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BEKöSZöNTő

Tisztelettel köszöntjük az Olvasót abból az alkalomból, hogy új szakmai folyóiratunk, a 
Szociális Szemle első számát tartja a kezében. Célunk, hogy a lap révén fórumot teremtsünk 
mindazon gondolatok számára, amelyek a szociális professziók szakmai sokszínűségét, 
alapvető emberi értékekhez való elkötelezettségét, innovatív erejét törekszenek megmutatni. 
Napjaink tapasztalata, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a gazdasági, társadalmi 
kérdések iránt, ezért a szociális műveltség és társadalmi felelősségérzet növelését első rendű 
feladatunknak tekintjük.

Kezdeményezésünkkel hazánk sajátos helyzetéből, történelmi szerepéből adódó 
feladatainkra is reflektálni szeretnénk. Együtt-gondolkodásra hívjuk a Kárpát-medence 
szakembereit, s örömmel vállaljuk a híd szerepét az Unió korábbi tagállamai, valamint 
az újonnan csatlakozók között. A XXI. századi „Európai Szociális Modell” sajátos, 
Kelet-Közép-Európai kiegészítéseként, s egyúttal az európai standardokhoz történő 
mielőbbi felzárkózás érdekében célunk egyrészt a Kárpát-medencei szociális térség 
kutatómunkájának összehangolása, eredményeinek publikálása, másrészt a nyugat-európai 
jó gyakorlatok bemutatása. Bízunk abban, hogy szerkesztőbizottságunk összetétele is e 
munka eredményességének záloga.
 A tudomány szerepe az emberi közösségek életminőségének javí-tása, s ehhez 
az is hozzátartozik, hogy a múlt értékeinek megtartásával a jövő útjait keresse. Így hát 
nem csupán a térben, de – történeti tanulmányok révén – egyszersmind az időben is 
szeretnénk összekapcsolni a szociális professziókra vonatkozó gondolatokat.  Elméleti-
történeti rovatunk mind a történelmi folytonossághoz, mind a legújabb eredményekhez 
csatlakozva kívánja a fenti célkitűzések megvalósítását elősegíteni. Dialógus-rovatunk a 
szociális szakmákban zajló diskurzusok egy új terét kívánja megteremteni; olyan szakmai, 
szakmapolitikai kérdésekről kezdeményezünk beszélgetéseket, amelyek meghatározó erővel 
vannak jelen a szociális szakemberek mindennapi praxisában.

Mint a folyóirat házigazdáinak, illő bemutatkoznunk önöknek. Lapunk szerkesztő-
bizottsága a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszékének munkatársai mellett a velünk együttműködő színvonalas 
partner-intézmények – a Babes-Bolyai Tudományegyetem, a Florida State University, a 
Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a University of  Oslo - oktatóit, kutatóit is meghívta 
a közös munkára. Ami saját tanszékünk kutatásait illeti, a szociálpolitika területén belül 
elsősorban a regionalizmus, a szociálpolitika-történet, és a kisebbségi kérdések vizsgálatával 
foglalkozunk. A szociális munkát tekintve a pécsi tanszék immár egy évtizede hazánk 
egyik élvonalbeli addiktológiai műhelyének számít. Kutatásainkban elsősorban az önsegítő 
mozgalmak praxisát, a függőségekből való felépülés lehetőségeit vizsgáljuk. A klinikai 
szociális munka tárgykörébe tartozó kutatásokon túl hangsúlyt fektetünk a szociális munka 
nemzetközi vonatkozásainak alapos ismeretére, valamint az új kihívásokat jelentő szakmai 
problémák elemzésére. 
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Természetesen a velünk való ismerkedés legjobb módja, ha elolvassák folyóiratunk 
első számát. A későbbiekben tervezzük tematikus számok megjelentetését is, és várjuk a 
színvonalas tanulmányokat. Kérjük mindazok támogatását, akik célkitűzéseinkkel azonosul-
va készek az együttgondolkodásra. Reméljük, hogy önök közül sokan hamarosan szer-
zőként1 is bekapcsolódnak abba a közös munkába, amelyre ezúton invitáljuk önöket.

Tisztelettel:

A Szociális Szemle szerkesztő-bizottsága.

1 Leendő szerzőinknek szóló instrukcióink 2008 decemberétől a Leendő szerzőinknek szóló instrukcióink 2008 decemberétől a www.szocialismunka.hu
weblapról érhetőek el. Ugyancsak itt tájékozódhatnak az olvasók az előfizetés feltételeiről, valamint 
a tervezett számok tartalmáról.
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a lelKi egéSZSégvédelem TerüleTei: aZ 
egéSZSégTaNuláS mulTidiSZcipliNáriS NéZőpoNTBól

CSüRKE JóZSEF

Abstract

By reviewing major developments in the diversity of  disciplines related to mental health in the field of  
social studies and helping professions, the author presents a comparative analysis in the current article. He 
determines the multi- and interdisciplinary domain in which efforts and practices of  mental health promotion 
are realized by identifying historical roots, analyzing conceptual frameworks as well as various national 
and international institutions representing a multitude of  mental health activities. Historical paradigms 
of  mental health – positive mental health and positive psychology, health promotion and health learning 
– describe the major factors in mental health in the decision making and intervention processes of  social 
policy.

Keywords: social sciences – mental health – mental health promotion – health learning

Összefoglaló

A szerző tanulmányában a szociális tudományok és segítségnyújtás területén megjelenő, mentális egészséggel, 
annak megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos szerteágazó diszciplináris ismeretek áttekintését és összevetését 
kívánja adni. A mentálhigiéné történeti gyökereinek feltérképezése, a különböző fogalmi meghatározások, 
továbbá a nemzetközi és hazai tudományos megközelítések intézményesülésének elemzése révén azonosítani 
törekszik azt a multi- és interdiszciplináris teret, amelyben a lelki egészségvédelmi törekvések és gyakorlatok 
megvalósulnak. A mentálhigiéné történetileg tagolódó paradigmái, a pozitív mentálhigiéné és pszichológia, 
valamint a lelki egészségpromóció fogalmai, és a kibontakozóban lévő egészségtanulás koncepciója írja le 
azokat a tényezőket, melyek a lelki egészség védelmét szolgálják a szociálpolitikai döntési és beavatkozási 
folyamatokban.  

Kulcsszavak: szociális tudományok - mentálhigiéné - lelki egészségpromóció - egészségtanulás

Szociális tudományok és lelki egészségvédelem

A szociális tudományok és a mentálhigiéné összefüggései, reflektív kapcsolata több 
különböző metszetben vált a kutatók érdeklődésének tárgyává az elmúlt évtizedben (Hegyesi, 
1997; Csürke, 2001). A szociális munka holisztikus és rendszerszemléletű gyakorlatának 
munkaformái, mint az egyéni esetkezelés, a családi esetmunka, a csoportmunka és 
közösségi munka, valamint a szakember egyik elsődleges eszköze, a segítő beszélgetés2 a 
bio-pszicho-szociális egészség - a jólét és jóllét - megőrzését, fejlesztését és emelését kívánja 
elérni; a szociális segítés ezáltal a mentálhigiénés aktivitások teljes horizontját átíveli. Az 
iskolában, az egészségügyben, a gyermekvédelemben, a családsegítésben, az idősellátásban, 
a hajléktalanok ellátásában, valamint a szenvedély- és pszichiátriai betegek szociális 
2 A segítő beszélgetést egyes szakterületeken az angol terminussal counsellingnek, míg más- A segítő beszélgetést egyes szakterületeken az angol terminussal counsellingnek, míg más-
hol tanácsadásnak vagy konzultációnak nevezik.
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ellátásban folyamatosan jelen lévő, meghatározó cselekvési és beavatkozási tényező az adott 
szolgáltatás mentálhigiénés potenciálja. A megküzdési (coping) stratégiák repertoárjának 
bővülését célzó, az alkalmazkodást és a változást segítő, erővel, képességgel, hatalommal 
felruházó (empowerment) szakmai tevékenységek, valamint a problémamegoldó folyamatot 
menedzselő és facilitáló cselekvések során a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek 
viszonylagos egyensúlyi állapotának helyreállítását és emelését szolgálják.

A szerző azokat az egészségtudományi szakterületeket kívánja áttekinteni, amelyek 
összefüggésben állnak az egészség fejlesztésével és tanulásával a különböző tudományos 
megközelítések által létrehozott inter- és multidiszciplináris térben.

Történeti vonatkozások

David Bohm fogalmazta meg könyvében azt a szociológiai és társadalompolitikai tényt, 
hogy ha egy társadalomban felbillen a hatalom és a szolidaritás erőinek egyensúlya, akkor 
az a különféle, deviánsnak tekinthető magatartásformák megszaporodásához vezet (Bohm, 
1980).  A statisztikai adatok mindenütt azt mutatják, hogy a főbb deviáns magatartásformák, 
mint a bűnözés, elmebaj, öngyilkosság és alkoholizmus, a múlt század közepétől a szá-
zadfordulóig fokozatosan és folyamatosan nőttek. Mindez Kelemen értelmezésében 
azzal magyarázható, hogy „a hatalom technikáinak fejlődését nem kísérte a szolidaritás 
eszközeinek és megnyilvánulási módjainak növekedése” (Kelemen, 2000: 193.). Mindezek 
alapjaihoz vélhetően a mentálhigiénés mozgalom előfutárának tekintett Saint-Simon (Szasz, 
1964) elgondolásai is hozzájárultak, amelyek az emberi magatartás bejósolhatóságát és 
ellenőrzését tűzték ki a mentálhigiéné fő céljául. Ennek a kontrollnak a hátterében egy, 
a közösségen, a többségen uralkodó tudományos elitet képzelt el. A pszichiátria az általa 
felvázolt utópisztikus jövőképben jelentős hatalommal, komoly társadalmi erővel ren-
delkezik, teszi mindezt az orvostudomány védelmében és a mentálhigiénés etika álcája 
mögött.

A mentálhigiéné laikus mozgalomként indult a múlt század elején. Először egy 
pszichiátriai betegségéből3 gyógyult beteg, Clifford Whittingham Beers foglalkozott 1908-as 
könyvében e kérdéssel (Beers, 1956), mégpedig saját elmegyógyintézeti sorsából kiindulva, 
a pszichiátriai ellátás javításában kereste a lelki egészségvédelem útjait. Tette mindezt 
úgy, hogy nem épített az érdekelt és érintett betegekre és hozzátartozóikra, valamint a 
veszélyeztetettek felelős részvételére, szolidaritására, éppen ezért kezdeményezése, moz-
galma ebben a formában teljességgel elhalt. Beersnek nem sikerült megtalálnia a kór (mint 
elmebetegség) és a kor (mint történelmi-társadalmi korszak) központi kérdését, ugyanis 
nem az egészséges fogalmából indult ki, hanem az ideáliséból, azt feltételezve, hogy a 
lelki egészségnek csupán egyféle változata lehetséges (Kelemen, 2000; Beers, 1956). Beers 
megközelítésében a pszichiátriai betegek ellátására olyan intézményeket szükséges létrehozni, 
amelyek ellenőriznek és irányítanak, s nem megértésre törekednek. A pszichiátriai betegeket 
és betegségüket ugyanis elképzelései szerint nem értelmezni és megérteni, hanem kezelni 
kell (Szasz, 1964, 2002).

Az amerikai pszichiátria egyik alapítója, dr. Adolf  Meyer volt az a svájci származású 

3 A szakirodalomA szakirodalom Beers betegségét depresszióként regisztrálta, azonban ebben a korban még 
nem létezett ilyen pszichopatológiai diagnózis. Feltételezhető, hogy Beers mániás-depressziós elme-
zavarban, vagy – a korabeli elnevezés szerint – melancholiában szenvedett.
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pszichiáter, akinek a támogatásával indult aztán hódító útjára a megelőzés eszménye. Az 
elmegyógyintézeti kezelés javítása mellett a pszichés bántalmak és betegségek megelőzése, 
a visszaesés megakadályozása volt a cél. Az eddig pusztán szociális támogatás helyett szak-
szerű „mentálhigiénés törődést” alakított ki felesége segítségével, aki a kórházból kikerült 
betegeket otthonukba követte, gondozta (Hárdi, 1992). Csupán néhány évvel az első külföldi 
mentálhigiénés mozgalmak indulása után, Oláh Gusztáv kezdeményezésére 1904-ben alakult 
meg Magyarországon az Országos Egészségvédelmi Liga, 1936-ban pedig létrejött a Lelki 
Egészségvédelmi Szövetség, amely 1948-ban újjáalakult. A hetvenes évek elején alakultak 
meg olyan mentálhigiénés műhelyek, amelyek a különböző lelki problémákat azok társadalmi 
összefüggéseiben értelmezték. A hetvenes évek végétől a mentálhigiénés szolgálatok 
az egészségügyön kívül (közművelődés, egyházak, pedagógiai műhelyek) szerveződtek 
és működtek. 1980-ban megalakult a MPT (Magyar Pszichiátriai Társaság), amely 
Szociálpszichiátriai Szekciójának 1985-ös beszámolója már önálló szervezeti egységként 
nevesíti a „Mentálhigiénés munkacsoportot”. 1988-ban kísérlet történt Mentálhigiénés 
Egyesület, illetve Szövetség létrehozására. A rendszerváltozás első éveiben miniszteri 
biztosi státusz hivatott – a tiltás és tűrés után – a virtuálisnak nevezhető támogatottság 
állapotát megjeleníteni. 1995 áprilisában megalakult az Országos Mentálhigiénés Szövetség 
Zalaegerszegen, majd pár hónappal később a Mentálhigiénés Programiroda. 

a mentálhigiéné fogalmai keretei

A mentálhigiéné – Kézdi Balázs (1999) kifejezésével élve – szemantikailag túlterhelt fogal-
mának tartalma nagyon sokrétű, gyakran zavaros, nem egyértelmű. Ezért először érdemesnek 
tűnik tisztázni az alapvető fogalmakat és összefüggéseket. 

A Fröhlich-féle Pszichológiai szótár (1996) a mentálhigiénét a következőképpen 
határozza meg: „a sikertelen fejlődés és a sikertelen alkalmazkodás megelőzése, ill. a se-
gítségnyújtás céljából nevelés, felvilágosítás, kutatás és tanácsadás (házassági-, nevelési 
tanácsadás, stb.) módszereinek felkutatása, tervezése és alkalmazása. A mentálhigiénia 
az alkalmazott lélektan (ill. a klinikai pszichológia) részterülete és általában a 
pszichiátriával karöltve gyógyintézményekben gyakorolják, többnyire a vallási felekezetek 
bekapcsolódásával”4 (i.m. 267.).

A lelki egészség komplex jelentéssel bír, nem egyenlő a betegségek hiányával – az 
egészség a testi, lelki és szociális jól-lét (well-being) együttese, tehát pozitívumot állít, nem 
negatívumot tagad. Az „egészséges vagyok” kijelentés nem egyenlő a „nem vagyok beteg” 
formulával. Pikó szerint a humán szervezet egészsége egyszerre testi, lelki és szociális 
egyensúly, „amelyben a pszichikai állapot gyakran egyfajta mediátor szerepet is betölt, azaz 
közvetít a szociális dimenzió jelenségei, valamint a testi folyamatok között” (Pikó, 2003: 
29). A lelki egészség felfogása kultúrspecifikus, vagyis az egyén a saját kulturális hátterének 
függvénye (Docu, 1997). A különböző cselekvések és események egyéni, valamint társas 
megítélése alapvetően meghatározott attól a kulturális környezettől, amelybe ágyazottan 
ezek megvalósulnak.

A sikeres alkalmazkodás feltétele az egyensúlyt teremtő mechanizmusok önsza-
bályozó működése, amely elősegíti a testi-lelki értelemben vett viszonylagos egyensúlyi 

4 Ez a megközelítés erőteljesen negativisztikusan gondolkodik a lelki egészségről, hiszen Ez a megközelítés erőteljesen negativisztikusan gondolkodik a lelki egészségről, hiszen 
alapvetően a „negatívumok” elkerülésében, tagadásában, a rossz száműzésében gondolkodik.
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állapot létrejöttét. A mentálhigiénés zavarok lényege abban áll, hogy feszültség jön létre az 
alkalmazkodás részleges vagy teljes sikertelensége, valamint stresszhatások miatt. Mindezeket 
az egyén úgy képes feldolgozni, hogy az egyensúlyt ill. örömöt – átmeneti eredményességgel 
– olyan kompenzációs viselkedés- és magatartás-módokkal helyettesíti, mint amilyennek 
többek között az alkoholizmus, a szerhasználat, a promiszkuitás tekinthető (Bugán, 1999).

A mentális egészség magatartástudományi megközelítése a modern kultúrában el-
sősorban az életstílus, életmódváltozás kérdéseit veti fel, melyek az egyéni és közösségi 
adaptációs kapacitás fokozott igénybevételével, a stresszel állnak szoros összefüggésben 
(Pikó, 2003). A stressz a kedvező mennyiségű és minőségű környezeti ingereken túl – melyek 
a fejlődés szükséges feltételei – az egyéni alkalmazkodóképességet meghaladó mértékben, 
patogén módon hat a szervezet egyensúlyi és egészségi állapotára, ezzel alapot adva a 
pszichoszomatikus tünetképzésre, s a mentális egészség felbomlására, magatartászavarok 
kialakulására. A magatartástudományi kutatások felhívják a figyelmet a biztonságot adó, 
ismert, betanult dolgok, hétköznapi rutinok szerepére az egyensúlyi állapot fenntartásában.

G. MacDonald és K. O’Hara (1997) fogalmazta meg újszerű megközelítésben a 
lelki egészség tíz alapelemét. Szintén hangsúlyozzák, hogy a lelki egészségnek nem lehet 
kultúramentes meghatározását adni, s ezért nem is törekszenek azt egyetlen meghatározás-
ban definiálni, hanem olyan megállapításokat tesznek, amelyek összefüggésben állnak 
a mentális egészséggel. Eszerint a lelki egészség attól függ, hogy kielégítettek-e alapvető 
emberi szükségleteink.5. Ezek közé sorolható számos pszichológiai feltétel, a megfelelő 
élelmiszerellátás, lakáshelyzet, védettség, a biztonság érzése, szociális támogatottság, 
továbbá mentesség a fájdalomtól, a környezeti ártalmaktól, a felesleges stressztől és a 
kizsákmányolás minden formájától. Ezeken túl magában foglal magasabb rendű igényeket 
is, mint szeretetteljes kapcsolatokat, mások általi elfogadottságot és megbecsülést, 
csoporthoz való tartozást, tiszteletet, elismerést, önbecsülést és méltóságot, szabadságot 
és az önmegvalósítás lehetőségét. Utóbbiak már közeli összefüggésben állnak az ember 
transzcendens szükségleteivel: azzal az igénnyel, hogy olyasféle kérdésekre keressük a 
választ, mint: „Mi az életem értelme? Végesnek vagy öröknek tekinthetem-e saját személyes 
létezésem? Miképpen kapcsolódjak a számomra fontos Másokhoz?”

A lelki egészség olyan képességeket feltételez, mint a változások kezelése, a 
gondolatokra, valamint a negatív és pozitív érzelmekre való reflektálás, ezek elfogadása, 
integrálása és kommunikálása. Ezen túl kiterjed a kapcsolatok létrehozásának és 
fenntartásának képességére, a stressz kezelésére, a környezet ill. kapcsolatok módosítására, 
ha azok stresszt okoznak.

A lelki egészség egyensúlyt jelent, de képességet arra is, hogy szélsőséges érzéseket, 
érzelmeket – mint a boldogság és szomorúság, reménykedés és kétségbeesés – kezelni 
tudjunk. Mindez olyan érzéseken és hiedelmeken alapul, mint az, hogy jogaink, érdemeink 
5 Érdemes itt megemlíteni Érdemes itt megemlíteni A. MAslow (2003) motivációs hierarchia koncepcióját, mely az 
emberi szükségleteket hierarchikus rendszerben helyezi el. Azt állítja, hogy a szükségletek kielégítésé-
nek igénye folyamatosan jelen van az emberben a motivációk szintjén. Miközben a hierarchia alsóbb 
szintjein lévő szükségletek, a hiánymotívumok – úgy, mint az éhség, a szeretet, a szexualitás – kielégü-
lése esetén működhetnek csak jól a magasabb szintű (rendű), a lét alapkérdéseivel, az önmegvalósítás-
sal kapcsolatos szükségletek. Maslow népszerű elméletét azonban nem igazolták a későbbi empirikus 
vizsgálatok. Valójában csak a humánspecifikus és a nem humánspecifikus motivációk között létezik 
éles határ.
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vannak, hogy van célunk, erőnk és képességünk a világban elfoglalt helyzetünk irányítására 
és befolyásolására. Annak megértését és elfogadását is jelenti, hogy mind bennünk, mind 
másokban pszichológiai és emocionális problémák adódhatnak, s ezek a legtöbb ember 
életének teljesen természetes velejárói. Fonagy és munkatársai (2002) ezt mentalizációs 
képességnek nevezik: az egészséges ember tudatában van annak, hogy a társas világból 
származó reprezentációi egyediek, mint reprezentációk, nem pedig mint „külső valóság” 
léteznek, és az élet egyedi történetében formálódnak. A szerzők meghatározzák azokat 
a fejlődéslélektani feltételeket – a kötődés megfelelő szintjét és minőségét, a gondviselő 
érzelmeket visszatükröző kommunikációját – amelyek között ez a készség optimálisan 
alakulhat. A mentalizációval összefüggésben a lelki egészség egyben jelenti azt is, hogy mind 
másokkal, mind magunkkal szemben alapvetően pozitív a beállítottságunk, boldognak, 
jókedvűnek és szeretetteljesnek érezzük magunkat, mert a társas kapcsolatokat nem 
kiszámíthatatlan útvesztőnek, hanem megismerhető, biztonságot adó erőforrásnak tudjuk 
tekinteni, azaz Riikonen (1999) megfogalmazásában egy „fejlődést elősegítő kontextus” 
jöhet létre.

Ahhoz, hogy az előbb felsorolt jellemzőket különböző környezeti, kulturális feltételek 
között befolyásolni, változtatni tudjuk, G. MacDonald és K. O’Hara szerint szükség van 
konkrétan meghatározott specifikus elemekre, amelyek mint szükségletek, képességek, 
érzések és hiedelmek szerepet játszanak a mentális egészségben. A lelki egészség, annak 
támogatása vagy károsítása tíz specifikus elemet tartalmaz, amelyet a következő mátrix 
szemléltet:

1. sz. ábra

Lelki 
egészség =

jó minőségű 
környezet +önbecsülés + érzelmi 

érettség
+önmagával 
bánni tudás

+ társadalmi 
támogatás

lepusztult 
környezet

+ érzelmi 
visszaélés

+ érzelmi 
elhanyagolás + stressz + kizsákmányolás

A mátrix számlálójának ill. nevezőjének változtatásával a lelki egészség állapotát 
pozitívan befolyásolhatjuk, mégpedig úgy, hogy a számlálóban lévő elemeket növeljük 
vagy erősítjük, a nevezőben lévőket pedig csökkentjük ill. gyengítjük. Ezek az elemek 
adekvátan és átfogóan mutatják be a lelki egészség koncepcióját. Az egészségfejlesztés akkor 
a leghatékonyabb, ha együttes hatása van a személy egész életére, az egész családra vagy 
közösségre, s ha ez a hatás kumulatív, komplementer és globális. (MacDonald, O’Hara, 
1997)

a mentálhigiéné paradigmáiról

Kézdi Balázs (1999) a mentálhigiénét Kuhn-i (1984) értelemben, mint paradigmát értelmezi. 
A történetileg első mentálhigiénés paradigma a „pszichiátria szintén első, vagy par excellence 
„orvosi” elméleti-szemléleti rendszerének és gyakorlatának származéka” (Kézdi, 1999, 17.). 
Megfigyelhető a mai mentálhigiénés gyakorlatban ennek továbbélése, mégpedig oly módon, 
hogy a mentálhigiénés szaktudást a pszichiátria „szolgálólányának”, a pszichiátriai tudás 
többszörösen „hígított” változatának tekintik. Mivel a kiindulópont ebben az esetben a 
pszichiátriai betegség, a megközelítés mögött ott rejlik az „egészség, mint a betegség hiánya” 
túlhaladott koncepciója. 
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A történetileg második mentálhigiénés paradigma jelenleg is kibontakozóban 
van, kezdete a múlt század második felére tehető, s két alapvető tulajdonsága teszi 
megkülönböztethetővé az előző paradigmától. Az első jegy, hogy „elméleti hátterét multi- 
és interdiszciplináris beágyazottsága biztosítja”, a második, hogy „a mentálhigiéné területén 
az egészség promóciója válik dominánssá a prevencióval szemben” (Kézdi, 1999, 11.).

A mentálhigiéné történetileg harmadiknak tekinthető, diszkurzív6 paradigmája (Kézdi, 
2003) a különböző lelki egészséggel és deviáns magatartásformákkal összefüggő kérdések – 
mint például a szuicidium (B. Erdős, 2006; Csürke, B. Erdős, 2004), a szerhasználat (Kelemen, 
B. Erdős, 2003) – társadalmi és kulturális beágyazottságát vizsgálja azok „szövegszerű 
állapotán”7 keresztül. 

