne avarkozzék be a z ~
életébe, a gazdasági re,-ékenységébe se (H. T:iic~ lt.! a:gines de la France rontwrporaire). Korunk g-.12d·1s:i::i pc;:,olémáfral is foglalkoztak a felvilágosodás írói.~ Íg:.· pé!&.
Voltaire, aki a rermclés és fogyaszcis, ill~r.-e a j-.1.,-:ik e!t.~
r.is:i k~rdéseiról in. M:ír :12 ö gondolkodisukoon is~találjuk a ..,jól~ri állam" gondobcir. Szerintük nem..~
gazdasági re\'ékenpége m~lyrn az önfumr.;.rris os::.t~
:ill. ,Aa. éh-ezer és a f.ir.idrsig megfdeló egyensúlyicl re1~--elése döntó rényező :i gazdasági cseleJ...,~n.
A jól felfugon önérdek rekinrerrd ,-.in m.ís.~ 65 ~ 1
felülmúl_ja az önzése. F. Fenclon fibnrrópi:íµ ,.:i ~~
!~több ember leh~tö legn1~-obb boldogu.l:is:i" jdh:::
m:í.r :1 feh-ilá ~ l s urilirarizruus:it. A feh-i!:if'-~~6
dsára. inc.lulc el az indh-idualizmus és 1 libcr.tlil.r!l:!S 'r~
hódiró úrjir.1. Ad.1.m Smirh fo munk:ij.l ~-ln fo1--x:."J ~ ·
rhe Natuu ,wd G,u..,-r.,,· oftb~ ff~dtl.1 e N.s:.·~ 1- ,
dömó h:uáss.:il ,ulr .:i közgazdasi~tJ.n fii!őd~~-t." .\ti.: ~
dsó mondata az. emberi munkin5.l SZ),_-'\l: ...;\li~
~~ 'é,-i munk:í.p ,U az :ibp,. amelroo1 a?. t~· é\~ .i, 8:-:.1:.•r.- t
lö minden ele-rs:zü~l~rer ~ kénwlmi i1..·6 m~it k~ ,·..:::- ~
Ez :u :ilJ.p r.1rra.lm:irr~ ngy a mu~b k-6;"\". , ·;-!'n ~"-~~ :;
\'-.ig.y (}ffiig :u.r, :imir a rcrm~kbő.l külfo_Jön ,'isi:.. ~.t. •
Sr~rime cs..1k :i? :iny:tgi j:.1.\-:..k mmd~ rd~ f(X i.. ~ t
munkít. A:2. anr.1~r.1bn j.1,-.1k kh~nek h.i.~"X~\.. • ~
ekxi!lit..isuk ~ 1 pRxluktfr. Sm.irh :i munh!:~~ ..l t

r~•

Farkas Péter: Erkölcsöt a tőkének
alapján elemzi a gazdasági folyamatokat. Véleménye szerinte minden egyént egy „láthatatlan kéz" vezet. Amikor
a saját érdekeit keresi, gyakran sokkal eredményesebben
dolgozik a közösség érdekében, mintha kimondottan a
közösségért dolgozna.
A piaci ármechanizmus A. Smith alapgondolata. Smith
tanítványa, D. Ricardo tisztán a gazdasági folyamatokra
irányírotta a figyelmét. Főleg az érték, az ár, a csere- és
pénzforgalom, a jövedelemelosztás és a külkereskedelem
vizsgálatát rűzte ki célul.
K. Marx elméletének alapja a dialektikus és történelmi
materializmus és az értéktöbblet-elmélet, mely a munkaérték-elméletre épül. Az érték meghatározója ugyan a
munka, de a kapitalista gazdasági rendben az árakat nem
az érték, hanem a szabad verseny határozza meg. A csere
nem az értékviszonyok, hanem a termelési kölrségek alapján történik. Ez azonban annyit jelent, hogy az ár meghatározója nem a termék előállfrásába fektetett munka, hanem az előállítási költségek és a szabad verseny. Ezzel
aztán Marx munkaérték- és értéktöbblet-elmélete is elveszíti alapját (Töke, 1871). Marx szerint a kapitalizmus a
termelőerők egyre nagyobb kifejlesztésével létrehozza a
maga sírásóját, a proletariátust, amely aztán megteremti
a szocialista és végül a kommunista társadalmi rendet.
A történelmi fejlődés azonban megcáfolta Marxot.14 Max
Weber a kapitalizmus gazdasági, társadalmi és politikai
lényegét az ésszerű gondolkodásban, vagyis a gazdasági
mérlegelésben jelölte meg. 15 Mivel a jól szervezett társadalomhoz hivatalnoki apparátus kell, jónak ítélte meg a „bürokráciát" is. Véleménye szerint sokkal hasznosabb az, ha
a szervezést egy jól képzett hivatalnokrendszer látja el,
mintha - a feudalista rendszer gyakorlata szerint - az
ügyeket a hatalom birtokosai rokonaikkal vagy lekötelezettjeikkel (hűbéreseikkel) végeztetnék. Bemutatja a kapitalizmus szellemének ideáltípusát, mely a protestáns
pietizmus szellemében a szorgalom, a becsületesség , a
megbízhatóság erényeit tekinti az emberi élet értékeinek
{j4 protestáns etika és a kapitalizmus szelleme).
Polányi Károly szerint az ún. "szubsztanciális gazdaság'' nem állítja önmagát a természettörvény helyébe, mely
a saját céljait nem a saját törvényszerűségeiből vezeti le,
16
így a nyereségelv nem kerekedik a valós szükségletek fölé.
E szubsztanciális gazdaságban a gazdasági törvények erkölcsiekkel is kapcsolatban vannak (Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet). A gazdaság korlátai a szubsztancialirás és a formalitás határán lehetnek. A vállalkozói
szabadság érvényesülése közérdek, d e annak célja csakis
az ember szolgálata lehet.
]. Rawls igazságosságelmélete minden embernek
ugyanazt a lehetőséget akarja biztosítani. 17 Elméletét „maximin"-el méletnek nevezi, amely a „maximum minimorum"-nak a rövidítése. Azt fejezi ki, hogy a legrosszabb

helyzett'.inek a legjobbat biztosítsa (Az igazságosság elmélete). Rawls szerint a „tudatlanság fátyla" mögött levő
emberek a következő általános szabályokat hozzák:
l. Minden embernek a szabadságjogok lehető legkiterjedtebb rendszerével kell rendelkeznie, amely összeegyeztethető a több ember legkiterjedtebb szabadságával.
II. A gazdasági egyenlőtlenségek csak akkor fogadhatók el:
• Ha a legrosszabb helyzetűek számára is a legelőnyö
sebb. Vagyis ha az egyenlőtlenség következrében a
legrosszabb helyzetűek jobb helyzetbe kerülnek,
m int amilyenben korábban voltak.
• Ha az egyenlőtlenség ellenére is lehetővé válik, hogy
minden ember ugyanolyan tisztséger, hivatalt töltsön be. Rawls újszerű igazságosságelméletét „méltányosságként felfogott igazságnak" nevezi.
A liberálisok számára a legfontosabb érték az egyéni szabadság, ebből következően a társadalmi igazságosság
számukra nem elfogadható. Egy ilyen radikális liberális
álláspontot foglal el Robert Nozick az Anarchy, State and
Utopia című munkájában (1974). 18 Az egyéni szabadság
alapja szerinte a tulajdon, az azzal való rendelkezés szabadsága, s a modern társadalom legfontosabb intézménye:
a piac. A piac személytelen erő, működése mintegy a természeti törvénynek felel meg. F. A. von Hayek a szociális
igazságosságot „délibábnak" nevezte, úgy vélte, hogy
.,szabad társadalomban a társadalmi igazságosság tartalmatlan ideológiai lidércnyomás" . Véleménye szerint a
gazdasági hatékonyság kizárja a piac mindennemű korlátozását. Szembefordul minden beavatkozó fiskális és
monetáris politikával, amiben egészen addig elmegy,
hogy javasolja a pénzgyártás állami monopóliumának
feladását.
Jürgen Habermas "A jóléti állam válsága és az utópikus
energiák kimerülése" című tanulmányában elemzi a XX.
század 70-80-as éveinek világában bekövetkezett változásokat.19 Az újkorban a korszellem vált a politikai gondolkodás és politikai küzdelmek közegévé. Ez nem kedvezett az utópikus gondolkodásnak. Pedig az utópizmus,
mint E. Bloch és K. Mannheim óta tudjuk, nem jelent
feltétlenül negatív konnotációjú „jakobinizmust". Ha kiszáradnak az utópia oázisai, a banalitás és a tanácstalanság
nyer teret.. .
A XX. század második felében visszavonulóban van a
munkaalapö ipari társadalom s a szociális állam legitimizmusa. Erre három válaszreakció született:
• a szociáldemokraták változó politikája;
• a '80-as évektől Nyugaton feljövő neokonzervativizmus;
• a növekedés kritikusainak (új társadalmi mozgalmak, számos kisebbség) disszidens álláspontja.
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Mindh:írom csak rész.leges, különféle válaszokat adott. fgy
a szocifüs itlam fejlödése zsákutcába került. Ezzel kimerültek :1 munkatárSJd:ilom utópiái. Az itlam kezében három eröforr.ís V;ln eközben: a pénz, :1 hatalom és a szolid:iricis szociálintegratív ereje. J. Habermas ez utóbbi
megerósirését javasolja t'1gy, hogy a kommunik:uív „életvilág" alulról jöYő struktúráit integráljuk.
Anurrya Sen Emberhez méltó gaulasdgcímú könyvében (1993) összekapcsolja a gazdaságtudományban a
gazdas:igi és erkölcsi kérdéseket. Fö érdeklödési területe
a jóléti gaz&1ság és a gazdaságfejlesztés.20 Amikor gazdasági fejlödésröl beszélünk, akkor elsösorban nem az ember jobb anyagi állapotáról, hanem tényleges szabadságának kiszélesítéséről kell szólnunk szerinte. A szegénység
nem csupán pénzügyi kérdés; sokrétűen fenyegeti az
ember sz.1badságát is. A gazdasági sz.1badság hiánya megfoszthatja az emberr másfajta szabadságáról is. ,,A gazdasági behatároltság egyéb más szociális korlározotrság kitermelójévé válhar, hasonló módon, mim ahogy szociális
vagy politikai korlátozások gazdasági rabságot eredményezhetnek. A gazdasági szabadság hiánya társadalmi
nyugtalanságot szülhet." A szociális államnak és intézményeinek elsőrendű feladat:i szerinte az, hogy tágítsa és
biztosítsa az emberek önálló élethez szükséges konkrét
lehetőségeit.

Nicholas Barr A jóléti állam gazdaságtana c. múvében
kifejti, hogy a jóJéti államnak számos célja van. Egyrészt
azért létezik, hogy fellépjen a szegénységgel szemben, illetve megvalósírsa a jövedelmek és a vagyon újraelosztását
(,,Robin Hood-funkció").2 1 Másrészt hogy biztosítási szolgáltatásokat, továbbá a fogyasztás kisimítását szolgáló
mechanizmusokat kínáljon (,,malacpersely-funkció").
A jóléti rendszerek létének okát nemcsak a szegénység elleni harc adja, hanem a jóléti államnak lényeges hatékonysági funkciója is van. Ezért a gazdasági tevékenység egyes
területein megvalósuló piaci allokációval szembeni érvelés
elsősorban nem ideológiai, hanem sokkal inkább közgazdasági természetú, amely jelentős pbci kudarcok tényében
gyökerezik. Ilyen problémákkal szembesülvén nem véJetlen, hogy a legtöbb ország az egészségügy vagy a nyugdíjbizrosÍtás esetében a közfinanszírozást preferálja. A jóléti
államra akkor is szükség volna, ha valamilyen csodának
köszönhetÖen a szegénység és az elosztás vabmennyi problémája megoldódna.
Thomas Piketty A töke ,z 21. szdzadban (2015) címt'.í
könyvében a vagyon eloszlásának és az. egyenlőtlenségek
nek a hosszú távú mintázatait elemzi. Majdnem három
évszáz.1dra és több mint ht'1sz országra vonatkozó elemzésében teljesen új alapokra helyezi a kapiraJizmus dinamikájának megértését: a fókuszba a g:izdasági növekedés és
a töke megtérülésének ellentmondását állítja. Arra a következtetésre jut, hogy a gazdaságot a lassú növekedés, a

társadalmat a kirivó jövedelmi egyenlőtlenségek jellemzik
majd, és visszatér az oligarchák kora.21 A jeJenlegi tendenciák, a szuperjövedelmek féktelen növekedése, illetve a
vagyonok szélsőséges koncentrációja valós és jelentős veszélyt jelentenek a demokratikus társadalmak meritokratikus értékeire és a társadalmi igazságosságra.

2. A gazdasági élet- bibliai szempontok
Az Ószövetségben a gazdasági javakhoz és a gazdasághoz
való kétféle hozzáálJással találkozunk. 23 Egyrészt méltányolja az anyagi javak megJétét, amelyek Jérszükségletként
állnak rendelkezésre (vö. Bölcs 10,4; 22,2). Másrészt az
anyagi javak és a gazdaság nem önmagukban, hanem csupán káros használatuk esetén kapnak elmarasztalást (vö.
lz 58,3-11; Jer 7,4-7; Oz 4,1-2; Ám 26,1-7; Mik 2,1-2).
Aki Isten előtti szegénységét saját életállapotáról függetlenül felismeri, Isren különleges figyelmében részesül {vö.
Jer 31,31-34). Amikor a vallásos lelkületben a szegénység
elfogadására vagy értelmének keresésére kerül sor, ez a
lelkület képessé válik arra is, hogy a teremtett dolgok rendjét megismerje és elfogadja.
Jézus a magáénak tekinti az Ószövetség egész hagyományát a gazdasági javak, a gazdaság és szegénység vonatkozásában is, s végérvényes értelmet és teljességet kölcsönöz nekik (vö. Mt 6,24 és 13,22; Lk 6,20-24 és 12,15-2;
Róm 14,6-8; lTim 4,4). A gazdasági aktivitást a kinyiJatkoztatás fényében kell szemlélnünk és gyakorolnunk.
mint arra a meghívásra adott helyes választ, amelyet lster
minden embernek ajándékozott {vö. Ter 2,16-17; 1,2630; Bölcs 9,2-3). A gazdasági tevékenységnek és az anya
gi gyarapodásnak az ember és a társadalom szolgálatábar
kell állnia {vö. Lk 12, 12). A Jézus Krisztusba vetett hr
lehetővé teszi a társadalmi fejlődésnek az átfogó és szolidáris humanizmus összefüggésében való helyen megérté
sét (vö. Kol 1,15-16; 1,20)
Az.ok a javak is, amelyeket egyesek jogszerűen birto
ko\nak, mindig megőrzik egyetemes rendelretésüket; eze1
javaknak minden rendeltetésükkel ellentétes felhalmozá
sa erkölcstelen, mert nyilvánvalóan ellentmond az Úr, :
Teremtő által ezen értékekre megszokott általános rendel
tetésének.2-1 A gazdaság akkor tölti be az embert szolgál(
feladatát, ha arra van rendelve, hogy javakat termelje1
mások és az egész társadalom számára.

3. A gazdasági élet - tulajdon - etika
„Az ember... szerzője, középpontja és célja az egész gazda
sági életnek" (GS63). A gazdaság célja azoknak az anyaf
feltételeknek a tartós és biztosított megteremtése, melye
az egyének és a társadalmi alakulatok számára lehetöv
teszik az emberhez méltó kibontakozást. A cél nem a szür
telenül fokozódó áruellátás, hanem az összemberi, kivál1
képpen a szociális értékeken való munkálkodás. Oswal
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von Nell-Brenning a gazdaságot az ember ön megvalósítására szolgáló eszközrendszernek tartja {idézi Arno Anzenbacher). 25 Tehát a gazdaság célja, hogy mindenki számára
biztosítsa a konkrét szabadság materiális feltételeit. Ehhez
három szempontnak kell érvényesülnie: a hatékonyságnak,
a részesedés elvének és a környezet tiszteletének.
A hatékonyság révén érvényesülhet a gazdasági termelékenység és racionalitás, amely képes előállítani a társadalmi rendszerekben fellépő szükségletek emberhez méltó
kielégítéséhez elegendő társadalmi terméket.
Részesedés: jelenti egyrészt a mindenki számára részesedést biztosító elosztást. Elsősorban a munkalehetőségek,
a társadalmi termék igazságos elosztását, valamint a termelőrőkéből való részesedést.
Másrészt jelenti a részvételt az együttműködésben.
A teremtés megőrzése megkívánja az ökonómiai és
ökológiai egyensúlyt.
A gazdaság társadalometikai szempontból megkívánja,
hogy a társadalom ezen alrendszerét - a gazdaság struktúráját és rendjét - igazságosan alakítsák át. A gazdaság
szempontjait meghatározza, hogy az ember hogyan viszonyul a tárgyi világhoz. Ennek a viszonynak négy sajátossága van. 26

1) Az ember uralkotM helyzete a tárgyi javak világafolött.
- Isten hasonmásaként az embernek joga van, hogy
rendelkezzék a teremtés fölött, és a földet emberhez
méltó élettérré tegye. Ugyanakkor korunk emberét
fenyegeti a gyakorlati materializmus, a konzumizmus és a kezében felelőtlenül kiteljesedő technika.
Az embernek felelősen kell bánnia a természeti erő
forrásokkal, ügyelnie kell a biodiverzitásra és az
ökológiai egyensúlyra. Isten a föld javait a kezdet
kezdetén „az emberiség egész családjának" szentelte
(QA45), tehát nem egyes embereknek utalta ki.
2) Az ember rdutaltsdga az anyagi Javakra. - A gazdaságnak „a teljes ember és minden ember mindenoldalú fejlődését" (PP42) kell elősegítenie. Nem könynyíri meg ezt, hogy a föld javainak nagy része
kevesek kezében van. A fejlett országok népessége,
a glóbusz lakóinak 20%-a birtokolja a világon elő
áll ítotr javak 80%-át.
3) Szűkösség és gazdálkodási kényszer. - A globális világ
pazarlóan bánik a föld véges erőforrásaival. A növekvő szükségletek (fogyasztói társadalom) és a javak
szűkös volta közötti ellentmondás takarékos gazdálkodásra kötelezi az emberiséget, elsősorban a következő generációk érdekei miatt.
4) Együttműködés és munkamegosztás. -A munkamegosztásnak és az árucserének előfeltétele a pénzügy,
melyet a közjóra törekvő pénzpolitikával úgy kell
elrendezni, hogy az árak, jövedelmek és a foglalkoztatás stabilitása továbbra is bizrosírva legyen.

A gazdaságnak a világban való helyét ne a saját törvényei
határozzák meg, hanem az emberi méltóság.27 A gazdaságnak az ember javát kell szolgálnia, nem valamely személytelen struktúrát, főképpen nem az a mögött álló
ideológiákat. Mivel a Föld javai mindenkinek a javai, ezért
a gazdaságnak a közjót kell szolgálnia, nem pedig egyes
érdekcsoportokat. Természetesen a gazdaság működéséhez
szükség van az akár ellentétes érdekű csoporrokra, de mindenkinek az azonos méltósága és létjoga megköveteli a
csoportok esélyegyenlőségét.
Ennek érdekében a gazdaságot nem tekinthetjük öncélúnak. Mint minden más társadalmi alapérték esetén,
itt is szükség van önkorlátozásra - ez teszi a gazdaságot
nemcsak egy szűk csoport, hanem a köz számára is valóban értékké. Az önkorlátozó gazdaság piacgazdaság, melyet erkölcsi elvek is szabályoznak, és amely önnön törvényein túli célra irányul: ,,a gazdaság arra való, hogy az
embert szolgálja" (PP26). E gazdaság nem egyenlősír
törvényekkel, de az embert szolgálva csökkenti az egyenlőtlenségeket, megóv a végletes különbségek kialakulásáról. Igyekszik elkerülni azt a diktatúrát, amit a szabad
versenyes kapitalizmus· piaca gyakorol az embereken és a
versenytársakon, és elkerüli azt a diktatúrát is, amit a kollektivista ideológia gyakorol a piac felett.
A vállalkozói szabadság érvényesülése közérdek, de
annak célja csakis az ember szolgálata lehet. Az a gazdaság, mely saját céljait nem önmagában, hanem az ember
szolgálatában látja, szubsztanciális (lényegi) gazdaság,
mert a lényeg az ember. Egyes emberek méltósága és szabadsága a gazdaság terén sem sértheti más emberek méltóságát és szabadságát. Erkölcsi döntés, hogy hol és mire
fektetjük be a tőkét, erkölcsi döntés, hogy a gazdaság a
birtoklásra irányuljon-e, vagy pedig az emberi létezésre, a
létfeltétekre.
,,A kapitalizmus esetében igaz az, hogy a rendszer bizonyos mértékig aláássa az erkölcsi megfontolásokat. Nem
kevésbé fontos azonban az a sokszor elfelejtett tény, hogy
a kapitalizmusnak szüksége van bizonyos erkölcsi megfontolásokra ahhoz, hogy sikeresen működjék. 28 Külön
kérdés a tulajdon rendeltetése.
A Bibliában a tulajdon kettős rendeltetéséről lehet olvasni. Egyrészt Isten mint teremtő a világ Ura és abszolút
tulajdonosa: 29 „Az Úré a föld és mindaz, ami betölti, a
fuldkerekség és minden lakója" (Zsolt 24,l). Isten azonban
az emberre bízza a világot, hogy töltse be, uralkodjék rajta (=művelje azt) és őrizze is, hiszen a Földet át kell örökíteni a következő nemzedéknek (Ter 1,28 és 2,15). Eszerint az embernek diszponálási joga van a Föld javai felett,
de úgy, hogy tulajdonjoga csak részesedés, amiben minden
embernek természetesen része van! Az Újszövetség Isten
munkatársaként, megbízottjaként tekinti tulajdonosnak
az embere; a tulajdont nem tekinti öncélnak. A cél az
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emher felemelkedése, a rnl:1jdonnak pedig ezt kell szolgálnia. Jé'l.us siíiksz:lVl'ian nyilatkozik arról, hogy mir teher
;ri er11herrel a wlajdon, vagy mir reher az ember a rulajdonával: ,.nem a vagyonban való bővelkedésről függ az emhc:r élcrc" (Lk 12,15); ,.add el mindened, amid csak van,
;12. ;{dt oml ki a szegényeknek, /gy kincsed lesz a mennyhcn (Lk 18,22).
A p,ipai enciklikák a rubjdon kettős funkciójáról írnak.~0 A magforulajdonnak nemcsak mag:ínjellege, hanem drsadalrni funkciója, közösségi kihadsa is van.
A magántulajdonhoz való jog és ugyanakkor a közösségi
kötele7.errségek, korlátok nem jelentik azt, hogy kér öszszeférhemlen rubjdonelv élne egymás mellett. E kettősség
az ember rermészeréből adódik, aki személy, önálló mélrós:iggal, felelősséggel és kezdeményező erővel, ugyanakkor - éppen mint személy - közösségi lény is, aki felelős
drs;iérr, nem lehet akadályozója az ő tökéletesedésének,
hanem ellenkezőleg, elő kell segítenie azt. ,,A magánbirrokl:ísi jogban benne rejlik a társadalmi. kötelezettség"
(PT22).
A rulajdonl:ís célja - beleértve a magántulajdont is - a
smnélyes biztonság megteremtése (RN4), az emberi méltóság és a szabadságjogok bizrosfrása leher. 31 A tulajdonnak garandlnia kell az emberi önállóságot (MM55 és 111),
de célja magának a munkának az elősegítése is (LE64).
Hogy e célok a gyakorlatban is biztosírharók legyenek, az
egyes személyek és csoportok rulajdonjogai nem sérthetik
egymást. fgy a tulajdon védelmének kell tekinteni azt is,
ha a törvények a közmegegyezésről sem függerlen közjó
kívánalmaival összhangba hozzák a rulajdonlás jogát.
Ezek urán - a tulajdon „szentsége" körül kialakult vélekedésekhez hozzászólva - le kell szögezni, hogy nem a
tulajdon méltó a „szentségre" (ez gyakorlati materializmus
lenne), hanem minden egyes embernek a joga a másik
jogait nem sértő rulajdonlásra. Nem a tulajdon az abszolút érték, hanem az ahhoz való jog.
A rulajdon olyan viszonyt rérelez fel a Föld javai és az
emberek közörr, amelyben e javak az ember hasznára lesznek. A tulajdonlás erkölcsi alapja az, hogy az ebből származó személyes haszon nem sértheti meg mások szabadságát, jogait, jólérér.
A társadalom életében nagyon fontos szerepet játszik
a gazdaság.32 A jól működő gazdaság növeli az ország jövedelmét, lehetővé reszi az újabb beruházásokat, az újabb
munkahelyet reremrésér, ugyanakkor leherőséger bizrosír
az ún. ,,szociális háló" sűrűbbre kötésére, vagyis a szegények támogatására és az orvosi ell:ítás minőségének javíds:íra. Ha azonban a gazdaság rosszul működik, a társadalom elesik ezekről a lehetőségekről.
A liberális kapitalizmus egyes képviselői szerint a gazdaságot nem Jeher az erika hagyományos elvei szerint értékelni. A ga1,das.-1g mozgatórugója és egyben értékmérője