2. ábra

6 A diszkurzív társadalomtudományi megközelítések művelői egy sajátosan nyelvi tágyat, aA diszkurzív társadalomtudományi megközelítések művelői egy sajátosan nyelvi tágyat, a 
beszédet társadalmi jelenségnek tekintik. Szemléletük alapvetően hermeneutikai jellegű, melynek célja 
a társadalom és történelem általános jelentéses állapotának „felfejtése” (Szabó, 2003).
7 Clifford Geertz (1994) fogalma, melyben a társadalmi valóság egyetemes szövegszerű ál-Clifford Geertz (1994) fogalma, melyben a társadalmi valóság egyetemes szövegszerű ál-
lapotáról és egy általános értelemfejtő praxisról, mint tudományos tevékenységről gondolkodik. 
Megközelítésében „a mindenkori aktuális társadalom is jelentéses valóság, amely szimbólumok és 
szövegek révén egzisztál, ezzel együtt pedig egy új filológia születését konstatálja, amely már nem 
szövegtan, hanem társadalomtudomány.
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A képzések felfogásában a mentálhigiéné a mindennapokban előforduló sokféle 
emberi, személyközi probléma, elakadás, krízis, szociális konfliktus szakszerű ellátása, 
amelyeknek talaján a későbbiekben esetleg pszichiátriai betegség, szociális nehézségek stb. 
alakulnának ki – így jelentése egyfelől az elsődleges megelőzés, másfelől magába foglalja 
a lelki egészségpromóciót, és az önsegítés újszerű polgári öntudatosodásának formáit, az 
alternatív identitáskeresést is (Kézdi, 1999; Bagdy, 1999/a).

A mentálhigiénére vonatkozó paradigmaváltás jellemzőinek áttekintése igazolja, hogy 
„a medicinális modell ’egészség – betegség’ koncepciójával szemben a pozitív mentálhigiéné 
az alapvető egészségről, és az e kontinuumra helyezhető betegségről, mint átmeneti állapotról 
gondolkodik” (Bagdy, 1999/b, 37).

a prevenciós szintek és színterek

A prevenció latin eredetű kifejezés: praevenio= megelőz, elébe megy. Aktív folyamatot 
takar, amely „lehetővé teszi, hogy az egyének és csoportok olyan módon szembesüljenek 
az egészség szempontjából kockázatos helyzetekkel és tényezőkkel, hogy az egészséges 
magatartás és életstílus érvényesüljön” (Kelemen, 2004, 75.).

A hagyományos megelőzési modell (Caplan, é.n.) három prevenciós szintet különít el:
- primer prevenció,
- szekunder prevenció,
- tercier prevenció. 

A primer prevenció célja, hogy egy adott népességen belül mérséklődjék a mentális 
rendellenességek és zavarok új eseteinek előfordulási aránya. Ez az oki megelőzés történhet 
szomatikus, pszichoszociális és szociokulturális szinten. 

Az utóbbi években a primer prevención belül három intézkedési szintet különítünk 
el:

- az általánost, amely a teljes populációra, vagy a populáció egy meghatározott 
csoportjára irányul;

- a szelektív megelőző intézkedést, amely az átlagnál nagyobb kockázatú cso-
portokat vesz célba;

- az indikatívat, amikor a megelőzés olyan személyekre irányul, akik esetében 
halmozódnak a kockázati tényezők (Kelemen, 2004).

A szekunder prevenció célja a korai stádiumban lévő esetek gyors, hatékony megoldása, 
amikor még mozgásban van, vagy nem rögzült az állapot. A másodlagos megelőzés egyik 
elvi lehetősége a „szűrés”. Ilyenkor – Hárdi (1992) szerint – három elkülöníthető csoporttal 
találkozhatunk:

- a korai kezelésre alkalmas pszichés zavarokkal;8
- krízisesetekkel, amelyek aktuális konfliktusok nyomán jelentkezhetnek;
- olyan krónikus esetekkel, amelyek a környezet toleranciája miatt vagy a betegek 

és a család elrejtési, elfedési tendenciái miatt nem kerülnek kezelésre. 
A tercier prevenció célja Caplan (é.n.) szerint a kialakult mentális megbetegedések 

további károsító hatásainak, következményeinek, defektusainak csökkentése, ami tulajdon-
képpen egy széleskörű rehabilitáción alapul. A rehabilitáció magában foglalja azt a 

8 Ez a meghatározás magában rejti a patologizáló gondolkodás veszélyét. (Szász, 1964, 2002)Ez a meghatározás magában rejti a patologizáló gondolkodás veszélyét. (Szász, 1964, 2002)
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törekvést, hogy a felépült betegeket múltbéli nehézségeik a lehető legkevésbé akadályozzák 
a családjukhoz, munkájukhoz való visszatérésben, valamint a közösség társadalmi életébe 
való újbóli bekapcsolódásukban. Ezáltal mérsékelhető a családtól, munkahelytől, társadalmi 
csoporttól való elidegenedés, mégpedig oly módon, hogy a személy a betegség szimptómáinak 
enyhülésével párhuzamosan visszaszerzi régi szakmai ismereteit és társas készségeit, vagy 
újakat sajátít el. Ezt szolgálják például a kórházi kezelés igénybevételét elkerülő intézkedések, 
amelyek a segített személy közvetlen környezetében próbálnak beavatkozni.

pozitív mentálhigiéné – pozitív pszichológia – lelki egészségpromóció - 
egészségtanulás

Az alábbiakban ismertetésre kerülő fogalmak szakmai tartalma igen sok átfedést mutat. 
A nemzetközi és a hazai tudományos diskurzusokban gyakran keveredve, akár egymás 
szinonimáiként jelennek meg, holott megközelítésmódjuk eltér egymástól, még akkor is, 
ha a tevékenységeik által megvalósítani kívánt célok azonosnak tekinthetőek, sok esetben 
teljesen megegyeznek. Problémalátásuk legmarkánsabb különbsége abban ragadható meg, 
hogy a lelki egészség erősítését és javítását eltérő tényezők és szereplők befolyásolásában 
látják, így a pozitív pszichológia az egyéni, a pozitív mentálhigiéné a társadalmi, a lelki egészségpromóció 
leginkább a társas-közösségi aktivitásra és változásokra építi stratégiáját. Fontos megjegyeznünk, 
hogy talán az iskola és az egészségügy, valamint annak mezorendszere – intézményi hálózata, 
multi- és interprofesszionális kapcsolatrendszere, stábja stb. – biztosíthatja mindhárom 
megközelítésmód számára a legmegfelelőbb terepet.

pozitív mentálhigiéné 

A lelki egészség társadalmi feltételrendszerének kidolgozása olyan egészséges identitásmodellt 
felkínáló és létrehozó társadalom képét vetíti elénk, melyben – a személyiséghez hasonlóan – a 
társadalom nem statikus módon működik, hanem egy dinamikus folyamatban törekszik afelé, 
hogy a társadalom tagjai esélyt kaphassanak a lelkileg egészséges élet kibontakoztatásához, 
lehetőséget arra, hogy önmagukért és a társadalomért munkálkodhassanak (Tomcsányi, 
1999).

A pozitív mentálhigiéné vonatkozásában említhetjük példaként a krónikus szervi, 
szomatikus betegek és rokkantak esetét, akik pszichésen nagyon jó állapotban vannak, 
mégis, munkanélkülivé válásuk esetén – s különösen veszélyes ez tartós munkanélkülivé 
váláskor – olyan élethelyzetbe kerülhetnek, amely a mentális rokkantság lehetőségét vetíti 
előre (Buda, 1998).

Kopp Mária a magyarországi mentálhigiénés helyzetképet feltáró, 1999 februárjában 
közölt kutatása rámutat a társadalom különböző rétegeiben megjelenő „szociális problémák” 
és a lelki egészség megbomlásának szignifikáns összefüggéseire (Kopp, 1999). Vizsgálatában 
többek között a munkanélküliséggel, a munkaképesség-csökkenéssel, az alacsony iskolai 
végzettséggel, a gazdasági lemaradással összefüggésben igazolja a lélektani egyensúly fel-
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bomlása valószínűségének növekedését és a depressziós tünetegyüttes9előfordulásának 
gyakoriságát. Fontos azonban megjegyeznünk Buda Béla nyomán (1998), hogy rossz 
körülmények között is lehetséges olyan hatásrendszerbe kerülni, amely a személyiség 
autonómiáját és aktivitását fokozza, önhatékonyságának megtalálását és átélését segíti (self-
efficacy) és ún. empowerment effektust ér el. Az empowerment erővel, hatalommal való 
felruházottságot jelent, annak a képességnek és érzésnek az átélését, hogy életünk, sorsunk 
alakulása felett kontrollal rendelkezünk.

pozitív pszichológia

A pozitív pszichológia célja azoknak a tényezőknek a felkutatása és erősítése, amelyek az 
egyének és közösségek jól-létét (well-being) segítik elő. A pozitív pszichológia tulajdonképpen 
az ember pozitív jellemvonásainak tudománya (Sheldon, King, 2001; Pikó, 2004).

A posztmodern fogyasztói társadalom, fogyasztói kultúra egyik fő kihívása az 
értékrendszerek területén mutatkozik meg. A szerzés mindenekfeletti normája és a 
mértékletesség dichotómiája ez, melynek talán legmeghatározóbb tényezője a kontroll. 
Az egészségi állapot legfontosabb összetevője – egyéni és közösségi szinten egyaránt 
– az életmód és egészségmagatartás. Az életmód az egyén szabad döntésein, akaratán 
túl társadalmi, kulturális kényszerítő körülmények függvénye is. Pikó (2002) vizsgálatai 
kimutatták többek között azt, hogy a felsőbb társadalmi osztályokba tartozók körében 
sokkal több sikert érnek el az egészségfejlesztési programok, mert ők jobban bíznak saját 
belső kontrolljukban, képességeikben és lehetőségeikben.

David Riesman „A magányos tömeg” című munkájában lényeges megállapításokat 
tesz a kontroll természetéről: a modernizációval megerősödött belső kontroll helyébe a 
fogyasztói társadalom által manipulált külső kontroll lép, amely kedvezőtlenül befolyásolja 
az egyéni értékekhez és célokhoz igazított döntéseket (Riesman, 1996; Pikó, 2004).

Az egészségpszichológia az egyéni adaptációs folyamatok természetének feltér-
képezése révén törekszik leírhatóvá tenni a modern élet által létrehozott kihívásokkal való 
sikeresebb megküzdési, alkalmazkodási mechanizmusokat.

lelki egészségpromóció

Tudor (1996) lelki egészségpromóciós megközelítése a lelki egészség védelmét és 
maximalizálását hangsúlyozza, s az alábbi nyolc meghatározó összetevőt jelöli meg:

- megküzdési (coping) képesség;
- feszültségek és stresszek uralásának képessége;
- megfelelő énkép és önazonosság érzés;
- önértékelés;

9 A depressziós tünetegyüttes fogalmát Kopp Mária nyomán (1999) a következő megközelí- A depressziós tünetegyüttes fogalmát Kopp Mária nyomán (1999) a következő megközelí-
tésben használom és értelmezem: olyan negatív érzelmi állapot, amelynek legfontosabb jellemzője a 
tehetetlenség, a kontrollvesztés érzése, a mások iránti érdeklődés csökkenése, a döntésképtelenség, az 
önvádlás, s melyet a jövő reménytelenségének érzete kísér.
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- önfejlesztés, a fejlődés képessége;
- autonómia;
- a változás képessége;
- társas támogatások igénybevételének és a társadalmi mozgalmakban való rész-

vétel képessége.

A 80-as évek közepétől fogva a közegészségügyben a korábbi biomedikális orientációt 
fokozatosan az egészség szociális és környezeti tényezőire történő összpontosítás, 
összességében a (humán)ökológiai nézőpont kezdte felváltani. A szemléleti változás 
igényét találóan fejezte ki a WHO 1986-ban kiadott Ottawai Kartájának jelmondata, mely 
szerint: „az egészség nem célja, hanem erőforrása a mindennapi életnek” (Kelemen, 2004; 
Brettner, 2005). A WHO első hivatalos állásfoglalása (First International Conference on 
Health Promotion, Ottawa, Canada, 17–21 November 1986) az egészségpromócióról a 
következőképpen határozza meg annak tartalmát:

„… az egészségpromóció olyan folyamat, amely képessé teszi az em-bereket, hogy 
fokozzák kontrolljukat egészségük felett, ill. javítsák azt. A teljes testi, lelki és szociális 
jólét állapotának elérése érdekében az egyén vagy csoport képes kell legyen megvalósítani 
célkitűzéseit, kielégíteni szükségleteit és/vagy megváltoztatni környezetét, ill. megküzdeni 
azzal. Az egészségpromóció nem csupán az egészségügy felelőssége, hanem az egészséges 
életmódon át terjed ki a jólétig” (Buda, 1998; 14. old. ).

A lelki egészségpromóciós tevékenységek esetében nem a betegségek megelőzése 
vagy elkerülése a fő cél, hanem az egészség „eladása”, az egészség eszméjének társadalmi 
szintű propagálása. Ezek a programok nagy hangsúlyt helyeznek a megvalósuló projektek 
folyamatos monitorozására, azok hatékonyságának elemzésére, utólagos és teljeskörű 
értékelésére, az evaluációra. Igen meghatározó a társadalmi szintű programok multiplikatív 
hatásmechanizmusa, amely azt a kedvező tendenciát preferálja, amikor a programok 
természetes emberi kapcsolatokra is hatnak, azokban továbbítódnak, felerősödnek (Buda, 
1994, 1998).

Egészségpromóciós törekvések állnak a nemzeti egészségvédelmi programok hát-
terében is, mint például hazánkban a sok vitát10 kiváltott Egészség Évtizedének Johan Béla 
Nemzeti Programja is, amely 2002-ben került meghirdetésre. A program 19 alprogramba 
tematizálja azokat az egészség-megőrzési, egészség- és intézményrendszer-fejlesztés 
témakörébe sorolható feladatokat, amelyeket egyrészt a kedvezőtlen eredményeket hozó 
népegészségügyi vizsgálatok határozottan kijelölnek, másrészt a WHO Közgyűlése néhány 
évvel ezelőtt, 1998-ban deklarált (Csürke, Erdős, 2004).

Az egészségfejlesztési programok sikerességének feltétele a résztvevők motiváltsá-
gában és kontrollérzésében rejlik. „Az egészségfejlesztés egyre inkább életprogrammá válik, 
amely mindenkit magában foglal; időseket és fiatalokat, férfiakat és nőket, egészségeseket és 
betegeket” (Pikó, 2003, 235).

10 Szakmai és később politikai vitákat egyaránt. Tudniillik feltételezhető, hogy a névadó Johan Szakmai és később politikai vitákat egyaránt. Tudniillik feltételezhető, hogy a névadó Johan 
Béla 1944. március végétől 1944. augusztusáig a Sztójay-kormány egészségügyért felelős belügyi ál-
lamtitkáraként részt vett zsidó orvosok deportálásában. A szakmai kérdések, a programok tényleges 
megvalósulásának kérdései ismét háttérbe szorultak (…).
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Egészségtanulás

Kelemen Gábor a LAM 2007. márciusi számában az egészségtudomány területén mér-
földkőnek számító tanulmányt közölt Egészségtanulás és rehabilitáció címmel, melyben kifejti az 
általa bevezetett új terminus, az egészségtanulás fogalmát. E megközelítés az alapvetően szociális 
tanulásra épülő, az egészséget a kapcsolatok, a kommunikáció fejlesztésétől, valamint az 
életmód tanulásától elválaszthatatlannak tekintő koncepción, az egészségpromóción (health 
promotion) alapul. Aaron Antonovsky (1987) szalutogenezis modelljének kutatói kérdésére 
építve azt vizsgálja, miként képes az emberek egy része megküzdeni és egészséges maradni 
az őket érő súlyos stresszhatású események ellenére (Kelemen, 2007). 

A régi egészségnevelés emberképéből szinte hiányzott az önbizalommal, önértékeléssel 
és az önmagával törődés képességével rendelkező személy. Az egészségtanulás az ön- és 
kölcsönös segítséget a szakértői munka egyenrangú alternatívájának tekinti. Az egészségne-
velő látásmód szerint az egészségét kereső ember csak töredékeit ismeri saját állapotának, az 
összefüggések megragadása a szakértő dolga és privilégiuma. Éppen ezért az a leghelyesebb, 
ha egészségében fogyatékos személy felad minden kritikai távolságot a szakértővel 
szemben, aki egyébként sem szereti, ha kételkednek biztos tudásként beállított nézeteiben 
és elképzeléseiben. A szakértő nem látta értelmét annak, hogy az egészségétől elidegenedett 
személy sorstársai segítségével keressen közösséget a hozzá hasonló helyzetekben lévőkkel. 
Ellenkezőleg, magatartásával, hozzáállásával és érvelésével azt példázta, hogy az ő tudása az 
egyedül helyes tudás, az ő gondolatai az egyedül helyes gondolatok. 

Ezekkel a nézetekkel szemben az utóbbi évtizedekben a gyógyító munkában egy új, 
dinamikus egészségfogalom bontakozott ki, amely szemléletében az ember egészségét nem 
adottságként, hanem kölcsönösséget, kritikus gondolkodást igénylő, szociális fejlődési és 
tanulási folyamat által elért és fenntartott képességként határozza meg, amely alapvetően 
különbözik az egyirányú és oktató típusú egészségneveléstől.

Összegzés

A mentálhigiéné territóriumához kapcsolódó különböző diszciplínák mindegyike törekszik a 
saját tudományára jellemző metodikai és teoretikus repertoárral hozzájárulni a lelki egészség 
megőrzését, helyreállítását és emelését megvalósító programokhoz. Az alkalmazott szociális 
tudományok képviselői, így a korszerű szociálpolitikai tervezést és a közvetlen szociális se-
gítségnyújtást végző szakmák egyre mélyebben és teljesebben emelik be az adott döntési és 
beavatkozási folyamatba a lelki egészség védelmét szolgáló tényezőket. A folyamat jellege 
mindemellett reflektív: folyamatos tanulásban, az egészség, a jólét és a jóllét tanulásában 
bontakozik ki.
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LisTening TO And ObseRving WeLfARe sTATes As An 
AnThROpOLOgisT

MICHAEL SELTZER
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Abstract

This article argues for a greater use of  qualitative methods in researching welfare systems.  Tracing some 
of  the main developments of  welfare state research in Scandinavia and looking at the social and historical 
context of  this work, it is suggested that the dominant quantitative thrust of  research has greatly restricted 
our understanding of  the welfare state.  The article concludes by arguing for combining both qualitative and 
quantitative approaches in investigating welfare systems, professional helpers and their clients.

Keywords: welfare state, qualitative methods, anthropological research

Összefoglaló

A tanulmány a szociális ellátó rendszerek kvalitatív szempontú vizsgálatának fontosságára világít rá. A 
skandináv kutatási irányokat áttekintve, a tevékenység társadalmi és történeti kontextusát megismerve 
láthatjuk, hogy a vizsgálatokban kizárólagosságra törő kvantitatív irány a jóléti állam működésének 
megértését korlátozza. A szerző a kvalitatív és a kvantitatív módszerek kombinációja mellett érvel a jóléti 
rendszerek, a hivatásos segítők és klienseik jobb megismerése érdekében.

Kulcsszavak: jóléti állam, kvalitatív módszerek, antropológiai kutatás

All of  us wishing to learn more about this complex creature that for lack of  a better name 
can be called the welfare state are like the vision impaired investigators of  the elephant in 
the ancient Indian/Chinese parable.  In the world of  fables, however, endings are often 
happy ones. Thus, all the blind researchers - though initially bickering about their respective 
findings – agreed in the end to cooperate and in so doing, they began to learn more about 

11 This article draws on lecture given to conference - Investigating welfare from an athropo-This article draws on lecture given to conference - Investigating welfare from an athropo-
logical perspective, University of  Aarhus, Aarhus, Denmark, 18 November 2005.

18 ELMÉLETI, TöRTÉNETI TANULMÁNYOK



the creature none of  them had ever seen. 

In the world of  welfare state research, however, even though all of  us suffer from 
similar handicaps, the methodological claims of  some investigators long have monopolized 
the field. Rather than fostering the kinds of  cooperation allowing all to “see”, their territorial 
“truth” claims for decades have limited rather than increased our knowledge of  the structures 
and workings of  welfare systems. Though my concern here is with showing the benefits to 
be gained by using research methods long denigrated, neglected and silenced, I wish to 
begin by providing a politically and historically informed account of  how a particular set of  
quantitative, rather than qualitative, methods came to dominate the field of  welfare research 
in Norway – and, I strongly, suspect elsewhere in Scandinavia and Western Europe. 

Following this, I wish to make a case for going back to the basics of  anthropological 
and sociological research.  In so doing, it is my aim to suggest that traditional methods 
of  participant observational research possess greater potentials than quantitative methods 
for capturing the flows, contradictions and conflicts involved in the everyday operations 
of  welfare systems and interactions between professional helpers and their clients.  And 
finally, after briefly discussing several key issues involved in studying these arenas from this 
perspective, I wish to conclude by touching upon two areas.  The first involves a set of  
generalizations about the welfare state yielded by participating in, observing and listening to 
what goes on in many of  its arenas.  The second and final area suggests how inferences can 
be made about larger cultural systems and social structures in society at large drawing upon 
what can be seen and heard in welfare settings.  

When I first began investigating welfare systems in Norway three decades ago, 
proposing to study welfare systems with any methods other than a narrowly defined set 
of  quantitative techniques was quite simply an act of  heresy.  As one researcher succinctly 
and honestly put it, the ruling methodological ethos in Norway as formulated in English was: 
“If  you can’t count it, it doesn’t count”(Grønmo, 1982, 94).   Then - and now I am sorry 
to say - the mainstream formula for gaining what passes as knowledge of  the welfare state 
involves selecting samples, designing and administering questionnaires to these samples and 
then running the collected data through various mills of  statistical tests.  The end products 
of  these operations are then presented in a grand parade of  reports, articles, white papers, 
and books as the reality of  the welfare state: a vast mosaic of  statistically correlated “facts” 
torn from their social, political and historical contexts. 

If, for example, one examines the rather extensive literature on those living beneath 
the poverty line in Scandinavia, one finds table after table showing how little money the 
poor possess, how few belongings they own, and how many benefits of  consumer society 
are denied them.  Statistics describe in minute detail how little space they inhabit, the poor 
quality of  the air they breathe, the food they eat and the poor architectonic and budgetary 
qualities of  the schools for their children. Yet, despite the wealth of  these numerical data, 
I know of  no study describing in grim and living detail the worlds of  pain experienced on 
a day-to-day basis by the poor.  I am sorry to say that there exist today no Scandinavian 
equivalents of  Bourdieu’s The Weight of  the World (1999) or Liebow’s Tally’s Corner: A Study 
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of  Negro Streetcorner Men (1967). 12

Perhaps the saddest thing about this and other deficiencies in our knowledge about 
those groups who by rights ought to be the prime beneficiaries of  welfare state programs 
is the fact that those providing these and other mountains of  data can never be faulted 
for failing to satisfy the requirements of  validity and reliability demanded by the ideal of  
what research methodology ought to be.  On first inspection, there appear to be a number 
of  factors accounting for the longstanding dominance of  quantitative methods in welfare 
state research.  One obvious reason is that numerical truth claims are often perceived as 
being more precise and objective than other claims.  For politicians, welfare bureaucrats 
and others involved in policy-making bodies, quantitative methods provide what appear 
to be exact measurements of  the size and scope of  social problems.   With respect to 
policy formation and change, quantitative methods appear to furnish relatively fast and 
cheap answers to questions about living standards, life problems and the operations of  
welfare state agencies.  Yet, the question arises, are there other factors unrelated to issues of  
economy, quantification, ease of  coding of  data, and the like accounting for the dominance 
of  quantitative approaches to investigations of  the welfare state?  

One explanation, I believe, involves political and historical processes having very 
little to do with the usual methodological questions of  validity, reliability, analysis and so 
on.   In exploring these processes, one starting point is found in a famous critique of  
quantitative methods.  In my reading of  the bulk of  the research literature produced about 
the Norwegian welfare state, its clients and its professionals, I am constantly reminded of  
Herbert Blumer’s devastating attack levelled against Samuel Stouffer’s four-volume work 
about American soldiers in WWII (see, for example, Blumer 1951). These volumes entitled 
The American Soldier were based on a survey of  a half  million soldiers carried out by a legion 
of  researchers under Stouffer’s direction.  Their findings were presented as a thoroughgoing 
assessment of  the mental and emotional lives of  those serving in the US armed forces 
from 1941 to 1945. But, to paraphrase Blumer, who himself  had been a soldier during 
WWII, though these four volumes were a masterpiece of  quantitative methodology, they 
unfortunately told us nothing about the American soldier (Smith, 2004).  

This, however, was not a view shared by Paul Lazarsfeld, who was so enamoured 
Stouffer’s work that he and Robert Merton co-edited a text devoted to extolling its research 
methods (Merton, Lazarsfeld, 1950).  Lazarsfeld demands particular attention here because 
he came to exert tremendous influence on the development of  welfare state research in 
Norway, Sweden and elsewhere in Western Europe in the decades following WWII.  As 
part of  the intellectual colonization of  Western Europe by the United States during this 
period, he came to Norway where he was not merely a visiting professor on the periphery 
of  departmental affairs.  According to a recent memoir by Professor Thomas Mathiesen, 
Lazarsfeld was much involved in the process of  finding a chair for the new department of  
sociology at the University of  Oslo.  Mathiesen, who earlier had studied sociology in the US, 
further recalls this period by noting: 

…I had found an intellectually extremely inspiring sociology in the US. It 

12 In 1995, Tally’s Corner was the most read ethnographic monograph in the history of  an-
thropology.  At that time, it had sold more than 700,000 copies (Massing, 1995, 34). 
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certainly existed. However, I don’t think we got the best part of  it when 
it conquered Europe and Norway. Looking back we can see what it was: 
a part of  an American cultural conquest of  post-war Europe (Mathiesen, 
2005). 