a piaci ár. A gazdaság akkor működik jól, ha a megrermd1
értékeket hasznosítani lehet. A közgazdaság-tudománynak
pedig semmi köze az erkölcsranhoz.33 A tapasztalat awnban mégis azt mutatja, hogy a hasznot hajtó gazdaság nem
mindig szolgálja a közösség javát. Ezt támasztja alá az energia kincsek pazarlása és a környezetszennyezés.34
A piaci versenyben közben számosan lemaradnak, dveszrherik munkájukat, megélhetésüket, és így a társadalom peremére szorulnak. A szabad versenyben a munkáltatók leszorír(hat)ják a béreket, s kartellbe szervezöd\·c
felverhetik az árakat, s közben a világ szociális szempontból egyre jobban kettéválik. A szegénység növekedésének
elsősorban erkölcsi oka van, a teljes értékű fejlődés nem a
birtoklásban van, hanem az erkölcsileg egyre tökéleresedó
létezésben!
A politika hivatása a közjóért végzett fáradhatatlan
munkálkodás. A gazdaság terén a politikának segírenic
kell, hogy a gazdasági tevékenységben mindenki részt vegyen, és a munkában való részvétel ne legyen megalázó az
ember számára. Emellett a politikának ügyelnie kell arra,
hogy a globalizálódó, növekedéskényszeres gazdaság ne
borítsa fel a Föld ökológiai egyensúlyát. 3~ Az Egyház társadalmi tanítása a gazdaság erkölcsi szempontjait hang•
súlyozza.36
XVI. Benedek pápa „Caritas in veritate" kezdetű szociális enciklikája 2009-ben született, a gazdasági válsáf
idején.37 Az enciklika megerősíti, hogy a haszon nagym
fonros szerepet játszik a gazdaságban. A gazdaságot nerr
irányíthatja csupán a haszonra való törekvés. Adott hely·
zerekben szükség van az érdek nélküli, önzetlen vállalkozásra is. ,,Az érdeknélküliség táplálja a szolidaritást, ai
igazságosságért és a közjóért vállalr felelősséget a gazdasáf
különböző résztvevőiben és szereplöiben."38 A gazdaság
szabályozó piacot tehát nem lehet etikailag semleges rác
sadalmi rerülecnek tekinteni. Általában nem igaz az, ho~
az egyéni haszon és a közösségi érdek egybeesik. A piaci
szolidaritás és a kölcsönös bizalom belső formái nélkü
nem képes betölteni gazdasági szerepét. A vállalkozások
nál pedig nem szabad csak a tulajdonosok érdekeit néz.ni
hanem azoknak a dolgozóknak a javára is rekinrettd kd
lenni, akik a vállalkozói tevékenységben részt vesznek
A vállalkozásoknak olyanoknak kell lenniük, hogy min
den munkás érezze, a „sajátjában dolgozik".39
Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli bUl'
dírásának második fejezete (53-58. pont) foglalkozik :
jelen világ néhány kihívásával. 40 Nemet mond a kirekcsr
rő gazdaságra, a pénz új bálványozására és a pénzre, arnt1
nem szolgál, hanem kormányoz. ,,Ez a gazdaság öl• -fu
galmaz az apostoli buzdírás.41 Az embert önmag:ibai
olyan árucikknek tekintik, akit kihasználni lehet, ml),
eldobni. A kirekesztettek nem „kizsákmányolrak", hanet1
,,maradékok". Kialakult a közömbösség globalizációjl..}
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jóléti társadalom kultúrája elkábíc minket, s nyugtalanok
leszünk, ha a piac olyasmit kínál, amit még nem vásároltunk meg, miközben a lehetőségek hiánya miatt derékba
tört életek csak olyanok számunkra, mint valami látványosság, ami egyáltalán nem zavar bennünket. [...]
A most átélt pénzügyi válság elfeledteti velünk, hogyannak kezdete egy mély antropológiai válság: az emberi lét
elsóbbségének tagadása!"42 E gazdasági diktatúra a pénzt
bálványozza. Az adósság és kamatai eltávolítják az egyes
országokat a saját gazdaságuk lehetőségeitől. ,,Mindehhez
járul még a világméreteket ö!tö szercágazó korrupció, valamint adóelkerülés."43
A pápa idézi Aranyszájú Szene Jánost: ,.Ha nem osztod
meg javaidat a szegényekkel, az azt jelenti, hogy meglopod
és megfosztod őket az élettől. A javak, amelyeket birtoklunk, nem a miénk, hanem az övék." (Beszéd Lázárról 11,
6.) E magatartás mögött az etika, valamim Isten elutasítása rejlik. ,,Mivel a pénznek szolgálnia és nem kormányoznia kell."44 Ezért sürget a szenrarya egy világot átfogó
pénzügyi reformot. S egyben buzdít az önzetlen szolidaritásra.

IV. összegzés
A társadalmi ranícás mindig úgy tekintett a gazdaságra,
mint a gazdagságot megteremtő tevékenységre, amely az
ember és a társadalom egyetemes és szolidáris fejlődésére
irányul.45 A szegénységet pedig csak akkor tekintette értéknek, ha abban kifejeződik az Isten előtti alázat és a
bizakodó nyitottság. Az államnak a társadalmi tanícás
mindig fontos, a gazdaságot segícö tevékenységet culajdonícott. Segírse a gazdasági aktivitás kibontakozását, erkölcsi, jogi elveket és szabályokat alkotva, a társadalmi igazságosság, a szolidaritás és a szubszidiaritás elvei közepette.
A gazdasági és pénzügyi töke globalizációja közepette a
nemzeti gazdaságok háttérbe swrulnak. Átfogó nemzetközi politikára van szükség, hogy a világban „lezajló folyamatokat ne csak gazdasági, hanem erkölcsi mutatók"
is irányírsák. 46
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KARÁCSONY ILONA - ZUBOR MÓNIKA-TÓTH BALÁZS
- HARJÁNNÉ DR. BRANTMÜLLER ÉVA

Megélés-együttélés
Fogyatékossággal élők integrációja családban és családon kívül
Összefoglaló: Egy eltérö fejlödésű gyermek diagnózisával való szembesülés olyan a családok számára, mintha
a napfényes úton hirtelen szakadékhoz érnének. Erre a helyzetre próbál rávilágítani a tanulmányunk hazai és
nemzetközi kutatásokba való betekintés révén. Az úton lehet továbbhaladni, ha adunk a családoknak megfelelö térképet, ha szaktudással idöben, kellö empátiával kapnak információt a nehézségekröl, örömökről,
ha mi is elfogadjuk azt, hogy mások - másként is közlekednek az úton; ha kell, lassítunk, ha kell, megállunk.
Meg kell élni, együtt lehet élni a fogyatékossággal a családban, az iskolában, a társadalomban.

Kulcsszavak: fogyatékosság, család, elfogadás

Bevezetés - helyzetkép a jelenben

Fogalmi meghatározások

A fogyatékossággal élő személyek teszik ki a 10%-át a
világ népességének, 80%-a él a fejlődő országokban, 20%uk él a legszegényebb országokban. Ma a becslések szerint
700 millió ember él a világon a fogyatékosság valamilyen
formájával. A fogyatékos emberek alkotják a legnagyobb
kisebbséget a világon (Duncan 2014). Hazánk lakosságának egészségi állapota folyamatosan romló tendenciát
mutat. ,,A fogyatékossággal élők száma is folyamatosan
növekszik a diagnosztika fejlődésének köszönhetően.
A poszmatális károsodások száma sem csökken jelentősen,
ezt statisztikai adatok bizonyítják." (Tobak 2007)
A társadalmi integráció az élet számos területén érrelmezhetó és több dimenzióban megnyilvánulhat. Ha Robert Castel megközelírését vesszük alapul, ő két fő csomópontra összpontosít „az egyik tengely a társadalomba a
munka révén való betagolódásé vagy be-nemtagolódásé,
a másik pedig a társadalmi-családi társas kötelékekbe való
bei1leszkedésé, vagy be-nem-illeszkedésé" (Katona 2013).
Az ENSZ Közgyűlése 2006. december 13-án fogadotr
el egyezményt a fogyatékkal élők jogainak védelméről,
amely 2008. május 3-án lépett hatályba. Magyarország az
elsók között csatlakozott az új egyezményhez. Az Európai
Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságra, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésre, valamint a közösségi életben való
részvételre. Az EU 2010-ben fogadta el tíz évre szóló fogyatékosügyi stratégiáját, kötelezettséget vállalt arra, hogy
2020-ra akadálymentes Európát teremt, 2011 -ben megerősitette a valamennyi tagállam által aláín, a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt. Magyarország már kialakította az egyezménynek megfelelő
jogszabályi környezetet.

Az eltérő fejlődés (atypical development) megnevezés különböző tudományterületeken átívelő, nemzetközileg is
többféleképpen értelmezett fogalmat takar. ,.Az eltérő
fejlődésű gyermek a normál, tipikus fejlődésmenettől valamely területen és időtartamban deviációt mutat. Az eltérő fejlődés a fizikai, motoros, intellektuális, szociális,
emocionális vagy nyelvi területeken manifesztálódik. Az
eltérő fejlődésmenet a korszerű WHO-FNO értelmezésében is megjelenik, hiszen az egyén és környezete aktív
viszonyáról beszélhetünk, s az egészégi állapot nem csupán
a testi funkciók függvényeként értelmezendő. Ez a megközelítés a betegellátás szempontjából komplexebb, haladóbb szellemiségű, az egyént/gyermeket holisztikusan
szemlélő gondolkodást takar. Az eltérő fejlődésű gyermekek csoportjába ugyanakkor - pszichológiai és gyógypedagógiai értelemben - a különböző fogyatékos/akadályozott gyermekek is besorolódnak (Kereki 2014).
Az ENSZ definíciója szerint fogyatékossággal élő az,
„aki hosszan tartó, tartós fizikai, értelmi, szellemi vagy
érzékszervi károsodást szenved el, amelyek a különböző
korlátokkal kölcsönhatásban jelenek meg, ezáltal akadályozva a teljes és hatékony részvételt a társadalomban".
A „mindennapi élet működését" befolyásoló (WHO) egy
olyan állapot, melyben a személy nem tudja a teljes tevékenységét élni, amely általában része kellene, hogy legyen
a mindennapi életnek (Duncan 2014: 365).
Az Egészségügyi Világszervezet és más ENSZ-szervezetek a fogyatékos kategóriába sorolták a különös rendellenességeket, betegségeket, veleszületett rendellenességeket, szerzett fizikai és pszichológiai problémákat.
A fogyatékosság orvosi modellje szerint a fogyatékkal élő
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ember beteg, sérült vagy hátrányos valamilyen módon
(Duncan 2014: 366).
,,Az inklúzióra úgy tekintünk, mint egy olyan folyamatra, amely valamennyi gyerek, fiatal és felnőtt eltérő
igényeit figrelembe veszi és reagál rájuk abból a célból,
hogy növelje részvételüket a tanulásban, a kultúrákban és
a közösségekben. Ugyanakkor mindeuel csökkenti és
kiküszöböli a kizáródásukat az oktatásból. [...]Az inklúzió lényege, hogy a befogadás fókusza magán a környezeten van: amennyiben a környezet kellö módon tud reagálni a benne lévök igényeire, szükségleteire, akkor
mindenki kölcsönös befogadása sikeres lesz. Ebböl a szemléletből az is következik, hogy az inkluzivitás elsődlegesen
az ökoszociális környezet befogadóvá válását célozza úgy,
hogy azokat a beavatkozásokat helyezi középpontba, amelyek megakadályouák egyes személyek, csoportok kizáródását. Esélyegyenlöségi oldalról megközelírve mindez
azt jelenti, hogy az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának (»equality<:<) biztosítása mellett
elengedhetetlen a valódi hozzáférést biztosító méltányosság (»equity«) eszközökkel megvalósított gyakorlása - egészen az inklúzióig." (Varga 2013)
Koragyermekkorban dönröen nem beszélhetünk még
fogyatékosságról, legtöbbször a fogyatékosság tényének
megállapítása nem lehetséges, diagnosztizálására a későbbi
életkorban kerülhet sor. Nem egy esetben évek telnek el,
mire a 1..-onkrét diagnózis, a fogyatékosság típusa, súlyossága tiszráz.ásra, megfogalmazásra kerül. A fejlödésbeli
elmaradás azonban erről függetlenül már koragyermekkorban is megmutatkozik, így a gyermeknek a korai fejlesztésre, ellátásra feltétlenül szüksége van, szüksége lenne.

Megélés - családba beilleszkedés
Az egészségügyi szakemberek számára rend kívül nehéz és
nem irigylendő feladat a poszrnatálisan felismert fogyatékosság gyanújának közlése a szülőkkel
A szülök igénylik a tájékoztatást már a gyanú észlelésekor, még mielön beigazolódna a rendellenesség. A kapott információk minősége és mennyisége meghatározó a
szülőkre és gyermekre nézve is. Kihatással van a korai
kötődésre és az orvos iránti bizalomra is. A korai kötödés
sérülése veszélyeztetheti a sérülr gyermek családban való
felnevelését. Míg a világ számos orvosi egyetemén a kommunikációs képzés szerves része az oktarásnak, addig továbbra sem kötelező ezt beilleszteni a magyar orvos képzésbe.
Máté Orsolya és munkatársai által végzett kutatás a
magyar hiányosságok feltárására irányult a Down-szindróma tényének közlésével kapcsolatban (Máté 2012). 79
magyarországi intézmény eredményeit hasonlírották össze
30 németországi inrézményével. Cél volt továbbá, a közlés
körülményeinek vizsgálata, a hiányosságok feltérképezése

és a tájékoztatás gyakorlatának javÍtása. Az intézmények
67%-ában biztosították a mentális támogatást, 28%-ában
adtak valamilyen nyomtatott tájékoztatót a szülókne~
32%-uk kapta meg valamilyen specialista elérhetóségét
A német intézményekben 82,4%-uk kapott nyomtaton
tájékoztatót, ami 94,1 %-ban tartalmazott elérhetóséget
is. Hazánkban a szakemberek kevesebb mint harmada ven
részt továbbképzésen, ez a szám jóval nagyobb a német
szakembereknél.
A magyar és német intézmények 95%-ában nincs intézményi protokoll a gyanú közlésére. Németországban a
szakemberek gyakrabban vesznek részt kommunikációs
tréningeken. Magyarországon az első közlés alkalmával
negatív információk is elhangzanak, és a magyar szülők
kevesebb lelki támogatást és nyomtatott kiadványt kapnak
a tájékoztatás során. A magyar orvosok gyakrabban érezték úgy, hogy intézményi szinten nem tudták megadni a
kellő támogatást az érintett szülőknek. A magyar tájékoztatási gyakorlat fejlesztésre szoruL Ennek lehetséges esz.köze lehetne a kommunikációs képzés (Máté 2012).
Rhoades és munkatársai Virginiában 146 autista gyermeket gondozó családot kérdezett meg, a diagnózis közléséről, illetve az azt követő információk, támogatások
forrásáról és a helyi szolgáltatások rendelkezésre állásáról
(Rhoades et al. 2007). Az eredmények korreláltak a magyar-német kutatási adarokkal. az orvosok 40%-a adorr
további jelentős információt a szülőknek a diagnózison
túl. A szakemberek 18%-a egyáltalán nem szolgált információval az autista gyermeket nevelőknek. A szülők, gondozók elmondása alapján a médiából (könyvek, internet.
televízió), konferenciákról és más autista gyermeket nevelő szülőktől szerzik a legtöbb információr az autizmussal,
kapcsolatban. Az orvosok sokswr kevés információt, kev6'
esetben egyáltalán semmilyen információt nem adtak.
A szerzők úgy gondolták, hogy pozitív lenne, ha egy rovábbképzés keretein belül részleresebb tájékoztatást kapnának az egészségügyi szakemberek is (Rhoades er al
2007).
Egy újszülött érkezése minden családba örömteli esemény, ugyanakkor ez változhat, ha az újszülött nem tekinthető átlagosnak, ami törést okozhat az érzelmi kötődésben.
Az érzelmi kötelék kialakulásában döntő szerepük van :i'
szakembereknek. Lehetőséger kell teremreniük a szülés
utáni azonnali fizikai kontaktusra, különös rekinrerrel a,
elsö mellre helyezésre. A szülőknek idóre van szükségük
hogy túljussanak a nehéz időkön. Lényeges az egészségügl
dolgozók hozzáállása a családhoz, ugyanis kulcsszerep<!
játszanak abban, hogy segítsék a szülőket szembenéz.n:
gyermekük beregségével. A gondozók bizalmatlansága al.i
áshatja a családok sikeres szembenézésér a problémákkal
Ez is szerepet játszhat a feszült viszony kialakulásáfon
A gondozók a következő módon nyújthatnak segírségel
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segíthetik felismerni a stresszfaktorokat, segíthetnek kivitelezhető stratégiák kidolgozásában, az egyéni, családi,
közösségi források felismerésében, probléma megoldási
stratégiák kitágításában (Riper 2007). A szakembereknek
választ kell adni a kérdésekre, mégpedig közérthető nyelven. Pszichés támogatást kell nyújtaniuk, tájékoztatni kell
a szülőket a gyermek betegségével kapcsolatos lehetőségek
ről. Végül a szakértőknek tisztában kell lenniük, hogy a
szülők különböző érzelmi stádiumokon mennek keresztül,
észre kell venniük a változásokat, kríziseket. A szülök S
állomáson mennek keresztül a diagnózis fel:illít:ísa udn.
Az első a sokk fázisa, ami a várandósság alatti időszak, itt
a család nem hajlandó szembenézni a jövővel. A második
a tagadás időszaka, ami a szülés urán következik, itt a szülök nem hajlandóak elfogadni a valóságot. A következő
szakasz a szomorúság és fájdalom időszaka, ami a leghoszszabb periódus. Majd következik az elfogadás, amikor tudomásul veszik saját érzelmeiket és a gyermek állapotát.
Majd az újraszerveződésnél már a gyermek teljes tagjává
válik a családnak Qiménez et al. 2012). Soósné Kiss Zsuzsanna publikációjában viszont a diagnózis közlésétől követően a szülőkből, hozzátartozókból kiváltott érzelmi reakció a következő stádiumokból áll: gyanú, sokk, tagadás,
alkudozás, tehetetlenség érzése, harag, bűntudat, szégyen,
zavarodottság, szorongás, kétségbeesés, depresszió, szomorúság, majd az elfogadás és a helyzethez való alkalmazkodás. A szerző véleménye szerint fontos lenne, hogy a szülők
a feldolgozás minden egyes szakaszában megbeszéljék a
nehézségeket, támogassák egymást, összetartsanak (Soósné
Kiss et al. 2013).
Egy sérült gyermek érkezése rendkívül nagy változás
egy család életében. Nevelésük nagy terheket ró a család
egészére. Gyakran kilátástalannak tűnő állapotok alakulhatnak kL A sérült gyermek jelenléte a családban a megszokottól eltérő helyzeteket, nehézségeket okozhat. Peja
Márta és munkatársai strukturált interjú segítségével kérdeztek meg harminc 3 és 20 év közötti Down-szindrómás
gyermeket nevelő családot: a család szerkezete, a baráti
kapcsolatok hogyan változtak, a fogyatékos gyermek nevelése növelte vagy csökkentette a családi kohéziót, hogyan alakult a baráti kör, a család tagjai milyen viszonyt
alakÍtottak ki egymással. A gyermek állapotával való
szembesülés minden szülőben negatív hatást váltott ki.
A családtagok a gyermeket teljes mértékben clfogadrák,
egy esetet kivéve. 83%-ban nem történt változás a családi
szerkezetben. Legtöbbjüknél (11 fő) kifejezett pozitív változásról számolt be a házassági kapcsolatra nézve. 40%-uk
rendszeresen fogad barátokat, rokonokat. Ezekböl következik, hogy a családok többsége nem bomlik fel. Erősöd
nek a családon belüli kapcsolatok (Peja ec al. 201 O). Ezt a
tényt erősíti meg, Marchal és munbtárs:1i amszterdami
kutatása is a Down-szind rómás gyermeket nevelő családok

98%-a h:lzas, vagy élctdrsi bpcsobtban él, v.datuint ha
a szülők, akik elcg időt for<lfronak :1 kikapcsol(StUsra, jolili
életminös~gi mutatókkal rcnJelkeznck, t1$ 111q;l1atfanó a
szoci:llis lt:116, a szabaJidú kihamdUsa, a kapcsolatok
erösöclése (Marschal cr al. 2013).
Garai és munkadrsai 143 olr,111 sz(ilőc szólicon meg,
akik sérült gyermekeket nevelnek (Garai 2014). A1. 01son-féle Cs:1ládteszt (PACES IV.) m:1g)':trt',1 ad:ipdlr v.lltuzadval keresték a V"Jlaszt :ma, hogy a sérült gyermeket
nevelő családok vajon kevésbé adaptívan mtlki>dnck-c a
fogyatékoss:lgból eredő fokozott stressz hadsár.1, mint az
ép gycr111eket nevelő csaUdok. Kutac,lsi ercJményck abp·
jan feltételezték, hogy a fogyatékoss:lgb':ll élés olyan nchrzltö körülmény, amely a csal:ldok 1miködéséc mcgv;Htoztatja. Kérdés azonban, hogy ez a megv:lltowtt csaLidi
működés tekinthető-e egyben rosszabb nuiködésnck.
A kutatásban részt vett gyermekek 45~ó-;\t középsúlyos,
32%-át enyhe, 23%-:lr sülyos kacegóri:lba sorolta a szülö.
A gyermekek 94%-a részt vett valamilyen fejlesztésen.
A szülök 52%-a rendszertelenül, de tartott kapcsolatot más
sérült gyermeket nevdö csala.dokbl, 31%-uk rendszeresen,
17%-uk viszont egyáltal:in nem ,lpolt ilyen jellcgl1 kapcsolatokat. A szülök 52%-a egyJltalfo nem keres dmog;1tÓ
szervezetet, 17%-uk csak néha, míg 21%-uk aktív tagja
valamilyen közösségnek. Az eredmfoyck nem ig.uoldk a
téma korai „patológi:ls swnléletü megközelítését": a vizsgálatban részt vevő, fogy:itékos gyermekeket nevclö cs:1Udok működése hasonló módon alakul az ép gyermekeket
nevelő családok müködéséhez. Egyeden ténrezobcn taWtak eltérése: a fogyatékos gyereket nevelő cs,d;ldok kevésbé
rugalmasan élik családi életüket. A kevésbé rugalmas családi működés :izonban - tekintve, hogy a cs:iUdok elégedettek ezzel a működéssel - nem jelez feltéden(il rosszabb
családi funkcionáUst. Ez a merevebb működés biztosítja
számukra a sérült gyermek körüli :lllandó bizonytabns;ighoz való alkalm.izkoda.st (Garai 2014).
A családi háttér egyben erőforrás is a gyermek fejlő
désében, további életkilátásaiban, ezt bizonyította Harjánné 13ranlmüller .Éva és munkat,\rsai kutat,ísa; az
önellátási képesség és az any.i boldogs.ígt'.-rzete között
erős kapcsolatot mutatallak ki, ugyanez igaz a gyermekre nézve is. Megállapították, hogy az ol\honi ingergazdag környezet és foglalkozások segítik a gyermek fejh'idését, és így növelik boldogságérzetét. A függetlenség
pedig jótékony hatással bír a mindennapok megt'lésére
(Harjánné Brantmüller el al. 2010).

Együttélés
A társadalomba való beilleszkedésben jclencös szerepe v,rn
a családi és drsadalmi bpcsobtoknak is.
A fogy;,rékossággal élő szemc:Jyek fogblkozratási ;ufoya
18% a 23% -hoz képest az Egyesült Államokban (20!0).

KUTATÁS

Fogyatékkal élö diákoknál a legmagasabb a lemorzsol6dás
a középfokú oktatásban, mintegy 70%-os (Duncan 2014).
Hasonl6 arányok tapasztalhatók hazánkban és Európa
országaiban is. 78 hamburgi, 40-130000 föt fogblkozt.itó
vál labt társadalmi befogadását és esélyegyenlőségét vizsgálták, ahol a vállalatok fele szolgálati szektorba, közel
egyharmada termelési ágazatba, kézmüvesiparba tartozott,
és csaknem 8% volt a kereskedelmi vállalat. A kutatás eredményeként a vállalatok egyharmada nyitott arra, hogy
fogyatékos emberr foglalkoztasson, de csupán 12%-ban
valósult meg, hogy aktívan is alkalmaztak fogyatékkal élő
embereket. A továbbképzés területén csaknem a vállalatok
fele (48%) válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy a fogyatékosoknak van lehetősége képzéseken részt venni, ugyanakkor ehhez segitséget 12%-uk nyújtott (Mitterhuber
2012). 149 magyar vállalatnál végzett felmérés alapján is
hasonló eredmények születtek. A magyarországi munkahelyek 58%-a társadalmilag nem befogadó, egyes vállalatoknál az intézkedések (10%) csak szimbolikusan vannak
jelen. Igaz, a munkáltatók egyharmada tett már lépéseket,
de ezek véletlenszerűek voltak, nem mutattak rendszerességet. A kutatás következtetéseként gyenge, illetve közepes
erősségű összefüggést mutattak ki a társadalmi befogadás
és felelősségvállalás között (Tardos 2009).
Az USA-ban nőknél és a fogyatékossággal élő gyermekeknél több mint 2,5-szer valószínübb, hogy fizikailag
vagy szexuálisan bántalmazottak, gyakran a közelében
álló gondozó révén (2009). A fogyatékossággal élő személyek részére több mint 2,5-szer valószínűbb, hogy orvosi
segítséggel történő eutanáziát javasoltak, valószínűleg
azért, hogy a könnyebb legyen a család, a gondozók helyzete (Duncan 2014).
Peja Márta és munkatársai strukrurált interjú segítségével végzett felmérése során azt tapasztalta, hogy a családok 56%-a a mai napig találkozik a gyermeket érő negatív
megnyilvánulással. Városokban a fogyatékossággal élő
gyerekeket több bámás éri, ugyanakkor falun nagyobb
toleranciát murat a közösség (Peja et al. 2010). ,.Magyarországon mindezek mellett problémaként jelenik meg,
Verdes, Sharle, Várdai szerint, hogy a fogyatékossággal élő
személyek számára rendkívül erős imézménycemrikus szolgáltatások állnak rendelkezésre, amelyek az egyéni igényeket nem tudják kellőképpen figyelembe venni merev, bürokratikus struktúrájuk miatt. Az intézményi ellátás még
nem tudta meghaladni az orvosi modellt, amelyben a fogyatékosságot egyéni hibaként kezelik." (Katona 2013)
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács megb{zásföól az
autizmussal élő személyek speciális jogairól készített dokumentumelemzés jelentős hiányosságokra mutatott rá a
magyarországi ellátórendszer működésében. A kutatás az
autizmussal élő gyermekek oktatásával-nevelésével kapcsolatos különféle feltételrendszereket tipizálca, és e felré-
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relrendszerek hatásfokának vizsgálata révén határozcil
meg az autista gyermekek minőségi ellátásának hiányl!i
feltételeit. A kutatásból kiderült, hogy az autizmussal &
gyermekek fejlesztése, intézményi ellátása. integrálása rri:t
nem teljesen megoldott, melynek okai több helyen km:,
sendök. Az interjúk alapján problémát jelem, hogy a sz.:,._
lök nem mindig vagy nem időben ismerik eJ gyermd."il
eltérő fejlődését, ezenkívül a diagnózis feláJlítása is~
késve történik, így nem tudják a gyermek fejleszroo idóben elkezdeni. Ezek mellett szóba került, hogy nem~
tájékozottak a szakemberek (mind az egészségügyi, mini
az oktatási rendszerben dolgozók) az autizmussal kapcsolatban, és az oktató-nevelő intézmények sem elég fdkiszültek autista gyermekek fejlesztésére, velük való adebi
foglalkozásra, nincsenek mindenhol meg a kellö tárg)i 6
személyi feltételek. Mind a szakemberek, mind a szülól
és az intézményfenntartók egyetértettek abban, hogy ruányosság áll fenn a pedagógusok, gyógypedagógu:scl
szakmai ellenőrzésében. Igényük lenne a pedagógu.sokrui
és a gyógypedagógusoknak is a továbbképzésekre és 1
szakmai ellenőrzésre is. A szülök megfogalmazták, h(.>,I,;,
igen nehéz elismerni, elfogadni, elfogadtatni gyermekfri
másságát. Igénylik, hogy nyíltan beszélhessenekazami!musról (Keszi 2011).
Integrált körülmények közt tanuló enyhe értelmi fo.
gyatékkal élő gyermekek szociális helyzetér, illem bolleszkedését vizsgálták 400 (200 fogyarékkal éló, 2
egészséges gyermek) 4-6. osztályos tanuló be,·onás:in
(Szekei:es 2012). Integrált oktatásban tanuló érrdmi fugyatékkal élő gyermekek rokonszenvi kérdések rdünttdben kevesebb kölcsönös választ kaptak oszrá~'társ:til,d
A beilleszkedési nehb.ségeki:e vonatkozó kérdésddxn i
több választ kaptak a fogyatékkal élő gyermekek. Azer\'.d
mények szerint, mindkét csoportba tartozó di:íkok ugyn
olyan mértékben csúfolódtak, nem többet és nem l~"?sebbet, ennél a kérdésnél inkább nemi külön~~
találtak, a fiúk többet használják a verbális agressoo ek
meit (Szekeres 2012). Dessemontet és munka.ti~ k,~
rndinális vizsgálata során két időpontban (2007, 2 {
mércék integrált és speciális iskolában tanuló kisisl---oli~
tanulmányi előrehaladását a matematika és a nyd, ~~
!etén (Dessemomec ec al. 2011). Az e~mények a!Jr;· ;
kutatók megállapÍtotcák: függeclenül attól, hogy 1 gye
mek integrált vagy speciális iskolában tanul. a ,iX-%"-i t ;
évben mindkét csoportban fejlődés volt t-Jp;i.s;,m.H,...-.t.
mind a matematika, mind a nyelv területén. \'i$!oc: ~
integráltan tanulókn:íl nagrobb elörehalad,ist fiR*--~
meg a nyelvi teljesítményekben.
A korlátozó és dehumanizáló orvosi modelld szc-:-~~.,._
a fogyatékossággal kapcsobtos t:rnulmfoyuk kw ;;i, ,-:::··
alapján a társ.1dalmi modell segíti a f0<~:i.tékbl él.'.íli- ti~
dalmi kontextuson belüli igényeif': és érdd „--e-ire c-.ini..t..~;.,,
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,·J az egyéni

nézöponrok figyelembevételét, nem így az
orYos szakm:d szempontok megjelenését. A fogy:.itékossággal élő személyek nevelése-képzése sajátos drs:.idalmi helyzet, febd:it (Duncan 2014). J:.in Pierre Wilken is különbséget tesz a tradicionális és új típusú ellátás között. Ő a
mdicion.ilis ellát:ísb:.in az orvosi hangsúlyt, az intézményi
ellátást és a sz:ikemberek fclsöbbrendűségét emeli ki. Mindez az egyén figyelmen kívül hagyását, a társadalmi aspektus
tagadását, exklúziót eredményez, amely egyértelműen a
cirsad:.ilmi integr:ícióval ellentétes folyamat. Ezzel szemben
az „új típusú ellátás a társadalmi fókuszból indul ki, fő
célja a közösségbe való társadalmi befogadás, az ellátás a
középpontjában pedig a felhasználói tapasztalatok, a hat:.ilommal való felruházás jelenik meg. Ez a szemléletmód
abpjában véve új segírői szerepeket igé~yel." (Katona 2013)

Összegzés
Az eltérö fejlödés diagnózisa mindig sokként éri a családokat, az elfogadás egy hosszú Út, melyben meghatározó
az első pillanat, a szakember szerepe, aki közli az elváltozás tényét. A tényközlés szó maga is hidegséget, távoltartást sugall, pedig abban a pillanatban nem erre van szükség, hanem odafordulásra, figyelemre, segítségadásra,
lehetséges utak megmutatására. Ehhez kellene a szakembereknek a megfelelö tudás (egészségügyi, gyógypedagógiai, az ellátási útvonalak ismerete, mentálhigiénés, kommunikációs ismeretek) birtokosainak lennie. A szóban
áradott információ mellett fontos lenne az írásbeli tájékoztató is, melyet elövehet a szülő, a hétköznapokban
megerösírhetne, tájékoztathatna, segítséget adhatna.
A megfelelő tájékoztatás, a megfelelő rudás, a megfelelő
kapaszkodók, segítö utak megtalálása, használata esetén,
ha a szülök elgyászolják a várt egészséges gyermek képét,
kutatási eredmények bizonyítéka alapján van lehetőség
egészséges befogadásra a családban, ami a családok többségénél megerősíti a belsö kapcsolatokat, segíti a gyermek
fejlődését, igaz, a családi funkciók kötöttebbé válnak.
Ahhoz, hogy a társadalmi-családi integráció sikeres
legyen, több szereplő együttműködése szükséges. Elsősor
ban az érintett személy, a család kapcsolati hálójába tartozó személyek felkészírése elengedhetetlen, hiszen az
önálló életvitel kialakulása egy hosszú szocializációs fo.
lyamat eredménye lehet. Ha ezt a szakma oldaláról nézzük, fontos szerepe lehet a gyógypedagógusoknak, pedagógusoknak, szociális, egészségügyi szakembereknek,
segíröknek. De természetesen a többségi társadalom számára is fontos, hogy kellő ismerettel, előítéletek nélkül
fogadja be a fogyatékkal élő személyeket.
"Ez a gondolkodásmód új utakat nyitva ad ajándékot
és lehetőségeket, hogy mi is megértsük a mindennapi életünkben a fogyarékosságga I élőket: szakmailag, társadalmilag, emberileg egyaránt." (Duncan 2014)
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Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók
Az iskolai lemorzsolódás mint {oktatás)politikai és szakmai probléma
1945-1965
lrasunkban két problémát választottunk ki, amelyeknek a vizsgálata napjaink szempontjából sem lehet tanulság nélküli. Az egyik az ún. - korabeli és aztán még sokáig használatos kifejezéssel - lemorzsolódó tanulók. a másik pedig a tanulást újrakezdő tanulók kérdése.

Kulcssz.m1k: okt'lc-jspolitib, sz.1kképzés, tankötelezettség, iskolaelhagyók, újrakezdö tanulók

Bevezetés
:\t .ilul.ínos iskola megszer\'ezése a második világháborút

kövtt6en ~b5yarorszl~n - mint az közismert - számos,
l kor.ahdi oknr:ispolitika (okrar:ispolirikák) sz.imára nebaat, vagy egy:.í.ltaLín nem megoldható problémákat
,~n fd.' Az okok alap\'etóen abban keresendök, hogy
ro,id iclószak--on belül 32 iskolareform törek-\'ései eg;•beestek
• rr..:!J.,, t.ímuJ.110111 teijr.s reformját mcgdlzó ko1111111múta
pim rvrrk,>ésd:kd, amely ahogy a tdrsndalom dt11lakítds,1
bfUir. n~m, ügy az iskolák tcki11utében mn volt haj!dndó
rr.il:iJ:J1Jb1i az alrcmatfo tiirek1 fsel.:ct, ~ ·e11 szó isl.:olatipus:J!:ró/ 1'.l'g)' éppen 112. okt.zt.Js tartalmáról.
Azt scn1 lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az indu1.is..lmr, 194;-ben az iskolai épületek és a felszerelés jelentős
részben megrongálódrak vagy éppen használhatatlanná
d.!t:1L A ranulók többsége számára ez év ószére már közel
~ é\'e a háború okozra kényszerü körülmények miatt
nem adatott meg a rendszeres iskolába járás lehetősége
1

sem.Z

Egy harmadik- ked,·ezöclen - szempontot az jelentett,
hogy az inch.h-dés az új iskolacípusról - a kortársak szánúr.1 ,-ámlannak cünó - bejelentése nyomán nagy szlmba.n jdencek m~ tanulók különösen a (nagy)városi iskolikban, ami az első pillanattól kezdve túlzsúfoltságot
eredményezett az os-icilycermekben. A pedagógusok „leterheltségét" az is növelte, hogy sok helyütt részt kellett
venniük a S2intén újonnan induló, iskolarendszerben zajló fdnótrokcacásban.
Az iskola~ndszer átalakídsának a célja - s ebben :i
dcmokr:uikus pártok többnyire egyetértettek - az volt,
hogy felszámolja a Horthy-korszakban müködcecerc, antidemokratikusnak t'lrtott rendszere, és lehecöségec nyújtson
a leguélesebb tömegek számára ahhoz, hogy iskol:ízcatisil
mÜ\'dödésbdi h:ícr.iny:i.ikat csökkenteni tudják. Az alapproblémát Márai Sándor foglalr:i össze:

.,A paraszt, a munkás is kapott nevelést, művelhette magát,
ha éppen módja és ereje, személyes tehetsége volt ehhez - de
a müveltség igazi tartalmában mégis a polgdri és arisztokrata társadalmi réteg természetes, írásos előjogok nélküli is
kisajdtított tu!djdontt volt. Ezt a súlyos vádat nem szabad
egysurüsíteni... a magyar parasztság és munkásság a nagybirtokos rendszer idejében is számtalan tehetséges és szorgalma.s embert nevelt, akik aztán a polgári rendben kaptak
helyet... De az egész magyarság- a zsellér paraszt, a kisbirtokos, az át!dgmunkás - mégis műveletlen maradt... aparasztna/., és a munkásnak csak kivételesen volt alkalma arra
ttz erőfeszítésre, amit a mtiveltség alapfogalmainak megszerzése kiivetel, mert tdrsadalmi helyzete, álta/Jnos életviszonyai
11em engedték meg, hogy a napi életfeladatokon, az anyagi
megélhetéshez szükséges erökifejtésen felül erőt és szellemet
pazaroljon még a miiveltségre is. "1

A kérdés tehát az volt, hogy a fentebb felsorolt- és számos
itt nem em lírett - nehézségeken hogyan lesz képes úrrá
lenni a háború sújtotta Magyarországon formálódó új iskolarendszer?
A Horthy-korszak iskolarendszerében az iskolákba beiratkozott tanulók többsége néhány év után elhagyta az
iskola világát és a megszerzett képesíréssel/végzetrséggel
többnyire helyet talált magának a korabeli munkaeröpiacon. Kevesen gondolkodtak úgy, hogy később majd
folytatják tanulm:ínyaikac, s nem csak a fent ismertetett
okok miatt.◄ Mind az agráriumban, mind pedig az iparban a korábban megszerzett „képesítések" csekély kivételtói eltekintve bizrosítocrák az élethosszig tartó munkavégzés
,,suikmtti hátterét". Ez utóbbi helyzet megváltozott a háborút követőn. Ennek alapvetően két oka volt. Egyrészt a
tanulást újrakezdő, többnyire felnött kon'1 hallgatók iskolázrarás:ít a pártok többsége történelmi igazságtétel kém
könyveire d, másrészt a 40-es évek második felétől kez-
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dődően az áralakuló - egyre erőteljesebben iparosodó hazai gazdaság szakemberigénye is változott. Különösen
az iparban foglalkoztatott s:zámára volt nélkülözhetetlen
a „magasabb szintű" szakmai végzettség biztosícása.
Az alábbi ábráról az olvasható le, hogy a népesség iskoláwttságában 1930 és 1960 között jelentős eltolódás
következett be. Az egyik leglátványosabb eredményt az
hozta, hogy számottevő mértékben csökkent azoknak az
aránya, akik nem rendelkeztek alapfokú - 1960-ban ez
az általános iskola elvégzését jelentette - végzettséggel. E
mögött egyrészt az állt, hogy a tanköteles korú tanulók
közül egyre többen el tudták végezni a nyolc évfolyamot,
másrészt pedig az, hogy azok között is emelkedett az általános vagy magasabb iskolázottsággal rendelkezők aránya, akik túl voltak a tankötelezemégen. Másképpen
fogalmazva, az iskola rendszerű felnőttoktatás alapvetően
megfelelő kereteket tudott biztosítani az „újratanulók"
számára.

1. ábra

A népesség iskolázottsága, 1930, 1960, 1970, 1980, 1990,
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Az iskolázatlanság területi megoszlása
Az iskolázottság/iskolázatlanság területi különbségeinek
az eredete visszanyúlik a 19. századba. A kapitalista fejlődés
nyomán létrejövő különféle típusú ipari üzemek és egyéb
létesícmények alapÍtásával együtt járt a szakemberek iránti igény növekedése. Mivel a 20. század első felében az
ország képe alapvetően nem változott meg az ipari és a
jellem zően agrártérségek megoszlása szempomjábó!, nem
tekinthető véleclennek, hogy az egyes megyék között akár az ország egész területét, akár pedig az egyes régiókat
tekintve - jelentős különbségek alakultak ki az ott élők
iskolázottsága/szakképzettsége szempomjából.6 A népesség
iskolázonságá nak egyik fontos mutatója volt egy-egy idő
szakban az adott populáción belül az analfabéták aránya.
Ezt a kérdést Magyarországon a 30-as években dr. Thirring Lajos7 vizsgáira egy tanulmányában. Módszere azért

volt fontos, mert külön kezeire azokat, akik a különféle
településtÍpusokban élcek, sumben azokkal, akiket a települések külterülerein regisztráltak. Adatainak az egyik
legfontosabb tanulsága az volt, hogy a településektöl táv0labb élőknek az iskoláztatási esélyei sokkal csekélyebbek
azokkal szemben, akik a települések lakói.8 A különbség
az esélyekben - ma ezt az oktatáshoz történő „houáférér"
uélyeinek sumpontjával egészítenénk ki - sok esetben akk0ra volt, hogy a külcelken élőknek még arra sem nyílt lehetőségük, hogy az iskola első vagy második évfolyamát elvégezhessék.9 Nem véletlen, hogy ezekben az években a
vidéki Magyarországgal foglalkozó szociográfusok lesznek
azok, akik felvetik, hogy a (közép)iskolákat nemcsak a városokban, hanem a falvakban is működtetni kellene, ha a
vidéki népesség iskolázottságának szintjét a kormány növelni kívánja.
Ha az analfabetizmus területi megoszlását vizsgáljuk,10
jól látszik, leginkább az (észak-)keleti megyékben volt kritikus a helyzet, mint ahogy manapság az oktatás helyzetét
vizsgálva hasonló tapasztalatokra tehetünk szert. A dél-dunántúli megyék (Baranya, Zala, Somogy) adatai is aggasztóak. Az okok mögött elsősorban az áll, hogy ezekben a
megyékben az egytanítós népiskolák aránya elérte a kétharmadot, és ezen a Klebelsberg-féle reformok sem tudtak
javítani. 11 Összetett okok állnak a mögött, hogy ezek az
iskolák miért nem tudtak hatékonyan működni. Elsösorban két, a tanulást hátráltató tényező merült fel:
a) egyrészt a paraszti családok „teherbírása", amely a
gyerekek esetében két-három éves tanításnál többet
nem bírt el;
b) másrészt pedig az, hogy az aprófalvas térségekből
sem valóságosan, sem pedig virtuálisan nem vezercek
„tanulói utak" a magasabb iskolázottságot biztosító
intézmények irányába.
Az analfabetizmus vizsgálatánál meghatározó jelemósége
van annak, hogy a kérdés mire irányul (pl. tud-e írni, rud-e
olvasni, felismer-e néhány betűt, le tudja-e írni a nevét stbJ
S:zámun kra az lett volna az érdekes, ha azoktól, akik anal•
fabétának vallották magukat, azt is megkérdezik, hogy
jártak-e egyáltalán iskolába, és ha igen, akkor mennyi ideig. Erre vonatkozóan nincsenek adataink, így - erósen
feltételezve - an nyit fogalmazhatunk meg, hogy a korabeli válaszadók közül nyilván egy csekélyebb hányadnak lehettek minimális időtartamú iskolai élményei. Ezek a nnulók nagyon rövid tanulási út után léptek ki a tanuli,
világából, és ha valamikor újrakezdték a tanulást - s erre
csak 1945 után nyílt reális lehetőség-, akkor is legalib!i
másfél, nem tanulással töltött évtizeddel kell számolni ai
esetü kben. Bizonyos, hogy amikor lehetőség adódott. öl
(talán) az alfabetizációs tanfolyamokra jelentkeztek.
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3. ábra
Az analfabéták száma Budapest kerületeiben, 1929 (fő}
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A jövő szempontjából azonban a másik fontos kérdést az
írástudatlanok területi megoszlása mel lerr az analfabéták
életkori megoszlása jelentette. Erre vonatkozó adatok csak
Budapesten állnak teljes körűen rendelkezésünkre.12
A kérdéssel foglalkozó tanulmány szerzőjének az adatai
azt mutatták, hogy Budapest külső, többnyire a nagy- és
kisipari munkások vagy a mezőgazdaságban foglalkoztatottak által lakott kerületeiben magasabb arányban éltek
írástudatlanok, mint a hagyományos polgári(nak tartott)
kerületekben. (Ez a tény egyébként már a kortársak számára sem okozott nagy meglepetést.) Ami feltűnő, az az
írástudatlan(nak tartott) nők sokkal magasabb aránya,
amely adat mögött számos esetben a már pesti lakóhellyel
rendelkező, de vidékről származó, többnyire cselédmunkát
végzők személyek állhattak. E felmérést követően néhány
év múlva a helyzetet mérlegelve egy korabeli szerző így
fogalmazott:

.. .afovárosban az eltartottak között is kevesebb volt egyharmadánál az analfabéta, holott a vidéken majdnem a fele
(száz közül 48,7) nem tudott sem írni, sem olvasni... "13
Az alábbi ábrán felsorolt kerületek (és számozásuk) csak
részben fedi le a mai budapesti kerületek területi elhelyezkedését. Nagy-Budapest létrehozásakor a fővároshoz csatoltak számos önálló települést, amelyek a két világháború között az agglomerációs övezetet jelentették. 14

Ami a kor szerinti megoszlást illeti, jól látszik, hogy az
írástudatlanság nem csak az idősebb korcsoportokat sújtotta. A fiatalabb évjáratok esetében is (15 és 40 év között)
néhány ezres nagyságot kitevő tömegről lehetett beszélni,
akiknek a nagyobb hányadát, mint láttuk, a nők tették ki.
Az idősebb korcsoportok esetében az arány sokkal magasabb. Mindez azt jelenti, hogy másfél évtized múlva (más
történelmi helyzetben) az iskoláztatásnak a fővárosban is
komolyan kel I majd azokkal a felnőttekkel (is) foglalkozni,
akik nem tudnak írni és olvasni. A helyzetet nehezírette a
fent említett tény- ti. Nagy-Budapest létrehozása -, mert
így a főváros hatáskörébe kerülnek „kerületként" azok a
települések is, ahol - egy-egy kivételtől eltekintve - komoly
iskoláztatási gondokkal kellett szembenézi.15