As part of  his work as a methodological missionary to the natives of  the emerging 
social science faculties in Oslo, Lazarsfeld authored a treatise for Norwegian students 
entitled “What is Sociology “ (1948).  I strongly suspect many of  older – and younger 
– social scientists have been inspired in their careers as I have been by C. Wright Mills’ The 
Sociological Imagination (1959). But I doubt that many are aware that this book was Mills’ 
direct rebuttal of  Lazarfeld’s sermon-like pronouncements made to the Norwegians about 
the nature of  sociology and social scientific research.  Lazarsfeld’s main commandment was 
that there was only one god – and its name was quantitative survey research.  This mode of  
investigation, he proclaimed, represented the one true way toward understanding society.  
His vision of  social science was one framing it as a collection of  “facts” and statistically 
validated correlations about society.   

In The Sociological Imagination, Mills took these pronouncements and demonstrated 
how the detached and free-floating “facts” yielded by the narrow approach of  Lazarsfeld 
and his disciples erased wider social and historical contexts.  Moreover, Mills pointed out: 

…It is usual to say that what they produce is true if  unimportant. I do 
not agree with this; more and more I wonder how true it is…If  you 
have seriously studied, for a year or two, some thousand of  hour-long 
interviews, carefully coded and punched, you will have begun to see how 
very malleable the realm of  ‘fact’ may really be (1959, 85). 

In arguing against what he called the “abstracted empiricism” of  these methods, 
Mills envisaged instead a social science employing a diversity of  methods, some qualitative 
and some quantitative, for exploring the interrelationships between “the personal troubles 
of  milieu” and “the public issues of  social structure” (Mills, 1959,14).  This approach, Mills 
maintained, provided researchers with 

 …the capacity to shift from one perspective to another – from the political to the 
psychological; from examination of  a single family to comparative assessments of  the 
national budgets of  the world; from the theological school to the military establishment; 
from considerations of  an oil industry to studies of  contemporary poetry.  It is the capacity 
to range from the most impersonal and remote transformations to the most intimate features 
of  the human self  – and to see the relations between the two (1959, 13-14). 

For Mills, this kind of  flexible research strategy represented an alternative to rigidity, 
narrowness and shallowness of  Lazarsfeldian social science: a discipline whose practitioners 
trapped themselves in what Mills called “the grip of  methodological inhibition” where they 
would “refuse to say anything about modern society unless it had been through the fine 
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little mill of  the Statistical Ritual”(Mills, 1959, 85; Converse, Schuman, 1974). In retrospect, 
however, it is clear that Lazarfeld’s model for conducting research won the battle and came to 
determine for decades how welfare systems were to be studied in Norway and elsewhere.   

Though Mills lost that particular fight, today it seems that he and those inspired 
by his writings are in the process of  winning the war.  A number of  commentators have 
suggested, for example, that the field of  cultural studies with its focus on history, biography 
and linkages between micro-level troubles and macro-level structures developed in the UK 
in the immense vacuum left by a narrowly defined sociology in the stranglehold of  British 
abstracted empiricists (see, for example, Aronowitz 2000; Langman 2000).  Writing a decade 
ago, I provided a numerical measure of  the narrowness and pettiness of  an American social 
science dominated by practitioners focusing on statistical correlations of  ”facts” torn from 
contexts (Seltzer 1995).   In the period from 1936 to 1982 – one witnessing the near collapse 
of  capitalism, massive unemployment, waves of  strikes, the rise of  fascism, World War II, 
the Cold War, civil rights movements, challenges to patriarchal hegemony, the Viet Nam war 
and global anti-imperialist protests, only 5.1 percent of  articles in the American Sociological 
Review - the official journal of  the American Sociological Association – dealt with these 
developments. During these five decades of  turmoil and wide sweeping social change, the 
single topic receiving most attention in the journal was the decidedly non-controversial 
issue of  mate selection (Wilner, 1985).  Similarly, political behaviour – typically defined 
by Lazarsfeld and other abstracted empiricists as that which happens in the voting booth 
- received massive attention by American political scientists in the period 1959 to 1969.  
Yet, during this ten-year period, only one of  the 924 articles published in the three leading 
journals of  American political science dealt with Viet Nam (Ricci, 1984, 197).

In reviewing the contours of  the literature on the welfare state in Scandinavia 
– the region I know best, it is obvious that abstracted empiricism and statistical rituals 
dominated research for decades.  This owed in no small part to another form of  American 
imperialism where bright young students from the colonies were brought to the motherland 
for advanced training before sent back as it were to become a social scientific compradors 
in their home countries. A generation of  Norwegian and Swedish sociologists (for example, 
Zetterberg) received their polishing at Lazarsfeld’s Bureau of  Applied Social Research at 
Columbia.  This same university, it has to be said to its discredit, never allowed Mills teach 
graduate students, even at the height of  his reputation (Becker, 1994).  It seems that Mills’ 
ideas – particularly his vision for a critical social science focused on the interplay between 
personal troubles and public issues of  social structure – were adjudged by the powers that 
be as too dangerous for future social scientists.  

As one who spoke to power, Mills was and continues to be dangerous.  Though 40 
years old, his The Power Elite (1956) easily serves as an up-to-date guidebook for understanding 
the nexus between corporate capitalism, militarism and political power in the US we are 
today witnessing in the age of  Rumsfeld, Halliburton, and countless interventions of  the 
US military around the world.  The rage voiced by Cubans towards US foreign policy 
recorded four decades ago in Mills’ Listen Yankee (1960) resound thunderously today in the 
Middle and Far East, Latin America and elsewhere.  Likewise his picture of  a progressively 
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proletarised and alienated middle class in White Collar (1951) is a prophetic one in today’s 
era of  outsourcing, downsizing and other aspects of  what the Mills-inspired sociologist 
Katherine Newman has perceptively described as the withering of  the American Dream 
(1993).  

In quarantining Mills and others such as Robert Lynd, Lazarsfeld and his disciples 
– in the US and Western Europe as well – were then freer to make abstracted empiricism 
synonymous with research.  In this way it was rendered safe.  As Lauren Langman recently put 
it, a social science not infected by Mills was thus able to develop and reign - one which:

…ignored questions of  classes, power, inequality, alienation, conflict, 
change and most of  all, the life experiences of  actual people-especially 
poor and/or marginal people. At the same time, mini-empires of  grant 
funded research, led by „managers of  the mind”, well trained in „scientific 
methods” of  sampling and analysis, moved sociological research from its 
original concerns to an obsessive gathering of  isolated, de-contextualized 
factoids (2000).

Aided by the Marshall Plan and other forms of  American intellectual colonization 
of  Europe, this describes the general contours of  what I encountered upon coming to 
Norway 30 years ago.  Sociology then was understood to be the science of  data collection 
guided by the spurious „objectivity” of  abstracted empiricism while social anthropology 
was understood as the science of  exotic peoples. And much of  this kind of  thinking still 
stands in the way of  researchers wishing to carry out participant observational studies of  
welfare state agencies.

One reason I have devoted so much time to this description is to underscore that 
investigations of  the welfare state do not occur in a “value free” vacuum free from historical 
and political influences. In planning, proposing and gaining funding for investigations of  
the structure and dynamics of  welfare state, the first rule is to be aware of  the resistance 
to be encountered – especially among those institutions and individuals whose careers 
and funding are bound up with allegiance to particular methods and theoretical models 
threatened by proposed research.  

One consequence of  this in Norway – and I strongly suspect elsewhere in Scandinavia 
and Western Europe – is that I know of  only a handful of  studies privileging qualitative 
methods of  data collection.  As a hard and fast rule, funding invariably goes to proposed 
studies of  welfare systems presenting quantitative research designs.  If  qualitative methods 
are at all mentioned, they are invariably presented as an adjunct to the quantitative thrust of  
the research project.  Thus when seeking funding in the early 1990s to conduct observations 
of  encounters between debt defaulters and financial counsellors at three social work agencies, 
it was necessary to package this in a proposal to conduct a nationwide questionnaire based  
survey of  512 social agencies in Norway (Seltzer, 2003; Seltzer et al. 1995).  

Though some observers (e.g., Denzin 2002; Denzin and Lincoln 2000) claim that 
qualitative methods now compete on equal footing with quantitative ones in social welfare 
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research, there is little evidence this development has taken place in Scandinavia.  Given these 
kinds of  obstacles confronting qualitative researchers, a rational question would be: What is 
to be gained by approaching the welfare state from the standpoint of  a participant observer? 
One answer to this question is contained in the supplement.  All the writings presented 
there share a perspective best summed up, I feel, in Erving Goffman’s methodological credo 
introducing Asylums:

It was then and still is my belief  that any group of  persons – prisoners, 
primitives, pilots, or patients – develop a life of  their own that becomes 
meaningful, reasonable, and normal once you get close to it, and that a 
good way to learn about any of  these worlds is to submit oneself  in the 
company of  the members to the daily round of  petty contingencies to 
which they are subject (1961, x)

 There is considerable variation in the degree to which observing and participating 
investigators “get close to” those involved in the many arenas of  the welfare states.  In 
doing field work with recovering substance abusers in Hungary, I once again experienced 
that complete participation in the lives of  those one works with exerts a high price in 
carrying out the work required of  ethnographic description.  At the same time, the role 
of  complete observer behind the one-mirror of  a family therapy clinic severely limits the 
degree of  closeness an investigator may experience in relation to those being studied. 

Yet despite these hindrances and practical problems of  fieldwork, there is considerable 
evidence that participant observational approaches to welfare services, their professional 
helpers and their clients work to thaw the frozen portraits of  the welfare state dominating 
the literature.  Responses to questionnaires, no matter how well designed, provide knowledge 
about extremely narrow and tiny slices of  welfare state operations –frozen in time and 
space. Similarly, structured interviews with professional helpers and those seeking help 
from welfare agencies though providing valuable insights tend to lock these actors in frozen 
postures.  As a result the welfare state appears all too often in the literature as a static thing 
having well-defined structures, functions and measurable effects.  However, this locked 
and sharp edged picture begins to dissolve once investigators “get close to”, listen to and 
observe what goes on in the many arenas sorting under the rubric The Welfare State. 

Through participation in and observation of  welfare systems, investigators are 
provided with a kind of  upfront immersion capturing many of  the flows, dynamics and 
crosscurrents of  welfare state operations.  These approaches provides as well tightly 
focused perspectives enabling researchers to trace the links between the personal troubles 
and issues in clients’ lives and problems of  social structure in society at large.  These ways of  
approaching welfare arenas and carrying out research yield I believe a number of  important 
insights.  But this kinds of  findings often stand at odds with what many quantitatively 
oriented research projects have to say about the welfare state in Norway and – as far as I 
have been able to see – in other parts of  Western Europe as well.  

Central among the insights yielded by qualitative research is one first formulated 
decades ago by Herbert Tingsten, editor of  Dagens Nyheter, Sweden’s highly respected 
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newspaper.  Tingsten, a perennial gadfly on the radical left of  Swedish social democracy, 
constantly reminded his readers that the greatest enemies of  the welfare state are those 
who proclaim the welfare state has been achieved.  Tingsten’s view of  the welfare state 
as a something developing rather than developed is very much a part of  the perspective 
qualitative research provides about the many arenas where clients meet welfare professionals.  
By participating in and observing these encounters it is extremely difficult not to see that the 
welfare state is unfinished, lacking closure and constantly coming into being.

By not conceiving of  the welfare state as a finished entity, but rather as a gigantic 
mosaic of  different processes, this then requires developing ways of  approaching and 
grasping its fluid and ever-shifting dynamics.  The notion of  process as the core feature 
of  welfare states demands abandonment of  viewing them as static entities.  Instead, it 
requires moving the focus of  research away from traditional framings of  welfare agencies 
as black boxes with human inputs and outputs having definite structures and functions.  In 
its place, the focus of  research needs to be one capable of  grasping processes of  evolution 
and involution, progress and stagnation, actions and reactions, happenings and unfolding 
relations.  

It is relevant in this regard to return to a basic and now classic declaration made 40 
years ago by the historian and theorist Edward P. Thompson in his groundbreaking epos 
The Making of  the English Working Class (1968).  Though he was specifically writing about 
how the class can best be mentally grasped, Thompson’s voice resonates with what I have 
been trying to say thus far about mainstream welfare state research. He begins by describing 
for us those

Sociologists who have stopped the time-machine and, with a great deal of  conceptual 
huffing and puffing, have gone down to the engine-room to look, tell us nowhere at all 
have they been able to locate and classify a class.  They can only find a multitude of  people 
with different occupations, incomes, status hierarchies, and the rest.  Of  course they are 
right, since class is not this or that part of  the machine, but the way the machine works once 
it is set in motion – not this and that interest but the friction of  interests – the movement 
itself, the heat, the thundering noise.  Class is a social and cultural formation (often finding 
institutional express) which cannot be defined abstractly, or in isolation, but only in terms 
of  relationship with other classes; and, ultimately, the definition can only be made in the 
medium of  time – that is, action and reaction, change and conflict (1965,357).

 There is perhaps no better time to present my next insight with Thompson’s words 
fresh in our minds.  Here I wish to supplement the picture I have thus far sketched out of  
unfinished and unfolding processes with a key fact – indeed perhaps the key fact – about 
what welfare state systems.  Contrary to the origin myths most of  us have been taught, 
there are no fathers or mothers of  the welfare state.  Bismarck is not the welfare state’s 
inventor nor is Beveridge.  There is no individual responsible for the welfare state, only 
classes.  In its origins and everyday workings, the welfare state remains a product of  struggle 
between labour and capital.  The past century’s improvements in child welfare, health care, 
unemployment benefits, work safety, old age pensions and other developments marking the 
history of  social and health welfare in Western Europe and elsewhere – all have been forged 
in the heat and fury of  continual struggle between forces of  progress on the one side and 
forces of  reaction on the other.  
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Nowhere in this history do we find the slightest bit of  evidence that ruling classes 
have in their benevolence bestowed as gifts to working classes systems of  occupational 
safety, health care, pensions and the like.  On the contrary, history reveals an unending string 
of  battles and skirmishes between those classes and class fractions dominating capitalist 
societies and those fractions and classes resisting this domination. The history of  the 
development of  health and social welfare systems in Scandinavia and elsewhere are part and 
parcel of  the same history of  the working classes Thompson so vividly describes.  In their 
own histories the welfare systems of  all countries mirror the same dynamics: the making of  
each and every system is one punctuated throughout by conflicts, advances and retreats by 
classes locked in never-ending combat.

Extending the perspective derived from this principle still further then provides a 
workable framing of  the multitudes of  contradictions we observe and often experience 
firsthand in the everyday operations of  welfare agencies.  If  the origins and development of  
what is understood as the welfare state is the product of  conflict between forces of  progress 
and forces of  reaction, it then is not surprising that these struggles are reproduced at the 
micro-level in the day-to-day operations and face-to-face interactions of  those spaces where 
health and social welfare professionals meet their clients.  Seen in this way, the welfare state 
becomes transformed into something much more complex than a single arena of  struggle.  
It becomes instead a massive conglomerate of  many arenas where these forces impact upon 
one another in a multitude of  ways.  

Though it is doubtful whether participant observational research will ever be able 
to capture the many struggles, contradictions and blooming, buzzing confusion existing in 
welfare state agencies, it seems even less likely that the dynamics of  these phenomena can 
be grasped by using the questionnaires and structured interviews traditionally employed 
by quantitatively oriented investigators.  Their methods all too often freeze and stabilize 
in static moulds what are dynamic processes of  flow, conflict and change. Though I could 
conclude with a cataloguing of  some of  the insights into these processes that participant 
observational methods can yield, I have chosen for the sake of  brevity to touch on only 
one.  

This returns to Mills’ basic idea about developing a perspective, an imagination, 
for capturing the nexus between troubles experienced by individuals and the larger social 
systems in which they are embedded.  If  one is present as participant in and observer of  
encounters between the professional helpers of  the welfare state and those seeking help, 
one is a witness to many forms of  what can be understood as troubles talking.   In studying 
family therapy clinics and therapeutic communities as a participant observer, one hears 
cultural systems and structural problems “speaking themselves” in the stories told by clients.   
Though the research focus of  participant observational field work in welfare agencies is 
confined to micro-arenas, one can follow Mills’ lead and use the narratives heard to trace the 
connections between personal troubles and larger issues involving social and cultural change 
(See, for example, the seminal work on cultures speaking themselves in narratives, Rosenwald 
& Ochberg 1992).  As suggested in the findings from the clinical research, individuals and 
families appear to arrive at this and other agencies when traditional ways of  coping no 
longer help them navigate and negotiate their ways through rapidly changing socio-cultural 
contexts (Seltzer et al 2001; Seltzer and Seltzer 2004, 1988, 1983).  In their stories, we hear 
the failures of  cultural strategies as well as the impact of  problems generated by larger social 
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forces involving gender discrimination, poverty, economic downturns and other forms of  
structural violence. In a somewhat similar way, the troubles talking of  recovering addicts in 
group therapeutic settings can provide important leads for understanding the lethal culture 
shared by drug users.  

In these and other instances of  researching the welfare state by listening to what 
is said in naturally occurring conversations – rather than responses to questionnaires or 
interviews situations – the contours of  issues in the public arena needed to be addressed 
by welfare policies appear in much more detailed form.  The troubles talking of  couples 
in marital distress, debtors defaulting their financial obligations, unemployed women and 
men seeking social assistance, the poor, parents and children encountering child welfare 
interventions, the disabled and many more all give voice to socio-cultural systems in distress 
as well as the failures of  institutional arrangements established by welfare policy makers to 
deal with these and related problems.  

While the current fashion for evidence based research dovetails neatly with the 
mainstream approach to measuring inputs and outputs in social policy research, ethnographic 
approaches involving observations of  and listening to helpers and clients may provide much 
more accurate indicators of  why some policies fail and others succeed.  These advantages 
notwithstanding, those who wish to conduct ethnographic work of  the types mentioned 
here in welfare arenas face an uphill battle.  Though qualitative research is gaining ground – 
as evidenced by a number of  excellent ethnographic investigations of  social work practices 
in recent years (De Montigny, 1995; Floersch 1998; Pithouse 1987; White 1997) – the past 
of  an dominant and exclusionary quantitative methodology in welfare state research still 
weighs like a nightmare on those today attempting to follow in the tradition of  participant 
observational fieldwork.   
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A szOciáLpOLiTikA fOgALMA A MAgyAR szOciáLpOLiTikA 
KlaSSZiKuSaiNaK műveiBeN

MOLNÁR MARGIT

Abstract

The author, based on the works of  major figures in the history of  social policy discusses main trends in 
social professions in Hungary until World War II. As a consequence of  the current analysis it can be stated 
that different approaches highlighting various elements of  the conflicting needs of  the individual and the 
community may find a common basis in the theory of  social justice and moral values. Theorist before World 
War II continued a dialogue on various perspectives in social policy. This dialogic approach might serve as a 
lesson for today’s professionals. 

Keywords: definition of  social policy, system of  institutions, government interest, state intervention 
(redistribution), national development, sectors of  the policies, social problem

Összefoglaló

A szerző tanulmányában a magyar szociálpolitika két világháború közötti történetének főbb elméleti 
szerzőit vonultatja fel. Műveikből a szociálpolitika különböző aspektusú fogalom-meghatározásait idézi 
abból a célból, hogy párhuzamot lehessen vonni a mai meghatározási kísérletekkel, valamint folyamatosságot 
lehessen felfedezni azon a közös alapon, amit a jogszerűség, szakszerűség és a morális értékmérő jelent.

Kulcsszavak: a szociálpolitika fogalmai, intézményrendszer, kormányzati érdek, állami beavatkozás, 
nemzet-fejlesztés, ágazati politikák összessége, szociális kérdés

Nagy elődeink iránti tisztelgés vezeti a tollamat, amidőn a szociálpolitika fogalmáról elmélkedő 
műveiket elevenítem föl, mielőtt – hozzájuk méltatlan módon – a feledés homályába 
merülnének. A szociálpolitika történetének kutatása nyomán arra a következtetésre jutottam, 
hogy a szociálpolitika társadalmi gyakorlatként – a gyengébbek segítése erkölcsi parancsaként 
– benne van már az állammá szerveződött társadalmak korában is. Az antikvitásban a görögök 
évszázadok alatt megteremtették azt az intézményrendszert, amely – bár nyilvánvalóan 
lényeges tartalmi módosulásokon ment keresztül – de a mai napig előttünk áll. A római 
magánjog is elkápráztathat bennünket olyan rendelkezésekkel, amelyek például a tapasztalatlan 
fiatal felnőttet a jogügyletei során éppúgy védték, mint a mezőgazdasági munkát végzőt az 
eladósodás ellen.13  Az elnevezés maga csak a XIX. század alkotása. (Kovrig, 1936, 3) E 
századtól kerül ugyanis a tudományos érdeklődés homlokterébe a szociálpolitika lényeges 
elemeinek, céljának, feladatainak, eszközeinek és intézményrendszerének vizsgálata. A két 
világháború között azután Magyarországon is jogász, közgazdász, szociológus professzorok 
által tudományos művek és értekezések születtek, tudományos konferenciák zajlottak egy 
új szociálpolitika megteremtéséről. Már az eredeti professzió is jelzi, hogy ki-ki melyik 
13 ld. erről bővebben: Molnár (1997) ld. erről bővebben: Molnár (1997)
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oldalát domborította ki a szociálpolitikának, mely funkcióját érezte hangsúlyosabbnak, hogy 
azután a lényegét ebben ragadja meg.  Egy jogászt annak a sajátos jogágnak a működése 
izgat, amely az általános emberi jogok és a szűkebben értelmezett szociális jogok együttes 
érvényesüléseként a szociálpolitika tételes jogi alapját – ma azt mondanánk, a jóléti állam 
jóléti jogát – képezik. Értelemszerűen a közgazdász vizsgálódásának középpontjában az 
adott társadalom gazdasági teljesítőképessége, a javak elosztása és újraelosztása szerepel a 
szociálpolitika egyik fontos fogalmi eleme, a redisztribúció szempontjából. Ismét mások a 
hatalom oldaláról közelítve az erkölcsi kérdéseket feszegetik, az ideológiai mögöttest vélik 
meghatározónak. A magyar szakirodalom gazdag tárházából erre is, arra is találunk példákat, 
terjedelmi korlátok miatt azonban természetesen csak szemelgethetünk.

a szociálpolitika, mint történelmileg kialakult intézményrendszer

Az a mai napig uralkodó álláspont, hogy a szociálpolitikának csak fogalom-meghatározási 
kísérletei vannak,14a magyar szakirodalomban először a pécsi jogász professzor Somogyi 
Ferenc egyik értekezésében jelenik meg.15 Ebben a következőképpen elmélkedik. „A 
szociálpolitika lényegét egy mondattal meghatározni, vagy értelmét körülírni nem lehet, mert 
legjellemzőbb tulajdonsága éppen sokoldalúsága, átfogó volta. Lényege, hogy a társadalmi 
kérdések gyökeres megoldását, a mutatkozó bajok megelőző, tervszerű, tehát intézményes 
orvoslását követeli, ezért – bár mindig hajlamos arra, hogy erkölcsi szempontokat 
érvényesítsen – tulajdonképpen törvényes intézkedésekkel az állam polgárainak erkölcsi 
igényét azok tényleges jogigényével törekszik felcserélni. Legegyetemesebb feladata tehát a 
társadalom szerkezetének, életének és fejlődésének tervszerű irányítása, ezáltal a közösségi 
összetartozás egyre tökéletesebb kifejlesztése és fokozatos megerősítése. Magától értetődő, 
hogy a szociálpolitika helyesen értelmezve csakis osztályközi magatartás, osztályokon 
felülálló törekvés lehet. Ilyen értelemben társadalompolitikáról csak a legújabb időkben, 
a XIX. század elejétől fogva beszélhetünk. De mivel tágabb értelemben szociálpolitikának 
mondjuk az állam szociális vonatkozású jogszabályalkotására vonatkozó törekvéseit is, 
amelyek végeredményben a gyengébbek támogatásában nyilvánulnak meg, történetének 
vizsgálatát mégis a legrégibb korban kezdhetjük, mert minden időben találkozunk olyan 
jelenségekkel, amelyek a társadalom természetes életének súlyosabb, vagy enyhébb 
betegségeiként, kóros tüneteiként foghatók fel, s amelyeknek – mint az emberi boldogulás 
akadályainak – megszüntetésére nem elég az emberi lélek másvilági boldogságát előkészítő 
egyház valláserkölcsi parancsszava. Nem elég a közvetlenül érdekelt emberi együttélés, 
a társadalom önsegélye, hanem az állam kényszerítő beavatkozása is elkerülhetetlen. A 
szociálpolitika ezek szerint már nem csupán a gazdaságpolitika egyik ága, nemcsak az az 
egyetemes szempont, amelynek az egész gazdasági és nemzetpolitikát céltudatosan át kell 
hatnia, hanem ennél sokkal több, nevezetesen olyan állapot elérése, amelyben mindenki érzi, 
hogy a nemzeti közösség tagja, s ebben a minőségében nemcsak ő van a közösségért, hanem 
a közösség is gondoskodik róla.”(Somogyi, 1943, 15)

Ebben a közelítésben több mai „európai” gondolat is benne van. Somogyi tágabban 
értelmezett szociálpolitika fogalmat használ. A szociálpolitika alanyainak körében az alakítók 

14 ld. erről bővebben: Ferge (1991), Zombori (1997) ld. erről bővebben: Ferge (1991), Zombori (1997)
15 ld. erről bővebben: Somogyi (1943) ld. erről bővebben: Somogyi (1943)
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sorába beleérti az egyházat a valláserkölcsi parancsszavával, beleérti a társadalom önsegélyét, 
vagyis azokat a „közületeket”, egyesületeket, alapítványokat, amelyek a két világháború 
közötti Magyarországon szép számmal voltak jelen. Ugyanakkor belátja, hogy mindezek 
együtt sem elegendők, szükség van az állami beavatkozásra is. Az állam, mint kényszerítő 
erő az állam jogalkotó tevékenységében is szerepel, s ha már a jogalkotó tevékenységében 
benne van a szociális elem, kezdeteit törvényszerűen ekkortól számíthatjuk. Tágan értelmezi 
a fogalmat azért is, hiszen egyértelműen rögzíti, hogy a szociálpolitika nem tekinthető 
a gazdaságpolitika egyik ágának, mert célját tekintve az egész közösségre kihat. Ma úgy 
mondjuk, a társadalom minden tagjára kiterjed, s éppen ezért a társadalmi kohéziót erősíti. 
Somogyi ez utóbbit „közösségi összetartozásnak” mondja, amit fokozatosan fejleszteni, 
megerősíteni kell, s amit tervezéssel, szervezéssel, irányítással lehet elérni, ez a szociálpolitika 
legegyetemesebb feladata. Ezt a közösségi összetartozást ma a szociálpolitika egyik értékének, 
a szolidaritásnak nevezzük. A prevenció gondolata nála a szociálpolitika lényegéhez 
tartozik, és nem csak mint technika jelenik meg, hanem mint a társadalmi kérdések gyökeres 
megoldása. Azt is kimondja, hogy a szociálpolitika, mint erkölcsi igény van bennünk, s 
ennyiben a szociálpolitika szükségképpen értékek hordozója is. Az állam feladata ennek az 
erkölcsi igénynek tényleges jogigénnyel való felcserélése. Ez azt jelenti, hogy nem minden 
ember életében elegendők az erkölcsi szabályok, szükség van a jog kényszerítő erejére is. 
Az állam jogalkotó tevékenysége azonban nem nélkülözheti az erkölcsöt. A cselekedetek 
elbírálásánál szóba sem jöhet olyan vélemény, hogy valami jogszerű, azaz a törvény írott 
szövegének megfelelő, de lehet, hogy nem erkölcsös! Csak olyan jogszabály és jogrendszer 
szolgál a közösség megelégedésére, csak akkor fogják azt követni, ha a morálon alapul.16 
összegezve, Somogyinál mai szóhasználattal élve egy strukturális-dinamikus megközelítési 
mód rajzolódik ki. 