4. ábra
A fovdrosi analfabéta népesség kor szerinti megoszlása (fii)
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A fiatalabb évjárathoz tartozók esetében az adatfelvétel
indőpontjához képest legalább másfél évtizednek kell eltelenie ahhoz, hogy az érintettek egy része megkísérelhesse műveltségi deficitjének a csökkentését. Szinte bizonyos,
hogy 1945 urán azok, akik túllépték ötvenedik életévüket,
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csekély számban v:ílbkoztak a tanulásra. A tanulás elkezdése azoknak a sz.:ím:íra sem volt könnyű, akik a „fiatalabb" évj:íratokhoz tartoztak.
Az analfabéták hatékony tanítása a háborút követö
években fontos módszertani kérdéseket vetett fel. A kérdéssel - nem a napi aktualitás szintjén - elsőként Karácsony S:índor foglalkozott egy előadás alkalmával. 16 A közönséget a leendő analfabéta-tanfolyamok vezetői
képezték. Karácsony Sándor a sz.:ímok tükrében arról
beszélt, hogy „az ország közvéleménye nem tudja miről is
van szó, amikor analfabetizmusról beszélünk", azaz nem
fogja fel a problémát a maga súlyosságának megfeldöen.
Érdekes módon (mind a mai napig tanulságként) a hallgatók számára Finnországot hozta fel példának, mondván,
hogy abban az országban akkor már - a háború előtt évtizedben - ezrelékben adták meg az analfabéták arányát,
és abban a számban már a fogyatékosok is szerepeltek.
Felfogása szerint a kultúra és a politikai jogok kiterjedése
dönti el az arányt, és ezen a téren látja az ország lemaradásának az okát.17
Egy másik előadó (Barczán Endre) 18 az addigi műkö
dés eredményeiről számolr be. A probléma megoldása
érdekében megszólították a társadalmi szerevezetek és
pártok női aktivistáit, és útmutatót készítettek a tanfolyamok vezetői számára. Az előadó meglehetősen bizonyta1.anaul 8 és 15% közé helyezte az analfabéták arányát, de
az adarok forrásairól és a módszertanról, amelyeknek a
segítségével adatokhoz jutottak, nem ejtett szót.
A lap cikkéből alapvetően az derült ki, hogy a tanfolyamokon szabad kezet adtak a tanítóknak a módszer
alkalmazásában, ami számos veszélyt rejtett magában.
Noha a tanícók képzésében központi szerepet kapott az
írás és az olvasás tanícása, de ezeken a tanfolyamokon
felnőtt vagy a fel nőtt korhoz közeledő személyekkel kellett
foglalkozniuk. Az érintett pedagógusok számára novemberben 17 háromnapos tanfolyamot tartottak, ahol részben elméleti ismereteket, részben pedig a tanmenetet ismertették. Célként az ún. globális módszer alkalmazását
jelölcék meg, amely az olvasással egyidőben megtanítja a
kötött írást, nem hosszabfrva meg semmivel sem a tanulás
idötartamát.
Ez utóbbi módszerrröl végül részletes cikket közöltek.19
A szerzö a mondatoktól indul a szavak irányába (mondat,
szó, szótag, betű), s végül irodalmi értékű, de egyszerű
példamondatokat idéz Arany Jánostól, amelyben az ábécé
minden betűje megcalálhacó. Ezek a példák alkották azokat az egyszerű szövegeket, amelyeken az olvasás tanítását
meg kellett oldani. A cikk írója felhívta a figyelmet arra,
hogy a tanítóknak nemcsak hogy fel kell készülni az órákra,
de a szükséges szemléltetö eszköwket ir el kell készíteni. A legfontosabb tanácsa az volt, hogy a második órára minden
hallgató nevét Írott és nyomtatott formában előre le kell

írni, és ezeket kivágott papírokon a hallgarok rer~db6re kell bocsátani. Így először a nevek olva.sá.sa kü.ahz.1
írott, majd a nyomtaroct alakban. Ezt k.óvetóen a c.Gr.ij
névsorba rakott nevekből mindeki kikeresheti a srfa .~vér, s ha biztosan megtalálja, akkor ráírják- "rámáwµ ·
- saját kárcyáikra azokat többször is. Jdövd anfa a piszomszédok kicserélik a kányákat, és egymás ne-.,i;,á
leírását gyakorolják, majd ugyanez megy végbe a s.aj;ix 6
szomszéd települések nevével is. A végén a tanuiók.W
mindent lemásoltamak. A tanfolyamok idótaruma' &) ltá
volt. Készült egy négyíves tankönyv is, de hogy sor került-e ennek a használatára, arra nincsenek adaraink..
Nem tudjuk, hogy a tanfolyam időtartama és ;i !.;:;.i&-_;féle módszerek alkalmazása milyen eredményt lwwu..
Jdövel azonban született egy reflexió,20 amdy a upa:s·m-lacok birtokában leszögezte, hogy mr,el a ranfo.y,n:t::l
rövid ideig tartottak, a legfőbb cél csak az lehecet:, hc~
a tanulók nagyobb nehézség nélkül írják le a miodenn-::-,í
életükben leggyakrabban dóforduló dolgokat. és :u ~
szerű(bb) szövegeket erőfeszítés nélkül rudják olv.s,~
Ugyanakkor, nyilván az idő rövidsége miatt, Je kdJ ma:danunk arról, hogy helyesírást tanítsunk és arról is.~
elmélyülő ismeretanyagot adjuk" - összegezte ál!á~
a szerző. Ez utóbbi megjegyzésnek különösen nagy~tett volna a jelentősége, de a cikk megjelenésekor t:z ~
kevéssé érdekelhette az oktatáspolitika formá!óit. A sza::á
ugyanis a felnőttoktatás kér, addig és a késöbbi-ekhen ~
megoldott sarkalatos pontjára, az időtényezőre és a ~
szerre hívta fel a figyelmet, hangoztatva, hogy sem 2 tc
nuláshoz szükséges idő, sem pedig a felnőnek okra~
szükséges módszerek elsajácításához szükséges idö nc:J
spórolható meg.21
Összegzésképpen az állapítható meg, hogy ~ 1
többnyire felnőttkorú személyeknek az iskolai jdl,eg.! c~tatása, akik egyáltalán nem vagy csak minimá!is c,éwJ.ben részesültek korábban az alapvető ismem:ck ~,;:--=rzésére iránruló oktatásban, k-ülönösen a hibonit k:ö.'l!'r5,
évek- sokszor kampány-jellegü - programj-J.iban l..-17"0:y
szakmai nehézséget okozott a nem erre a feLdatn ki~~
zett pedagógusok számára. Adatok hiányában nehá. m~
állapítani, hogy a beiratkozók közül kik és hiny:m i4,l-m·
tak el odáig, hogy
a) megtanuljanak írni, olvasni és számolni; ,-ah;:u::.~
az is kérdés, hogy
b) kik és hányan voltak azok, akik ezt követóen U>\' fü'
folytatták iskolai (jellegü) ranulmánpikat.
Ebben a kategóriában nehéz sz.:ímoc adni a kmomcl~
mértékéről, mert csak a „rajt-help;et" egyértelmúsithtt~A canulásí/tanulói kudarc jellege is viszonyl.1~~ his:?rn~
alfabetizációs készségek elért sz.intjét sem Yi-z...,;gikík. A.:xcok hiányában nem tudjuk ma mir megilbpít:mi, b.~Y
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a) akik „csak" az írást/olvasásc/számolást tanulták, pontosan milyen (tanulmányokkal összefüggő vagy
azon kívül keresendő) ok(ok) miarr nem léptek tovább tanulmányaikban;
b) de az sem kiderírhető, hogy az „a" pontban említerr
helyzet vajon lemorzsolódásnak minősül-e, továbbá
az is kérdéses, hogyan lehet megítélni azoknak a
helyzetét, akik nem jutottak el a későbbiekben az
általános és/vagy népiskola befejező évfolyamáig.22
Tömegek az általános iskolákban
A nyolc évfolyamos általános iskola - amelynek, mim
utaltunk rá, elvi bevezetése már 1940-ben megtörtént gyakorlatban történő megvalósításáról az Ideiglenes Kormány már 1945. augusztus 18-án döntött (6650/1945.
M.E.sz). A folyamat, amely számos nehézség urán valóban
általánossá - és egyedülivé- tette az új iskolatípust, a 40'-es
végén zárulr le. 23
Az iskolatípus általánossá válását kísérő nehézségek
eredőjét a szakmai egyeztetések hiánya és a gyorsaság
okozta. Egy ritkábban idézerr forrásból ez jól kiolvasható:

,, Tulajdonképpen nem merüíhettünk a kérdés érdemi tárgyalásába. A kocka már az eíoterjesztés pillanatában el volt
vetve... Szélmalomharc volt ez, ma már világosan látjuk ...
A miniszter éppm úgyfelsőbb parancsot teljesített, amikor
aláírta - talán Rákosi telefonált rd: na, meddigjátszogattok
még el azzalaz általános iskolával?- mint Kovács Máté, aki
kidolgozta és előterjesztette. "24
A fenrí forrás szerzője - igaz, sokkal később- arról beszélt,
hogy a fő problémát már célok meghatározása okozta. »De
hát mit is akartak voltaképpen ezzel a változtatással? Azt,
hogy a kialakítandó új társadalom minden tagja 14 éves
koráig ugyanabban az iskolafajtában járva, azonos múveltséget nyerjen. "25 Ez nem síkerülheterc, már csak azért sem,
mert egyrészt a felsőbb osztályokban az első pillanattól
kezdve súlyos szaktanárhiány mutatkozott, másrészt a
túlzsúfolr alsó tagozatban a r.anítás színvonala a gyengébb
képességű tanulók miatt folyamatosan csökkent. A nagy
számú buktatás nem pótolta a szükséges szelekciót - öszszegezte tapaszcalatait a szerző. Az új iskolarípus bevezetését követő három évben valóban az egyik legfontosabb
kérdés a tanulók hatékonyabb és eredményesebb tanulásának elősegírése mel lerr a nagyszámú (és különféle rípusú) tanulói kudarc kezelése volt. Nem véleclenül, mert
mim az alábbi táblázatban látható, a tanulók jelenrős hányada sikertelenül zárra általános (és népiskolai) tanulmányait. Az oktatáspolitika - és általában a politika - korabeli szereplőit joggal izgatták ezek az adatok, hiszen a
tanulói sikertelenség mellett az iskolában zajló szakmai
munka hiányosságaira is rámutattak.

újrakezdő

tanulók

A kor egyik legfontosabb orgánumában az általános
iskola megteremtésében fontos szerepet játszó Kiss Árpád
folyamatosan tett közzé cikkeket, amelyek - mai kifejezéssel élve - az új iskolatípus innovációjának helyzetéről
szóltak. A kezderről jelentkező problémákat nem akarta
és nem tudta ő sem elhallgatni.
,,Jól tudjuk, hogy az általános iskola magasabb követelményeit nem lehet máról-holnapra mindenütt hiánytalanul
megvalósítani... "16 Mondata egyértelművé te ere azt, amit
egyébkéne bárki rudhatott, hogy az ország egyes vidékein
- bár kü lönbözö okok miarr - valóban nem voltak meg a
feltételek a korábbi iskolatípusok ilyen módon történő
ár.alakítására. Ennek ellenére egy másik cikkében a fő
problémának a szülők „értetlenségét" jelölte meg, mondván, .,a szülök ma gyanakodva menekülnek a régi, kipróbált
gimnáziumok és polgári iskolák falai mögé':27 A szülök egy
része- és elsősorban azok, akiket komolyan érdekelt gyermekük iskoláztatása (többnyire a középosztályhoz tartozók) - az első pillanarról fogva érzékelték az átalakulásban
rejlő veszélyeket, és ezért a .,lábukkal szavazva" elmentek
azokba az intézményekbe, ahol a „régi rendszer" maradványai még éltek.
E családokkal szemben a paraszri családok „iskolafelfogása" más okok miarr jelenrecc problémát. Egy olvasói
levél szerzője 28 összefoglalta a legfontosabbakat: ..A tanulóknak csak alig 30-40 százaléka él az iskolába járás szabadságának jogával, az apa még fogságban van, többen
otthon dolgoznak, másokat a szülők carrják vissza, különösen felsőben és végül a gyerekek elszoktak az iskolától."29
1946-ban Kovács Máté egy újabb cikket cete közzé az
álralános iskola népszerűsírését és elfogadtatását erősítő
sorozacában.30 A cikk - bár még mindig nem múlt időt
használva - összegzi az általános iskola létrehozásának
céljait, ezen a módon is „történelmi igazságot" szolgálracva azoknak, akik a korábbi évtizedekben több, korábban
már említett ok miatt nem részesülhettek magasabb szintű iskolai képzésben. Végül a szerző összegzi az általános
iskola megteremtésével összefüggő legfontosabb - a pedagógiai szempontokon is túlmutató - célkitűzéseket:

»Az áltaUnos iskola napvilágra hozott terveiben [. . .] szerencsésen egyesül a magyar demokratikus köznevelés három
alapvetö követelménye. Megvalósítja mindenekelótt a tanköteles korban lévó gyennekek együttes nevelését. Megadja
ebben a keretben mindenkor az egységes nemzeti múveltséget. Ugyanakkor íehetóvé teszi a neveléstudomány legkorszerűbb eredményeinek és vívmányainak az érvényesülését
is. Vagyis az eddigi megosztott, elavult népoktatdsunk _
évtizedes kö'vetelmények valóra-váltásával - az általános
iskolával minden tekintetben egységessé, nemzetivé és korszerüvé válhat. .,,
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Ezekben az években - bár egyre csökkenő számban - még
napvilágot !árnak olyan írások is, amelyek ha nem is ellenzik teljes egészében a nyolc évfolyamos általános iskola létrehoz.ásár, de a megvalósírás során felmerülo problemákhoz igyekeznek kritikusan viszonyulniY
Más jellegú érvekkel igyekez.en erősíteni az általános
iskola szükségességét a Vallás és Közoktatási Minisztérium
tanácsosa, Barra György.33 Visszarekimve a Honhy-korsz.ak
iskolarendszerére, annak struktúráját és abból adódóan
működését vette kritika alá. Tanulmánya középpontjában
annak a kérdésnek a vizsgálata állr, hogy milyen okokkal
magy.uázható a Iakos.ság túlnyomó többségének relariv és
abszolút énelemben is alacsony iskolai végzertsége.J.4 Adatai
szerint a hábonít megdőzö években átlagosan kb. 180190 OOO gyermek lépett a népiskolába, svalamivd kevesebb
(kb. 170 OOO fö) végez.re el annak négy alsó osztályát. Azok,
akik nem fejenék be ekkor tanulmányaikat, háromféle iskolatípusba léphettek tovább. A tanulók túlnyomó többsége (80%) a népiskola V-Vl.11. évfolyamát látogatta, a polgári iskolába tizenöt sz.áz.alél...-u.k, míg a gimnázium alsó
négy bfolyamára már csak 5 százaléh.-u.k léphetett be. Barra becslése szerint azok száma, akiket már abban az iMbm
is korai iskoúuU1agyókmt imlmezhetuk, i-vrote 10 an fo
körid mozoghawtt. Többségük jól vagy rosszul megtanult
írni és olvasni, de képzettségük nem tette leherové azr, hogy
a korabeli munkaerőpiacon szakrudást igénylő feladatokat
lássanak el. Többségük számára az agrárium kínált - ha
nem is egész b·re kicerjedó, de legalább időleges- munkalehetőséget. A sokat emlegetett ..,3 millió koldus" egy részér
a Honhy-korszakban biztosan ók aJkorcik. További problémákat vetett fd azoknak a köre. akik a 6 elemi után az.
ún. ismérlo iskolákba kerültek, vagy gazdasági továbbképzókben, ra.nonciskolá.ban, ipari szakiskolákban folytanák
tanulmánya.ikar. A rend.szer szelekciós mechanizmusa. a
felsóbb bfolyamok eserében is tov-áhb müködött:

.A népiskola Vlll osmílyának, ilútóleg a gimndzium, a polgári iskola IV. osztályának befejeztével azonban az összlitwm egyszerre a ftlire cwkkro. GJ·emukeink most U-15
iv&k, s útjuk itt már sokfi/i ágazik el. A továbbtanu/6 50%:
kb. 82 OOO fonek is csak törpe kisebbsége folytatja tanulmányait a gimnáziumban (6300fo), tanítókipwbm 2000 fo,
i//e;öleg rwkiránpí köupiskolákban (3600-4000 fo). mm
a zöme (kb. 70 OOOfo) a 11ipiskolákkal kapaolatQ5 toi·.ibbkipza, gazdasági nipiskolák, tanonciskolák i•agy ipari SZAl:i.<kolák utolsó áfolyamait járja. Euknek a kiesése utdn irthetom 11a.gyon hatalllld.Sdt zuhan a toi ábbt,mulók SZJÍ17'.il: igy
pl. a 15 iveulmek megfile!J iskolai osztdh-okban 18-20 000re, a bifeja.ö kö-dpiskolai osu.ilyokban (ÍB it·&k) 11-12 OOO
fore. Az érmsigi, illetöleg a kiprotö vizsgát a!talába.n kb.
9-10 OOO nÖltmdik trijesiti Jilm-el, hogy végül az eg)'etmrekre és foi.Jkolálm.1 mruk a fi/e (4500-5000 fo) jwson el.·
1

A rendszer működése tehát Barra érvelése szcrinr több
problémát is fdverert
a) egyrészt azt, hogy a szegény családok gyermekeik
számára csak „rövid tanulói utakat" rudnak cámogami, s ezeknek a minősége is (gondoljunk pl az
osztatlan, nagy létszámmal müködö ranyai iskolákra) rendkívül alacsony színvonalú;
b) másrészt a korai (10 év) iskolaválas:zrásr heh,deniri,
mert a választható inré:z.ményápusok közül csak a
gimnáziumból egyszerű továbbtanulni, a többiben
a különbözeti vizsgák rendszere nehezíti a tanulók
előrehaladását, míg a népiskola-továbbképző szakiskola gyakorlarilag zsákutcának bízonyu.l.
A tanulmány második részének- az addig elmondorukból következő módon - a legfontosabb üzenetei eppen 1
felsorolt problémákra reAekrálrak. Egyrészt hosszabb tanulói úcvonaJak kínálata a tanulók röbbsége szimán.
másrészt pedig egy nyitott és átjárható iskolarendszer lerrehozása, amelynek fundamenrumát éppen a nyolc é-.·fo.
lyamos általános iskola képezhette \'Olna.

Vihar előtt
Bár a napi sajtóban már 1948 elótt is megjelentek híradások a különféle iskolatípusok kapcsán a tanulók lrnionsolódásáról, annak drámai mértékéről a szaksajróbJ.n dm
alkalommal szakszerú információt - és rögtön :irfugő
jdleggd - Székdy Béla mai szemmel is meglepően :.J.irgazdag tanulmánya szolgáltatta.35 Ad.arai egy&te.lmúen
azt bizonyították, hogy a .,,lemorz.solódis"' mér-r&ebe::i
jdemós különbségek murarkoroak az ors:z:igegyes rn~5
között. A legkedvezóclenebb helyzetben 1-:"ő kekti megyékröt elmondható, hogy az egyes évfulyarnokról a onulók negyede „drúnr".» Óv:.uosabban kell kezdn.i:.
nyolcadik évfolyamra vonarkozó ad:nokar. Külön,~
lat tárgyát kell hogy képezze. miért h.lgytik ablu nni.:lmányaikat a célegyenesben a r-anulók i~·en m:i.g.i.s :ad.::yban! Minden bízonnya.l azonbln hdytilló a s:z.mö .;o~
megjegyzése, hogy

.meg kell emli'tmünk tol.!dbbJ azt a t.1rtdc:!..i..,:. i!..:-;:;,: ::.,.;..
saáal.mi el!mJ/lá.<t is, ,1melfyel a rendsum i.Jx!.:l:~-,
köulaett 13-14 h-es l·orosztáÍ)Tu is igjr1)1fam:.i!J .::;.;.' · ·
. k 1 ~ '-k ·
., ·
· 1- • _t.
.,., ,. ~ ·
i; owt a w ossag .<ZLses rcuge:. e.,sosow,m CJ ·..-JJ..~-Jti:.;;r
kispara.sztokfogadtdJ, 11rilc-Jm'Jló.w
,m:11J.l:aiH•.z::.iill'.
dási~ okokból. "S 7
~

~1ég ugyanebben az évben t'.R' másik unulminy ~ n~.,.
,;Jágor látott a szóbm ÍOI1,"Ó kén::lesrol Rff.l$.? Jin.._')S ,, 1l.~
hói. }1 Módszertani szen1Pomból R::n:-n.sz rn..~-.-kö.:-'1."L~
inkább méhfúcis:ruk" rarth;un:.ik, his::m l m~. --i: 1
mind~e ké,r rerul("t, Pörimre &.tboks- n~~~ i~t;\«
nos iskohi tanulói alkorrikY A lemonsoh.xl.a' .lU, :

es

KAPOCS XV. évfolyam 71, s:J-:'i

Mayer József: Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók
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okaként az évismétlést és a késói beiratkozást jelölte meg.
Feltúnó volt számára az, hogy a legnagyobb mértékben
az elsö évfolyamon van bukás, amely így- részben a késői
beiratkozás miatt is - hamar elvezet a „túlkorossághoz".
A ranulói kudarcok megitélése szerinte nem választható
el a szülök anyagi helyzetétöl. Az álcalános szegénység
miatt sok tanuló kényszerül munkát vállalni, illetve „bedolgozni" az otthoni (háztáji) munkába (,,gazdaságba").
Sok esetben - ez különösen a szabolcsi minta esetében
feltúnö- nem áll a tanulók rendelkezésére lábbeli. A teljes
mintához képest nagyon magas arányban számoltak be a
tanulók valamilyen jellegú betegségről. S végül - nyilván
nem utolsósorban - a tanulók egy részénél az iskolaelhagyást elöidézö ok az iskolakerülés volt.
A két adatfelvérelböl kikövetkeztethetóvé vált, hogy a
lemorzsolódás elsösorban a fizikai munkát végző családok
gyermekeit sújtotta, s itt is elsősorban azokat, ahol a szülök iskolázocrsága - még a korabeli feltételeket is figyelembe véve - különösen alacsony volt.
Még mielőtt komolyabb vita indulhatott volna a kérdésről, a szerkeszróség a „biztonság kedvéért" kitekintett
a Szovjetunióra. Az ottani gyakorlatot bemutató cikk◄ 1
vezérfonalként kínálkozott a hazai iskolák pedagógusai
számára. A kiszemelt szovjet iskolában a pedagógusok a
tanév elején orosz nyelvból és matematikából szintfelméró dolgozatot íratnak a tanulókkal, értelemszerűen az elmúlt tanév utolsó negyedében elvárható tanulói tudáshoz
igaz.Ín'a a febdatokat. Ezt kö\'etóen alaposan vizsgálják a
korábban bukott vagy gyengén teljesírö tanulókat, az orvosi vizsgilattól a környezettanulmány készítéséig. Ezt
követően a pedagógusok egyéni fejlesztési terveket készí-

tenek, és folyamatosan figyelemmel kísérik e tanulókat,
például olyan módon, hogy gyakrabban feleltetik őket,
egyéni feladatokat készítenek a számukra, valamint segítséget nyújtanak számukra az otthoni tanuláshoz. Azoknak
a tanulóknak az esetében, akik valamilyen ok miatt nem
tudnak tartósan iskolába járni, a tanuló lakásán szervezik
meg a tanítást.

A vihar
A vihar az MDP II. kongresszusán következett be, igaz
nem minden előzmény nélkül. A Kó'znevelés már 1950
elején a több cikket és végül szinte egy tematikus számot
szentelt a lemorzsolódás kérdésének. Elsőként egy fontos
kezdeményezést mutattak be. 42 A fővárosban 1200 tanulószobát tartottak fenn a munkáscsaládokban nevelkedő
tanulók számára. Önmagában azonban a tanulószóba
nem fogja megakadályozni a tanulók kimaradását az iskolából, ehhez a családok támogatására is szükség lesz figyelmeztet a szerző.