A szociálpolitika eredetének, korai vizsgálódásának vonulatával Somogyi nézetéhez 
csatlakozik Czettler Jenő17, aki a korszak meghatározó agrár szociálpolitikusa. ő a 
mezőgazdaságra vonatkoztatva vizsgálta a szociális kérdést az ókorban és a középkorban is, 
miközben természetesen figyelmét a hazai agrárkérdésekre összpontosította.

Ellentétes nézetet vallott Matheovits Ferenc pécsi jogász professzor, aki a szociálpolitika 
történeti kezdeteit a munkásosztály megjelenéséhez és harcaihoz kötötte, mégpedig angliai 
történésekhez, és a XIX. század elejéhez. Heller Farkas pedig úgy véli, hogy „a rabszolgakorszak 
nem ismer szociálpolitikát. A szociálpolitika csak a nemzeti eszme elmélyítésével, a közélet 
összes tagjainak emberi színvonalra emelésével születik meg.” (Heller, 1920. IV.)

Esztergár Lajos, a szintén pécsi jogászprofesszor és – ahogy ő nevezte a szociális munkát 
– gyakorlati szociálpolitikus, egy ideig Pécs polgármestere szociálpolitika fogalma talán 
inkább a pragmatikus, illetve a funkcionalista megközelítési módhoz tartozik. Alapvetően 
abból indult ki, hogy milyen feladatai vannak a szociálpolitikának az egyes ember életében, 
és ehhez milyen intézményrendszer adott, illetve miként kellene azt kibővíteni, átalakítani. 

„A szociálpolitika ma a közigazgatásnak a része, ahol a könnyek, keserűségek, 
szenvedés és kétségbeesés adnak egymásnak találkozót. Nem elég itt a jó közigazgatás, 
azon messzemenően pszichológusnak, filantrópnak, szociálpolitikusnak és közgazdásznak 
kell lennie annak a városi vezetőségnek, amely ebben a probléma-együttesben, amelynek 
mikénti megnyilvánulásától függ a város békéje, nyugalma, rendje, az összhangot meg 

16 ld. erről bővebben: Moór (1923) ld. erről bővebben: Moór (1923)
17 ld. erről bővebben: Czettler (1914) ld. erről bővebben: Czettler (1914)
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tudja teremteni. Idegek és idő kímélése nélkül, sok-sok szeretet, főképpen törhetetlen 
meggyőződés és a jobb jövőbe vetett hit ereje kell ahhoz, hogy a gáncs, a rosszindulatú 
kritika, rágalom, meggyanúsítások tövisekkel kirakott útján haladni tudjon, s hogy ereje 
legyen a megpróbáltatások keresztjét vivő lakosságnak a keresztje hordozásában segíteni. 
Kárpótlást nyújt az a tudat, hogy munkája révén sok intézmény veszi védelmébe a gyermeket, 
ifjúságot, felkarolja a felnőttet, és gondoskodik az élet viharában már elfáradt, munkában 
kimerült öregekről. Megnyugtatóan kell hasson mindenkire, hogy a szociálpolitika nyomában 
a társadalomban sok jóakarat, megértés, együttműködés fakad, melyek mind az ember 
magasabb hivatásának teljesítésében működnek közre.(…)

A szociálpolitika feladatai megoldásánál nem nélkülözheti a polgári társadalom 
bekapcsolódó munkáját. Az ínségenyhítéshez szükséges anyagiakat a polgári társadalomnak 
kell áldozatul hoznia, azok felhasználását fel kell tárni mindenki előtt, aki az ügy iránt 
érdeklődik, és aki hozott áldozatai alapján jogot tart a kritikához.(…) A szociálpolitika az 
állam azon tevékenységeinek fő része, mely az összesség szellemi, gazdasági és testi jólétét 
kívánja védeni és fejleszteni. Az a tudomány, mely a gazdasági és szellemi erők társadalmi 
szervezésének szolgálatában áll azon célból, hogy a munkaviszonyokat szabályozza, a 
szociálpolitika. A szociálpolitika feladata a kapitalizmust, melyet az individuális rendszerből 
fakadó szocializmus minden alakja a gazdasági egyenlőtlenségek forrásaként jelöl meg, 
olyan közérdekű magatartásra szorítani, hogy a társadalmi osztályok közötti együttműködést 
lehetővé tegye, és ezzel biztosítsa a kapitalista rend fennmaradását. Magántulajdon nélkül 
magasabb fokú gazdasági rendet a szociálpolitika egyelőre nem tud elképzelni, mert ehhez 
szükséges az emberek egész lelkivilágának átalakulása. Viszont a magántulajdonból folyó 
kilengéseket sem hagyhatja szó nélkül, hibáit megbírálja, feltünteti, levonja a konzekvenciákat, 
hogy a hátrányos állapotok megszüntetésével a relatív társadalmi béke létrehozásának 
megnyissa a kapuját. A szociálpolitika az állampolgárokat egyéniségük kifejlesztésében 
elősegíti. A gyengébbek védelmét az erősebbekkel szemben éppen magasabbrendűségből 
kifolyólag kell szolgálja. A szociálpolitika az összes társadalmi osztályok érdekeit szolgálja, 
és ennek a feladatának úgy szellemi, mint gazdasági téren addig a határig eleget tesz, míg a 
gazdasági rend tökéletlenségeiből származó következmények felismertetnek, és a gyengébb 
néposztályok érdekében az intézkedések megtörténnek.” (Esztergár, 1933, 5. 22.)

Esztergár nevéhez fűződik még egy, a mai szociálpolitika elvei sorában nem emlegetett 
princípium, a fokozatosság elve, amit ő így fogalmazott meg: „ott, ahol az elesettség a 
legnagyobb, nem lehet a juttatásoknak a legnagyobb fokával kezdeni az elesettségből való 
kiemelést, mert ha az elesett nem rendelkezik a szükséges erkölcsi és ismeretbeli kellékekkel, 
a segítésnek az ismeretek nyújtásával és helyes gazdálkodásra való tanítással paralel kell 
haladnia. Sok éves tapasztalat igazolja, hogy az elesettségből csak fokozatosan lehet az 
egyéneket a jobb gazdasági körülmények közé helyezni.” (Esztergár, 1939, 45.)
Esztergár pragmatizmusa gyakorlati munkásságából fakad, amelynek mintegy elméleti 
összefoglalása „A szociálpolitika tételes jogi alapja” c. műve. Ebben az elméleti alap-
fogalmakon túlmenően a szociálpolitika nagy ágazatainak intézményrendszerén 
(társadalombiztosítási és segélyezési típusú ellátások) keresztül olyan kérdésekkel is 
foglalkozik, mint a koldusügy, vagy a prostitúció. A hatályos joganyag ismertetésén túl az 
egyes fejezetekhez a társtudományokból gazdag bibliográfia is tartozik.

Esztergár Lajos a szociálpolitikát és alapját, a szociális jogot a közigazgatás egyik 
ágának tekintette. Ezzel ellentétes volt Magyary Zoltán jogász professzor véleménye. A 
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korszak közigazgatás tudományának európai hírű, de mondhatni Amerika-szerte ismert 
művelője azt vallotta, a XX. században nem csak a közigazgatás, hanem az egész állam lesz 
szociális.18

a szociálpolitika, mint kormányzati érdek 

A mai fogalom-meghatározások immanens jegyeként szokás emlegetni, hogy „a szociálpolitika 
azon szükségletek esetén vállalja a közös (állami) felelősséget, amelyek a hatalom politikai-
ideológiai elkötelezettségeiből következnek, és/vagy amelyeket a társadalmi konfliktusok 
a hatalomra rákényszerítettek, és/vagy amelyek kielégítése a fennálló helyzet megerősítése 
szempontjából a hatalom érdekének tűnik.”19 

A hatalom, a fennálló kormányzat érdeke minden korban az, hogy meg-őrizze, 
fenntartsa a hatalmát, ehhez meg kell nyernie a népet, azaz a társadalom lehető legszélesebb 
rétegeit. Így volt ez az ókori Rómában a „panem et circenses” elve alapján, és így van ez 
manapság is szerte Európában. A szociálpolitika eme sajátosságát domborítja ki a szintén 
pécsi jogász professzor Matheovits Ferenc is. Szerinte „gyakorlati szociálpolitikát folytatni a 
társadalmi szükségesség követelménye. Az állam szociálpolitikájához egyetemes kormányzati 
érdek, a konstruktív társadalmi osztályok nyugodt, harmonikus élete kiegyensúlyozásának és 
fenntartásának eminens érdeke fűződik. (…) A szociális kérdések a gazdasági viszonyoknak 
a függvényei. A gazdasági életben a gazdasági cél elérésének biztosítása a lényeg, noha 
maga a gazdálkodás nem öncél, mert csupán az ember egyéb céljainak elérésére kívánja a 
megvalósítás eszközeit előteremteni. Az ember, az egyén azonban magasabb rendű célokat 
követ. Társadalmi, vallási, kulturális céljai is vannak, erkölcsi ideák behatása alatt él akkor 
is, ha csupán egyszerű munkása a gazdasági életnek. Az ember e magasabb rendűségének 
megvédése végett van szükség a szociálpolitikára. (…) A szociálpolitika, mint tudomány 
az állam mindazon életjelenségeinek megismerésével, azok állandó összefüggéseinek 
a kutatásával és rendszerbe foglalásával foglalkozik, amelyekkel az állam a társadalom 
védelmére szoruló elemek (munkások, aggok, nők, gyermekek, betegek, rokkantak stb.) 
gazdasági és társadalmi helyzetének javítására törekszik.”(Matheovits, 1934, I. 35., 42.)

Matheovits tehát szintén az állami szerepvállalás primátusát hirdeti, vagyis azt, hogy 
az állam a szociálpolitika fő ágense. E szerepvállalást az állam kötelezettségeként tartja 
számon. Olyan kötelezettségeként, amelyek teljesítésével meghatározott, célzott társadalmi 
csoportok (ezeket nevesíti is), mondhatnánk fizikai és társadalmi életesélyeinek javítására 
törekszik. Miközben elismeri, hogy a szociális kérdések a gazdasági viszonyok függvényei, 
tudja, hogy az egyénnek más, magasabb rendű céljai is vannak. Véleménye szerint a 
szociálpolitika feladata nemcsak a gazdasági, anyagi deficitek felszámolása, vagy csökkentése, 
hanem e magasabb rendű célok elérésének segítése is. A szociálpolitika léte nemcsak az 
egyes ember érdeke, hanem egyetemes kormányzati érdek is, mégpedig a társadalom 
békéjének fenntartása érdekében, mint társadalmi szükségesség követelménye jelenik meg. 
Ezt a tárgyalt korszakban a tőke és a munka békéjének nevezték. Könnyen belátható, hogy 
elégedetlenségek, utcai zavargások kíséretében nem lehet fejlődni, előrelépést tenni sem az 
egyén, sem a társadalom érdekében. A szociális feszültségek kiküszöbölésére a hatalom is 
erőfeszítéseket, engedményeket szokott tenni.
18 ld. erről bővebben: Magyary (1942) ld. erről bővebben: Magyary (1942)
19 ld. erről bővebben: Ferge (1991) ld. erről bővebben: Ferge (1991)
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Hilscher Rezső is érinti a hatalom, a politika kérdéskörét a szociálpolitika fogalmával 
összefüggésben. ő mondja azt, hogy „a szociálpolitikai célzatnak benne kell lennie vala-
mennyi törvényben, valamennyi törvényes intézkedésben, hogy nagy távlatokat mondjunk: 
az adópolitikaiban éppen úgy, mint a vízrendészetiben, vagy az igazságszolgáltatásiban. 
Benne kell lennie az államigazgatási szervek munkájában, a társadalom életének minden 
megnyilvánulásában, a társadalom és az egyén magatartásában, mert másként a szociálpolitika 
kitűzött céljához: a társadalmi igazságosság megvalósításához sohasem juthat el.”(Hilscher, 
1928, 11.) Szociálpolitikai alapkérdés tehát az adók, járulékok mértékének olyanként való 
meghatározása, amit korábban a jövedelmekhez igazodó arányos közteherviselésnek hív-
tunk. Egyértelmű, hogy e nélkül társadalmi igazságosságról nem lehet beszélni. A társadalmi 
igazságosság megvalósítása első renden állami feladat. 
A szociálpolitika tevékenysége – szerinte – hat fő irányban bontakozik ki, ezek közül 
is elsőként az általános politikai irányt emeli ki. „Az általános politikai irány célja: olyan 
erkölcsi atmoszféra megteremtése az állami és a társadalmi életben, amelynek a megléte 
nélkül a kultúrpolitikai, egészségügypolitikai, népesedéspolitikai, gazdaságpolitikai és 
a maga legszűkebb értelmében vett szociálpolitikai irányzat munkája a legtökéletesebb 
megszervezettség mellett sem érvényesülhet.” (Hilscher, 1928, 12.) Eme általános politikai 
irány keretébe tartozónak véli a minden embert megillető jogegyenlőséget, szabadságot 
és eti-kát. Ezt az államnak, vagyis az állam szerveinek, az uralkodó kormányzatnak kell 
biztosítania, és az erkölcsöt az állami és társadalmi élet alaphangjává kell tennie. 

a szociálpolitika, mint állami beavatkozás

Heller Farkas, a korszak jeles közgazdásza úgy véli, hogy a szociálpolitika „tervszerű beavat-
kozás a társadalmi osztályok egymáshoz való helyzetébe azért, hogy azok egymáshoz való 
viszonyában, és általában a gazdasági élet terén az általános emberi szempont, tehát az 
egyén öncélúságának tiszteletben tartása érvényesüljön. A szociálpolitika tehát az osztályok 
egymás közti viszonyába való belenyúlás a gazdasági szervezkedés oly túltengésének 
megakadályozására, amely egyes társadalmi rétegek tagjainak öncélúságát veszélyezteti. (…) 
Vannak-e határai annak a beavatkozásnak, amelyet az osztályok egymás közti viszonyában 
a szociálpolitika megkíván? Erre a kérdésre a választ már a gazdasági politika körén kívül, a 
társadalmi bölcseletben kell keresni, mert itt voltaképpen nem a gazdasági politika részlet-
kérdéséről, hanem az egész társadalom berendezkedésének kérdéséről van szó. (…) … a 
szociálpolitika határait a fennálló gazdasági rend alapjainak fenntartásában kell megjelölnünk. 
Nem e rend megváltoztatása, hanem annak helyesbítése, korrigálása az, amit a szociálpolitika 
elérni akar. Ezért a szociálpolitika nem is kívánhatja a mai társadalmi rend és a mai gazdasági 
szervezkedés alapját szolgáltató magántulajdon megszüntetését. De igenis kívánhatja annak 
az olyan messzemenő korlátozását, amilyent az osztályok egymáshoz való viszonyának olyan 
megállapításához szükségesnek tart, amely mellett az alsó osztályok tagjainak öncélúsága 
nem forog veszélyben.”20

Természetesen a korszak más szociálpolitikusa is azt vallja, hogy a szociálpolitika 
lényegi eleme a redisztribúció, az állami újraelosztás, és ebben döntő szerepe van a gazdasági 
alapoknak, tehát a szociálpolitika szoros kapcsolatban áll a gazdasággal. A szociálpolitika 

20 ld. erről bővebben: Heller (1920) ld. erről bővebben: Heller (1920)
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lényegét Heller is az állami beavatkozásban látja. Fontos talán, hogy közgazdászként 
sem gondolta: a szociálpolitika csupán a gazdaságpolitika része, hanem átnyúlik a 
társadalombölcseletbe.  Kortársaihoz hasonlóan úgy véli, hogy a magántulajdonon alapuló 
gazdaságnál nem kellene jobbat kitalálni, s éppen a status quo fenntartására való törekvés 
jegyében tulajdonít a szociálpolitikának korrektív, kiegyenlítő szerepet.

a szociálpolitika, mint a nemzeti erő fejlesztője

Kovrig Béla szerint „a szociálpolitika célja csak az lehet, hogy lehetővé tegye a társadalom 
számára a természetének megfelelő életet. Ezek szerint a szociálpolitika amaz eljárásoknak 
és törekvéseknek az összessége, amelyek lényegükben – bizonyos értékszempontok 
szerint – közvetlenül a társadalom belső egységének tartós megtartására és fejlesztésére 
irányulnak. Minden szociálpolitika, tekintet nélkül a társadalomszemléletre és a metafizikai 
viszonylatok értékelésére, közvetlenül a társadalom egységének megőrzését, a társadalmi 
együttműködés fejlesztését és tartóssá tevését célozza. (…) Szociálpolitika annyiféle lehet, 
ahány világnézet, de illetékesen mindenki csak a maga világnézetének szociálpolitikájáról 
szólhat. Hitünk keresztény, társadalompolitikánk tehát keresztény szociálpolitika. (…) 
Ember és családja, ember és hivatása, ember és nemzete, ember és embertársa, ember 
és földje azok az állandó és minden közösségben elsőrendű fontosságú kapcsolódások, 
melyeknek tartalmától függ az embersors alakulása. Ezekre a viszonylatokra irányul tehát a 
szociálpolitikai cselekvés. A cselekvésen keresztül is megnyilatkozó világnézettől függ, hogy 
melyik társadalmi viszonylatra esik a szociálpolitikai cselekvés súlypontja. A világnézetek 
különbözősége azonban még nem jelenti azt, hogy mindegyiknek külön zárt politikai 
rendszer felel meg, amelynek eljárásai, módszerei, intézményei csak egyetlen világnézetből 
folynak, és amelyek dőréknek, céltalannak mutatkoznak, mihelyt egy más világnézet és ennek 
megfelelő más szociálpolitika eszmeköréből ítéljük meg azokat. Világnézeti különbségtől 
függetlenül vannak a mindenkori életnek olyan igényei, amelyeknek kielégítésén tiszta 
lelkiséggel, áldozatra készen munkálkodva, szakismerettel teremthetjük meg az emberi ügy 
momentumait, amelyekről utóbb büszkén hirdetheti minden világnézet szószólója, hogy 
a saját eszméiből születtek, és ezek által élnek. Ám sajátítsa ki minden ideológia a maga 
számára a szociálpolitika összes alkotását, sohasem az a fontos, hogy mi kit és mit igazol, 
az ember a fontos, az sem önmagáért, hanem Istenért. (…) A szociálpolitika mértéke a 
tárgyi adottságokon felül alanyi tényezőktől is függ. Ezek: az uralkodó társadalmi csoportok 
szociális szemlélete, a központi hatalom birtokosainak társadalmi akarata, a közgondolkodás 
szociális érettsége, a társadalmi ellentétek élességének foka, a közösség érdekéből szociális 
védelemre szorultak elkeseredésének mértéke, társadalmi szempontjaik és törekvésük, a 
munkásmozgalom hagyománya és iránya, az intellektuális elemek és a szociális mozgalom 
kapcsolódása.” (Kovrig, 1936, 7-8.)

Nagyon fontos elem Kovrignál a „totális közjó” állapotának kimunkálása, amely több 
mint a materiális közjó. Utóbbi alatt olyan közösségi állapotot ért, amelyben „a társadalom 
minden tagja rendelkezik az arányos anyagi szükséglet-kielégítés lehetőségével, és erre 
alapítja erkölcsi, szellemi fejlődését.” A totális közjó, pedig az a közösségi állapot, amelyben 
„a közösség minden tagjának természeti joga az összes emberi szükségletek vonatkozásában 
érvényesül. Ennek a közjónak etikus értelme, hogy mindenki értelmes és szabad ember 
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módján érhesse el végső célját.” (Kovrig, 1936, 12.)
Ebből az idézetcsokorból kiderül, hogy a szociálpolitika Kovrignál többet jelent, mint 

állam és egyén intézményesült viszonya. Számtalan kapcsolódási pontja van az embernek, 
s e kapcsolatok mind-mind fontosak számára: a legkisebb közösségtől, a családtól eljutunk 
a nagyobb családunkkal, a nemzetünkkel való kapcsolatunkhoz. A szociálpolitika feladata 
a totális közjó kimunkálása, s az egyes embereken keresztül az egész nemzet fejlődésének 
lehetővé tétele. Nem tagadja az ideológiák hatását a szociálpolitikára, azonban nem 
versenyezteti őket, megismertet bennünket az általa követett értékrenddel, de nem várja el, 
hogy azt bárki is egyeduralkodónak tekintse. Nem is teheti, hiszen a keresztény értékrend 
eredendően egalitárius és nem kirekesztő. A nemzeti erő fejlesztése Kovrignál azért is jelentős, 
hiszen már ekkor felismerődik a nemzetgazdaságok közötti kíméletlen harc, amelyből csak 
erős nemzetek kerülnek ki győztesen. A legszélesebb szociálpolitika-fogalmat tárja elénk, 
amikor a nemzetközi munkamegosztásban elfoglalt kedvező szerepünkről elmélkedve a 
sikeres diplomáciai munkát hangsúlyozza. Az egyes embertől, a közületi népgondozástól 
így jut el a szociális prevenciót jelentő szociálpolitikához, amely egyúttal nemzetvédelem is.

a szociálpolitika, mint ágazati politikák összessége

Hilscher Rezső úgy véli, „a szociálpolitika a fejlődés tudománya, s kizár a maga köréből minden 
konzervativizmust. A szükségletek alakulásával, fejlődésével együtt halad, és tevékenysége az 
ezek által támasztott követelményekhez képest alakul. (…) A szociálpolitika feladata az, hogy 
az erkölcsi, szellemi és gazdasági javak olyan elosztását valósítsa meg, amely a társadalom 
igazi céljai elérésének szolgálatában minden ember számára valamennyi életviszonylatban 
emberhez méltó, s őt társadalmi tagságánál fogva megillető életnívót biztosít, s az ember 
számára lehetővé teszi rendeltetésének betöltését. (…) Tevékenysége hat fő irányban 
bontakozik ki: általános politikai, kultúrpolitikai, egészségügy-politikai, népesedéspolitikai, 
gazdaságpolitikai és a maga legszűkebb értelmében vett szociálpolitikai irányban.” (Hilscher, 
1928, 12.) Az elsőt már a 2. pontban részleteztük, a gazdaság szerepéről is szóltunk a 3. 
pontban. 

„A szociálpolitika kultúrpolitikai irányának is az ember társadalmiságának alap-
szempontjából kell kiindulnia. Minden embernek nem csupán társadalmi joga, de kötelessége 
bizonyos alapfokú műveltség megszerzése, de minden embernek joga és egyben kötelessége, 
ha nagyobb szellemi képességei erre predesztinálják, e képességeinek megfelelő kulturális 
javakat megszerezni a társadalom érdekében, mert a kulturális képességek tervszerű 
ökonómiája: lendítőereje a társadalmi fejlődésnek. Ahhoz, hogy a szociálpolitika törekvései 
eredménnyel járhassanak, céltudatos, intenzív, s az egész társadalmat átfogó kultúrpolitikai 
tevékenység szükséges. Etika és kultúra nélkül nincsen fejlődés. Etika és kultúra nagyobb 
gazdasági termelékenységet jelent, s evvel együtt: nagyobb szociálpolitikai lehetőségeket. Az 
analfabétizmus, a műveletlenség társadalomellenes tény, egyben társadalomellenes tény az 
olyan kultúrpolitika is, amely a kultúra kincseihez való hozzájutást anyagi lehetőségekhez köti. 
Etikához és kultúrához kapcsolódhat csak, ezeknek szilárd talaján épülhet csak fel a többi 
ágazat (egészségügyi-, népesedés-, gazdaság-, és a szűkebben értelmezett szociálpolitika. Az 
egészségügyi politikában a közegészségügynek a társadalom egészére egyformán azonosított 
érdeke domborodik ki. Az egészségügyi politika eredményessége ugyancsak erősen kihat a 
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gazdasági életre. Egészségük, erejük teljes birtokában lévő egyének munkája produktívabb, 
mint a satnyáké, betegeskedőké, elgyengülteké. A munkaerő védelme: a nagyobb produktivitás 
biztosítása, s e mellett sine qua nonja a szociálpolitika tökéletesebb eredményeinek. Mert 
a korán megrokkant, a társadalmi munkából korán kikapcsolódó egyén a szociálpolitikai 
intézményei számára különben elkerülhető terheket jelent, s viszont az eredményesebb 
termelés a szociálpolitika számára szélesebb körű kiterjeszkedést biztosít.

A népesedéspolitikai irány feladatköre benne van az elnevezésben. A népesedés kérdését 
sem lehet a vak véletlenre bízni, mert (…) elnéptelenedés, vagy túlszaporodás: mindkettő 
katasztrofális veszedelmet rejt magában a társadalom irányában. Helyes, tervszerűen felépített 
népesedéspolitika feltétele a többi irányzat eredményes érvényesülésének. Gondoljunk arra, 
mit jelent egy nemzet gazdaságpolitikájára, ha széles területen nem akad munkás kéz, mely a 
parlagon álló földet megművelje, vagy az ipari termelésben közreműködjék, vagy mit jelent 
a tervszerűtlen és levezetés nélküli túlszaporodás által állandósított munkanélküliség, amely 
úgy a gazdaságpolitikai, mint a szorosabb értelemben vett szociálpolitikai irány céltudatos 
munkáját akadályozza. A szorosabb értelemben vett szociálpolitikai irány a tisztán, vagy 
legnagyobb részben szellemi vagy testi munkaerejükből élők speciális védelmével foglalkozik. 
Alapfeltétele az első öt irányba tartozó feladatok tökéletességre igyekvő megvalósítása, 
szoros kapcsolatban áll a gazdaságpolitikával” (Hilscher i.m. 13-14.)

Az idézet önmagáért beszél. A mai Európai Unió is ezt a legszélesebb értelmű 
szociálpolitika-fogalmat használja. Az európai szociális modell alapját képezi a versenyképes 
gazdaságpolitika a fenntartható fejlődés szem előtt tartásával, mert fontos az emberi élet 
minősége is. A szociálpolitika részei a foglalkoztatáspolitika, mégpedig a lehető legteljesebb 
foglalkoztatásra törekvés, hiszen ez adja a családok, a jövő generáció gazdasági alapját, csak 
így finanszírozhatók a jövőben a nyugdíjrendszerek. Beleértjük továbbá ma is az egészségügy-
politikát, oktatáspolitikát, valamint a szociális védelem minden ágát.
 

a szociálpolitika, mint szociális kérdés

Mihelics Vid a szociálpolitika lényegét a szociális kérdés kapcsán vizsgálta. Sze-rinte 
„szabatosan és tudományosan meghatározva a szociális kérdés nem más, mint kérdés azok 
után az eszközök után, amelyeknek segítségével megszüntethetjük a tisztán munkájára utalt 
néposztály tagjainak létbizonytalanságát, és a szociális igazságosságot juttathatjuk érvényre, 
a társadalom rendelkezésére álló anyagi, szellemi és erkölcsi javainak eloszlásában. (…) 
Gyakorlatban szociális kérdésen rendszerint mindazoknak a bajoknak összességét értik, 
amelyeknek elhárítására eszközöket keresünk, valamint magát azt a hatalmas mozgalmat 
is, amely a mondott bajok megszüntetésére irányul. (…) A modern szociális kérdés, amely 
ma már a függő munkaviszonyban lévő lakosság egyetemét érinti, a XVIII. század végén 
és a XIX. század elején a gyárosok és az ipari munkások érzelmi és érdekellentéteiből 
keletkezett, s ennek megfelelően évtizedeken át, mint „ipari munkáskérdés” foglalkoztatta 
a társadalmat. (…) A szociális kérdés megoldására irányuló törekvéseknek szükségszerűen 
társadalombölcseleti és világnézeti hátterük van. A világnézeti jelleget csak fokozza az a 
körülmény, hogy a célokat szolgáló eszközök megválasztásában is döntő szerepe van az 
illető világnézet társadalmi erkölcstanának. Abból a körülményből tehát, hogy különböző 
világnézetek vannak és lehetségesek, ésszerűen következik a szociális rendszerek 
többfélesége. Szerencsére azonban végeredményben az összes lehetséges irányzatokat a tár-
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sadalomszemlélet három fajára vezethetjük vissza. Azért három fajára, mert csak háromféle 
felfogást vallhatunk az egyén és a társadalmi közösség viszonyáról. A társadalomról, tehát az 
embereknek állandó, szervezett és céltudatosan összeműködő együttéléséről szólva ugyanis 
meg kell különböztetnünk a társadalmi tagokat és magát a közösséget. Általánosan elismert 
igazság, hogy az ember a jóra, másként kifejezve a boldogságra áhítozik. A társadalomban élő 
ember ebbeli törekvésében, minthogy a boldogságnak bizonyos anyagi jólét és a társadalmi 
tagok kapcsolatainak rendezettsége is a kelléke, a maga előnyét munkálva összeütközhet más 
egyéneknek, sőt az egész közösségnek érdekeivel. Mely érdekek érvényesüljenek ebben az 
esetben? A kérdésre két abszolút felelet hangozhat el. Az egyik az, hogy érvényesüljön az 
egyén, a másik az, hogy érvényesüljön a közösség. Az előbbi az individualizmus, az utóbbi 
a szocializmus társadalomszemlélete. (…) Amikor az egyéni jó és a közjó összeütközik, 
az államnak a közjót kell előnyben részesítenie, ám az egyénnek feltétlenül vannak olyan 
természetes jogai, amelyeket a közösség nem vehet semmibe, s az állam is védeni köteles. Az 
így körvonalazott s egyedül helyes társadalomszemlélet biztos zsinórmérték gyanánt nyújt 
eligazítást számunkra a szociális kérdés megítélésénél. (…) a helyes társadalomszemlélet 
birtokában az igazságosságnak és erkölcsnek megfelelő megoldásokat javasoljuk.” (Mihelics, 
1935, 10-11.)

A szociális kérdés minden történelmi korban és minden szociálpolitikai konfigurációban 
jelen van. Ez tehát állandó. A szociálpolitika nem más, mint eme szociális kérdésre adott 
válasz. Az, hogy adott történelmi korban mit tekintenek szociális kérdésnek, és arra milyen 
eszközökkel milyen válasz születik, már változó. Befolyásolhatják eszmék, ideológiák, de a 
végső értékmérő a morál és a társadalmi igazságosság, amelyre úgy tűnik, minden korban 
áhítoznak, vagyis állandó.

Tanulságképpen a fentiekből talán levonható egy olyan következtetés, hogy a 
szociálpolitika állandóan változik a maga változatlanságában. A szociálpolitika elemei 
konstansak. Minden korban vannak alanyai: alakítók, jogosultak; tárgya: a szociálpolitikai 
szükségletek és a szolgáltatások; tartalma: a szociálpolitika alanyainak a szociálpolitika 
tárgyára vonatkozó jogai és kötelezettségei, amelyek az állam jogalkotó tevékenységének 
termékei. A fentiekben részletezett okok miatt változhat az alanyok köre: a középkorban 
szűkebb volt, mert alakítóként nem volt jelen az állam, a jogosultak csak a pauperek voltak; a 
szociálpolitika tárgya: szükségletként csak az elemi létszükséglet volt elismerve, így a segélye-
zés is csak a létminimum fedezését szolgálta, ehhez igazodott a szociálpolitika tartalmát jelen-
tő „szegényjog”: csak kérelmezni lehetett, elutasítás esetén perelni nem.  Ugyanezt ellenkező 
előjellel el lehet végezni a virágkorukat élt jóléti államok szociálpolitikájának jellemzésére:    
az alanyok vonatkozásában a jogosultak köre minden időkhöz képest az eddigi legszélesebb 
volt, ugyancsak kiterjedt volt a szociálpolitika tárgyát jelentő intézményrendszer, a legtelje-
sebb emberi és szociális jogok, mint a jóléti állam jóléti jogai érvényesültek.

Úgy tűnik, a magántulajdonon alapuló társadalmakban jelen van a három uralkodó 
ideológia, amelyek jó, ha nem egyeduralomra törnek a másik rovására, hanem az erkölcs és 
a társadalmi igazságosság jegyében kompromisszumra törekednek. A megidézett korszak 
szociálpolitikus gondolkodóit legalábbis egymás nézetrendszerének megismerése vezette.
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a SegíTéS jaNuS-arca
a SZülői SegíTSég, miNT BeavaTKoZáS

ALBERT-LőRINCZ ENIKő

Abstract

From the perspective of  mental health studies it is very important that family members could reflect on the 
ways they relate to their families and on the ways they can rely on each other as the quality of  family life 
affects its members` health. The current study offers a comprehensive view on how parents relate to and 
support young families in contemporary Transylvanian society. Support and help are interpreted both as 
material goods and relational values, referring to the consequences of  the Janus-faced nature of  help. 
The study focuses on the quality of  relation to the original family, on the characteristics of  relations within 
the family and on the nature and various forms of  supporting and helping the new family.

Keywords: original family, young family, Janus-faced nature of  help.

Összefoglaló

Mentálhigiénés szempontból fontos, hogy a családtagok számot adjanak arról, ki hogyan viszonyul az 
együttléthez, miben számíthatnak egymásra, mert a családi élet minősége kihat tagjainak egészségére. A 
tanulmány helyzetképet mutat be arra vonatkozóan, hogy a mai erdélyi társadalomban hogyan viszonyulnak, 
és hogyan gondoskodnak a szülői családok a fiatal családokról. A segítséget az anyagi javak és a kapcsolati 
értékek vonatkozásában tárgyalja a szerző, utalva a Janus-arcú segítség következményeire. A tanulmány 
a következő témaköröket elemzi: az eredeti családhoz való viszonyulás, a családon belüli kapcsolatok 
jellemzői, valamint az új családnak nyújtott segítség formái és természete.

Kulcsszavak: szülői család, fiatal család, Janus-arcú segítség

elméleti megalapozás

Az egészséges életvezetés alapvető követelménye, hogy – adódó nehézségek esetén – személyes 
tartalékaink mellett társas környezetünkben is képesek legyünk támaszt találni. Segítség 
gyanánt elsősorban a családunkra kell gondolnunk. Nagyrészt a családi gondoskodásnak 
köszönhető, hogy képesek vagyunk egészséges közösségi lénnyé válni. Ebben a közegben 
tanulunk meg örülni, szeretni, dolgozni, alkotni, segítséget kérni és elfogadni. Szüleinktől 
olyan jogosultságokat szerzünk, amelyeket a magunk útja során továbbadunk utódainknak. 
A jogosultság – a Böszörményi-Nagy Iván (2001) által meghonosított fogalom – arra utal, 
hogy az emberi társadalom fennmaradásának és kiteljesedésének alapja a gondoskodás és 
ennek továbbadása. 

Új meglátásokat biztosít számunkra, ha a családok helyzetét a kapcsolati etika 
dimenziójában vizsgáljuk. Ebben a vonatkozásban központi kérdés a gondoskodás. A 
gondoskodás erőket mozgósít, megnyitja az energiák áramlásának útját. Előtérbe kerül 
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a felelősség megélése a kapcsolatokban, a terhek és az előnyök igazságos elosztása. 
Ha a személy méltányosnak érzi a kapcsolatait, akkor megnövekszik autonómia- és 
szabadságérzete. Konstruktívan fog működni abban a családban, melynek tagja, és képes 
lesz a gondoskodásra, a felelősség vállalására, a méltányosságra, valamint arra, hogy majd 
egészséges utódokat neveljen azáltal, hogy beteljesíti küldetését: „amikor rajta van a sor, 
minden generáció kötelessége, hogy gondoskodásának jellegzetes megjelenési formáin 
keresztül előnyökhöz juttassa a következő nemzedéket.” (Böszörményi-Nagy, 2001, 141)

A törődés egyik megnyilvánulása a segítség. A segítség, mint adás és elfogadás, sajátos 
formája lehet az emberek közötti kommunikációnak. Mint a kétarcú Janus isten, a ki- és 
bejárat őrzője, a kapu jelképe, úgy a segítés is a személyek közötti határok, az átjárhatóság, a 
nyitottság-zártság szimbóluma lehet. Csakis az adekvát segítség lehet a személyiségfejlődés 
eszköze lehet. A segítés ürügyén történő határsértések rombolják a személyi autonómiát.

Mentálhigiénés szempontból fontos, hogy a családtagok számot adjanak arról, ki 
hogyan viszonyul a családhoz, miben számíthatnak egymásra, mert a családi élet minősége 
kihat a családtagok egészségére. A család a legjelentősebb ösztönző erő abban, hogy az egyén 
a saját erőforrásait mobilizálja és óvja egészségét. A családban szerzett jogosultságok pozitív 
örökségként adhatóak tovább. Az örökség úgy tekinthető, mint a jövőre irányuló megbízás 
(Böszörményi-Nagy, 2001). Minden család sajátos lojalitásformát (íratlan szabályokat) alakít 
ki a maga számára. Ez határozza meg, hogy mi válik a család életének központi szervező 
elvévé. Szükség van a lojalitásról szerzett tapasztalatok és a szerepek állandóságának 
megélésére, mert konfliktus esetén másképpen nem beláthatóak a következmények és kellő 
tájékozódás hiányában nem választhatóak ki a megfelelő megküzdési eszközök. A szabályok 
által a családtagok beépítik a személyiségükbe a tájékozódás és az eligazodás képességét. 
Átlátható lojalitás-megállapodások nélkül nem követhető a realitás, nem alakulhat ki az 
önállóság és a magabiztosság.  

A család tehát élettapasztalatot és megküzdési módokat származtat át, de jelentősége 
van annak is, hogy milyen érzelmi tartalommal adják át ezeket a tapasztalatokat. Az önként 
felvállalt hagyományból hiteles viszonyulások születnek, míg a kényszerű hagyomány 
megbéklyózza az embert. Ahhoz, hogy szabadon és felelősségteljesen gondoskodhassanak 
egymásról, az egyéni igényeknek találkozniuk kell, csakis az elvárásokhoz igazodó, önként 
vállalt segítség adhat adekvát tartalmat az interakcióknak. A családtagoknak oda kell 
figyelniük arra, hogyan elégítik ki egymás elfogadás, szeretet és segítség iránti igényét. Egy 
ilyen elemzés világíthat rá arra is, hogy hol kell beavatkozni a családot segítő támogató 
rendszereknek, hogyan kell átszervezni a család belső erőforrásait.

Erdélyi viszonyok között a szülő-gyermek kapcsolat egyik sajátossága a hosszú 
évekre, a családot alapított gyermekekre is kiterjedő szülői gondoskodás, segítség.

Tanulmányomban helyzetképet mutatok be arra vonatkozóan, hogy a mai erdélyi 
társadalomban hogyan viszonyulnak, és hogyan gondoskodnak a szülői családok a fiatal 
családokról. A segítséget az anyagi javak és a kapcsolati értékek vonatkozásában fogom 
tárgyalni. Közben utalok a Janus-arcú segítség következményeire. 

Vizsgálataim bemutatásakor a következő témaköröket fogom érinteni:
• az eredeti családhoz való viszonyulás és a családon belüli kapcsolatok jellemzői,
• az új családnak nyújtott segítség formái és természete.
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a vizsgálat adatainak bemutatása

Annak érdekében, hogy jobban megszervezhessük a családok intézményes támogatását, 
szükséges ismerni, hogyan működik napjainkban a családokat támogató természetes 
segítőháló.

A vizsgálatban résztvevő személyeket arról kérdeztük meg, hogy érzelmileg hogyan 
viszonyulnak szüleikhez, mennyi gondoskodást (jogosultságot) kaptak/kapnak tőlük, 
mi jellemzi a családtagok közötti kapcsolatokat, milyen mértékben számíthatnak eredeti 
családjuk támogatására, valamint, hogy milyen javakat szoktak kapni tőlük.

A vizsgálatok célja a fiatal családokat segítő természetes háló működésének 
megismerése. Elsősorban a szülőktől kapott támogatás érdekelt, de arról is tájékozódhatunk, 
hogy az idős családok mennyire számíthatnak gyermekeik anyagi gondoskodásra.

Azt feltételeztük, hogy főleg az idősebb generáció segíti a fiatalabbat, valamint azt, 
hogy a szülői családok által nyújtott segítség sok esetben alapul szolgál a határsértésekre, a 
fiatal családok életébe való beavatkozásra. 

a vizsgált populáció bemutatása

2007 januárjában, erdélyi városokban és falvakban (Maros, Kolozs, Hargita és Kovászna 
megye) 83 családos vagy özvegy személlyel készítettünk interjút, a családokon belüli 
gondoskodás megnyilvánulásaira vonatkozóan. 

1. táblázat. A megkérdezettek életkora

Életkor Gyakoriság Százalék Érvényes százalék Kumulatív százalék
16-25 év 26 31.3 31.3 31.3
26-35 év 23 27.7 27.7 59.0
36-45 év 4  4.8  4.8 63.9
46-55 év 18 21.7 21.7 85.5
56-65 év 9 10.8 10.8 96.4
66-75 év 3 3.6  3.6 100.0
összesen 83 100.0 100.0
 

 A megkérdezettek életkora 16-75 évig terjed, de minket a kutatott téma függvényében 
a családok két kategóriája érdekelt: a fiatal családok és a szülői családok. Ezen az alapon 
mintánk két részre osztható:
a. fiatal családok: 16-35 évig (31.3%+27.7%=59%), szüleik még aktívak és van lehetőség 
mind az anyagi, mind az érzelmi támogatásra,
b. középkorú és idős családok: 36-75 évig, (4.8%+21.7%+10.8%+3,6%=40.9%), akiknek 
szülei már nem élnek, vagy nem rendelkeznek megfelelő jövedelemmel, illetve egészségi 
állapotuk nem engedi meg, hogy aktívan támogassák felnőtt gyermekeik családját.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők részaránya – főleg a fiatal családok tagjainak 
jellemzőjeként – nagyobb a mintában, mint össztársadalmi vonatkozásban, ezért az 
eredmények elsősorban a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező fiatal családok helyzetét 
tükrözik. 
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2. táblázat. A megkérdezettek iskolai végzettsége

Iskolai végz. Gyakoriság Százalék Érvényes százalék Kumulatív százalék
általános iskola 6 7.2 7.2 7.2
szakiskola 7 8.4 8.4 15.7
középiskola 32 38.6 38.6 54.2
felsőfokú 38 45.8 45.8 100.0
összesen 83 100.0 100.0
 
Az átfogott népesség legnagyobb része, 33.3%, adminisztratív területen vagy szolgáltatásban 
dolgozik, 22.8% tanügyi és egészségügyi alkalmazott, 19.5% szakmunkás, 11% nyugdíjas, 
6,1% szakképzetlen munkás és 7,2% munkanélküli.

A vizsgálat során az érdekelt, hogy milyen tartalomra épül a fiatal és a szülői családok 
kapcsolata, és hogy a kapcsolati etika dimenziójában hogyan alakul a családtagok viszonya a 
családhoz. A továbbiakban erre keresünk választ. 

Az eredeti családhoz való viszonyulás és a családon belüli kapcsolatok jellemzői

Az eredeti családhoz való viszonyulás legfontosabb mutatójául a szülőktől való érzelmi 
távolságot-közelséget, valamint az eredeti családdal való kapcsolat működőképességét 
választottam.

A megkérdezettek több mint fele (31,3%+25,3%-a) érzelmileg közel érzi magát a 
szüleihez, ami a jó kommunikációt és az egymásról való gondoskodást eredményezi. Ezek 
a családok folyamatos kapcsolatban vannak egymással, szívesen beszélik meg gondjaikat, 
és törődnek egymással. A megkérdezettek egyharmada (7,2%+7%+6,6%+13,8%) nem 
érzi magát közel, vagy érzelmileg megközelíthetetlennek tartja szüleit. Ezek a fiatalok arról 
számoltak be, hogy gyermekkorukban nem tapasztalták meg az elfogadottságot, nem 
élvezték szüleik bizalmát, az eltussolt konfliktusok miatt elakadt az érzelmi kommunikáció, 
és zavart szenvedett a kapcsolat. Ilyenkor elakad a pozitív örökség átszármaztatása. Gyengül 
a kapcsolatok biztonsága és a személyek sebezhetővé válhatnak. Nem érzik a támasz 
lehetőségét, a családi háló összetartó és megtartó erejét. Az elmondottakat az III. táblázat 
szemlélteti.

3. táblázat. Szülőkhöz kötődő érzelmi kapcsolat

Szülőktől való érzelmi 
távolság Gyakoriság Százalék Érvényes százalék Kumulatív százalék
nagyon kicsi 26 31.3 32.5 32.5
kicsi 21 25.3 26.3 58.8
mérsékelt 5 6.0 6.3 65.0
eléggé távol 6 7.2 7.5 72.5
távol 6 7.2 7.5 80.0
nagyon távol 5 6.0 6.3 86.3
megközelíthetetlen 11 13.3 13.8 100.0
összesen 80 96.4 100.0
Hiányzó adat 3 3.6
összesen 83 100.0
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Arra a kérdésre, hogy jelenleg mi az akadálya a szülőkkel való pozitív kapcsolatnak, 
a megkérdezettek háromnegyed része a szülők határsértő magatartását említette: „mindig 
ők akarják megmondani, hogy mit hogyan tegyek”;” még a fizetésemet is ők szeretnék 
beosztani”; „ők akarják megmondani, hogy hová menjünk nyaralni”; „mindenhová velünk 
akarnak jönni”; „ők szeretnék berendezni a hálószobánkat”; „még a fiókjaimba is belenéz 
az anyósom” stb. 

Ezekben a kapcsolatokban hiányzik a méltányosság, a szerepek és feladatok tisztázása. 
Az önzetlen, feltétel nélküli segítség tiszteletben tartja a személyi és a családi határokat. A 
támogatást mindig az igényekhez kell igazítani. Szükséges a felek részéről a saját szükségletek, 
illetve lehetőségek ismerete, és a világos kommunikáció. 

Ahhoz, hogy a család megtartó erőt képviselhessen, arra van szükség, hogy bizonyos 
kapcsolati értékek – elfogadás, igazságosság, feladatvállalás, ragaszkodás, segítőkészség – 
talaján történjenek az interakciók. 

A felmérésben résztvevő személyeket arra kértük, hogy ítéljék meg külön-külön 
az anyjuk, az apjuk, a testvérük/eik és saját maguk vonatkozásában, hogy az elfogadás, 
az igazságosság, a feladatvállalás, a ragaszkodás és a segítőkészség alapján ki hogyan 
viszonyul a családhoz. Első megközelítésben ezen kapcsolati jellemzők értékeit összesítő 
mutatókat számoltuk. (lásd 1. ábra) Ennek alapján legpozitívabban az anyák magatartását 
értékelték (81.07). A második helyre a megkérdezettek saját magukat tették (76.8). Ezután 
a testvér/ek következnek (66.99). Legkevésbé elkötelezettek, ragaszkodóak, igazságosak és 
feladatvállalók az apák (64.95). A rendelkezésemre álló adatok alapján nem lehet eldönteni, 
hogy ez a megítélés megfelel-e a realitásnak, vagy csak arról van szó, hogy a férfiak 
kevésbé látványosan, kevesebb érzelmi kommunikációval végzik családjukkal szembeni 
kötelezettségüket. A kérdésre újabb kutatás hozhatja meg a választ.

1. ábra.  A családhoz való viszonyulás összesített mutatója
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Azt is kiszámoltuk, hogy a szóbanforgó kapcsolati értékek milyen mértékben mutatkoznak 
meg az egyes családokban. A rangsort a 2. ábráról olvashatjuk le: ragaszkodás, (75.00), 
segítőkészség, (74.87), elkötelezettség, (72.80), igazságosság (70.89), és végül a feladatvállalás 
(69.41).