,,Ezeknek a tnnulószobáknak a jó hatását mind a lemorzsolódás elleni küzdelemben, mind a tantdmányi színvonal
emelésében állandóan tapasztaltuk. Az ó"téves terv beruházásai évről-évre csökkenteni fogják a lemorzsolódás gazdaságiforrásait. Mind a dolgom nép folyton emelkedő életszínvonaúz, mind pedig az iskolák növekvő száma, javuló
felszerelése hatalmas fegyver lesz az általános iskoldkban még
m11tatkom lemorzsolódás ellen vívott küzdelemben. Azonban
pedagógusainknak és taniigyigazgatásunk vezetőinek világosan kell látniuk azt is, hogy a lemorzsolódás megszüntetése
nemcsak a gazdasdgi feltételeken, hanem dolgozó népünk
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millióinak egyre növekvő politikai öntudatdn is múlik, Amilyen mértékben látják be a munkás- és dolgozó parasztszülők
azt, hogy a szocializmus megteremtése nem lehetséges a sajdt
fiaikból és lányaikból nevelt értelmiség nélkül, olyan mértékben fog növekedni a lemorzsolódás ellen folytatott küzdelem
eredményessége. A pedagógus sokat tehet a szülök felvilágosítása, meggyőzése terén. Fáradhatatlanul kell érvelnie a tanulás fontossága mellett, egyénileg kell meggyőznie minden
munkás vagy dolgozó parasztszülőt, aki az átmeneti nehézségektől elkedvetlenedve, ki akarja venni gyermekét az iskolából, hogy annak a gyermeknek az iskolában van a helye!"

Rendkívül fontos információt jelentett az is, hogy az adatok birtokában el lehetett készíteni a lemorzsolódók területi megoszlását.

6. ábra
Az 1948/49. évi lemorzsolódás az általános és népiskolában (8. évfolyam, %)
Nagy-Budapest
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Az újság tematikus összeállítását Bolla József cikke nyitot-

ta meg. 43 A lemorzsolódás kérdését két ok miatt tekintette
a kötelező oktatási rendszer legsúlyosabb problémájának:
a) egyrészt azért, mert a tanköteles tanulók mindössze
33 százaléka végzi el az általános iskola 8 évfolyamát,
b) másrészt pedig azért, mert az iskolából kimaradók
„túlnyomó része a munkásság és a ddgozó parasztság
gyennekei41 közül kerül ki", akiknek pedig elsősor
ban kellene elvégezni az általános iskolát.45
Ami az egyes évfolyamokat illette, a szerző bemutatta,
hogy a problémák már a tanulás kezdetén, 2. évfolyamon
elkezdődnek, mert ennek az évfolyamnak a lemorzsolódási mutatói megközelítik a 7. és 8. évfolyam arányszámait.
A legnagyobb gond az alsó és a felső tagozat határán, az 5.
évfolyamon mutatkozott. Ennek a felismerésnek - mint
azt látni fogjuk - szakmai szempontból messzire vezető
következményei lesznek. Ami az okokat illeti, ebből ötöt
nevezett meg:
a) Elsőként a paraszti családoknál mutatkozó munkaerőhiányt említi, mert emiatt a gyerekeket az őszi és
a tavaszi időszakban több héten keresztül is visszatartják az iskolába járástól. Az emiatt keletkező lemaradást a tanulók már nem tudják bepótolni.
b) A következő ok a családok szegénysége volc. Egyrészt
sok helyütt a tanulóknak nem volt megfelelő ruházata az iskolába járáshoz, és emellett a túlzsúfolt
szegényes lakókörnyezet sem biztosított semmiféle
feltételt a tanuláshoz.
e) A háborús évek okozta rendszertelen iskolába járás
következményei számos tanulónál kimutathatók
voltak. Ők az első adandó alkalommal - márpedig
ebből sok akadt - ott hagyták az iskolát.
d) Több esetben - az előzőtől nem teljesen elválasztható
módon - a tanulók hanyagsága okozta a kimaradást.
e) Különösen az alföldi települések esetében - főleg
rossz időjárás esetén - az iskolától való távolság okozott komoly problémát.
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általdnos is a n;pisko!dkban

Az adatsort látva a korabeli olvasók számára mir nctD
jelentett különösebben nagy meglepetést az, hogy a ..~
sor" élén a keleti megyék helyezkedtek el. Ezek voluk azok
a területek, ahol a szegénység mértéke - az elmúlt 100 é.·
adatait figyelembe véve - országosan is a legjelentösebb
volt. Az élen álló közé ékelődtek a kedvezöclen hdyzeru
dunántúli megyék (Tolna, Somogy). A Budapestról sro!ó
kedvező(bb) adatok részben az iskolák jobb elérherós..\_"e.
részben pedig a lakosság szociális és foglalkozásszcrkeieri
különbségeinek köszönhetök. Feltúnó kiilönbségec mutattak a Pest megyei adatok. A megye déli rész.e _b,_--1,~
nyúlt" az Alföld agráriumába (bár éppen ezen a terüktc
jelentős „bolgár-kertészetek" helyezkedtek el), migl r:1~
gye északi részét - még Nagy-Budapest létrehocisi e!1."!
is - az iparosodottabb (és ezért magasabb iskolázotts:.i~
követelő} peremtelepülések (pl. Újpest} jellemmék
A következő cikk a középiskolai helyzettel fogb.\h-..
zott. 46 Gyalmos János írása újdonság Yolt a cekinced,-, ..
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hogy ezen a szinten addig még nem vizsgálták átfogó jelleggel a szóban forgó problémát. Mivel a gazdaság számára nagy számú képzett szakemberre van szükség - érvel a
szerző -, nem vitatható, hogy a korábbi évtizedekhez
képest jelentősen megnőtt (és részben átalakult) a középiskolák szerepe.
A problémát elsősorban az jelentette, hogy bár jelentős
mértékben megváltozott (a Horthy-korszakhoz viszonyítva) a középiskolákba járó tanulók szociális-társadalmi
összetétele, nem sikerült elérni, hogy a munkáscsaládokból
érkező tanulók ne maradjanak ki nagy számban a gimnáziumokból.◄7 „Meg kell néznünk tehát menet közben, az
iskolai év folyamán hová kerülnek, akik kimaradnak és miért hagyják abba tanulmdnyaikat?'~8 -fogalmazta meg az
aktuális feladatot a szerző.
Az okokat keresve elsőként az általános és a középiskola között mutatkozó „szakadékot" említi, mondván,
hogy nincs meg „az egészséges átmenet" az alsó és a középfok között. Két problémáról van szó:
a) egyrészt rendkívül gyenge nyelvi, helyesírási és matematikai előképzességgel érkezik a tanulók egy része
a középiskolákba. Felzárkóztatásuk nem megoldott,
illetve a rendelkezére álló idő nem elég a hiányosságok felszámolására.
b) Másrészt - és ez áll a dolgok hátterében - jelentős
mi nőségi különbség van az egyes általános iskolákban
zajló szakmai munkában, amelyet elfednek a kitűnő
re vagy jó eredményre kiállított bizonyítványok.
A bírálat ezúttal is a pedagógusok címére érkezett, mert
- fogalmazta meg a szerző - ,,általános iskolai pedagógusaink közül sokan még mindig játszóhelynek tekintik az
iskolát, nem pedig a pedagógustól és tanulótól egyaránt kemény munkát megkövetelő munlahelynek" (kiemelés az
eredetiben.◄9 A pedagógusok nem érzékelik súlyának megfelelően a középiskolában lezajló, tanulókat érintő „szociális átrétegződést" s a tanulók hibáit (több esetben a mulasztásaikar is) inkább „lanyha liberalizmussal kezelik".
További problémát jelent az is, hogy a fizikai dolgozó
szülők közül sokan nem tudják számottevő módon támogatni gyermekeik tanulmányait, ezért a nehézségekkel
küzdő gyermekekkel szemben nem képesek türelmet tanúsítani, és az első kudarcok nyomán kiveszik őket az
iskolából.
A problémák felszámolására irányuló átfogó megoldást
Gyalmosi abban látta, hogy egyrészt erősíceni kell a pedagógusok szakmai és eszmei továbbképzését, másrészt pedig
- ha arra lehetőség nyílik - el kell sajátítani a mások által
alkalmazott módszereket, amelyekkel erősíreni lehet a
tanícás „hatásfokát".
Módszer és példa pedig volt. Aki továbblapozott a lapban, olvashatta 0. Pecrova írását,50 amelyben a moszkvai

661. számú fiúiskolában alkalmazott módszereket mutatták be. Az iskolában az alapvető gondot az okozta, hogy
jelentős különbség mutatkozott az alsó és a felső tagozat
tanulóinak a tudásában. Noha az 1-1 V. évfolyamon nem
volt gond a tanulók előrehaladásával, az V-X. osztályokban jelentős mértékben emelkedett a gyengén, sőt elégtelenül teljesítő tanulók száma, ami nemcsak a tanév megismétlését, hanem több esetben az iskola elhagyását is
eredményezte. A szerző szerint a probléma oka abban
keresendő, hogy az alsó és felső tagozatban dolgozó nevelők „egymástól elszigetelten dolgoztak". A kialakult
rossz gyakorlaton úgy segítettek, hogy tervszerűvé tették
a kölcsönös óralácogatásokat, közös módszertani megbeszéléseket tartottak a két tagozat pedagógusai, ahol módjuk volt megismerni a másik tagozatban tanított tananyag
mellett az ott alkalmazott módszereket is. Lehetőség szerint arra is törekedtek, hogy a felső tagozatban egy-egy
osztály esetében ne kerüljön sor a pedagógusok cseréjére,
és igyekeztek biztosítani az osztályfőnökök „állandóságát".
A problematikus tanulókkal külön foglalkoztak. Azoknak a tanuJóknak a számára, akik otthon nem végezték
el a házi feladatot, felállították az ún. ,,13. szobát", ahol
ügyeletes pedagógus jelenléte mellett pótolhatták a hiányosságokat. A pedagógusok munkáját speciálisan szervezett „gyermekkollektívák" segítették, elsősorban a rend
és a fegyelem fenntartásában.
Végül maga a miniszter is megszólalt. 51 Elsősorban a
rend és fegyelem helyreállírását említette, mint alkalmas
eszközt arra, hogy a segícségével emelhető legyen az oktatás színvonala, és megelőzhető akár a szülők, akár a diákok
(és esetleg a pedagógusok) részéről a tanulás, az iskolai
munka lebecsülése. Másodsorban az egyenlő és kötelező
alapképzés megerősítését szorgalmazta, nem véletlenül. ,,A
gyakorlat viszont ma még az, hogy a tanköteles gyermekeknek
mindiissze 40-45 szdzaléka végzi el a nyolc osztálytf"'>1 Ö is
rendelkezett azokkal az alapadatokkal, amelyek azt mutatták, hogy a lemorzsolódás mértéke továbbra is a tiszántúli parasztvármegyékben és a tanyavilágban a legnagyobb. Szemben a korábbi észrevételekkel, itt már
elsősorban a múltból kényszerűen megörökölt „örökség"
és az ellenség aknamunkájának az együttese jelenik meg
alapvető okként, de a miniszter azt is nyomatékosan kiemelte, hogy ebben a kérdésben (is) felelősség terheli az
összes végrehajtó szervet s azok munkatársait. Végül a
korszellemnek megfelelő javaslattal élt: mozgalmat kell
indítani az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.
Mindezt befejezett tényként közölte Fábián László, aki
már- ugyanebben a lapszámban -azt írta, 53 hogy „mozgalommá vált a harc" a lemorzsolódás megakadályozására. Arról is beszámolt, hogy azokon a területeken könynyebb dolga van a pedagógusoknak, ahol a szülők
többsége tszcs-tagokból áll.
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Ugyancsak Fábián László volt az., aki néhány hónappal
a Bács-Kiskun megyében szerzett tapasztalatait
osztotta meg az olvasókkal.H Úgy tűnik, hogy ebbe a megyébe még nem értek el „mozgalom" eredményei, mert a
83 002 tanulóból csak 79 620 járt iskolába. A tanulói elés kimaradás okai között kiugróan magas értéket képviselt
(2770 fő) a családok költözése és elvándorlása, amelyek
- részben a halogatott újrabeíratások miatt - jelentősen
növelték a tanulói mulasztások számát.
Végül a „pontot az i-re" az MDP kongresszusán tartott
beszédében (1951. február 26.) Révai József tette fel, aki
sok más mellett foglalkozott az oktatás kérdéseivel is.
Alaptézise az volt, hogy a közoktatást is a „szocialista kultúrforradalom" szolgálatába kell állítani, 55 és ennek érdekében megjelölte az elvégzendő feladatokat:
a) egyrészt le kell küzdeni az iskola és az oktatási munka lebecsülését erősítő nézeteket;
b) másrészt általában javítani kell az oktatás színvonalán, legyen szó akár általános iskoláról, akár egyekésőbb

temről;

c) a kor szellemének megfelelően követelte az intézményekben a fegyelem és az egyszemélyi vezetés megerősítését.

A lemorzsolódás kérdésével ellentmondást nem tűrően a

köznevelési ötéves terv kapcsán foglalkozott. A nagy ugrást - azaz a lemorzsolódás felszámolását - 1954-re irányozta elő, mondván, hogy míg 1949-ben 68 OOO tanuló
végezte el az általános iskolát, 1954-re ezt a számot
130 OOO főre kell emelni. Figyelembe véve az évfolyamonkénti tanulói létszámokat, ezt csak abban az esetben lehetett (volna) teljesíteni, ha az iskolákban - eltekintve a tanulókhoz köthető problémáktól (pl. betegség) - bevezetik
a „bukásmencességet". A voluntarista szemléletből következő módon közép- és felsőfokon egyaránt az ötéves terv
időszakában jelentős létszámemelkedéssel kellett az intézményeknek számolni. Erre pedig sem szakmai, sem pedig
fizikai értelemben nem voltak felkészülve. 56 Mivel a politikai akaraton (és a hatalmi sz6n) kívül az iskolák nem
kaptak semmit sem, szinte „borítékolhatóvá" vált, hogy a
következő években nem lesz számottevő eredménye a lemorzsolódás elleni harcnak.
A kongresszust követően ezért a lemorzsolódással foglalkozó írások sem tudtak tartalmi szempomból megújulni. Jobb híján ezért a korábban alkalmazott elemeket
helyezték el az írásokban. Elsősorban újra és újra elővették
a kedvezőtlen adatokat (8-15 százalék közötti bukási
arány), a szülők „ nemtörődömségét" és közönyét az iskolai munkával szemben, valamint a pedagógusok munkájából ad6dó hiányosságokat.57 Nyilvánvalóvá vált, hogy a
„mozgalom", amelyet a lemorzsolódás visszaszorÍtására
szerveztek, csak papíron működött, és az is bebizonyoso-

docr, hogy a csasztuskák megjclcnrcrése a hiányzók kipellengérezésére nem bizonyult elrettentő eszköznek. Bár
időközben született rendclet~8 az igazolatlanul mulasztók
ellen, ez sem segített.
Végül a már többször is idézett Koren István foglalta
össze az elvégzendő feladatokat az iskolák számára, jelentős
{1jdonságot (és hasznosítható tanácsokat) nem mondva.
A tanköteles nyilvántartás pontos vezetése mellett covábbra is szükségesnek tartotta a túlkoros tanulók korrepetálását és évfolyampótló osztályok szervezését. Végül
- minden kézzelfogható ötletet mellőzve- megemlítette,
hogy mindent meg kell tenni a hiányzás és az ismétlés
megakadályozására.

Kiútkeresés szakmai alapon
Az MDP kongresszusát követöen azonban elindult a lemorzsolódás és más jellegű iskolai kudarcok okait feltárni
igyekvő szakmai párbeszéd is. Igaz, hogy ez sem tudott
gyors eredményt hozni, már csak azért sem, mert a szakmai felvetésekre született válaszok sokszor csak évek múlva születtek meg. Mindennek ellenére nem tanulság nélküli párbeszédről van szó, mert a leírtak jelentős szakmai
munícióval szolgáltak a késöbbi évtizedek számára.
Érdekes módon az új irányok felé mutató gondolkodást
- több, már korábban érintett cikk mellett - Illés Lajos
írása alapozta meg,59 amely még a kongresszus előtt jelene
meg, de akkor még nem keltett kü lönösebb figyelmet, ami
részben a cikk címére vezethető vissza. Illés abból indult
ki, hogy az iskolákban vannak még olyan rejtett szakmai
tartalékok, amelyeknek a mozgósítása eredményekhez
vezethet. Szemben más szerzőkkel, ő a lemorzsolódást egy
olyan folyamatnak tekintette, amelynek drámai következményeit a felső tagozaton tapasztaljuk.

.,Kik morzsolódnak le leginkább a ta11ulók közül? A tapasztalat szerint a lemorzsolódds döntő mértékben afelső tagozat
osztályaiban történik. Ötödik, hatodik, hetedik osztályban
csökken feltlinöen a tanulók száma. Az esetek egy rhzébm
azok maradnak ki, akik megbuknak, osztályt ismételnek.
vagy egyszmien nem bírják afelső tagozat tan11lmá12yi rendjét, komoly követeléseit. "
Számára egyetlen kérdés megválaszolása tünt igazából
fontosnak, mégpedig az, hogy mi lehet annak az oka,
hogy ezek a tanulók nem bírják „hirtelen" a tanulást
A probléma felfogása szerint abból adódik, hogy jelemös
szemléleti különbség van az alsó és a felső tagozatban aközött, ahogyan a pedagógusok a tanuláshoz, a tanany:ig
elsajátírásához viszonyulnak. A megoldást tehát az jelentheti, hogy ,,fel ke/1 emelnünk az alsó tagowt tanulmányi
munkájának szlnvonaldt, követeléseinket a tamtlól.:kal swn·
ben komolyabbá kell tenniiTik. Már az első osztálytól J:mlrt
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komolyan kell venni az iskolai tanulmányi munkát, magasabb kiivetelményeket kell támasztatmmk. "Az elmondottak
miatt látta célravezetőnek azt, ha az alsó tagozatban is a
pedagógusok mdr a hdzi feladatok kijelölésével is komoly erő
feszítésre késztetik tanulóikat. Illés legfontosabb állírása
tehát az volt, hogy „a törés a negyedik és az ötödik osztály
között mutatkozik a legélesebben a tanulmányi munka szempontjából". Illés Lajos előtt egy egységes követelményeket
támasztó, hasonló, sőt azonos módszerekkel működő iskola képe lebeghetett, amelyben a tanulókkal szemben az
első pillanattól kezdve komoly erőfeszírésre késztető követelmények jelennek meg.
Jelentős mértékben árnyalta ezt a képet egy gyakorló
pedagógus írása, 60 amely egy Óbudán, a Tímár utcában
található általános iskola gyakorlatát mutatta be. Az iskolai pedagógusai arra törekedtek, hogy folyamatossá tegyék
a nevelői munkát az 1-8. évfolyamon keresztül, mert úgy
gondolták, hogy az hozzájárulhat az V. osztályban mutatkozó problémák, elsősorban a tanulmányi eredmények
csökkenésének a visszaszorításához.
A legfontosabb döntésük az volt, hogy igyekeztek megállapítani azt, hogy a ranulók számára milyen nyelvi szintet kell ahhoz biztosírani, hogy felső tagozatban ne legyen
gondjuk a szövegek megértésével. Ezért a tanulókat több
területen is felmérték (olvasás, másolás, némaolvasásreproduktív írásbeli készség, tollbamondás) annak érdekében, hogy megállapíthassák, hol van szükség beavatkozásra. A felsős magyar munkaközösségbe bevonták az
alsós kollégákat is, majd a két tagozat között tapasztalatcseréket és bemutató órákat szerveztek annak érdekében,
hogy egymás munkája és az alkalmazott módszerek mindenki számára megismerhetővé váljanak.
Az alsó tagozatban emelték a nyelvtani követelményeket, erősítették a táblai vázlatok és a rendszerező órák szerepét, és igyekeztek a válogató olvasást, a lényegkiemelést
megtanírani a tanulók számára. A szovjet példa nyomán
ötletként az is felmerült, hogy a VIII. évfolyamon be kellene vezetni az osztályvizsgát, de erre végül nem került sor.
Az óbudai iskola tantestülete nyilvánvaló módon olvasta és nyomon követte mindazt, ami a szakirodalomban
megjelent. Az elért eredményekről sajnos nincs tudomásunk.
A cikk azonban nem maradt visszhang nélkül. Néhány
számmal később 61 egy tanulmányban az fogalmazódott
meg, hogy alapvetően a felső tagozatban tanícók módszereiben van a hiba. Az itt tanítók nincsenek felkészülve
arra, hogy az alsó tagozatból érke-ző tanulók többsége ami a tanulást illeti - rendkívül „önállórlan", ezért jelen•
tös támogatásra van szükségük annak érdekében, hogy
meg tudjanak felelni a ,,felsős" követelményeknek. Ebben
az életkorban a tanulók fegyelme is romlik -vélte a szerző-, ami az eredményes tanulás ellen hat, ezért minden•

képpen erősíteni kellene az osztályfőnöki tevékenységet.
A siker érdekében az alsó tagozaton erősÍteni kell a koncentrációt és az ismétléseket - fogalmazta meg a legfontosabb következtetéseket a cikk írója. 62
Az 50-es évek második felének történései nem voltak
alkalmasak e régóta húzódó kérdés további szakmai megvitatására. A legfontosabb kivételt egyrészt a balatonfüredi pedagóguskonferencia jelentetre.63 Az általános iskola
szerepéről - visszatekintve az elmúlt évtizedre - többen is
megemlékeztek. Járó Miklósné felszólalásában erősen vitatta, hogy az általános iskola megteremtése a földreformhoz lett volna hasonló lépés a történelemben. A legfontosabb különbséget abban látta, hogy "míg a foldreformnak
megvolt a maga kézzelfogható anyagi bázisa, vagyis szétosztható fold, addig a 8 osztályos általdnos iskola anyagi és személyifeltételei korántsem voltak biztosítva, így annak megteremtését lényegében csak deklaráltuk". 64
Simon Gyula erre úgy reflektált, hogy érdemtelenül éri
sok kritika az általános iskolát, mert 1945-ben „csak ezt a
megolddsi fonnát választhattuk", 65
A Petőfi Körben megszervezett pedagógusvita szintén
megvonta a mérleget az általános iskolák kapcsán. Jóború
Magda szerint a legnagyobb gondot a mulasztók, majd a
kimaradó diákok jelentik, amelynek az okait a több minr
100 OOO osztatlan és részben osztott iskolába járó tanyai
és falusi gyermek helyzetében és általában az iskolák túlzsúfoltságában vélte megtalálni. 66 Ennél is tovább ment
Alexits György, aki azt mondta, hogy „az álta/dnos iskola
tekintetében pedig kénytelen vagyok egy kis túlzással azt
mondani, hogy általános iskolánk abban az értelemben,
ahogy általános iskola céljait megfogalmaztuk, ma meg nincs.
Félelmetes az a helyzet, amikor a további kulturális haladás
alapját olyan iskolákban kell lefektetni, ahol százezer tanuló, mint jóború elvtársnő mondta, osztatlan vagy egykét
oktatós iskolában tanul, de ha nem is ezeket a szélső eseteket
tekintjük, hanem a legjobb városi iskoldkat is, akkor is azt
kell mondanom, hogy kevés iskola az, amely már képes volt
valóban általános iskolává válni a Vll/. osztályos elemiből.
Mi ennek az oka? Az, hogy az általános iskola törvénybe
iktatásával, valamint az általános iskolák cégtáblainak, feliratainak megteremtésével úgy tűntfel, mintha az általános
iskola már meg is volna. Persze ez nem igaz. •m
Az idő kedvezett a kritikai jellegű megfogalmazásoknak, adott pillanatban tehát nem volt akadálya annak,
hogy az oktatásp0litikában (és a tudományban, az egyetemi szférában) a korábbi években (is) szerepet játszók több
éves hallgatás után szembesfrsék a közvéleményt (és magukat) azzal, amit egyébként is tud(hat)tak. A megszólalók
- eltérő vérmérséklettel, de - nyilvánvalóvá tették, hogy
elsősorban az általános iskolában nem sikerült a legfontosabb tanulással összefüggő problémákra kielégítő válaszokat megfogalmazni és megfelelő megoldásokat találni.
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1,1,·,lhhr,1 I~ l.,\:p111HI 1ó11;1111,11'.1d1. Nc:m l'Slhla, hnf;r 1'1~.~
, ~,•11!,1 (,1kl km,lbli,111 (lk1,11.bl 111ll\ls·t1rr h,ht'1trs Is "''h,
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F,-1, 1,.1 l,\lll,•~1 ilki 1,1i;j,li11.1k ,1 br1·n11,ls.\,·,,l 1,ko//(kti'1• /f/ V'>
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A'f'IIJ'.•~~rt '\i\r~tlrt L illll~'ly ...r,, ,dM~ cl~ IC'lsi'\ 1,1f!.0·1.ul pcd.10
p.i~l-\ll~l1k liill•c~ol,11,l11,1k fi\ 1;1rt;1lrn:lv.\'' v:llh;11. Mlnd.1111d•
kn cc· 6 llt'lll '17, ,lh,tl,l11m~.1~ Ntl111)é11 ' q~yt\1rrn1'iködésr
J,\\'l1i;olt 1\ s1,(\U\I li,lmd a rnrnilt,lí 11.1plrt·1Hlj(•nck kü'li.\~
11\l'glt'l\\'1~.',C' l'•fdfktb,•11,