2. ábra  A családhoz való viszonyulás jellemzői

Az igazságosság és a feladatvállalás utolsó helyre kerülése igazolja az etikai 
megalapozottságú kontextuális értelmezési mód létjogosultságát és felhívja a figyelmet arra, 
hogy a kapcsolatok kiegyensúlyozásával, a személyes igazság megélésén és érvényesítésén 
keresztül, valamint a terhek méltányos elosztásával lényegesen javítható a családok érzelmi 
légköre, a családtagok egymáshoz való viszonya.
 A 3. ábra azt mutatja be, hogy az egyes családtagok esetében milyen mértékben 
érvényesülnek a vizsgált magatartásmódok. Az anyákra leginkább a segítőkészség, a 
ragaszkodás, az elkötelezettség, a feladatvállalás és végül az igazságosság jellemző. A 
megkérdezettek önmagukra vonatkozóan a következő a sorrendet állítják fel: ragaszkodás, 
segítőkészség, feladatvállalás, elkötelezettség, igazságosság. Az apák esetében – ugyanúgy, mint 
az anyáknál – a segítőkészség kerül vezető helyre, ezt követi az igazságosság, a ragaszkodás, 
az elkötelezettség és a feladatvállalás. A testvérek vonatkozásában a legerőteljesebb a 
ragaszkodás, az elkötelezettség, a segítőkészség, a feladatvállalás és végül az igazságosság. 
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3. ábra.  A családhoz való viszonyulás az elfogadás, az igazságos-ság, a feladatvállalás, a ragaszkodás és 
a segítőkészség tükrében

 

 összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a vizsgált erdélyi családokra leginkább 
jellemző az összetartozás, a ragaszkodás, az elkötelezettség és a segítőkészség. Legkevésbé 
az igazságossággal és a feladatok vállalásával vannak megelégedve.

A kapcsolatok „következményes természete” (Böszörményi-Nagy, 2001) 
szükségessé teszi, hogy tudatosítsuk kapcsolataink minőségét, és felelősséget vállaljunk 
értük. Mindenkinek törődnie kell kapcsolataival, és úgy kell irányítania ezeket, hogy 
egyszerre elégítse ki önmaga és mások szükségleteit. Ehhez fontos az előnyök és a terhek 
igazságos elosztása. Mindenki ismerje a saját igazságát, tiszteletben tartva a másokét, és 
fogalmazza meg a jogosultságát. Az ember csak akkor élhet harmóniában, ha méltányosnak 
érzi kapcsolatait. A vizsgált populáció éppen a méltányosság terén sérülékeny. A helyzet 
átértékelésében segíthetnek szakembereink, mert a változáshoz szükséges motiváció adott: 
erős az érzelmi kötődés az egymást követő generációk között. 

az új családnak nyújtott segítség

Tapasztalatból tudjuk, hogy vidékünkön hosszú évekre kiterjed az új család szülők általi 
segítése. Ennek egyik formája a folyamatos tárgyi segítség, vagy az olyan juttatás, amelyből 
folyamatos haszon származik.

Az interjúk során összegyűjtöttük ennek a hosszantartó segítésnek a motivációit. 
A leggyakoribb válaszok a következők voltak: „ne kínlódjanak annyit, mint mi”, „főleg 
az unokákért tesszük”, „segítjük, hogy tanulhassanak”, „nekünk is jól fogott a hazai”, 
„jobban esik a falat, ha tudom, hogy nekik is juttathatok belőle”, „ne szűkölködjenek”, 
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„nyugodtabban alszom, ha tudom, hogy ők is jól vannak”, „jut is, marad is”, „jól esik 
adni”, „a vér nem válik vízzé, továbbra is a mieink maradnak”, „fiatalok, nekik több kell, 
most kezdik az életet”, „nagyok az igényeik s a hasukon spórolnak”, stb. A felsorolt érvek 
mögül kiolvasható a tehermentesítés, az ellátottság biztosításának szándéka, de az is, hogy 
nem bíznak eléggé abban, hogy gyermekeik megfelelően tudnak gondoskodni magukról. 
A kiterjesztett gondoskodás által a szülők saját érdemeiket és értéküket is növelik. Olyan 
megerősítést kapnak ezáltal, melyre szükségük van énképük erősítése érdekében. A saját 
hasznosság felfokozott megélése is segíthet a veszteségek (közöttük a gyermekek kirepülése) 
elviselésében. 

További interjúkérdésekre adott válaszok bizonyították, hogy a gondoskodás 
többnyire nem a szülők anyagi bőségével magyarázható. A szerényebb jövedelemmel 
rendelkező családok is juttatnak tárgyi jellegű segítséget leszármazottaiknak. 

A vizsgálati személyektől azt kértük, hogy ítéljék meg szüleik anyagi helyzetét. A 
válaszokat a IV. táblázat összegzi. 

4. táblázat. Az eredeti család anyagi helyzete

Anyagi helyzet Gyakoriság Százalék Érvényes százalék Kumulatív százalék
megélhetés határán 14 16.9 17.1 17.1
átlagon aluli 9 10.8 11.0 28.0
közepes 45 54.2 54.9 82.9
jó 14 16.9 17.1 100.0
összesen 82 98.8 100.0
Hiányzó adat 1 1.2
összesen 83 100.0

A fiatalok megítélése szerint a szülői családok megközelítőleg egynegyede a megélhetés 
határán van, vagy jövedelme áltagon aluli. A megkérdezettek fele ítéli úgy, hogy szüleinek 
anyagi helyzete közepes. A kedvező anyagi körülmények között élők aránya nem éri el a 
20%-ot, és senki sem állította, hogy eredeti családjának nagyon jó az anyagi helyzete.
Amint a 4. ábrán látható, az eredeti családok anyagi helyzetüktől függetlenül, kisebb-
nagyobb mértékben, de folyamatosan segítik a fiatal családokat. 

4. ábra. Tárgyi segítségben való részesülés

47KUTATÁSI BESZÁMOLó

ALBERT-LőRINCZ ENIKő: A SEGÍTÉS JANUS-ARCA... (40-50.)



A megkérdezettek háromnegyede folyamatosan kap otthonról anyagiakat. Az idősek 
(66-75 évesek) elmondásaiból megtudtuk, hogy főleg a háborúk miatt nem volt lehetőség, 
hogy eredeti családjuk őket is segítse. A középkorú családok (46-55 évesek) azonban jelentős 
segítséget kaptak otthonról. Megtudtuk, hogy ez a segítség főleg a visszakapott földek (a 
2001-es földtörvény rendelete) átruházása által valósult meg. 

Az 56-75 év közöttiektől azt is megkérdeztük, hogy számíthatnak-e gyermekeik 
anyagi segítségére. Folyamatos és jelentős segítségről nem számolt be senki. A választ nem 
lehet jellemzőnek tekinteni, mert ez a korosztály alulreprezentált a mintánkban, ugyanis a 
fiatal családok helyzetének vizsgálata volt a célunk.
 A szülőktől való leválás egyik tényezője az anyagi függetlenedés. A vizsgálatban 
résztvevőket megkérdeztük, hogy megítélésük szerint hány éves koruktól váltak anyagilag 
függetlenné. A legtöbben a tanulmányok befejezésének időpontjára, 20- 25 év közé tették 
az anyagi függetlenedést. A legkorábban 10-11 éves korra és a legkésőbben 29 éves korra 
tevődik az anyagi önállósulás. 

5. táblázat. Az anyagi függetlenedés időpontja

Életkor Gyakoriság Százalék Érvényes százalék Kumulatív százalék
10-11 év 1 1.2 1.3 1.3
12-13 év 2 2.4 2.6 3.8
14-15 év 5 6.0 6.4 10.3
16-17 év 5 6.0 6.4 16.7
18-19 év 18 21.4 23.1 39.7
20-21 év 16 19.0 20.5 60.3
22-23 év 15 17.9 19.2 79.5
24-25 év 12 14.3 15.4 94.9
26-27 év 2 2.4 2.6 97.4
28-29 év 2 2.4 2.6 100.0
összesen 78 92.9 100.0
Hiányzó adat 6 7.1
összesen 84 100.0

Az eddigiek alapján már tudjuk, hogy az anyagi függetlenedés után is kap folyamatos 
tárgyi juttatást a vizsgált népesség 74,4%-a. Ez a segítség nagyobb részt (59%) a szülők 
részéről jön, de a megkérdezettek 37%-át a nagyszülők is segítik. 
 A VI. táblázat azt mutatja be, hogy az elődökön kívül még kitől kapnak segítséget 
a fiatal családok. A rangsort a testvér (39,5%) vezeti, ezután következnek a rokonok (17%), 
a barátok, kollegák és ismerősök (13%) és végül a gyermekek (4%). Ez utóbbi alacsony 
érték nagyrészt annak köszönhető, hogy a vizsgált populációban túlsúlyban vannak a fiatal 
családok, akiknek még nincs, vagy kiskorú a gyermeke. A hiányzó adatok arra utalnak, hogy 
ezek a családok csak a szülőktől, illetve nagyszülőktől kapnak segítséget. 
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6. táblázat. Más segítséget adó személyek

Segítséget adó személy Gyakoriság Százalék Érvényes százalék Kumulatív százalék
rokonok 4 3.6 17.4 17.4
kollegák/barátok 3 2.7 13.0 30.4
gyermekek 1 0.9 4.3 34.8
testvér 9 8.0 39.1 73.9
más 3 2.7 13.0 87.0
ismerős 3 2.7 13.0 100.0
összesen 23 20.5 100.0
Hiányzó adat 37 44.5
összesen 83
 

A segítség formájára vonatkozóan (5. ábra) megtudtuk, hogy a legtöbb családot 
(69.60%) élelemmel segítik a szüleik. A megkérdezettek 33.9%-a pénzt kap otthonról és 
18.2% más, szintén anyagi természetű segítséghez jut. Meglepő, hogy a szülő-gyermek 
kommunikáció főleg az anyagiakra korlátozódik. A vizsgálati mintának csak 30.4 %-a véli 
úgy, hogy a szülők részéről számíthat érzelmi támaszra. 

5. ábra. A szülők által nyújtott segítség formája

 Habár a megkérdezett családok jelentős mértékben kapnak segítséget szüleiktől, ez a 
kapcsolat mégsem ad lehetőséget a gondoskodás megtapasztalására, a pozitív jogosultságok 
megszerzésére és arra, hogy kialakulhasson a belső biztonság, abban az értelemben, hogy 
ha szükség van rá, akkor van kihez fordulni. Lelkiekben a fiatal családok nem kapják meg 
azt a gondoskodást, amire szükségük lenne. Ehhez arra lenne szükség, hogy az eredeti 
családokban érvényesüljön a kapcsolati etika, a méltányosság. Csak ezen az alapon érhető 
el, hogy a gyermekek önállósulni tudjanak, éretten függetlenedjenek a szülőktől, és ne 
vívjanak hosszú éveken keresztül szélmalomharcot szüleik árnyékával, a bennük élő birtokló 
szülővel. 

 Összefoglaló következtetések

A felnőttség lényege az élet továbbadása. Az adok-kapok viszony az emberi kapcsolatok 
alapja, a kölcsönös függés megnyilvánulása. A túlélés érdekében szükség van az utókor javára 
irányuló belső elkötelezettségre. A szülők áldozatait mindig a következő nemzedéknek fizetik 
vissza az utódok. A gondoskodás kiterjed a segítségadásra is. Segítséget egyaránt kaphatunk 

49KUTATÁSI BESZÁMOLó

ALBERT-LőRINCZ ENIKő: A SEGÍTÉS JANUS-ARCA... (40-50.)



lelkiekben és anyagiakban, de fontos, hogy a hangsúly inkább az érzelmi oldalra tevődjék. 
Következtetésként elmondható, hogy vidékünkön az anyagiakhoz kapcsolódó 

gondoskodás hagyományként kapcsol össze generációkat. Társadalmunknak ezt a sajátos ér-
tékét azonban elhomályosítja a szülői birtoklásigény, a határsértések, a Janus-arcú segítség. 

A segítő szakemberek hozzájárulása azért fontos, hogy hangsúlyváltás történjen 
a szülői és a fiatal családok kommunikációjában, vagyis, hogy az anyagi önállósulás után 
a szülők főleg érzelmi támaszként legyenek jelen a fiatal családok életében. Így a szülők 
is tehermentessé válnak, és a fiatalok anyagi függetlenségük biztonságában felnőttként 
viszonyulhatnak szüleikhez. Az egyenrangú kommunikáció talaján kiépíthető az elfogadásra, 
igazságosságra, felelősségteljes feladatvállalásra, ragaszkodásra, segítőkészségre alapuló 
szülő-gyermek kapcsolat. 

A kapcsolatok kiegyensúlyozása által, a felelősség megélésén, a terhek és az előnyök 
igazságos elosztásán keresztül el lehet jutni a fojtogató törődés visszautasításához, az 
önállóság megéléséhez és az élet irányításának felvállalásához.

irodalom

Böszörményi-Nagy Iván, Krasner R. Barbara (2001): Kapcsolatok kiegyensúlyozásá-nak dialógusa, 
Coincidencia Kft., Budapest
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aZ erőSZaK, a BűNBaKKépZéS, éS a TárSadalmi KireKeSZTéS 
gyökeRei Az iskOLábAn

BARÁTH ÁRPÁD

Abstract

The problem of  bullying in school is rooted in the value system of  the dominant culture that expects the 
person to obey unquestionable authorities, compete for power, and yield to certain ideological-political pressure 
and manipulations. In bullying, there are no winners – only losers. This problem has not adequately been 
discussed as most schools are reluctant to admit it although the professional capacity to work out solutions 
– identifying aggressors and victims and building intervention strategies – is already present. 

Keywords: bullying in school, competition, authorities, intervention strategies

Összefoglaló

A gyermek gyermek általi bántalmazása az iskolában (bullying) a domináns kultúra értékrendjében 
gyökerezik, amely azt diktálja, hogy a gyermek megkérdőjelezhetetlen tekintélyeknek engedelmeskedjék, 
versengjen a hatalomért, engedjen a nyomásnak, manipulációknak. A bullying résztvevői között nincsenek 
nyertesek – csak vesztesek. A probléma kezelését nehezíti, hogy a legtöbb iskola nem szívesen ismeri 
el meglétét. Ugyanakkor a segítő foglalkozások terén adott a lehetőség adekvát intervenciós stratégiák 
megtervezésére.
 
Kulcsszavak: bullying, versengés, behódolás a tekintélynek, intervenciós stratégiák

Bevezető

Jóllehet naponta szem- és fültanúi vagyunk a családon belüli gyermekbántalmazások és 
kínzások lebénító példáinak, a csecsemő-gyilkosságoktól a szexuális bántalmazásokig, 
az iskolán belüli és azzal kapcsolatos bántalmazásokról azonban csak elvétve esik szó a 
közéletben. Az iskolai bántalmazások a nyilvánosság számára jórészt még mindig tabu-téma. 
Arról “nem szabad”, vagy éppen “illetlenség” beszélni éppúgy, mint ahogy egy templom 
előtt sem illik köpködni, vagy káromkodni. Sőt, az iskolai bántalmazások jó része a tanárok 
részéről többnyire jóváhagyott, “fegyelmezési” eljárásnak van elkönyvelve a köztudatban, 
a tanulók közötti kölcsönös bántalmazások pedig “civakodásoknak”, amelyekbe “nem is 
érdemes beavatkozni”, hangzik a jól ismert hárítás, azaz, álcázás. Röviden, az iskolán belüli 
(és az által fenntartott) erőszaknak nyilvánvalóan egy olyan rejtett hálózata van, amelynek 
nyilvánosságra hozatala igen-igen kényes és “kellemetlen” dolog lenne egy-egy helyi 
társadalom számára. Sőt, egy-egy iskola (hatalmi) erőszakrendszere nincs is minősítve ily 
szempontból, hanem egyszerűen “pedagógiai eljárási rendszernek” minősül mind a tanárok, 
mind a szülői testületek megítélésében.
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Felvezetőben, ezt a rejtett erőszak-hálózatot az alábbi, saját szakmai gyakorlatomból 
kiemelt példával fogom illusztrálni.

K. B. (7 éves fiúgyermek) esete: 
Egy kisváros környéki gyermekjóléti szolgálat konzulens-pszichológusa voltam, amikor 

iskolalátogatásaink során, X faluvidéken, egy alaklommal részt vettünk egy tantestületi ülésen (az 
igazgató és vagy 20 tanító/ tanár jelenlétében), ahol arról érdeklődtünk, hogy nincsenek-e a tanulók között 
olyan gyerekek, kik valamely oknál fogva segítségre, azaz, pszichoszociális (mentálhigiénés) támogatásra 
szorulnának, hiszen szolgáltatásaink néhány kilométerrel odébb könnyen elérhetők. Sőt, ha kell, 
munkatársaink [szociális munkások] hetente legalább egyszer ki is tudnának járni a helyszínre, azaz, 
az iskolába, vagy éppenséggel a családokhoz. Hosszú, kínos hallgatás, mintha valamit “provokációval” 
szembesítettük volna a tisztes tantestületet. Végre megszólal az Igazgató Úr mondván, hogy “ide” nem 
szükséges semmiféle “pszichológus”, hiszen az iskola egy “minta-iskola”, és kezdi sorolni a legkülönbözőbb 
országos versenyeken szerzett díjakat, amelyeket diákjaik évről-évre nyernek, ki matematikai versenyeken 
– ki pedig szavaló, vagy éppen futóversenyeken gyarapítja a kis falusi iskola dicsőségét. Egy újabb kínos 
szünet után, az igazgató folytatja, fejét vakarva, hogy amennyiben már itt vagyunk, mégiscsak lenne az 
iskolának egy (!) elsőosztályos tanulója [márciust írunk], aki az “iskola ördöge” [szó szerinti idézet]. 
Egy roma származású gyermekről van szó, aki 4 idősebb testvérével merő ellentétben (2 nővér és 2 fivér) 
– valahányan jeles tanulók! – egyszerűen “kezelhetetlen”. Kezdődik a “magatartás-zavarok” felsorolása: 
verekszik, tanítási óra alatt feláll és kimegy az osztályból, felesel, hanyag, lop, káromkodik, többször is 
már leköpte a tanítónőt, stb. stb.… Nyilván “értelmi fogyatékos is”, teszi hozzá az igazgató, mert még a 
tanév elején elküldték a legközelebbi nevelési tanácsadóra “intelligencia-mérésre” és ott megállapították, hogy 
IQ= 87 pontértékkel nyilvánvalóan - “határeset”. Kérdésemre, hogy ez esetben eddig mit kezdeményezett 
a tisztes testület, az igazgató büszkén mondja, hogy “találtak egy sürgősségi megoldást”, de nyilván még 
valami mást is kellene tenni. “Milyen megoldást?”, kérdem. Azt válaszolja, hogy a második félévben a 
gyereket eltávolították az osztályközösségből; az iskola saját költségén alkalmazott egy pályakezdő, fiatal, 
munkanélküli tanítónőt, aki naponta, az egész tanítási idő alatt foglalkozik a gyerekkel elkülönülve (!) 
az iskola egy külön udvari épületében kihelyezett – TV termében. Engedélyt kértem, hogy meglátogatnám 
a gyereket ott, ahol jelenleg “oktatják”. Másnap egy kistermetű, pöttöm, igen sötét bőrű, csillogó szemű 
gyerekkel találkozom, szemmel láthatólag igen szorongatott lelki állapotban. Kértem a “magántanítóját”, 
hogy hagyjon néhány percre egyedül a gyerekkel. Miután a gyereket megnyugtattam, hogy nem vagyok 
“tanító”, elmesélte többek között azt, hogy igen fáj neki, hogy “ide zárták”. Az udvarra is csak akkor mehet 
ki, amikor szünet után a diákság visszavonul a tantermekbe. Ezt követően próbálkoztunk “foglalkozni” 
a gyerekkel az iskolaév során ún. ”egyedi eset-kezeléssel” (a családsegítő helyiségiben), aminek nemigen volt 
haszna. Azaz, az iskola a továbbiakban sem változtatott ”pedagógiai módszerén”, sőt, az elkövetkező 
iskolaévben a gyereket “áthelyeztette” egy másik közeli iskolába, ismét első osztályba, majd ott később, K. 
B.-t áthelyezték egy “kisegítő osztályba”. 

A továbbiakban is találkoztam a gyerekkel, ki arról panaszkodott, hogy “csoki-golyónak” 
csúfolják, így sokat “kell” verekednie. Az ottani tantestület pedig egyre azzal panaszkodott, hogy 
“lehetetlen gyerek”: verekszik, lop, köpköd, lusta stb. Egy esetmegbeszélésre felkértem az egykori óvónőjét, 
hogy tájékoztasson K. B. óvodáskori magatartásáról, fejlődéséről stb. Az óvónő igen-igen elcsodálkozott, 
hogy “hova jutott” egyik kedvence, hiszen abban a környezetben és akkor, K. B. az egyik “legértelmesebb” 
gyerek volt a csoportban, társszerető és szófogadó, igaz, sokkal “elevenebb” az átlagnál, de soha nem volt vele 
“nagyobb baj”… A továbbiakban csak elvétve találkoztam a gyerekkel. A napokban volt munkatáraimtól 
megtudtam, közel három év eltelte után, hogy K. B. még mindig elsőosztályos (!), és időközben immár 3-4 
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iskolát váltott, mert valahány iskolában úgy vélték, hogy “végképp nem lehet vele bírni”…

A fenti példából legalább két tanulságot szűrhetünk ki: elsősorban azt, hogy K. B. 
esete nem egy tanár, vagy iskolaigazgató “brutálisnak” mondható magatartását leplezi le, 
ami a közvéleményben “bántalmazásnak” számítana (és csupán ez), hanem egy védtelen 
gyermek ellen feszülő kollektív bántalmazásra vet fényt. Azaz, egy gyermek életfogytiglani 
kirekesztéséről van szó az egész oktatási rendszerből. Másodszor, egyetlen egy pedagógusnak 
sem jutott eszébe a több tucatnyi “szemtanú” közül, hogy az egész, immár több éve tartó 
pedagógiai eljárás mögött, lényegében, egy pedagógiai “büntető-rendészeti” forgatókönyv 
van működtetve, azért és kizárólag azért, mert egy 7 éves gyermek, ilyen vagy amolyan 
okból kifolyólag, egy bizonyos időszakban nem tud “idomulni” egy adott falusi, többnyire 
teljesítményéhes általános iskola “norma-rendszeréhez”.

Tanulmányom folytatásában három szakmai feladatra vállalkozom. Elsősorban arra, 
hogy egy rövid kritikai reflexiót nyújtsak az “iskola”, mint intézmény szerepéről a modern 
társadalmakban. Másodszor, hogy némileg rend-szerezzem szakmai fogalomtárunkat az 
“iskolai bántalmazások” felismerésében és felmérésében. Végezetül, egynéhány időszerű 
empirikus kutatás főbb eredményeit fogom bemutatni e témakörben, ide sorolva egy 
összehasonlító nemzetközi felmérés főbb eredményeit és tanulságait az iskolai stresszek 
bizonyos meghatározó tényezőiről hazánkban, összehasonlítva helyzetünket egyazon 
korú gyermekek mentálhigiénés helyzetével két más környező ország általános iskolai 
rendszerében (Boszniában és Koszovón).

Az iskola, mint a 20. század gyermektársadalmának “pedagógiai rendészete”

Nyilván a múlt század eleji “reform-pedagógusok”, majd később, a 60-as évek humanisztikus 
pszichológusai döbbentek rá sorra és ismételten arra a tényre, hogy az egyre gyülemlő 
“iskolai” (pl., tanulási, magatartási) problémák mögött nem a tanulókkal van “baj”, hanem 
magával az iskolával (Rogers, 1983).  Különben hogyan magyarázható meg az a tény, hogy 
az olyan sok játékos és kreatív kisóvodásból olyan sok “rossz” tanuló és iskolakerülő lesz, 
ezekből pedig, miután felnőnek, “boldogtalan sorsú” emberek, többnyire még fiatalon. A 
kérdés másik oldala is jogos: Hogyan magyarázzuk meg azt, hogy olyan sok “jeles”, “jó”, 
“szorgalmas” (normakövető) tanulóból olyan sok fehérgalléros, korrumpált politikus, jogász, 
orvos, közgazdász, hadvezér stb. lesz, vagy éppen “tisztességesnek látszó”, de valójában 
alattomos és kegyetlen családon belüli gyermekbántalmazó, vagy háborús bűnös? 

Az iskolai évek sorsrontásai mindkét irányban nyilván egy tőről fakadnak. E 
gyökérzetet Arno Gruen, pszichoanalitikus, egyébként Theodor Reik egykori tanítványa, a 
normalitás tébolyának nevezi (2003).  “Azok számára, akik a ’normális’ viselkedés mögé bújnak 
-  írja Gruen egy helyen -, mert képtelenek elviselni a ránk mért valóság és belső világunk 
között feszülő ellentmondások súlyát, az ilyen emberek számára lassan megszűnnek a valós 
érzelmek. Ehelyett az érzelmek eszméivel van csak dolguk: tapasztalatot nem szereznek velük 
kapcsolatban. A felvett érzelmeket sajátjukként kezelik, miközben megtagadják a valós 
érzelmeket […] Így adódhat, hogy az a tudat, amely csak eszméknek engedelmeskedik, amely tehát 
nem ismeri az érzelmek szabad játékát az öröm és a fájdalom átélésében, rabszolgasorsba 
süllyed, és destruktívvá válik”. (Gruen, 2003, 31-33. kiemelések tőlem.)
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Innen kiindulva érthetővé válik tehát az iskola szerepe, mint önmagában is egy 
potenciálisan “veszélyeztető” tényező egyre több kisiskolás és kamaszkorú fiatal életében. 
Azaz annak következtében, hogy 20. század során az iskola egyre inkább az “eszmék”, az 
“ideológiák”, az érzelmekről leválasztott “tiszta tudás”, az ún. “meta-kogníció” teljhatalmi 
rendszerévé vált, állt elő az a helyzet, hogy e hatalmi, külső irányítású intézményben csak és 
kizárólag “tanulni kell és lehet”, és ott (vagy itt) - “nem játszunk”! Körülbelül így hangzik 
az utóbbi mintegy száz év szigorú “pedagógiai rendészetének” credója. Hogy ez így van, 
megnézhetjük más, egyaránt régebbi és jelenkori szerzők megállapításain keresztül is.