/\ lq1.[11111r1.~11hhm1k - 1.~s ri. a r,ondoLn kótlbh ji::IC"ntős
lillrrlrn f111 111.ijd IIL· 11'/. 1.~lwhlk ,~s íl rn1111lök élr:1éhtn uwluia k II kénlclsek 11c·k n frlvr1ésé1 1ano11;1, amC"l)'ck J
rn1111L\s,,nl l'IIB~11rk üss1,r. A „l lo1wr111 kell helyesen t;ll)(il111 ~ A helyes i"111111 l,\s 111t,dsurr:I" 111q1, vlrnt;\.~J t '11, os1.1.llyl'i'l11/lk l 1\r,lk pn1i.;ríln1j,lh:1 he~1p11vc kc1p1.r:he r:L amely cs;1k
nldwr ltht111t" klkl"l',·s, ha slkcrl\l11c lclsdmolnl ,1 l<ér 1ag0•
1íl[ t'~>' ÜICl\111 köi lésfoek ,·lrwdrnsl\\dl. [\gy 11dslk fomos
t.~1.rc-vétrk íl't, vnlr, hop.y 111, lp,azr;atók tühbségl.' 11cm l.ltjl
,,kdlll e~rs~1ghc-11 s:i).lt lskol.lj11k helywcr", ami ndr ncmcsil k íl'i, ub,\ é.~ fc:lső rn~m.ar lrn11csol.idhól rn·dő :1110111ll lil kli1\l köve1ke1.ctr, lrn1wm olyun kérd,1sekből is, m111t
péld.lul o s·t,llkt,lrfiyl 1111111kakfü.llsségck hdyzctc v:1gy ;i
pe1hlfi1\f,\11sok ulrs:1d;1 lm ](munka) s·t,l'repv,I ILil:ls;i.
Nrerp.(.~ [\é-la v1\h1sr.dkké11d,71 st'ilypomjfoan a 1;im1•
l,\król ké,~1,!rttt l1inyes szaknui frljcgy1.6rk kérdése illr,
F.lr;1md11Lls,1 s·1.c.'rÍ 11t r:1,ek m.l r 1u. első évHil kc1.d\'c kfoül11foek 11111nul1\lrn\l, e~ 1\7. als,\ Llf\O',~;I( beícjaésct körr\Ő('n
ll felső lí1~01.aw11 dnlgozók tüv;lhb folyrattdk a tanuk,
c-lórd1:ilad:lsfoak dok11111l'm:\l;\sk N)'ilv:lnv:il<\ 111.011lw1.
h1)f;}' e1111ck ~ "'/, e~réhkc:nt rendk/vi\l fonros gnndobrn,,k
= rc:r,.hrn :1i os1.1:llylé1s·,.;\111ok c111dki:désc: n1i:l1t n<'m kc-J.

ld{\, 'liw1lhh prohlfodnak Um nu Is o stcm3,
hn~)' 111, onhoni körilln,~nyek n(•rn Ismeret-: g:ltok1 ;1 l'C-dagl\gusok crl'dllll1nye~ tcvt'ken}'st\~l1t. 7J WMi\l, lk nrm
111\1ls1\smba II mc-~f~,~;\ 1111:l'lt;\ a vélcm~ll)'l1t il rról i~. lwgy
uamlkm :llt 111011djuk, IHlg)' ;l ra1111löbt nll'g kdl w1ir.111i
ra1111lnl, r.lgabh (t~ hdrcs) értdt't11brn ima g,,ndúlunk.
h\'!;)' klfrJsl krll tr11111111~· ó~w ,m.1, hogr minden om;\I)'•
h,\11 kdlö okrlvldssal... alapvrtü ls,nc-rct~·k SW't'tll'ntk.u
{1, kmelc<s u.1, crc<lcdbcn.)
\!,dös1.(1111lel~ ,r,. 1iJr,, klho111,1k,wh vldból többek s:J,
m:\r;1 u k11kskérdtst a b11k1;1dssal ömcfn&;ő pl\lbUmlk
jde111crtfk. f~r - s,imc dr;11b1111l- c:t :, tt'nu ktl'i.llt ;n
fol,·kh'.hlíts kiidpptmtlfü,1. Amllll' :11, v.lrlu1ó ,\'llt, :n. dt~
t(i iilUsponwbr kt1 pvlsrlők - ki\!ii11füe11 adr1. inert \'Hl•
pfo i's:1k d1ht'11 l\ 1llmrmlób1111 édntrttllk ui c~·él,k~tll
koml'b prűhltm;\t = s1.;1 km;llb~ 11cm md1.1k s,_1k.1t h,\;,.
11\tn\l\l l\'l, CSllll~"\'.Se1,lhc-1„ S1,:1l.1r f\ 11dr.\s Cl kkcb\"n ,m,\ ~
,h· 11~111 v.,lk,u 1,\11~·rt" sw·ttt<: rnliu fclhivnl ;) 111'ydmx't,
\'C'/.Clt (rt,

hn~r ni 1'Snllylsn1t1 kl~ \~&lt~, i;\11 ~s ltnd111crk11 Jd,\~":•
\f('k s1.l·mht·n \ilh 1'(i1miws G~·,i, l'flrmt'11~'\', t11isw·ln1 .:\
bukt.11.\s i:-s :u. 11s11,llyis,nc\kls nem c·s111,fo hü111ttl~, h,\ •
ncm dsösíHb.1n ~)1\~Y íds'',~'
Fhhrn u k\'1\IMit11 n lq~röbhr.1 Cs,1kl 11111~,•• d~~d,'"
k-111 hc1m ~11 l,h':ls,,k ~d m,i1-;1. ,1k i 'f,ytkw,·tt újb,\l ,1 l•\\
1;1ds kl11\lt~~1· s1,tbcbh 1i&m:í'i\f.,~.f,b~· hd! mi. ~\ln,k 1,

Mayer József: Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók
kclőtt megállapítona, hogy a fö problémát az jelenti, hogy

az álralános iskola nyolc évfolyamából négy (1., 5., 6., 7.)
a veszélyeztetett évfolyamok közé tartozik, mert ezeken az
évfolyamokon bekövetkezö tanulói kudarcok szdma alrtpjdn
kijelenthető, hogy itt vannak a lemorzsolódás sűrűsödési
pontjai. Az elégtelen ta nu Imányi eredmények azért következnek be - vélte a szerző-, mert a tanulók nem képesek
a kenős problémával, a felzárkózrarás és előrehaladás követelményével egyszerre megküzdeni. Ebben a véleményben kimondarlanul is megjelenik a pedagógusok szakmai
felelősségének a felvetése is, részben azért is, mert „az V.
osztály buktató jellege tehát elsősorban az alsó és frlsö tagozatban folyó oktató-nevelö munka összehangolatlansdgdból
következik". Mivel a cikkíró 20-25 százalékra teszi a „lemaradó és bukdácsoló" tanulók arányát, továbbra is fennállt az, hogy a tago:z.1tok közötti átmenetből adódó nehézségekre a szakma nem tudott megfelelő megoldást találni.
Egy lehetséges megoldásnak az új anyag feldolgozását
követő gyakorló órákon kialakított kis felzárkóztató csoportok létrehozását látta. Ebben a szisztémában a többiek
önálló munkát végeznek, majd a kiscsoporrokkal együtt
oldják meg a tanulók a feladatokat. Mivel a módszer szerint a csoportok nem állandóak, a pedagógusnak lehető
sége nyílik az azonnali beavatkozásra az érintett tanulók
esetében. Nyilvánvalóvá vált a szerkesztőség számára is,
hogy az öcleteket lehetne még szaporítani, csakhogy ezek
mögön túl, a szerzők egyéni kreativitásán, általában nem
állt más. Ritkán került sor egy-egy intézményben az ötletek kipróbálására, és szinte sohasem történt meg ezeknek
a kezdeményezéseknek a szakmai szintű megvitatása.
Másképpen megközelítve jól látszik, hogy nem került sor
a szóban forgó probléma rendszerszinten történő szakmai
megközelítésére, egy átfogó kutatási és fejlesztési program
keretein belül végrehajtott modellálásra, majd az eredmények - ahogy ma fogalmaznánk - jó gyakorlatokká alakírására és az intézményi szintű beválások kapcsán valamiféle standardizálásra. Szinte bizonyos, hogy nem a
szakmai tudás vagy a szándék hiányzott. Sokkal inkább
arról van szó, hogy az 1956-os eseményeket követő konszolidációs években a politika számára nem az iskolai lemorzsolódás megoldása jelentette az első számú feladatot.
A végszót ezúttal is a korabeli oktat:ísügy egyik vezetője igyekezett kimondani.76

„Tapasztalataink arról tanúskodnak: a legtijbb esetben azért
buknak meg az elsösök, mert nem mindenhol tanítanak kor~
szerű eijárdsokkal, és nem mindig a gyermek iskolaérettségi
foká11ak ismeretében dö'ntenek."
Ehhez még annyit fűzött hozzá, hogy az első osztályosok
az alsó cagozacos tanulók buktatásáról vagy
nem buktacásáról célszerű lenne szakmai vitákat folytatni.

5 álca lában

Az év novemberében az MSZMP VJII. kongresszusán
Kádár János előadói beszédében az „apróbb problémák
és nehézségek" említése nélkül már arról sdrnolr be, l1ogy
,,közoktatásunk ro l1:unosan fcjl8dik". Az elért eredményekre hivatkozva (pl. jelentősen növekedett az általános
iskolát befejező tanulók száma, vagy a tankötelezettségi
kor felemelése 16. életévre) kijelentette, hogy „ezekkel az
eredményeinkkel E11rópa legfejlettebb kapitalista országaival
állunk egy vonalban, nem beszélve az esti és a levelező oktatás rendszeréről, amely a tökés orszdgokban szinte is111eretlen ". 77
Az iskolai lemorzsolódással összefüggésben, ha_nem is
direkt módon azonban egy alapvető inrézkedés és az ehhez
hozzákapcsolt figyelmeztetés foglalkozott. Egyrészt a beszédből kirajzolódtak annak a nagy horderejű döntésnek
a körvonalai, amelynek a nyomán majd eltöri ik a felsőok
tatási felvételiknél a származási különbségekből adódó
,,előjogokat". 7ij Majd Kádár János a terv kapcsán megjegyezte:

„Azt hiszem, hogy akik fdznak attól, hogy elvessék a régi
gyakorlatot, azok tulajdonképpen nem is bíznak a munkdsés parasztgyerekekben ... Ha mi a pamszti osztdlyt az egész
társadalom segítségével át t11dt11k vezetni a szocialista alapra,
akkor ne tudnánk az egész társadalom segítségével a 111ostanindl is több munkd.s - és parasztjiatalt megfelelöen támogatni a tovdbbtan11Usban?"79
A helyzet így már másképpen festett. A problémák kezelésében az iskolák nem maradhattak magukra, megkapták
a párt és a társadalom ,,felülről" elrendelt támogatását.
Hogy ez pontosan mit is jelenthetett, arról néhány hónap
múlva a már idézett határozat tájékoztatta az érintetteteket:

„A munkás- és parasztfiatalok továbbtanuld.si feltételeinek
javítása érdekében a kiivetkezö pedagóg;,,; és szocitílis intézkedéseket kell megvalósítani:
A pedagógusok fordítsanak fokozott figyelmet az üzemekben, valamint a foldeken dolgozó mu11kdsok és parasztok
gyem1ekei képességének kifejlesztésére. A tanyai Is falusi iskolákból felvett diákokat korrepetá!tlssal segítsék a tamt!mdnyi hdtrd11y be'1ozdsában. •~o
Mindemellett arra is felhívják a pedagógusok figyelmét,
hogy a középiskolikban növelni kell a tehetséges tanulókkal foglalkozó szakköri csoportok sz...ímát, illetve az érintett tanulók számára a p&lyaválaszrásnál a korábbiakhoz
képese nagyobb dmogatást és segícséE;et kell nyújtani.
Ezzel a pedagógusok nem kerültek közelebb a valós
(szakmai) megoldásokhoz, b;ir az is nyildnv~ló, hogy
részletes módszertani leírást nem a párckongresszustól
lehetett elvárni. Ezért aztán nem okozott meglepetést a
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korabeli olvasók sdm.ira az sem, hogy a témit egy időre
.,jegelte" a nerkcsztöség.
Két évvel később Miklósviri Sfodor szólalt meg elsö
ízbcn, 81 aki 1976 és 1980 között az OPI fóig-.1zgat6i tisztét
is betölti majd. Ezekben az években elsősorban a dolgozók
iskollinak a tanterveivel foglalkozott, teh:it volt egyfujra
dBdsa az iskolai kudarcokra. Az ö felfogása szerint a
tanulók iskolai életében két átmeneti időszak van, elsőként
a 6-11. életév, másodszor pedig a 15 éves életkor körül.
Ezeken a pontokon mind a tanulók, mind pedig a gyermek körül lévő felnőttek (ped;1gógusok és szülök) probl~
mák tömegeivel taUlkoznak, amelyeknek a többségét nem
képesek megfelelően kezelni. Ezért- hangsúlyozza a szerző - célszerűbb lenne az dtmmeteJ: J.:ifo.je-us helyett a törések kifijeust nlknlmazni. Miklósvári szerint n óvodai
éveket követően teljesen megviltozik a gyerekek élete u
iskoHkban, ahol nemcsak álraLiban J. tananyaggal, de az
önálló tanulásból és munkavégzésből adódó nehézségekkel is meg kell küzdeniük. Az esetek egy rész.ében ez nem
sikerül, de a tanulók kudarcainak obira nem derül fény,
a „miérteket" a szerző itt nem taghlja. Viszont- és ez lesz
a cikk kulcsmondata - .,azt a jdtékot nem lehet tovább
jdtswni, hogy 5. osztdlyba11 dll.apitjdk meg a úm,irok: a t,,1nulók egy rbu nem tud olvasni, imi, wmolni': Nyilv:invaló, hogy ebben a megközelítésben újra felvetődik- nem
az álta lánosság szintjén - a pedagógusok feldössége, mi-gped ig abban az összefüggésben, hogy nemCS3k az ált:ll.inos
iskola tagozatai között, de az általános és középiskolai
átmenetet illetően is nem voltak képesek megtaHlni azokat a pedagógiai megoldásokat, amelyek alblmasak lehetnének a „törésvonalak" okozta problém1k kezcléserc.~
Az elmondottakat a lap szerkesztői ügyesen támaszrották alá. Megyei szinten kerestek riportalanyt, es törehisüket siker kísérte. Fonyódon megszólJ.ltR-1 a mün~lödtsi
osztá ly vez.etője, akinek már rendelkezb;ére állh.ittak bizonyos információk (pl. az, hogy a 8. os:z.dlyhan végutt
felmérések azt igazolták, hogy a dHkok jclentÖs részéncl
alapvető hiányosságok talilhatók), és arra is volt joSositványa, hogy ezek egy részét nyihr..fooss;igra hoz.u .
.. Miból adódik a magas bul..·,isi ardny?" - tcsz.i fd ~ k~rdést, amelyre azonban ezúttll már szinte kutadsi t.ip,lsztabtokra h ivatkozv·.1 tudott v;Uaszt ad ni. Még mindig nem
általános és nem rendnercs az abpkés7-Sl1;ck fojlesué-se,
illetve további gondot jelentett n oszdlyvezcro !-zer1nt n
is, hogy nem elég szemléletes az ok!'.1tás, a t;rnulok 3ktivizá lása sorin pedig a pedagógusok nem törekcJ nek a S)~lr
gék bevonás:ira. S0111ogyb;111 rov-J.bb romon:ik az Ct('Jményt a cigfoy tanulók is, akiknek az iskoliir.uJ.sh:m
törrénö bevonása ekkor még csak a kczdctckné.l ~mm.
Nyilván ez utóbbi tényezö nem volt eh-.ibmh.ltÓ :n iskoh1i fcgydem romUsától sem, mint erre a sul-..:.mbcr ó,·.itosan célzott.

Nem meglepö mindezd: ut:in 22 srol, h.i. 2 ~
gekre a ~asógusok a maguk módj.b ,-ius::ol-:::} &-.=re több a nem ~.utott ,-a~· ~esi:O'\~ ~~
tanór:i, amdyek hatek.---onyS3;:,oa körisma-~ ~
(,-olt). A ranór.ii munkát nem képes ~.:m::u!:'l cl-~
ni a napközi, a mind- csak az ~i.k ob a . ~ o.~ ~
időszakban is megjdennd: .a k ~ n..4-"' ,i ~~~sok a rendszerb<:n.
~ ._,,
Nemeth Jenő ja,·1sLu:a i m~re mut.1.rn~ A~----tosabb j.1VJ.sbta az ,-olt, hogy ..« I . r ~ b:..., ~
rmi a J.i. iletivül·et lx:»1.-.Jn Llr.Jt.3.-d.cr-.d: j{~.c:: ,:s
ezzd összdugg6ben b,5,;reni kdl :u m~ -:s~~
otthonos h.ilózarot. A gyengén td;1CSiru m::::~
~
bdmi.rmódd,zL Un,.~m ~,rrpr. :r;5'Sd csJ~y ~..-i;::'.]
segíteni, 6 több Ieheni.~ :.2dni :i P' :tis:i. A ci..~--ra.ni repcrro..iihan a ~pkodó ór.ik ~ ~~
kJ.port nagy h;mgsü~"t. \ "~;iii. & ~ ta.-xl.~~ i:.hivr-..1 .a ~-dlgógusok 6gydm~.2rr.1. ~~i~i=:yo:.,.._
lóbt külön 6gydem~, t.in~-.u.h.-¾lo b:n c-6._-,...~ •
A politibi ,-a.eres .aronron r-.om, t cs~~~
degeden. Az MSZ~{P buJ~ V ~ ~
fugbll-ozr.ak -:iz :.ilt.alinos is.l-."-.ili.k ~.:~-d.. ~ ~ ~
rosi iskoHk tdjesitmfuye m ..~~ ~~ 'C\..-á, c :c-., s;:i=c;;
m~~b-!n, megis a:i.t ill..1pitorr.i~ ~ , -;.::-.,.~~~e
hogy nálnl.inos is..\:ollr,-.a~n .: i-; ;~~~,&.;\~
problém..inak oodbbrJ. is a k:mon:s>...~...~ 6; ~ r - - ~
mémke l.its2on, A2 :)Ubhi S2'ű'~~ c..~~.n~
:12 instrukciók, amdr~~ :u i$..~--h.i.~hm ~~ ~
lett. A legfuntL'\..~hhn-lk :1 ~&:ik e$ ;1 ~.r:r·~~.±.:1
funkciói11.1k tisir.izis.l es tthJ.uu!-. n~~.::i..~ ~-e.
Új deml-.-i-nt jclent n~. b..~• :1 ~.l~¾:1 e-:.'{~ .:.::;:;$
dne,,aesu t-lntl~~-n.2k :cin~ sn.1~-iti ~=-;,~s::- ._
és nem ~,k :ltt.rt. ~~- ~\.--:TS;:::.'t;; -1 r-...::::.,1 e:: ·- cl::. ~
,-d~t. A r-..mulni nem ::tbro (x-~- n...->t~\ t-- ~:.'\ lWX: .,,
~i.m1r..l ., .,k~tk--e'2.i"' m-unb n~~"".}."l!'~J. ~;_=1:~ ~::x
is jdcnth~ren.
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Mayer József: Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók

tantervek és a kialakuló korszerű módszerek reálissá teszik. A hátrányos helyzetben lévő tanulókkal való foglalkozás súlypontja az általános iskolában jelentkezik. Megfek/ő segítséget kell nyújtani különösen a fizikai dolgozók
gyermekeinek ahhoz, hogy a továbbtanulásra képessé tegyék őket. Ennek érdekében küliinösen javításra szorul a
napközi otthonok tartalmi munkája. Az általános iskolai
tanulószobákat is eredeti céljainak megfelelően kell mű
ködtetni. Biztosítani kell, hogy az általdnos iskolai gyakorlati foglalkozások végérvényesen elfoglalják helyüket az
általános iskola un. hagyományos tárgyainak sorában.
Meg kell valósítani a gyakorlati foglalkozás tanításának
tervszerűségét; szakszen'iségét; 1968/69-re szükséges annak
biztosítása, hogy a gyakorlati foglalkozást is csak szakképzett pedagógusok taníthassák. 85

Utószó
Az elhúzódó vita utolsó cikke86 nem zárt és nem nyirocc
meg semmit. A szerző a törés nélküli ácmenec leherőségé
röl elmélkedve megoldásként a tanulók és pedagógusok
együcres felkészülésének a megszervezését javasolta a következő órákra. Ez önmagában nem cűnc volna leheretlen
dolognak, hiszen a keretek (tanulószoba, napközi, korrepetáló és felzárkóztató foglalkozások seb.) elvben rendelkezésre állcak.
Az iskolai lemorzsolódásról szóló vita ezekben az években nem korlározódocc a canköceles korú vagy éppen a
felsőoktatásban része vevő tanulókra. Visszatérve a tanulmány elején emlícecc újrakezdá tanulókhoz, a felnőccek
számára lécrehozocc különféle típusú programokban sem
rudrák megállítani a lemorzsolódásc.87
A legfontosabb területeken azonban (amelynek monografikus feldolgozása csak részben történt meg) a párrokcatás, a káderfejlesztés és a munkaerő-piaci képzés területei voltak. 1951-ben az aktuális tervek teljesítéséhez
160 OOO kiképzett munkást kellecc volna a munkahelyekre eljutacni. 88 Eleve kérdéses volt, hogy rendelkezecr-e az
ország az adott pillanatban a szükséges szakember-állománnyal, és ha igen, akkor megfelelő minőségű volc-e az
érincecrek képzettsége. Nyilván nem, ezért a munkaerő
gyors és tömeges kiképzésére volc szükség.

,•.. .acél megvalósítását csak gátolja, aki a tananyagot maximalizálja, aki e/buktatja a tanulókat, aki az iskola önállóságát- és nem pl. a termelés eszközét - hangoztatja. Ezek a
termelés szakemberszükségktének a kielégítését gátolják, tehát
ellenségek, tehát le kell számolni velük. Mindenkit a lehető
leghamarább be kell állítani a termelésbe... Így a lemorzso/Mást a lehető legkisebbre kell leszorítanunk. "89
A politikai döntés celjesícése nem lehetett kérdéses.
A pillanacnyi(lag fontos) célok celjesícése mellett a na-

gyobbik rosszat a következmények jelenterrék. Nemcsak arról volc szó, hogy (ki)képzerlen tömegek áramlorrak a munkahelyekre, hanem arról is, hogy nem
kezdőd(hec)cek meg azoknak a módszereknek a kidolgozásai, amelyek hosszú távon bizconságossá ce(he)rték
volna a felnőcc korban zajló tanulást. Nem véleclen
cehác, hogy az események kedvezőclen alakulása a tanulás támogatása szempontjából előrevecícecce, hogy a
szóban forgó probléma még egy évtized múlva is meg·
oldásra vár majd.
Hasonló volc a helyzet a káderképzés cerülecén is.
A kötelező beiskolázás, a tanulók kiválogatása nem
tervszerűen, hanem a korban szokásos voluntarista gondolkodás (és igények) mentén történt. A cél elsősorban
a tanfolyamokon zajló oktatás szakszerűbbé tétele volc,
de ehhez (sem) rendelkeztek megfelelő, az oktatás módszertanához is értő káderállománnyal.