Elsőként idézhetjük Carl R. Rogers, a kliens-központú terápia és nevelési rendszerek 
egyik megalapítójának még mindig időszerű intő szavait, az ötvenes évek elejéről (1954-
ből): 

“Oktatási rendészeink arra törekednek, hogy konformista-, sztereo-típiákkal felfegyverzett 
individuumokat iskolázzanak, kiknek oktatása bizonyos ponton ’befejeződik’, ahelyett, hogy valamely 
szabadon gondolkodó, kreatív személység válna belőlük.” (Rogers, 1954, 249-260., 1978, 137-151. 
kiemelés tőlem.)

Lechnitzky Gyula, egyike a múlt század eleji magyar reform-pedagógusoknak, már 
1912-ben, Az alkotó munkára való nevelés címen megjelent könyvében arra hívja fel a kortárs 
pedagógusok, valamint “az iskola iránt érdeklődő művelt közönség” figyelmét, hogy tiszteljék 
és támogassák a gyermeki képzelet “szabadon csapongó” öntevékenységét.21 Mint írja egy 
helyen: “A gyermek-megfigyelés legfontosabb eredménye éppen az, hogy megállapította, miszerint az alkotó 
munka útján való nevelés könnyebb és gyorsabban célhoz vezető, mint a gépies, passzív és reproduktivitáson 
alapuló régi tanítási mód. Csak az alkotó munkára való nevelési elv alkalmazkodik igazán a 
gyermek egyéni természetéhez és ez által az egész nevelés sikeresebb, és kellemesebbé válik. 
Az alkotó munkára való nevelés egyéni nevelés!” (Lechnitzky, 1912, 96. – kiemelés a szerzőtől).

Buda Béla napjaink pedagógiai dilemmáit, hazai vonatkozásban is, jelképesen egy 
globális tektonikus, földrengésszerű rezgésnek látja. Idézve a szerzőt: “A társadalom azt várja 
el, hogy az iskola minden tekintetben “jó” iskola legyen, de igazán nem tudja milyen az.” 
(1998).  Majd folytatja: “A mai vágyfantáziákban ez általában addig terjed, hogy tudjon a gyerek 
továbbtanulni, vegyék fel a felsőbb iskolába, ott legyen jó tanuló, szakiskola esetén kapjon megfelelő állást, 
és ott helytálljon stb. A szülőt ezen kívül ritkán foglalkoztatja a korszerű nevelés és oktatás tematikája 
(…) A “jó” iskola úgy jelentkezik, mint aminek “jó” híre van. Jó, mert nyelveket vagy matematikát 
oktatnak benne magas szinten. Mert sporttagozatok vannak. Mert papok, szerzetesek oktatnak, akiknek 
nincs más dolguk csak az, hogy a gyerekekre figyeljenek. Mert az iskola jó helyen van. Fehér holló az a 
szülő, aki a “jó iskolát” ellenőrizni próbálja, hallomásokra ad mindenki, véleményezők szavaira, felszínes 
benyomásokra. Ha a gyereknek nem megy jól a tanulás, a “jó” iskola gyakorta válik rosszá”. (Buda, 
2003, 89. kiemelés tőlem.)

Végezetül hadd idézzük Révész Györgyöt, pécsi gyermekpszichológust, ki egyik 
tanulmányában az iskolai bántalmazások legkülönbözőbb megjelenési formáit napjaink 
globális erőszak-világának kontextusába helyezi, és ezzel hozza szerves összefüggésbe. 
(Révész, 2000, 47-72.) Mint írja: “Napjainkban az erőszak univerzális jelenség: terroristák 
féktelen támadásai, bombariadók iskolákban és más intézményekben, csecsemőgyilkosságok, 

21 Lechnitzky, Gy. (1912): Az alkotó munkára való nevelés. Az intuitív és tudatos alkotás lélek- Lechnitzky, Gy. (1912): Az alkotó munkára való nevelés. Az intuitív és tudatos alkotás lélek-
tana, törvényei és eszközei. A produktív teremtő munkára való nevelés módszerei s a tanítóképzés. 
Pedagógusok, azaz iskola iránt érdeklődők, és a művelt közönség számára.” Atheneum irodalmi és 
nyomdai részvénytársulat, Budapest.
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tizenévesek által elkövetett gyilkosságok – ilyen és hasonló hírek özönlenek naponta 
a médiából. Gyerekek, felnőttek egyaránt türelmetlenek, erőszakosak egymáshoz; 
számítógépes játékok tetemes részében az előrejutás feltétele az öldöklés (…). A 20. század 
ugyan hivatalosan száműzte a testi fenyítést, mert bántalmazásnak minősül, a fegyelmezés 
modern eszközei olykor mégis kimerítik a gyermekbántalmazás fogalmát (…). A nevelésben fegyelmezés 
címén alkalmazott erőszak nem egyetlen eszköze a verés, újabb és újabb módszereket eszeltek ki, amelyek 
nem csak pótolják a testi fenyítést, de károsító hatásukat tekintve néha felül is múlják azt. Miközben 
országszerte nevelési értekezletek témája a fegyelmezés, a verés, megszégyenítés, kirekesztés, amelyeket ma 
már egyszeri előfordulás esetén is bántalmazásnak tekintünk, előfordul a (…) tanulói vandalizmus mellett, 
a tanulók változatos módon történő ’megnevelése’. (i.m. 50.)

összegezésül: immár nyilvánvaló, hogy a 20. század oktatási- és iskolarendszereiben 
“fegyelmezésnek” álcázott gyermekbántalmazások egész sora továbbra is jelen van az 
egyre bővülő és egyre változatosabb eszköztárban. A különbség a “régimódi” és “újabb” 
fegyelmezési rendszerek fegyvertára között csupán abban van, hogy míg a testi fenyítések 
nyomot hagynak maguk után, tehát “büntetendők”, a többi nem, hiszen “nyomtalanok” 
(külsőleg). Különbség az is, hogy a bántalmazók tömegei egyre szaporodnak úgy, hogy 
a maguk a gyerekek is kezdik egyre tömegesebben átvenni az egykori “szigorú” tanítók 
és/vagy “rossz” szülők szerepét, mint kulturális örökséget, és egymást bántalmazzák és 
kínozzák, jóllehet tetemesebben és kegyetlenebbül, mint azt még a “legkegyetlenebb” 
tanítók valaha is tették. Az is nyilvánvaló, hogy a mai iskolákon belüli, illetve azokon kívüli 
erőszak világa lényegében ugyanazon három, általánosan elfogadott érték- és ideológiai 
rendszerekre épül, amelyek évszázadokon át “öröklődtek” egyik nemzedékről a másikra, 
és határozták meg az erőszaktársadalmak legkülönbözőbb formáit, az első gyarmatosító 
nagyhatalmak megjelenésétől napjaink egyre globalizálódó erőszak-társadalmáig. E három 
meghatározó tényező pedig a következő néven ismeretes a szakirodalomban:

• megkérdőjelezhetetlen tekintélyelvűség (autoritarianizmus),
• globális versengés és manipulációra való nevelés (machiavellizmus),
• megkérdőjelezhetetlen ideológiai/politikai normakövetés (konformiz-mus).

Feltételezhető, hogy e három mélyen gyökerező tömeglélektani tényező (örökség) 
meghatározója annak is, amit manapság “normavesztő”, egyre inkább kriminalizálódó glo-
bális társadalmi tudatnak ismerünk, de annak is, amit a társadalmi közéletben “fehérgalléros 
korrupciónak” hívunk.(Baráth, 2001, 203-216.)

Az iskolai bántalmazások széles spektruma és gyakorisága

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egy szociálpolitikus (levelezős) 
hallgatója, egyébként gyakorló középiskolai tanár, vett magának erőt és bátorságot arra, hogy 
szakdolgozati kutatásában felderítse, melyek azok a “rejtett” bántalmazási mechanizmusok, 
amelyek egy-egy kamaszkorú iskolai osztályközösségben feltételezhetően működnek, jelen 
esetben, egy-egy 7-8. általános iskolai osztály mikro-közösségeiben. (Németh, G-né, 2004)   

A kutatás elsősorban is a diákok közötti atrocitásokra összpontosított (a kérdezettek száma 
140 fő). 

A felmérés eredményei már elemi szinten is elgondolkodtatók. A kérdezettek a 
következő főbb kollektív (osztályokon belüli) bántalmazási “technikákra” derítettek fényt, 
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amelyeknek jómaguk is vagy aktív gyakorlói, vagy áldozatai, vagy éppen semlegesként 
nyilatkozó “bámészkodói” voltak. Az alábbiakban 12 tartalom-elemzési egységet 
sorakoztatunk fel a begyűjtött interjú anyagból azon kérdés kapcsán, hogy hogyan is 
nyilvánulnak meg egy-egy iskolai osztályban a tanulók közötti céltudatosan irányított 
bántalmazások, pszichológiai kínzások és alattomos gonoszságok: 

1. “A ’többiek’ semmibe sem veszik”
2. “Amikor mások barátkoznak vele, megjegyzéseket tesznek rá.”
3. “Körülállják, bezárják egy helyiségbe, vagy kizárják onnan.”
4. “Megvárják iskola után, vagy szünetben bántalmazzák.”
5. “Rendszeresen megjegyzéseket tesznek rá.”
6. “Szolgaként kényszerítik bizonyos bizarr (perverz) dolgok megtételére”
7. “Gúnynévvel szólítják.”
8. “Felszerelését, tízóraiját ellopják, dobálják, eldugják.”
9. “Piszkálják, dühítik, heccelik, ’hergelik’, ’leszámolásra’ hívják.”
10. “Mindent ’ráfognak’.”
11. “öltözékéért gúnyolják”. 
12. “Sértegetik, anyját-apját szidják, családját gyalázzák”… stb.

A kérdezettek 25%-a nyilatkozott úgy, hogy “néhány kiállhatatlan” gyerek van az 
osztályban. A diákok 45%-a érezte úgy, hogy “van egy személy az osztályban, aki túlzottan 
a tanárok kegyeit keresi.” Hasonló arányban, 42%-a a kérdezetteknek azt vallotta, hogy 
“néhány osztálytársat a többség rendszeresen kínoz.”

Arra a kérdésre, melyek azok a személyes élmények, amelyek “rossz emlékezetben” 
fognak maradi a jelen osztályközösségről, a felmérés a következő gyakorisági adatokat 
rögzítette:

- “Kigúnyoltak, megkülönböztettek”   47%
- “Kinevették a ruhámat”     44%
- “Verekedtünk”      41%
- “összefogtak ellenem, együtt utáltak és bántottak” 39%

A felmérés kiemelkedő érdeme, hogy a szerző minden egyes közismert 
“osztálybántalmazóval” (és családjával), valamint minden egyes közismert “osztályáldozattal” 
(és családjával) személyes interjút készített annak céljából, hogy hogyan és miként, mivel 
“igazolják” magukat a bántalmazók, illetve, hogy egy-egy osztály-bántalmazó tanuló szülei 
egyáltalán tudatában vannak e gyermekük osztályon belüli bántalmazó magatartásának, és 
ha igen, mivel “magyarázzák” azt. 

Az alábbiakban egy Márk nevezetű, 13-éves, “rettegett” osztálybántalmazóval 
készített interjú egy részletét idézzük, majd ezt követően a kamasz szüleivel folytatott interjú 
egy töredékébe adunk betekintést:

Interjú Márkkal (13), 2003. november (részlet)
Kérdező (K): Hogyan érzed maghad az osztályban, milyennek látod a helyzetedet ebben a közösségben?
Márk (M): Jól. Bár már nagyon utálom a tanárok példázásait a tesómmal. Bezzeg ő… tanul… 
szépen ír… jól viselkedik… Állandóan vele üzengetnek haza anyuéknak.
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K: Kik a barátaid?
M: Az Ottó és még néhányan.
K: Ki az, akit nem szeretsz, és miért?
M: Szerintem mindenkivel jól elvagyok.
K: Szerinted van-e kirekesztett [utált, kizárt, mellőzött] gyerek a ti osz-tályotokban?
M: A Feri és az Eszter, de ők meg is érdemlik.
K: Miért gondolod ezt?
M: Állandóan “pedáloznak”, olyan idegesítő!”…
K: Mi határozhatja meg szerinted egy gyerek helyét az osztályközösségben?
M: Hogyan tanul. Sok pénzük van. Erős. Jó cuccokban jár. Hova szoktak mennyi nyaralni. 
Milyen mobilja van. 
K: Mi határozza meg a gyerekek tanárokhoz való viszonyát?
M. Szerintem a tanárokat csak az érdekli, hogy hogyan tudod a leckét, meg milyen szépen 
írsz. Engem állandóan szekálnak a tanulás miatt.
K: Milyen tanuló vagy?
M: Nem annyira jó, de ami érdekel, abból ötöst is szoktam kapni.
K: Miben látod az erősségedet, miben a gyengeségedet?
M: Hűséges vagyok a barátaimhoz, erős vagyok. Hibám szerintem az, hogy könnyen 
felkapom a vizet. Lehetnék egy kicsit szorgalmasabb is.
K: Hogyan látják mindezt a szüleid?
M: Apu sokat kiabál velem, nagyon rossz, amikor leckéztet, pedig ő csak festő. Anyu is ezt 
szokta mondani neki. Neki csak az a fontos, hogy jobb legyek a suliban. Csak a tesómat 
tudja dicsérni. Apa sok pénzt keres, ezért mindent ő mond meg.
K: Mitől félsz?
M: Én nem félek semmitől, csak a feleléstől.
K: Miért?
M: Mert izgulok.
K: Miért izgulsz?
M: Hogy kiröhögnek a többiek.
K: Milyennek ítéled meg a tanáraitok segítő szándékát?
M: Nem jók. Kivételeznek, idegesek. Az egyik tanár azt hiszi, ha megüt, akkor jó leszek. Hát 
nagyon téved.
K: Mit gondolsz a verésről?
M: Nem nagyon szoktam kapni. Inkább kiabálnak, de az szerintem sokkal rosszabb. Ha az 
apu beiszik, üvölt és bizonygatja, hogy ő a főnök. Szerintem az anyu is fél tőle ilyenkor.
K: Mit gondolsz, miért durvák az emberek?
M: Apu azt hiszi szerintem, hogy az erejével le tudná győzni az anyut. Az anyu akkor is 
okosabb.
K: Te milyennek látod magad? Mit szólsz ahhoz, ahogyan értékelnek az osztálytársaid?
M: Engem csak a barátaim ismernek igazán, az a sok nyávogó lány nem is tudja, milyen 
vagyok.
K: Melyik tulajdonságoknál jelölted a tökéletesen találó jelzőt? [Egy előzetesen kitöltött önismereti 
kérdőív adataira vonatkozó kérdés – B. Á.)
M: A segítőkésznél, a sportosnál, a támadónál, a vidámnál, meg az erősnél.
K: Milyen tulajdonságokhoz írtad azt, hogy egyáltalán nem igaz?
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M: Egoista, álmodozó, zárkózott, kellemetlen, alattomos. Egyáltalán nem vagyok alattomos, 
mindenkinek megmondom, amit gondolok. Nem ismernek ezek engem. Nem vagyok olyan 
rossz, amilyennek gondolnak.
(…)
(Németh G-né, 2004, 81-83.)

Interjú Márk szüleivel, 2003. november (részlet)
Kérdező (K): Hogyan látja az iskolát az édesanya?
Édesanya (É): Kislányomnál nagyon meg vagyok elégedve, Márk esetében sajnos elkeserítő 
a helyzet.
K: Miben látja a probléma okát?
É: Annyira bánt, hogy ilyen durva, agresszív. Nem igaz, hogy nincs egy ember, aki ne 
tudna hatni rá az iskolában. Itthon semmi baj nincs vele. Tanulni kellene szorgalmasabban. 
Otthonról nem tudom irányítani az iskolai viselkedését. Múltkor egyik osztálytársának az 
anyukája felhívott, és mindennek elmondta a fiamat. Mi kettesben elbeszélgettünk, úgy 
érezte, mindenért őt okolják. Az osztályfőnökével is beszéltem, aki nem látja tragikusnak a 
dolgot. Megnyugtatott, hogy ő kézben tartja az osztályt.
K: Ön hogyan látja a gyermekét?
É: Egy nagy kamasz, kis elefánt. Állandóan szeretni kell, és mindent megbeszélni vele. 
Higgye el, lehet rá hatni.
K: Volt-e törés a gyermek életében?
É: Sajnos sok probléma adódik édesapja és köztem pontosan az ő nevelésével kapcsolatban. 
Sajnos néha a gyerek előtt is történnek veszekedések. A nagyapa elvesztése nagyon megviselt, 
rengeteget voltak együtt a papával, nagyon szoros volt a kapcsolatuk. A papa olyannak 
szerette, “amilyen”.
K: Milyen volt az Önök gyermekkora?
É: Teljes normális családi életet éltünk, a szüleimnek a család volt az első. A férjem családja 
elég egyszerű, falun élnek. Nem beszélnek az érzelmekről. Ragaszkodnak egymáshoz a 
maguk módján. Sajnos ezt tanulta a férjem is. Ez sok konfliktus okozója az életünkben. 
K: Milyennek látja kisfia önértékelését?
É: Szerintem kisebbrendűségi érzései vannak a családban és az iskolában is, hogy nem tanul 
olyan jól. Következetesen próbálom tudatosítani benne az erősségeit. Olyan segítőkész! 
Sokat segít a házimunkában. Bármit elég egyszer mondani neki. Nem tudom, hogy az 
iskolában miért nem használják ki az ő adottságait. Annyira szeretnivaló.
K: Az édesapával folytatott interjú összegezése: Az édesapa valóságosan retteg attól, hogy gyermeke rossz 
útra téved. Gyermekével való bánásmódját azzal indokolja, hogy nem lehet fegyelmezni, nem tanulja meg 
a határokat, nem tud boldogulni az életben. [Idézet: “Engem sem ölelgettek, dédelgettek, mégis 
sikeres lettem”. “Gyermekként velem is ezt tették”.] Az édesapa sikeres az üzleti életben, de 
úgy érzem, érzelmi élete kudarcos. Nagymértékben magyarázat lehet a gyermek viselkedésére édesapja 
nevelése, bánásmódja. Márk kitörései, dührohamai, amit gyengébb társain vezet le, ebből származhat. 
Édesapja elmondta, mik az elvárásai Márkkal szemben: legyen jó magaviseletű, legyen jó a bizonyítványa, 
legyen életrevaló. Úgy érzi, hogy ezt a feleségének és az iskolának segítségével tudja elérni. Kapcsolatát a 
gyermekével jónak tartja. (Németh G-né, 2004, 83-84.)

Természetesen itt nem bocsátkozhatunk bele a fent leírt interjúrészletek bármiféle 
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részletesebb elemzésébe. Ezt a feladatot az olvasóra bízzuk azzal az ajánlással, hogy 
próbálkozzék a példából kiszűrni néhány tanulságot szociálpszichológiai megközelítésben. 
Íme ehhez néhány útmutató kérdés (Csepeli, 2003): (a) Az erőszak mily formái jelennek 
meg ebben a példában? Kártevés? Gonosztett? Öntörvényesítő agresszió? Pedagógiai agresszió? A 
szeretet erőszaka? Világnézeti agresszió? (b) A résztvevők közül, kik itt a bántalmazók, kik az 
áldozatok, kik a “bűnbakok”, és kik itt a “cinkosok”? (c) Mivel magyarázható meg az, hogy Márk 
édesanyjával való kapcsolata egy kölcsönösen támogató kapcsolat, az osztályközösségben 
pedig nyilvánvalóan, hogy éppen az általa megnevezett “nyafogó lányok” atrocitásának fő 
célpontjai? (d) Mi itt a “tesó” (Márk húgának) szerepe? (e) Ki-kivel bánik itt úgy, hogy 
annak/azoknak testi, lelki, anyagi kárát okozza – és semmi más egyéb célja nincs? (f) Hol 
lepleződik itt le a “normakövetés tébolyának” (A. Gruen) átvitele egyik nemzedékről a 
másikra? S végezetül, (g) milyen szerepet vállal itt magára az osztályfőnök azzal, amikor azt 
állítja Márk édesanyjának, hogy ő “kezében tartja az osztályt”? Számtalan más kérdéssel is 
elemeire lehet bontani a családon belüli és iskolán belüli bántalmazások összefonódását, azaz 
“ördög körét”, ami nem egyszerű, de végképp szükségszerű feladat ahhoz, hogy egyáltalán 
megértsük azok rejtett forgatókönyvét.

Egy nemzetközi összehasonlító felmérés főbb tanulságai

Az iskolai bántalmazásokról szóló egyébként is igen szűkszavú szakirodalomban aligha 
találunk összehasonlító nemzetközi/kultúrközi felméréseket arról, hogy mennyire 
hasonlítanak egymáshoz (vagy különböznek egymástól) egyes országok oktatási rendszerein 
belüli “pedagógiai fegyelmezési” szokások, hagyományok, örökségek. Még kevesebbet 
tudunk arról, hogy a gyerekek-gyerekek elleni durva atrocitások, vagy a tanulók vandalizmusa 
az iskolával és az iskolai tulajdonnal szemben egyaránt növekvőben van-e más országokban 
is az utóbbi évtizedekben, mint pl. Németországban, (Remschmidt, 1993, 653-656.) s ha igen, 
mivel magyarázható a növekvő trend; ha pedig nem, akkor is marad a kérdés, hogy “miért 
nem”. Hiszen a média világszerte egyaránt ömleszti a gyermekközönség elé (is) az ember-
ember elleni erőszak, a terrorizmus, az ámokfutások, a háborúk és egyéb tömegpusztítások 
vérfagyasztó példáit – vagy élő adásokban a “helyszínről”, vagy pedig “játékfilmekben”. 

Néhány évvel ezelőtt ritka alkalom kínálkozott számomra azzal, hogy egy 
nemzetközi összehasonlító kutatás keretében, a kanadai Nemzetközi Gyermekjóléti Intézet 
(ICI - International Children, Institute, Montreal) támogatásában, munkatársaimmal 
felmérhettem az iskoláskorú gyermekek (7-15 évesek) általános egészségügyi állapotát és 
mentálhigiénés helyzetét két olyan délszláv országban/térségben, amelyeknek népességét 
súlyos, több évig tartó háború érintett, és velük kapcsolatos egyéni, családi, közösségi 
katasztrófák. Az egyik felmérést Szarajevóban (Boszniában) egy 310 fős mintán, (Baráth, 
2002, 417-424.) a másikat pedig Pristinában (Koszovón) (Baráth, 2002, 120-129.) 
valósítottuk meg, összesen 692 gyermek vizsgálatával. Mindkét felmérésben egy egységes 
kérdőívet alkalmaztunk, amelynek egy részében az iskolai tanulással és az azzal kapcsolatos 
problémákra kérdeztünk rá, ide sorolva az esetleges tanár-diák, diák-diák, tanár-szülő, szülő-
diák közötti társkapcsolati problémák felderítését is. E felméréseket követően, ugyanezen 
vizsgálatot megismételtük egy hazai (magyarországi) felméréssel, összesen 302 hasonló korú 
iskolás gyermek bevonásával az ország legkülönbözőbb részeiről. Tekintettel arra, hogy a 
három felmérés összesítő eredményeit már közzétettük magyar nyelven is (Baráth, 2001, 
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204-215.), itt mindössze néhány adatot tűnik érdemesnek kiemelni. A kérdőív többnyire 
zárt típusú kérdéseket tartalmazott. Az alábbi néhány táblázatban 9 olyan kérdésre adott 
válaszok gyakoriságát mutatjuk be az egyes vizsgálati mintákban, amelyek a kérdezett diákok 
iskolakörnyezeti szorongásaira, aggodalmaira, valamint az egyes osztályközösségekben 
tapasztalt bántalmazásokra vonatkoznak.

1. táblázat. „Hogyan érzed magad általában az iskolában?”

Válaszok szóródása (%-ban)
összesen 
(N=1249)

Magyarországi 
diákok 

(n=292)

Szarajevói (BiH) 
diákok

(n=292)

Pristinai 
(Kosovo) diákok

(n=665)
KiválóAn 8,2 50.0 58,2 44,6
nAgyon jól 19,5 28,4 16,7 20,1
Közepesen 57,5 17,8 10,2 23,1
neM túl jól 11,6 2,7 8,4 7,8
neM jól 3,1 1,0 6,5 4,4
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

2. táblázat. „Tapasztaltad- e már személyesen, hogy osztálytársaid ’csúfolnak’, ’piszkálnak, 
’cikiznek’ vagy ehhez hasonló?”

Válaszok szóródása (%-ban)
összesen 
(N=1304)

Magyarországi 
diákok 

(n=302)

Szarajevói (BiH) 
diákok 

(n=310)

Pristinai (Kosovo) 
diákok

(n=692)
igen 20,9 10,3 7,4 11,2
neM 79,1 89,7 92,6 88,2
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

3. táblázat. „Véleményed szerint milyen gyakoriak a büntetések az osztályban?”