,.Ha csak azt nézzük meg, hogy milyen volt a káderekfoglalkozása például az oktatás kiválogatásában, akkor nagyon
hamar rájövünk arra, hogy az eddigi hibák, az oktatás nagy
lemorzsolódása e/sósorban onnan adMott, hogy nem ismertük
a kádereket, nem ismertük elvtársainkat, lékktelenül, mechanikusan osztottuk be őket. Nyilván ez okozta azt, hogy
nagy volt a lemorzsolódás. Épen az ékt tanítja megpártszervezeteinket, tanít meg minket arra, hogy fokozottabb mértékben foglalkouunk az elvtársakkal, hogyfeléjük fordítsuk
figyelmünket és az egyénifoglalkozá.ssal, az eltttársakkal való
egyéni beszélgetéssel tudjuk kiküswbölni azt a hibát, amit
épen ennek az elhanyagolásával csináltunk. "!IO
A felnőnek bevonása az oktatásba azonban továbbra sem
volc és lehececc könnyű feladat. Ennek nemcsak az volt az
oka, amire az alábbi dokumentumban igyekeztek felhívni
a figyelmet (,,motiváció" hiánya). Az emberek jelentős
része cúlcerhelc volt a munkahelyén, részben a különféle
típusú munkakampányok, részben pedig az ideológiai
képzések miatt. Mindezt súlyosbította az, hogy a keresetek
az állami alkalmazoccak körében még mindig (1950, 1951)
alacca maradtak a háború előtcinek91 Másképpen megközelítve ezt a kérdése, jól látszik, hogy nemcsak a tanulás
iránti kedv hiányzocc, hanem a tanuláshoz szükséges idö
és egyéb körülmények (pl. megfelelő lakás) is. A kedvező
tanulási környezet hiánya fontos, de eddig kevéssé vizsgálc
eleme a kor (felnött)okcatás-történerének.

„Sok helyütt azonban közömbösek a tanulás iránt. Például
a Bartók Bála úti szálló mintegy 800 általános iskolát nem
végzett lakójából csupán 18-an jelentkeztek továbbtanulásra.
Nagymérvű a lemorzsolódás is. Pl. a Csalogány utcai épító
szálláson a Vl-VJJI. osztályba beiratkozott 32 foból a fele
sem vizsgázott le. Figyelemre méltó jelenség, hogy a tovább-
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tanulók nagy része a tanulás által a fizikai munkától való
elswkadást reméli. "9.2
A MDP oktatással foglalkozó bürokratái igyekeztek
tanulni a történtekból. Hasonló következtetésekre jutottak, mim azok, akik a közoktatás kérdéseivel foglalkoztak.93 Szorgalmazni kezdték általában az oktatás
színvonalának emelését, bár az erre irányuló követelése
az eszmei-politikai tartalmakban rejtették el. Igyekeztek meggyózni a gyárak és üzemek vezetőit arról, hogy
a tanuláshoz megfelelő környezetre és támogatásra van
szükség. Végül hozzányúltak a tartalom kérdéséhez is,
arra a következtetésre jutva, hogy eróteljes szelekcióra
van szükség annak érdekében, ha kedvezőbb eredményeket kívánnak elérni a pártoktatás területén is.
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Mayer József: Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók
121.o. Nyilván - túl az akkori iskolarendszer adta lehetőségeke n , amelyek eleve: nem számoltak a teljes iskoláskorú népesség hosszú időtartamú
befogadásával, ez volt a döntő oka annak. hogy a tanulók túlnyomó többsége rövid időt volt kénytelen az iskolákban eltölteni.
• Lásd ehhez: Nagy 2007.
1 Fotrás: Medgyesi Márton: Az oktatás társadalmi és gazdasági környezete http://regi.ofi.hu/tudasta r/jelenres-magyar/ l-okratas-tarsadalmi-090617-1 (Az adatok forrása: Népszámlálás 2001/6. Területi adatok;
Mikrocenzus 2006, 1. Területi és válaszcókerüleli adatok).
• Ezt a problémát elemzi Kelemen 2009. Az a fontos következtetés
adódik a tanulmányból, hogy a kialakult helyzeten a későbbi évtizedek sem tud nak számorrev6cn változtatni, alapvetően azétt nem, mert
a hagyományosan mezógazdasági területeken dolgozók számára a végzett munka jellegéből nem köverkezen .tanulási kcnyszer". Másképpen
fogalmazva - és reszben napjaink szóhas211áJacával élve - a felnövekvő
nemzedékek tudásukat elsősorban az idősebb generációk tapaszralataiból
közvetlen úron - informális ta11uldssal - merite11ék, s ezért nem vált számukra lémükséglerté az iskolában.formális móMn törtmó tuddrrurzis.
' Thirring 1934.
• Erre a helyzetre fogalmazta meg Németh László credecilcg 1934-ben a
.nép Eörvös-kolltgiu mának• rervét. Az elgondolása szerint .paramkollégiumokra" van szükség, amelyek a hangrúlyoztJttan trhrulgrs paraszti
származású fiatalok számára nyújtanának tanulási lehetőséget. Az író
elképzelését Hódme zővásá rhelyen valósítocrák meg, ahol egy parasztházban rendezték be az inrernárusc, ahol évente 4-5 tanulót képeztek.
Az iskola finanrurozásából az egyház mclle11 a város is kiverte a rém~c.
a hiányzó összeg pedig magánszemélyek (többnyire tisztviselők) adománpiból gyúlt össze. Noha iskolai jellegű, hosszabb időn kereszrül rendszeres képzést bizrosíró programra a forrásokból nem rclr, a legfontosabb
célt így az iskola, a tanulás iránri érdeklődés felkeltése, a motiváció megerősítés e jclc:nrerce. • A tananyag inkább ibmzt, mint képrz' - fogalmazta
meg Németh László. Lásd ehhez: Parasztkollégiumok (1940) és A vásáJ-hdyi példa (1941) (első megjelenés: Magyarország, 1940. március 24. és
Híd, 19 41. auguszcus 5. ln: Németh 1989. Az idézc:rt mondat: 671. o.).
A .paraszrkollégiumok" szigorúan bentlakásos alapon működrek. A cél
az volt, hogy a nap egész időtartamában pedagógiai ráhatás érje a ranulók.ac. A tanórákon rúl a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció
mellett olyan programok is szc:rcpet kaptak, amelyek a tanulók érzelmi
kompetenciáit és a tanulói közösstg fejlesztését cúzték ki célul. A meghosszabbírotc .iskolai idó", mint a tanulók fejlesztésének az eszköze, nap•
jaikban egyfajta ,reneszánszát" éli. Lásd erről az egész napos iskolával
kapcsolatos törekvéseket. Mayer József - Kerberné Varga Anna - Vígh
Sára: Az eglsz napos isko/d11a/ kapcwlatos törrkvluk mtgjrlmlu a hazai
közoktatdsban. Hárcfrtanulmány, OFl, 2014.
9
Ezt erős íti meg egy korabeli cikkében Klebelsberg Kuno is: .Brutális
rény, hogy az általános tankördezcccstg behozatala ucán röbb minc fél
századdal a nyolcmillió maradék magyarból több mint egymillió a hatltmnll idöubb analfabéta. [Kiemelés az eredetiben] ... Jer a magyar népmúvelés11ek oly rákfe11éjéről van s?.Ó, amelyen nem lehet sem cörvénnycl,
sem ren ddercd, sem a tanügyérr való lelkesedéssel, sem ékesszólással,
sem fráz.issal segíteni, hanem igenis téglával b malterral: nlpiskoldk töm eges lpítlsl11rl, lrprdig 011, ahol h,lysz úkr miatt beisko/dzarlan gyrrmrkek
vann ak. A nyolcosztályú népiskola. Újság, 1926. március 21. Újraközölve: Tudomány, kultúra, polícik.., 264, 267. Végül a míníszm cetve nem
valósulr meg, merc a nyolcosztályos iskola bcvezecésér röbb helyücr kísérlerképpen elkc-idték, de köcelez6 jelleggel csak 1940-bcn rendelrék el
(l940: XX. cc.). Az új iskolacipus széles körű bevezerésére ekkor már nem
maradr idő, részben a tanárhiány, részben pedig a kölcségvccési korlárok
fennállása miat1.
10
A számítások a trianoni Magyarország cerülerére vonackoznak. A megyék elnevezései a revíziós polirika velejárójaként azokra a rerülccekre is
vonarkoznak, amelyekec a békeszerzódésben elcsacoltak, de az adacok
érrelemszerúen csak a határokon belüli rerüleceken élőkre vonatkoznak.
11
Lásd: Kelemen 2007: 67.
12
Afra Nagy János: Az írásmdarlanok Budapcsren. Srarisztikai Közlemények, 63. köcec, 1. szám, 72.
13
M ó ricz 1934: 40. Vagyis Budapest helyzete ebból a szempontból még a beköltözések ellenéce is - lényegesen kedvezóbbnek cekincheró volt
a vidéknél. Ehhez még érdemes azr is hozzáfűzni, hogy a fővácos már évtized óra kínált az írás-olvasás területén leherőséger a felnőttek számára.
Ezc sok ese rben még a szegényebbek közül is röbben igénybe verrék. Lisd

erról: Kóbor 1911/11: 174.: .Még a l,,mnadik mulrtrn óriáJi aimtóbla
adta tudtunkra, hogy ort Deutsch lg11dcz nyilvónorjoggalftlruházo11 magónisko/dja 11an, aholftlnóruk supírásba11 is nyrrhrtnrk oktatást.·
1
•
Az 1950-ben mcgvalósirotr koncepció jegyében cöbb megyei várost
( Budafok, Csepel, Kispest, Pescszcnterzsébec, Pescszenclőrinc, Rákospalota, Újpest) és 16 nagyközséget (Albertfalva, Békásmegyer, Budatétény,
Cinkota, Mátyás/öld, Nagytétény, Pesthidegkút, Pescszentimre, Pestújhely, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr, Rákosliget, Sashalom,
Soroksár) csatoltak a fővároshoz. Ma czc:k a cclepülésck a főváJ-os peremkerü lereic alkorják.
11
Noha Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében az analfabéták aránya kilenc százalék körül volt, ami országos tekintetben a kedvezőbb hclyzecú
megyékhez sorolta ezt a rerületec, mtgis az icr élő és innen majd sokszor
Budapestre költőző, alacsony iskolázomágú népesstg (illetve az e családokban éló gyermekek) iskoláztaeása clón komoly akadályok cornyosultak.•Annál nagyobb nehezségek mutatkoztak a főváros környékén,
ahol az ucolsó húsz évben kereken háromszázezer ember gyült össze az
elképzclheró legkedvezőtlenebb körülmények közöcr. A népiskolák és
óvodák bc:rhclyiségekben szorongtak, és a lakások fclsz.abadítása népiskoláin k egm sorát hajléktalanná terte volna. Budapesten és környékén
széles körű akciói inditoctunk tehát, és kezdve Újpesttől le Pesrerzsébetig
és Budak..lásztól le Budafok.ig és Técényig mindenürt iskolapalocák hoszszú sora épül." Klebelsberg Kunó: Kulrúrdemag6gia és kultúrdefetizmus.
Megjelcnr eredetileg: Pesti Napló, 1927. szeprember 4. Újra kiadva: T udomány, kultúra, politika, i. m. 418-422.
,. Kuácsony 1948.
17
Mindemellett meg kell említeni, hogy a szovjetek álcal megszállt országokban szinte kivétel nélkül megindulrak a programok az itásrudarlanság felszámolásá ra. Mivel ezek a kezdeményezések sok hclyürt valóban komoly sikereket ércek cl, olyan érrclmiségiek is csatlakoztak hozzá,
akik cgyébkénr egyáltalán nem bíztak azokban a kezdeményezésekben,
amelyek az oroszok álcal támogatott kommunistákhoz kapcsolódtak.
Lásd mól: Applcbaum 2014: 352.
18
Batczán 1948.
19
Szatmátiné Vámi 1948.
0
'
Binér 1949: 30.
11
A köverkezó évtizedekben pedig többnyire ez törcénr, így nem lehet
azon csodálkozni, hogy a fclnócc korú ranulók (hallgarók) oktarása még
40-50 év cltelcévcl is sok helyütt alapvető módszerra11i problémákkal
küzdört.
12
Az analfabéta-tanfolyamok szetvezéséc az .ötvenes években" - rúl
azok praktikus volcán - a politik.. a foldomás mellecc a ,rörrénelmi igazságszolgálcacás-csomag" részeként ércdmezce. A korabeli propagandaköltészer kihasználta ezt a fajra értelmezése.
.S a többi mind, mind, aki ifi van
ftnnhaT1gon ziimmögi rl sorra
a betúkrt, a kis padokban
,mllkrznrk a gyrnn,kkora.
N,kik nrm jutoll rzabnd ilrt,
,,,,,, jdrhattak irko/Jba,
ötvm év múlva visszatlrtrk
SztJmjasan a tudományra,

Gyrrrkiik a vdros lakja,
Kollégium nrvrli ökrt,
nrkik most duplán virszaa.dja
az ,lriarúoll eszr,11,i,jk,1.
Brtút ta11ul11ak, a bizonyoJ:Ság
mdr bm11iik II. övék a~ /Irt,
a fold után m,Jr a rzabarbJg
bmniik wtdül, mdr bmnük élrd. •

Takács Tibor: Analfabéca-tanfolyam. ln: Munkás, paraszt, értelmiség
munkaversenylázban ég! 202-203.
" A részleceke1 a szakirodalom már röbb alkalommal is bemurana, így
ennek megismétlésére itt most nincs szükstg. Usd erról: Horváth 1978;
Knausz 1998. A folyamat lényegét összefoglalja: Romsics 1999: 3 19-321.
" Bassola 1998: 379-383. Ehhez a szöveghez annrit érdemes hozz.ácenni, hogy ma már egyér telműen lám.ik, hogy 1945-ben Magyarocszág
szovjet megszállása nyomán az ország politikai/gazdasági/társadalmi berendezkedését illcrócn nem volcak reális alternatívák. Ezt a szöveg szerzójc szerinrem nulr akkor is tudta, bár a szövrg,t c;ak klsóbb vrtrtlt papírra.
Mivel az általános iskola lérrehozását, horderejét cekincve nagyon gyakran az 1945 tavaszán végbement földoszcáshoz hasonlicják, hasonlóság
abban is van, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizomág rohamtempóban az
MKP tervei alapján végezrerre cl ezt a művcleter, gyakorlatilag figrclmen
kívül hagyva a többi párr koncepcióját. Így cehár - és ezen a korcirS3k
közül sokan bizonyosan nem lepódtek - hasonlóképpen jártak el a közoktatási rendszcc kialakícásakor is. Lásd ehhez: Bothi 2005, kül. 52-117.
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KUTATÁS
o. Fgy killt';SIJi SLrr1.3 111q:.állapir:io: .A folJrrform c.uk az clöjáu' ka volt
~ j.1v-.1k rJJildlis újrJclos~d s,uk ..." Corndius 2015: 435.
1
'

Üli,

J~J.

fcltérclek. (Lásd erre: Zimándi2015.) Késóbb még részletesebben viszszatérünk arra a kérdésre, hogy milyen tc'nyaök okozhm:lk au, hogy
ötödik cvfoly;i.mon jdentósen mcgugrotc a sikcrcclen tanulók súma.

;,, Kt\rllr\'rlc's, 19•i6. 14- 15. 4. End a vc'lemén)'évd ~rsze nem allc
rgy.,,liil. Lásd erről pl. K.:ii.newlc:s, 1945. 5. sz. Angy;i.l lsrvin: Új Iskola.

fvfolyamvcmés (bukás,
lemorzsolódás, kimaradás)

••~1111yí hiWll)W, hogy l·nÁnbm lrs:r.1ul• J1bidnfb,ua1f,i11nak túnó kiilö11b1l,(d ,, t.m,'r,lsi ,...ndwrbrn fs módsurl1r11, mindrbböl /.:övrtl:rwlrg 111agJban
11 1,11d1.tsi b 1u11dl.<I (l"(d111b1ybr11 is •• : 3. o.
1-:fünevrl~s. 1').í6. 18. 1-2.
:, Körnevd.:s. 1946. 18. sz. A beiskol:lds problém:li (olvasói levél: Kiss
Anral, l\'f. népiskolai iglzg,1ró, KörósnlgyhHs:iny).
N
UsJ em:,I: Kümevclc's, 19•16. 6. szám. K:ilby István: Az által:inos isk,,la a ,m'rlei;m. 3-5. .. Sz.ímos tanuló nem c'I az iskol.iba j:lrás leher6ségévd": <'s Kömcvd,<s, 1946111. 5-6. Hontv.iry Gyub: Az iskolai fegyelem
hdrn::Hli1.\s;1. (Az ö problémalistija: hi:lnyzis, szülők nemröródömsége,
ígl1.0btbn mubmk)
"" K,1z11e\'d,'s, 1946. 21. Kov:ks M:írc': Az :lhal:inos iskola a megvalósuHs útj:ln. 4-5. (Kiemclc'sek az en,Jctiben.)
" E céln,nJ:;zer fdv;izollsa nem volt - és nem ld1e1e11 - clózmény nélkil.li. 1945 decemberében kcltc.zöJött :u. Ilku P:íl nevc'vcl fémjclun reforlll!Cí\'CZrt, ~mely a kö\'CI knőket (is) tartalm:u.ta: .A 8 os:r.táfyt krtrl /.:r/1
1.Jgni. ,1.z; alsó 11i,.Q owdly feladata u. ir,ls-olr:asás, a 1ulmolá1, a kömytt.ö
i•iLis ismartrnrl: allf""Jasdt r1yujt<1ni. E:u11 a fokon az oktatds rgyslgrr.
A Kommunistd l'Jrt ,u; rlmii ol:t,itJsftlsó 11,gy owJl)•ának gyö/.:rrrs rrfarmjJr j,waso/j;1... • Az „Hori dklrulésrl:ból a polg:lri iskola meg:;züntetése
,':l.l&iuh meg, vis1.on1 ehnar:1dt a ja,':l.sbt egyik legfontosabb eleme, ti .
:u., hogy a jővc"obcni fdsö r:,gozaton m:ír lt'tre)öjjön valamiféle specializáció :i munkis és par:1sui rurmaúsú tanulók igén)'einek a kiclc'gítésére.
Dok.umentumok a mag)':l.r ne,·clés tönfoerc'böl (Horváth Márton); Ilku
1975: 304.
,: Ilyennek tekinthető pl. l...:ikos Endre .Az új iskola reformtervcurhe,· e. cikke (Ki>z.nevdc's. 194518.), :imdybm a surz,6 abban lána a
problémát, hoS)' nincs be.:-pírvc a renJsurbe szelekciós mechanizmus.
Minim.:ílis kö,,:rclm<'11y-ek meghaclroús:ít szorgalm=. mert e nélkül a
g_,,:nfibbcn teljesítők rs a . sz.abor;ilók• kiesnek a rendszerböl.
>J
Barra György (1902-1970) rémfok szempontjából az egyik legkritikusabb nl-s)·évct (1945-1949) töltö11e cl a minimériumban.
4
•
Barr.a Gyii!"Q': Rc'gi és új iskolan-ndnerünk. Köznevc!és, 1945/12.
6-S. o. és 194617.
'~ Közne,· dc's, 1949. m:ircius 15. (16. rum). Székely Béla.
.,,. Az ~Jarok érrdmc,zé-sfocl azr is 6gydembe kell venni, hogy szemben a nu.i - <g}ibkc'nr sok ncmpontból h:tsonlóan kedvnötlcn adatokat
proJuk:íló hdp.rnd - ,il:koril,an a masa. Jrld,f.01 nrm a roma tanuwk

Ill.

"

Kelemen 2007: 7.
Székely Béb nem túlt.ó inform:icióit egy k~sóbb kdetkae11 - és
m.is móJszm:kkcl c'pítkczó - tanulminy is igazolta. Ararö 1968: 128.
Külön figyelmet énkme1 ~ sz.cnó által alblmuott tcrminolögia, ahol
a t:inulói kuJarctipusok dkülönltéséne v:i.llalkoi.ik. Kiindulópontját az
.<'vfoly;i.mvcszrés" kifejezés képezi, amely három esetben következhet
be: a) a tanuló nem kc'pcs rdjesiteni a umervi kövecdmc'o),:kcr, aén az
n"folpm megim1é1lé1re uusítj:ík.; b) A tanuló u évközi t:rnulási sikmek.ns<'gek miart clh:tgyja :u iskol:ii; c) a tanuló egyc'b okok mim fejez.i be
:, rantv befej<"U"S dött t:1nulmin)'3it. Ez u1óbbi ke116 az, :unit m:, korai
,':l.gy idó döni iskobdhagyjskt'm azonosítunk. Fcltétclaheró azonban,
hoi;.v az iskol:iból kim:i1aJ6 r:,.nulók egy rész.c dóbb vagy utóbb újra b~
ir:uko>.011, c'.s igyckezen :i.k.ir az alap-, :i.k.ir :,. közfyfokú t:inulm:iny:iit
bef.:j.:-zni. Azt. hogy a dolgozók iskol:iiban h:ínpn jelentek meg, az aoyakönrvck irnác.'s.t"d lehernc vi,sgilni, meg:illapíf'\-:i azt, hogy a unuló
hol ,'s milyen évfol)'3mon vé-gcztc kor:ibbi t2nulm:lnpi1. Ezzel nemcs.:i.k
<:;)'CS t:inu!ók 1ov:ibbh.1.hJJs.iról lcheme képet nyerni, h:tncm arról is,
hogy h:lny l:v teh cl~ t:tnulls fi,llu[;gcsztésc é1 újrakezdése közön. Ha c,z
a kerdés került volna aHw a figyelem középpomj.iba, minde.n bizonny;i.1
m:isk.ippcn afakulhamk ,olua az iskolarendszerú felnóuoktatist (is) dha5yó unuk>k kmoruok'w.l.isi muutói.
B:\r Ar.11ó f<-rc.nc sz.ím:ír~ :.t kezdő frn: nem :illnak renddkcús.rc rc.1jc-s körűen aJ~1ok a kénlcs mcgirilc'shn, szinte biron)'OS, hogy .1 renJkivül ,mgas osuílylfr,-rim önnug-Jbao is guandlhm:,. a r:anulói kudarcokat. Ehhez es:11bk.no11 - az o=-ig cg_l'Ci megyéiben ehérö ménékbcn - a
c:miróhilny és a hJborús escmc'nyck okozta kc1.hnó1kn infnsuuktur:ílis
~

VIII.

Felső tagour•

csoportra cső
szakranár

évfolyam omály omály
53,1

-

1951/52

5,5

8,4

5,1

37,3

0,6

1954155

7.3

12,9

6,8

38,2

0,9

7.7

1,2

31,1

1,2

7.1

1,3

31,9

1,2

1945/46

l'

=dmrnyri ohu,iJ:, hisu11 az; orwf..t. 1rriilrtln iló romdA· közül rlvitvr volt
olpm, alúl: rgJ·JIUJ/J.n .u iJltoLlit is <b"utorr.

V.

!-VIII. o. Tan.
csop. :!dag

1959/60

1966167

Nincs adat!

5.3
4,5

ForrJs:? Arató Ferrnc Az oktatdt tartalma i11: / 00 lvr1 a körrlati nrpok1t11J1
T,1nkönyvkilldó, 1968.
J• Ravasz János: A1. :lltalános iskolai lemorzsolódás obínak vizsg:fü1a
Magyar Pedagógia LVII-LVIII. 1949. és LIX. 1950.
0
Teljes minta: 1790 f6.
" Török Ernő: Szovjet példa a lemoruolódá.s leküzMsére. Köznevelés,
1949. 16. sz. 602.
◄ 1 Köznevelés, 1950. 1-2. sz. Székely Béla; Munkásifjak canulm:inyi
eredményei, 5.
◄ J Köznevelés, 19 50. február 1. Bolla József: Lemorzsolódás az füal:inos és a népiskolákban.
" Kiemelés az eredetiben.
0
id. mü. 49.o. melyik? Kö1.nevclés, 1950.fcbru:lr 1 Gy;i.lmos J:inos:
Lcmorzsolód:is köúpiskoláinkban
'6
Köznevelés, 1950. febru:lr 1. Gyalmos János: Lemorzsolódás köúpiskoláinkban.
" Az általános iskolákhoz képese látszólag nem volt nagy a probléma.
Az adatok ru:rint ebben a1. idószakban 225 fó, a ranu!ók 0,7%-a maradt
ki az iskolákból. Az értékelést azonban nehaíri, hogy még ranév kmben
is jelentős volt a tanulók mozgása, hiszen sokan október első hetében
érkatek az intézményekbe. A kimaraJók közön a munkás-szá.rmazhú
ranulók mellen a kisüzemi és paraszti suí.rmazásúk hagyclk abba oagyobb arányban tanu lmány;i.ikar.
" id. cikk 51.o. Köznevelés, 1950.február 1 Gyalmos J:ino.s: Lemorz.so.
lódás középiskoláinkban
" id.cikk. 51.o Köznevelés, 1950.február 1 Gyalmos János: Lcmorzso..
lódás köúpiskoláinkban
10
Köznevelés, 1950. február 1. 0 . Pcrrova: Módsurünk :u oszúlyir
métlések megakad:ílyozásira, 55.
11
Köznevelés, 1950. 24. sz. DatV':15 József Indítsunk harcot :u iskoltl
fegyelem meg:;zilárdításáérc, a lemonsolódás ellen.
" Uo. 746.
>J
Köznevelés, 1950. 24. sz. Eíbián Uszló: A munkásom:íly és a dolgozó paraszcsigunk legjobbjai járnak élen A LEMORZSOLÓDÁS
ELLENI HARCBAN (750.). (A szövegben az eredetiben is rugybetúk
szerepelnek!)
~ Köznevdé-s, 1951. 1. n. Eíbifo László: Lemonsolódás ellmi hm
Bács-Kiskun megyében.
11
Révai 1952: 11.
~ A beszédből nem csak a pedagógusoknak kellerc .érteniük". A U·
nulókhoz inrézet üzenete Ré-.-:un.ak így szólt: ..Aki nem éni meg. hogy
:, tanulás: munka a ha.u érdekében, az nem méltó i:u:kre az ildozatokn
la különféle kollégiumi ellitisokr:1 és ömöndíjakraJ. Aki a tanuw.t és
rudást kövereló 1an:írnak :m mondja. hogy: .lu, imór ad, vagy r = oszcilyuwr, hit legfeljebb lcmonsolódok•, az nrm mélcó arr:i.. hogy a nép.
az ilbm tov-ibb is.koliuassa·. Rn-ai 1952: 13.
s,
Lisd ehhc,z: Kö znevelés, 1951. 4. sz. Csanádi Györgyné: Küwunb
lernoruolóJ:ls ellen; Köznrvelés 1.951. 10. sz. Tóth Bél.a: Fokouuka fur.
coca lemonsolódis ellen; Köz.nevelés, 1951. 24. sz. Hogyan lurcolruk •
nevtlök és a tJnicsok a lemonsolódis dkn (A roú,·clódé-spolirib hírei).
976.; Kö2ne\'d6, 1952. 4-5. sz. Koren lstv:in: Általinos i.skobi 1c:rndjcsít6ünkg:í1j:1: a lcmon.solóJ:ís. Ami a pedagógusok k.lpcs:ío új jdmsrg
\"Olt, :irról u egyik cikkíró számolt be Baks település kapcsin. A anulói
hiforz:ísok mériéke olyan mfretcket öltöu, hogy a pedagógusok töbhsege is cltekintell mól, hogy bejárjon a munkahelp!n:.
,. Az 1951. évi 15. sz. tÖf\'l:n)'Crcjü rendelet fellép az igaz:ol.Jtlan m1tbmás elkn..

•
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Mayer József: Korai iskolaelhagyók és újrakezdő tanulók
" Köznevelés, 1950. 4. s,.. Illés Lijos: Adjunk házi fda<la1ot a negyedik
ostiályban, 93.
"' Kömevdés, 1953. 14. n. Nagy Zsuzsa: Az alsó és a felső tagozat
k;ipcsolata (elsősorban 335-336.).
" Köincvdés, 1953. 19. sz. Bessenyei Ákos: Az alsó és a felső 1agozat
kapcsolatának kérdéséhez.
Még ugyanebben az évben a lap újabb cikket közölt e 1émában, dc
abban m:lr a korábban d mondottakhoz képest nem jelent meg újdonság (szil:írd alapismere1ck szükségessége az alsó tagozatban, rendszeres
1apamala1csere a ké1 tagozat pedagógusai közöct, folyamatos készségfejlcmés-8 évfolyamon keresztül). Köznevdés, 1953. 21. sz. Tóth S:lndor:
Az alsó- és fdsó tagozat kapcsolatának kér<léséhez, 508-509.
Érdemes megemlíteni, hogy ai. eddig bemutatott évek e téma szempontjából releváns 1örténéseinek a mérlegét jóval később a kornak kultúrpolitikájinak egy meghatározó nemélyiségc alapvetően - és helyesen,
hinen ekkor m:ír megtehette - negatívan vonta meg: .A feladatok rum
mílir b ,1em megalapowfl ki11izhll h ulje,lrblr murarja az dlralá110, isko-

„

1,Jk hely:uu. Az 1954155. 11111/v/,m az d/rald11os iskolai 11111ulóknak rozk 19
mizallka dlUlül szakm,ds:ur,i okratdsban. Mlg mindig 912 olyan dltalános iskola 110/r, ahol egyetlen 11111/tó, teljesen osztatla11 rmds-urben tanított.
A bikds, a lm1orvolódd, 11dltozarlanul mag,u 110/1. Az 1953154. tanlvbm
a 14. lurévlr buöltöu ranulók1111k csak 62 =íullka ,,lgnu el a nyolcadik
o,ztályr ... a gond, a probléma a rlgi, s a próbd/J:ozdsok, klslr/euk nem veuttek a kivdnt eredml11yre". Horváth Márton: Köznevdésünk rendszere a
1örténdcm mérlegén. ln: Oktad.si rendszerünkről. (Vélemények/viták).
Kossu1h Könyvkiadó, 1982.
6.l
Balatonfúredi Pedagógus Konferencia. A konferencia értékeléséről
J:ísd: Géczi 2005: 17.
... id. mú. 43.o. melyik? Balamnfúredi Pedagógus Konferencia 1956.
október 1-6.
PTI. kézirat, 1957.
•~ id. mú 59-61.o. Balaconfuredi Pedagógus Konferencia 1956.októbcr

J-6.
PTI. kézirat, 1957.
,.. A Petófi-Kör vi1ái hiteles jegyzőkönyvek alapján.
., Uo. 29.
.. Köznevelés, 1960. 1. sz .• Arató Ferenc: Az általános iskola továbbfejlesztésének kérdései. Arató Ferenc (Tiszaeszlár, 1918. nov. 17. - Bp.
1991. szept. 3.) ebben az időszakban a Múvclódésügyi Minimérium
fóosztályvczecóje volt.
.. !. m. 7. skk.
70
Köznevelés, 1961.5-6. sz. Kiss Gyula: Az alsó és a felsó tagozat kapcsolacáról (kül. 134. és 170-171.).
71
Köznevelés, 1961. 7. sz. Nyerges Béla: Az alsó és felső tagozat kapcsolacáró l (Hozz.ászólás Kiss Gyula cikkéhez).
71
A család látogacás megszervezése vagy környezenanulmány készítése a kádári konszolidáció időnakában nem volt egyszerű dolog, és nem
pedagógiai okok miau. M~g a késóbbi időszakra is jellemző volt egy-egy
esetben, hogy a pedagógusok gyakorlarilag semmi, sem tudtak ranítványai k iskolán kívü 1i é letiről. Erről a mozzanarról sok cserben a szépirodalmi művek nyújtják a legjobb képet, lásd például: Bar tis Artila: A vége.
Budapest, Magveró Kiadó, 2015.
73
Köznevelés, 1962. 11. sz. Szalay András: Buktatás nélkül?, 321.
"
Köznevelés, 1962. 14. sz. Kómüves Géza: Buktatás nélkül?, 424.
H
Köznevdts, 1962. 11. sz. Csáki Imre: Hogy buktatni ne kelljen {kül.
324. és 325.).
7
•
Köznevelés, 1962. 15-16. sz. Értsük egyformán! (Beszélgetés Lugossy Jenő miniszrerhelyenes elvtárssal), 449.
77
A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. Kongresswsa (1962. november 20-24.} Kossuth Kia<ló, 1963. Idézi: Közokratás és múvclődés
politika (Dokumemum-gyújremény}. Váloga1ta és szerkesz1etre: Koncz
J:lnos - Sz:abó G . M:lrra. Tankönyvkiadó, Bp. 1978. 99. Kádárnak a
megállapírásban természetesen nem volt igaza. Ha azonban nem a propagan<la, hanem a valós problémák oldaláról igyekeznénk a korabeli okutási rendszerek összevetését elvégezni, valósabb eredményre jumánk.
A munkás- és paraszrcsalá<lokból sdrmazó ranulók iskolai előrehaladása
nem csak a 57.ocialista (és ezen belül Magyarország) iskolaügyének okozott szakmai és módszerrani nehézséget. Nyugat-Németorsz:lgban a 60as és 70-es években .4 ,ukktfv ftlvltdí rmdsur alapján múködó alsó fokú
(elemi) iskolák a közlposztdlybeli és érrelmisfgi onlddokból származó gym-

keknek ked11eznek, akik innen ftlkuiilhemek a magasabb oktatdsí i111lz111é-

11yekbe, ezul s-umbm a numkdsok b falusi körökből sulrma;có {tyakr,m ka10/ikm 1•alld11í) didJ:ok közül wJ:au idú elötc abbabagyjdk tanulmJnyaikat,
,umftjleu.rlmik H J:lpmlgeiket. A 11y11ga1nimet kówktatásban az iskolai
vi,:u1t1lg fakJt - szdmos oktatdiiityl reform el/mire - mlg ma i, az apa
tdrsadalmi srdt11w1 dönti el." Fu lbrook 1997. (A könyv angol kiadisára
éppen a német eg)•ség [újra]létrejönckor kerüli sor. Magyarországon első
lzben 1993-ban jclcmem:k meg.)
" Lásd erröl: Az MSZMP Közpomi Bizomága Politikai 13izomágfoak
határoza1a a fdsőokratási imézmények felvételi rendszeréről és a sz:lrmazás szerinti kategoridlás megszüntetéséből adódó egyéb fclada1okról.
(1963. április 2.) Az MSZMP határo7,atai és dokumentumai 1963-1968.
Dp., Kossu1h Kiadó. Szerk. Vass Henrik. I<lézi: Drabann-Fónai 2005:
179-182.
19
Az MSZMP VIII. kongresszusfoak jegyzőkönyve 1963. 392-409.
Idézi: Takács Róberr: A származási megkülönböztetés mcgszümetése
1962-1963. Politikatörréneti Füzetek XXVIII. Napvilág Kiadó, 2008.
122. Kádárnak a megállapírásban természetesen nem volt igaui, ugyanakkor más tckin1etbcn.
0
'
Drabancz-Fónai: i. m. 180.
" Köznevelés, 1965. 1. sz. Miklósvári Sándor: Átmenetek vagy törések,
1-4.
'1
Uo. 4 .•A megoldás is csak az leher: óvoda és 1. osztály, 4. és 5. osztály, általános és középiskola egyaránt törekedjék az objektíve fennálló
átmenetek minél értékesebb pe<lagógiai megoldására."
81
Köznevelés, 1965. !. sz. • Lemorzsolódott: 27,2% (Németh Jenő) Fonyód, művelődési omályvezctó, 13- 14.
u A napközik szerepének a felértékelődése idővel számottevő eredményeket hozott. Lásd erről: Egész nap az iskolában? (Egy fejlesztés anatómiája). OFI, 2015. Szerk. Kovács Erika - Mayer József, kül. 11-29.
Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tanulók közül sokan nem kedvelték ezt az imézményt. Ennek okairól - túl a szociológiai in<líttatású, kutatási célokat szolgáló interjúkon - sokat megtudhatunk a szépirodalmi alkotásokból. Lásd erre pl. .A napköziouhont az
általános iskola alsó és fclsó osztályaiba járó gyerekeknek építették, hogy

az apdk b az anydk nyugod1a11 dolgozhassa11ak úgymond »lá1áS1ó/ vakulásig•. " (Kiemelés- M. J.) Solymosi 2007: 296-297.
1
MSZMP Buda~sti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989
(XXXV.l.a.4.) MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései
(XXXV.1.a.4 .) 19661966-01-21 217. öe.1966_VB 217/107 (Letölrés:
2016.07.21.) 4. 0.
•• Köznevelés, 1965. 7. n. Honfy Pál: A törés nélküli átmenetek lehe-

•

tősége.

'' Ennek a problémának a közoktatásra vonatkozó történetéhez már
több alkalommal is igyekezrünk adalékokkal szolgálni. Lásd erröl:
Mayer 2013; 1993.
., Lásd erről: Gyarmati 2013: 173.
•• Oktatásügyi párthatározatok. Bp. 1955. Idézi: Darvas-Gyekiezky
1986: 41. (A határozat dátuma: 1950.03.29. M DP.KV.) A helyzet egyébként a pániskolákon is ugyanaz volt, minr a többi oktatási imézmény•
ben . • A pdrti,ko/Jk afelszabaduldu kövm'J lvekbeu tömrgmk voltak• - idézi fel emlékeit Ságvári Ágnes. Megcmlíri, hogy a .pártiskoLík pedagógiai

módszere az a bizo11yos /Ságvári} E11dre s:umi11driumair11 jellemzi kerde:t.•
11e ta11itds volt. Ennek a módszernek a hatékonysága azért - ismerve a
hallgatók döképzmségében mutatkozó hiányokat - megkérdőjelezhető.
Ságvári 1989: 32-34.
90
http://líbrary. hungaricana. hu/h u/view/ BU DAPESTM DP__
3 5 _ 9 5 _a_00 02/?query= lemorzso l%C3%133<l%C3%A Is& pg~
22&1ayout=s M DP Budapesti p:lrtértckezle1ci, 1950-1954 (XXXV.95.a.)
MDP Dudapcsti párrémkezlerei (XXXV.95.a.) 1951. februá r 4. (Letöltés: 2016.07.21.)
A hatékony egyéni foglalkoz:lsoknak azonban több gátja is volt. Egyrészt a rendkívül zsúfolt, és a csekély(cbb) dóképzeméggel rendel kezők
szim:lra nehezen érthető szövegek melleit az egyéni fcgyelmezctlcnségekkel is számolni kcllm. A György l'é1er által fel1árt és közölt korabeli
levelezés lehe1őségct kínál a korabdi i<leológia.i képzés világába rörténő
betekinréshez:

.Dec. 8-J11 lemrr11m1 B1uia1hb1ybe, a pártiskolára. 24-in jötum haza. Az
anyag nem volt új, az al,1pfaktl su111i,1Jrium a11yaga /1,írs{adalmi) formák,
11em:u1 é, haur, dl/am if demokr,fria, MKP 25 lvn törtlnete, a 11m1uti
össufagds politikdja, köznug,urvezb, prop(agaltda)munka. sz.aks:urveur.
glJzdasJgi klrdlsek, Szovjetunió, ,:urvezbi kfrdiuk. ,tb. ... Volt egy öttagrí

KUTATÁS
_.,.11,..,Jacsop<Jrrrm,, a.h!tnri: nr!trm !trUnr ~irnimr (mm ,um az o jö„toJ,
lw ~,v/c lciu,'{Qrjo111.ik, /...,nrm min,ln,/ti tudjon vJlamir... A pJrriJ:ola
mtbmu,:,..g11 r,r;y•ulN 1--dt, lwpo(v:Jri. 1111/tollrlcrir. Jrgy,lmr.ur/n, 1Jrut>.Í$... dt i.hl..í....k mrsz·11111t„ft "frtJélmi sz,bJ':,.ii, n,,pimulj, (6 ibm'Zlö,
1 ~(di, fel ,r_w,l.: ,!,;,,á.is, fel 11 mun!t,tcsoporr, 12 rbrd, I mu11!t,uwporr,
J-6 sc=inJriu,. 6-7 ,-..c,.:m,. 7-8 <iu, 8-/0 lc,,/rúrlcör, htrlc, JU1t•11Lis ,rbJ
E.:,kn 1tti ,.,rr(Jl/'JJ: b,," ~igorub/;o.,,r, Elófardulr, hot:t ,r//,J"JO" J:i,zölc:d: " kr>c5mib.J úc,ri, s ,u; i_<}ol,_c,v/rs,!t,n " l~ki;Lbb meg/JJ„Jst ~,,. 1t1ur.m.i.l .ib!Jl,,,n 11,m jrkntrk meg 11 JirJ11, 11 ku//JÍrmu„kJ11 s 11111nu/Jsi idö
:J..!..,r, .,Ju.d,.,i,-... • A l"<'f\ircnsd. kizir:ís:J.. illcn-e u ezekre uuló sclnd<'k

,·<½;_ül is nem hozr-1 mc:gaz c=lm~nyt.1'·!indc11 maradt a rigibcn. Grörgy
~016: 43.
., 100-n~k tekint,'<'. az 193S-:is é,'<'.r: 1950=78, 1951=70, 1952:66.
Gprm.uí ~013: 287.
•: MSZMP Budap<"Sd \'q;rehajró Bizomig:inak ülései, 1957-1989
(X..\.XV. La.4.) MSZMP Bu,hpcsri Végrehajtó Bizottságának ülései
(XXXV.l..1..4.) 1%51965-08-27 204. öe.!965_VB 204/84 (~töltés:
::!016.07.21J Ezm a helyen érdemes visszauralni a 88. lábjc:gyu:tre.
A bcis.l..,>lizott t;i.nuk>k egy r62e - nyilv:in öm:erctt okok miau - sem-

miféle előbbre lipési lehetóségct ~m Lhou :ibru.n.. hogy um,!r.,. .L;eb
folymou. Egy m:isik n'szük - és erre un! a ru~-n'-s - ~
ebból hasznot húzni, különiiscn akkor, h.i. ~zirm.l..Ús:2 cú .m ~
csatornikon nem nrilh.11011 ,-olru mC'f, ;u _cmc\kc<l6 üri.1· d.x:"i lt.
Ug)·-mezekben az években egy.:bkém gy:ik:nn ,-i=.i~ro p=.= -.olt F',
a dolgo2ók iskolfo-il bpcsolulx111, hc,gy ke-ú a munl..u- és par=o
sz:írm:uású tanuló. viswnr sok.10. akik :i Honhy-korsu.ld:u!l l.l.1 ü,c,.
gumenciák voltak (pl. a \tisztek, \"'J.SÚti a.lkalm.m:,cr.1k. b.iY:lUÜ .:rolgi-'.
rcndórók, sót cscndórökl. igyekeznek kil=n.ilni ;u ~wur::is a.!u lc-hcrós<'gekcr. és a jobb pozí,iók érdekében komo.ly eröfes:zic.;,.d,_ct t=nd.
.12 ércuségi m~zerz6e érdekében .
•, .1.1 A2 oktatás eszmei-polilika.i SZÍn\"Orul.iU.1k t1."-ibbi cmd.:sc ó.,,,
üzemi oktatis kinélesí1ésc, 2. A ml!?S-1bb szúwona.hi o ~ •cu.,
lemarad:is megszüntetése ;u üzemekben, .u üumi rounlcisok ~ fokú tanulisinak biztos.írása. 3. / A sokféle okt:1cisi ÍOlln.:l c·gyszen:si:,;...
se. A tananyag eddigi uúfolts.igának megszüntet~.- MDP ~
I':írtbizott.cig:ínak ülesci. 1948-1955 (X.X..,\'.V.95.a.). MDP Bui.br=i
P:ínv.il:uztm~ny:inak ülései (XXXV.95.a.) l948. au~usnU> 18..- !950.
december 12. 1950. augusztus 10. (Letöltés.: 2016.0721..)
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Abstracts

Márton Bodó
The educational aspects of family-life education
The question of family-life education is an all-round social one that cannot be handled separately Írom the changes taking place in society today. Education alone is unable to change perceptions of family life, thus, coordinated strategic
thinking and action is needed. ln accordance with the challenges of the 21" century, public education system is worth
being brought to the service of family-life educacion and social policy, for the good of all parties: children, parents and
educators equally. lt requires the whole of society to change social perceptions and for the demographic model based on
families to achieve resulcs.

Ágnes Engler
The role of the family's support in the professional career
The role of family background in the individual's professional progress is unquestionable. Theoretical models and empirical research are primarily focused on the effects of family background in the performance of children and adolescents;
focus on the performance in individuals' later life stages as influenced by family of origin, let alone by family of procreation, is scarce. Strong in childhood and adolescence, the inAuence of family of birth starts to decrease in later life stages;
this role is taken over by family of procreation. lt is proven, however, in both cases, that the family's support ín the individual's life can be achieved to the fullest if the family is characterised by maintaining stable and quality relationships.
ln unison, research results hold that fa mily has a substantial role in the individual 's professional career. Nevertheless, this
relation is not unidirectional: life-work balance is not only beneficial towards professional career, it also improves family
life.

Péter Farkas
Morality to the capital
A few correlations of economy's moral theological and social theoretical matters
Economy has always been regarded by the social doctrine as an important activity creating prosperiry, as one aiming at
the universal and solidaty development of the individual and sociery. Poverty, in turn, has been regarded as a virtue only
if expressing humility towards God and openness characterised by hopefulness. Also, state has been seen by the social
doctrine as being endowed with an important activiry aiding economy. lt should help progress economic activity, thus
creating mora! and legal principles and rules in accordance with the principles of social justice, solidarity and subsidiarity. At the time of the globalisation of economic and financial capital, national economies are de-emphasised. Comprehensíve international policies are needed in order for global „processes [to be controlled] not only by economic but
also mora! indicatorsn.
The relationship between morals and economy is necessary and substantial; economic activity and mora! conduct are
very much connected. In the same way as with the entirery of social life, life of the individual cannot be limited to the
financial dimension either, although material goods are essential for the improvement of quality of life or even for survival. Overall, solidary development is needed that is in service of „the common good", that is, the good of al l individuals and that of individuals pursuing wholeness.

Ilona Karácsony- Mónika Zubor - Balázs Tóth - Éva Harjánné Dr. Brantmüller
Experiencing - Coexistance
Facing the diagnosis of atypical children for the families is like walking on the sunny side of the street then suddenly
there is a chasm on the way. Our study sheds light on tnis situation through national and international researches. These
families are able ro walk along that street if they are provided with rne appropriare map, if rhey are provided wirh infor-

maríon abouc rhe difficulríes and joys wich adequace emparhy and if we accepr rhar orhers cravel dífferenr ways on rhe
street, if ír is needed we slow clown or even stop. 1c needs ro be experienced rhar ir is possíble ro live wirh disabiliry ín a
family, ar schoo~ in a sociery.

József Mayer
Early school leavers and retumers, 1945-1965
Organising primary schools in Hungary following rhe Second World War proved to be a problemaric, if noc unmanageable, educacíonal policy marrer. Reasons for rhis can be found in che coincidence of rwo aspíracíons: thar of educarional
reform and that of rhe Hungarian Communist Parry aiming at a complere reform ofHungarian society. ln che same way
as wirh che social reform, they rejected any alrernative concepts regardi ng the educarional reform as well - be it a maner
of school rypes or curricula. During rhe war, a great number of school buildings, including equipmenc, were harmed.
Also, in 1945, che majoriry of pupils díd not have the chance of attending school regularly; new rypes of school resulted
in overcrowded classrooms. Teachers being overloaded was worsened by rheir having had to participate in newly implemented adult education programmes.
During those rwency years, chere occurred a shift in rhe educational levels of the population. On the one hand, an era
came to an end: professional experience for life-long employment in the fields of agriculture and industry was no longer
provided by educarion. On rhe orher hand, chere was a significant decrease in the number of those not having an elernentary school cerrificare, meaning the completion of eight grades. Additionally, systematic adult educarion provided returners bener chances, whose rate of dropping out decreased as well.
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