Válaszok szóródása (%-ban)

összesen 
(N=1304)

Magyarországi 
diákok 

(n=302)

Szarajevói 
(BiH) diákok

(n=310)

Pristinai (Kosovo) 
diákok

(n=692)

igen gyAKoriAK 7,3 1,9 4,0 4,3
neM gyAKoriAK 92,7 98,1 96,0 95,7
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

4. táblázat. „Félsz-e a rossz jegyektől (gyenge osztályzatoktól) az iskolában?”

Válaszok szóródása (%-ban)
összesen 
(N=1300)

Magyarországi 
diákok 

(n=301)

Szarajevói 
(BiH) diákok 

(n=307)

Pristinai 
(Kosovo) diákok

(n=692)
igen 52,2 20,2 13,6 24,1
neM 47,8 79,8 86,4 75,9
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
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5. táblázat. „Véleményed szerint mennyire szigorúak a tanáraid az iskolában?”
Válaszok szóródása (%-ban)

összesen 
(N=1300)

Magyarországi 
diákok 

(n=301)
Szarajevói (BiH) 
diákok (n=307)

Pristinai 
(Kosovo) diákok 

(n=692)

igen szigorúAK 27,6 5,8 12,9 14,6
neM túlságosAn 72,4 94,2 87,1 85,4
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

6. táblázat. „Milyen gyakoriak az otthoni veszekedések (viszályok) szüleiddel az iskolai 
előmeneteled kapcsán?”

Válaszok szóródása (%-ban)

összesen 
(N=1300)

Magyarországi 
diákok 

(n=301)

Szarajevói (BiH) 
diákok 

(n=307)

Pristinai 
(Kosovo) 

diákok
(n=692)

igen gyAKoriAK 20,9 5,8 3,2 7,9
neM gyAKoriAK 79,1 94,2 96,8 7,9
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

7. táblázat. „Személyesen te mennyire érzed fontosnak azt, hogy ’jó jegyeid’ legyenek az iskolában?”

Válaszok szóródása (%-ban)
összesen 
(N=1249)

Magyar-
országi 
diákok 

(n=292)

Szarajevói 
(BiH) diákok 

(n=292)

Pristinai 
(Kosovo) 

diákok
(n=665)

nAgyon fontos 33,1 81,8 67,7 62,9
elég fontos 39,8 15,9 7,9 17,5
Közepesen fontos 21,4 1,3 6,4 8,7
neM túl fontos 5,7 - 8,9 6,0
egyáltAlán neM fontos - - 9,2 4,9
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

8. táblázat. „Általában mennyire elégedettek szüleid iskolai előmeneteleddel (osztályzataiddal)?”

Válaszok szóródása (%-ban)
összesen 
(N=1249)

Magyar-
országi 
diákok

(n=292)

Szarajevói 
(BiH) diákok 

(n=292)

Pristinai 
(Kosovo) 

diákok
(n=665)

nAgyon elégedetteK 15,3 56,5 59,1 48,3
elégedetteK 28,3 29,7 21,5 25,1
nem igen törődnek vele 37,0 8,8 8,4 15,2
elégedetleneK 14,0 3,3 10,0 9,3
nAgyon elégedetleneK 5,3 1,6 0,9 2,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
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9. táblázat. „Milyen gyakran járnak el szüleid (vagy más felnőtt családtag) szülői értekezletekre az 
iskolába?”

Válaszok szóródása (%-ban)
összesen 
(N=1249)

Magyarországi 
diákok 

(n=292)

Szarajevói 
(BiH) diákok 

(n=292)

Pristinai 
(Kosovo) 

diákok
(n=665)

rendszeresen 28,6 46,1 47,1 42,5
gyAKortA 28,2 25,2 27,6 27,2
AlKAlMAnKént 20,3 16,3 23,0 20,8
igen ritKán 16,9 11,4 2,3 7,9
sohA 6,0 1,0 - 1,6
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

összegező mutatóként kidolgoztunk egy ún. Iskolai stressz indexet, amely szerkesztésének 
eljárása az volt, hogy 10 iskolai stressz-mutatóban (tételben) a megjelölt pozitív feleletek 
számát egyszerű számtani eljárással összegeztük, majd az így nyert egyedi pontértékeket 
osztályoztuk, ún. “stressz-diagnosztikai” szintek szerint. Az összegző eljárásban a következő 
tételek szerepeltek:

1) “Rossz jegyektől” érzett szorongatottság (félelem),
2) “Nehéznek megítélt” tantárgyak (1 vagy több megjelölés),
3) “Soknak” vélt iskolai munka,
4) “Túl szigorúnak” vélt tanárok,
5) “Bántalmazottság” személyes tapasztalata az osztálytársak részéről,
6) “Viszályok otthon” a szülőkkel az iskolai előmenetel végett,
7) “Kevésnek” vélt idő és alkalom játékra az iskolában,
8) “Kevésnek” vélt szabad foglalkozás az iskolában,
9) “Gyakorinak” vélt büntetések a tanárok részéről,
10) “Lazának” megítélt általános fegyelem az osztályban.

a következő táblázatban az egy-egy diagnosztikai kategóriába sorolt diákok arányát 
foglaltuk össze, vizsgálati minták szerint. 

 10. táblázat. Iskolai stressz szintek megoszlása a vizsgált iskolai csoportokban

Diagnosztikai kategóriák
Gyakoriság (%-ban)

összesen 
(N=1249)

Magyaországi 
diákok 

(n=292)

Szarajevói 
(BiH) diákok 

(n=292)

Pristinai 
(Kosovo) 

diákok 
(n=665)

Alacsony (0 pont) 6,0 30,0 22,0 20,2
Átlagos (1 pont) 12,3 39,7 37,0 31,9
Magas (2 pont) 39,4 18,7 19,7 24,0
Nagyon magas (3+ pont) 42,4 11,6 21,4 23,9
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
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Jóllehet a felsorolt összehasonlító adatokhoz nem is igen szükséges különösebb 
kommentárt fűzni, mégis három tanulságot érdemes kiemelni az elvégzett felmérésekből. 
Elsőként azt, hogy a hazai általános iskolai diákság körében az osztályokon belüli kölcsönös 
bántalmazások, valamint a tanárok “fegyelmezési” gyakorisága többszörösen meghaladja 
a két másik országban felmért gyakorisági szinteket. Ez önmagában is meglepő adat, 
hiszen többnyire azt várnánk el, hogy a boszniai és koszovói iskolákban az “iskolán 
belüli erőszak” gyakorisági szintjei magasabbnak, mint a hazai iskoláinkban, hiszen ott a 
gyermekek (és tanáraik) szemtanúi és áldozatai voltak egy-egy kegyetlen háborúnak (a mi 
diákjaink pedig ilyeneket legfeljebb TV képernyőkön, vagy filmekben láthattak). Másodszor, 
figyelemre méltó és elgondolkodtató az, hogy a hazai iskolák ún. “követelményrendszere” 
és “siker-orientáltsága” az iskolai osztályzatok, előmenetel, díjszerzések stb., nyilvánvalóan 
többszörösen meghaladja a másik két ország iskolarendszerének követelményi szintjét. 
Ennek a magas szintű siker-orientáltságnak több “bumeráng effektusa” is kiérezhető az 
adatokból, többek között az, hogy a kérdezett diákjaink több mint fele (52%) kimondottan 
fél a “rossz jegyektől” és ennek következményeitől otthon, azaz, a szülőkkel való 
viszályoktól, amelyeknek apropója az “iskola”. Végezetül, világosan kiderül, hogy az iskolával 
kapcsolatos stresszek a magyar diákok hétköznapi életében többszörösen meghaladják a 
másik két országban felmért szinteket, ami arra figyelmeztet, hogy iskolai rendszereink 
igen is komoly veszélyeztető tényezőként szerepelnek a diákok lelki és pszichoszociális 
fejlődésében, ide sorolva azt, hogy egyes szülők “túlbuzgósága”, más szülőknek pedig 
egyszerű “nemtörődömsége” gyermekével nehezíti és keseríti meg az iskolában töltött 
napjait és éveit.

Összefoglaló

Dolgozatunkban igyekeztünk közelebbről megvilágítani azt a komplex problémát, amelyet 
“iskolai bántalmazások” néven ismer a közvélemény, de ugyanakkor maga az iskolarendszer 
óvatosan el is kerül, ide sorolva a napi atrocitások helyszíni felderítését, társadalmi ellenőrzését 
és megelőzését. Rámutattunk, hogy a probléma összetettségét és “érzékenységét” mind 
szakmai, mind közéleti (erkölcsi) vonatkozásban többnyire az határozza meg,  hogy az “iskola” 
egyike azon intézményeknek, amelyek a 20. század során állandósították és folyamatosítják 
mindazon értékrendszereket, amelyek több milliós nagyságrendű népességeit több ízben 
is a rombolás és pusztulás peremére sodorták (megkérdőjelezhetetlen tekintélyelvűség, 
globális versengés a hatalomért és manipuláció, vak ideológiai/politikai normakövetés). 
Próbáltunk rámutatni arra a tényre, hogy az iskolai bántalmazásoknak nincsenek győztesei, 
hanem csakis vesztesei. Az áldozatok sorai és nagyságrendje felmérhetetlen mind maguk a 
diákok és szüleik, mind a pedagógusok oldalán. Ugyanakkor, manapság már rendelkezünk 
olyan szakmai tudással, eszköztárral és irányelvekkel, amelyek elvileg lehetővé teszik az 
iskolai bántalmazások legkülönbözőbb (rejtett) fegyvertárának felderítését, a bántalmazók 
és bántalmazottak felderítését, és egyben a megelőzés lehetséges stratégiáit is éppúgy, mint 
egy-egy erőszakhálózat felszámolását a társadalmi élet más területein.22

22 World Health Organization (2003): Preventing Violence: A Guide to Implementing theWorld Health Organization (2003): Preventing Violence: A Guide to Implementing the 
Recommendations of  the World Reporton Violence and Health. WHO, Geneva.
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a válToZáShoZ való (v)iSZoNy a magyar KulTúráBaN – egy 
sAjTóeLeMzés TükRében

B. ERDőS MÁRTA 

Abstract

The author examines social representations of  change in the contemporary Hungarian culture. These 
representations may significantly influence the effectiveness of  work in the helping professions. Social 
representations are determined by our national history and by  current global problems, especially the ones 
experienced in western societies. The author, employing the method of  computer-aided qualitative data 
analysis concludes that the solution can only be found on the level of  second-order changes: our attitudes to 
change do not seem to be very adaptive.

Keywords: change, social representation, age of  uncertainty, learned helplessness, double bind, CAQDAS

Összefoglaló

A tanulmány a változással kapcsolatos szociális reprezentációk alakulását vizsgálja. Ezek a reprezentációk 
jelentős mértékben befolyásolhatják a segítő tevékenység hatékonyságát. A szerző tartalomelemző 
vizsgálatának legfőbb konklúziója, hogy a változással kapcsolatos konstrukcióink jól tükrözik történelmi 
tapasztalatainkat, ugyanakkor a jelen társadalmi körülmények között már nem tűnnek adaptívnak.

Kulcsszavak: változás, szociális reprezentáció, a bizonytalanság kora, tanult tehetetlenség, kettős kötés, 
CAQDAS

Kiindulópontok

A segítő szakember a fejlődés, növekedés általános emberi értékeit szem előtt tartva, valamilyen 
konstruktívnak tekinthető változás előidézésére törekszik. A magyar kultúra változáshoz 
való viszonyának megismerésével a segítő könnyebben talál rá a megfelelő beavatkozási 
szintekre, jobban megértheti az összefüggéseket, és hatékonyabban tudja megtervezni a 
megfelelő intervenciókat. Az alábbiakban a szerző megkísérli áttekinteni azokat a tényezőket, 
amelyek a változással kapcsolatos szociális reprezentációinkat formálják.

A modern nyugati társadalmak változáshoz való viszonyulását év-századokig a 
töretlen tudományos-technikai fejlődésbe vetett hit határozta meg, a nyugati kultúrákat 
ennek megfelelően jövő- és változás-orientáltként tartották számon. (Gudykinst, Ting-
Toomey, 1990) Az utóbbi évtizedekben azonban világszerte szembesülnünk kellett 
azzal, hogy a technikai fejlődés révén megoldhatónak hitt egyes szociális és egészségügyi 
problémák tovább súlyosbodnak, és egyre újabbak keletkeznek. A Nagy Szétbomlás 
társadalmaiban a közösségi élet hálózatai radikális átrendeződésen mennek keresztül, s a 
folyamatból jelenleg még inkább a veszteségeket érzékeljük: az individualizmus vadhajtásait, 
az instabil kapcsolatokat, a bizonytalan értékrendet, a minden téren csökkenő bizalmat és a 
megfogyatkozott szolidaritást, a devianciák egyes formáinak párhuzamos állandósulásával 
vagy növekedésével (Fukuyama, 2000). Meghatározó e téren a társadalmi szolidaritás 
csökkenése: ha az emberi együttműködés menete kiszámíthatatlanná, esetlegessé válik, s 
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a bizalom hálója szakadozottá válik, elkopik, akkor elbizonytalanodik a jövőről alkotott 
képünk is. Egy bizalom nélküli világban nem reménykedhetünk konstruktív változásokban, 
s a változások közösségi vagy személyes ellenőrzésének (amúgy is korlátos) képességében. 
Beck szerint a csernobili katasztrófa tette igazán egyértelművé, hogy a korábban védettséget 
élvező, kiváltságosnak tartott keveseknek is szembesülniük kell a „fejlődés” nemkívánatos 
egészségügyi, környezeti, társadalmi és gazdasági mellékhatásaival. A kockázati társadalom 
gyökeresen átalakítja a változáshoz való viszonyunkat: szkeptikussá, bizalmatlanná tesz, a 
tekintély megkérdőjelezésének új, racionális mintázatait hívja elő. (Beck, 2003) A régebbi 
illúziókat félredobva, a „félelem-közösség” részeseként újra át kell tehát élnünk a világba 
vetettség, a sorsnak való kiszolgáltatottság élményét, azt, hogy a kockázatokat nem tudjuk 
bejósolni, főleg pedig kontrollálni.  Új könyvében Bauman (2007) is a bizonytalanság koráról, 
a félelem kedvezőtlen következményeiről ír: az „elővigyázatos” társadalmak félelemben élve 
keresik a bűnbakokat, áldatlan helyzetük „magyarázata” után kutatva.

Miképpen tapasztalja vagy viszi teljesedésbe a személy saját életének nagy horderejű 
változásait ebben az átalakulóban lévő, a valódi fejlődés irányvonalait még nem mutató 
későmodern környezetben? A modernitásra jellemző lineáris fejlődésmenetet követve, 
korábban az individuum életútját is hasonló mintára képzelték el. Így pl. Erikson (1992) 
pszichoszociális elméletében a személy az élethosszig tartó fejlődés során újabb és újabb 
kríziseken, azaz a korábbi identitás-szerveződést gyökeresen átalakító változásokon ke-
resztüljutva, adott fejlődési feladatokat teljesítve juthat el végül az integritás (vagy éppen a 
végső kétségbeesés) állapotába. Kérdéses azonban, hogy beszélhetünk-e korunkban életútról, 
vagy csupán ennek fragmentumairól? Az állandó jelenben élő, a múlt és a jövő kapaszkodói 
nélkül boldogulni próbáló személy a jövő képével együtt koherens identitását is elveszíteni 
látszik.(Bauman, 2004). Az öndestruktív viselkedésformák (köztük a szenvedélybetegségek) 
negatív koherenciát teremtenek: az életlehetőségek beszűkítésével, az alkotó tevékenységek 
elkerülésével teremtődik meg a függő identitása.

A gondolat, hogy a személy (életre vagy életszakaszra szóló) fejlődését a sorsfordító, 
gyökeres változások eredményezik, kézenfekvő: az új meg új életproblémákkal szembe-
sülve, társas-társadalmi környezetből származó változatos forrásai felhasználásával, az 
ugyaninnen eredő akadályok leküzdésével – a kommunikáció révén - létre kell hoznia, saját 
válságain keresztül meg kell teremtenie azt a fajta új tudást, amelynek elérhetősége biztosítja 
problémái megfelelő megoldását (Horányi, 2007). A személyes krízis eredménye tehát a 
változás, a megváltozott tudás, az életünket behatároló, alakító jelentés-szerveződések 
alapvető megújulása - s ezekre nem csupán a kitüntetett életszakaszokban, hanem a döntő, 
korábbi életünket, perspektívánkat gyökeresen megváltoztató események alkalmával is 
szert kell tennünk. Denzin epifániáknak nevezi az élet sorsfordító, a korábbi jelentéseket 
megkérdőjelező változásait, amelynek során  a személyes életvilág és a környező 
szociokulturális valóság töredezettségére mintegy az „idegen” nézőpontjából reflektál a 
személy (Denzin, 1994; Schütz, 1984).

Pszichológiai perspektívából a gyökeres változásról a krízis-koncepció szerint 
gondolkodhatunk. Ismérveit Caplan 1961-ben határozta meg, s ez a meghatározás a mai 
napig nem módosult lényegesen. Caplan és követői (legújabban pl. James, Gilliland, 2001) 
munkássága révén a krízisparadigma egységes magyarázó elvként vonult be a pszichiátriába: 
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a krízisek nem megfelelő megoldásával, a fejlődésbeli elakadásokkal magyarázták a különféle 
neurózisokat, a szenvedélybetegségeket, az öngyilkosság közvetlen és közvetettebb formáit, 
valamint a pszichózisokat is. A krízis tranzitív „diagnózis”, a meghatározásból egyenesen 
következik a változás.23 A krízis jellemző metaforája a széli helyzet, a szakadék, a kiesés, 
a zuhanás (mint a kapcsolati kapaszkodók elveszítése), a kétségbe-esés, a szétesés (mint: 
„szedd már össze magad!”) (McNamee, 1992; B.Erdős, 2006). A kapcsolati hiányállapottal 
egyidejűleg jellemző a megnövekedett befolyásolhatóság, az állapotra adott jellegzetes és 
eredendően adaptív reakció. A befolyásolható személy könnyebben harmonizálja cselekvéseit 
a számára elérhető kulturális mintákkal.

Az, amit individualizált kultúránkban krízisként tartunk számon, formailag és 
funkcionálisan egyaránt nagyon hasonló az átmenti rítusok jelenségvilágához. Az átmeneti 
rítusok átfogó elmélete Van Gennep (1960) nevéhez fűződik, az elméletet Turner (2003) 
és Bloch (1992) munkássága tovább gazdagította, s egyben megkönnyítette alkalmazását 
a későmodern társadalmak tapasztalataira. Az átmeneti rítus révén válik lehetővé, megy 
végbe, és hitelesíttetik a személy közösségbeli státuszának, szerepeinek, és egyben persze 
identitásának meg-változása: a rítusnak tehát van egy egyéni, és egy közösség felé mutató 
arca. A rítusban individuális szintről tekintve az identitás-változás, a személy életét irányító 
jelentések átalakulása; a társas kapcsolatok szintjéről szemlélve pedig a társadalmi státusz és 
a szerepek megváltozása, a kapcsolati rendszer radikális átalakulása zajlik. Az átmenet során 
átélt élmények, tapasztalatok azonosak azokkal, amelyeket a krízis kapcsán azonosíthatunk: 
megjelenik a korábbi állapottól, kapcsolati rendszertől való elválás fájdalma, a köztes állapot 
(Van Gennep kifejezésével: a küszöb-fázis, a liminális szakasz) nehézsége24, bizonytalansága, 
veszélyessége, és végül a reintegráció bizonyossága. A liminális szakaszban kulcsfontosságú a 
társas támogatás, és a korábbi kedvező tapasztalatok, mert ezek adják a veszély, a nehézségek 
átvészeléséhez szükséges reményt, az energiákat. A krízis az individualizálódott társadalmak 
élménye a sorsfordító átmenetről.25 Az egyénre, az egyén képességeire, boldogulására, 
akaraterejére, kontrolláló képességére stb. összpontosító kultúrában azonban elvész a 
pontosan szabályozott társas kapcsolatok segítő szerepe, a reintegráció is egyénibbé, egyben 
azonban esetlegesebbé válik. 

Magyarországon Kézdi (1988) nyitotta meg azt a kutatási tradíciót, amelynek keretei 
között gondolkodva a lélektani krízis, valamint az öngyilkosság nyelvi-kulturális tényezőit 
vizsgálják. A nyolcvanas években az általa lefolytatott tartalomelemző vizsgálat tisztázta az 
öngyilkossági krízis kommunikációs sajátosságait: ám új kérdésként az vetődött fel, miért 
nem ismeri fel a környezet ezeket az egyértelműnek tűnő markereket. A kérdésre elvileg több 

23 Azóta mintha bizonyos eltolódás következett volna be a „lifelong” diagnózisok irányába. A Azóta mintha bizonyos eltolódás következett volna be a „lifelong” diagnózisok irányába. A 
gyógyszergyári lobbi teljesítménye csupán az egyik befolyásoló faktor, a másik, erőteljesebb, a meg-
változott munkaerő-piaci helyzet. 
24 Egy korábbi vizsgálatunk izgalmas eredménye volt, hogy amennyiben a személy nem ér- Egy korábbi vizsgálatunk izgalmas eredménye volt, hogy amennyiben a személy nem ér-
zékeli nehéznek a státuszváltást, nem boldogul új szerepeivel, s visszacsúszik a korábbi indentitás-
állapotba (Kelemen, B. Erdős, 2003)
25 Turner (2003) leírásában a beavatandót jellemző minőségek szinte azonosak a depresszió Turner (2003) leírásában a beavatandót jellemző minőségek szinte azonosak a depresszió 
diagnosztikai kritériumaival: a passzivitás, a befolyásolhatóság, beszűkültség, az „egyformaság”, a 
nemi különbségek minimalizálása stb. Bár a depresszió nyilván nem azonos a krízissel, reaktív formá-
ja a diagnosztikai kritériumok szerint egy traumához, veszteséghez kötött.
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válasz is lehetséges, a diszkurzív szuicidológia elmélete a magyar kultúra egy olyan sajtosságát 
emeli ki, amelynek értelmében – az alaklélektan nyelvén megfogalmazva – a figura a háttérbe 
olvad. Az öndestruktív mintázatok – pl. az öngyilkosságról folytatott heroizáló diskurzus, 
az öndestruktív cselekvési   minták propagálása, az öngyilkosság következményeinek 
elhallgatása, az öngyilkosság és a „végtelen, igaz szeretet, hűség” konceptuális társítása – a 
magyar kultúra szerves összetevői, s az öngyilkossága készülő személy segélykérő jelzései 
ebben a környezetben nehezebben ismerhetőek fel. (pl. Kézdi, 1995; Osváth és mtsai. 1998; 
B. Erdős, 2006). A diszkurzív szuicidológia álláspontja szerint az öngyilkosságról szóló beszéd 
egyéni és társas-társadalmi szinten meghatározza a válságos helyzetek megoldásához való 
hozzáállásunkat. A krízis, ami szimbolikus értelemben valóban a megszűnésről, a halálról 
szól – hiszen a korábbi identitás elvész, átalakul – a fizikai megsemmisülésbe, pontosabban 
önmegsemmisítésbe fordul át.

Buda (1994) szerint mi magyarok „panaszkodó kultúrában” élünk. Thual (1997) 
hasonlóképpen gondolkodik, amikor geopolitikai eszmefuttatásában ”kényszerű 
viktimológiai identitás-szituációról”, a Nyugathoz viszonyított állandósult áldozat-szerepről 
beszél.26 J. A Smith (2002), egy hazánkban több évet eltöltő amerikai antropológus az 
áldozat-szerep, a panasz-kultúra, és egyben a magyar szuicid szcéna izgalmas magyarázatát 
kínálja: magyarázata a változáshoz való viszonyulásunkon alapszik. Megfigyelései alapján 
Magyarországon – ahogyan a kommunista blokk más korábbi államaiban is – az embereknek 
alapvető tapasztalatává vált a kettős kötések bénító szorítása: amikor az adott cselekvés 
egyszerre szükséges és lehetetlen, amikor elvárják azt, amit azután büntetnek, amikor a 
kommunikációs viszonyok zűrzavarában csupán a paradox helyzetek a bizonyosak. A kettős 
kötésből jó néhány „járhatatlan” út vezet kifelé: az egyik az öngyilkosság és a vele rokon 
öndestruktív cselekvések, mint pl. az alkoholizmus, a másik a zavarodottság („elmezavar”), 
a harmadik a cinizmus. A negyedik – az egyetlen reményteli – a másodfokú változás, amikor 
a teljes szituáció, a kontextus átalakítása, s ezzel együtt a helyzet feletti kontroll (legalább 
részleges) visszavétele nyitja meg a kiutat. (Watzlawick és mtsai, 1990) Ilyen másodfokú 
változásról beszélhetünk a tizenkét lépéses csoportok esetében, ahol a tagság egyetlen 
következetes feltétele a problémát fenntartó jellegzetes hozzáállásokkal való szakítás. A 
felépülő, ha józanodni akar, nem hiheti továbbra is, hogy maga a „szer” vagy a „társadalom”, 
mint elvont, a személytől, főleg önmagától függetlenül létező entitás a hibás.  A probléma fel 
nem ismerése, azaz tagadása a csoportban ellehetetlenül, s az „ugyanabból (ti. a kontrollból) 
” még többet” lázas akarását felváltja az új cselekvési tereket nyitó belenyugvás, vagy még 
inkább megbékélés.

Seligman nevéhez fűződik a „tanult tehetetlenség” koncepció kidolgozása. Az 
elmélet alapjául egy kísérlet szolgált, amelyben a kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan 
módon adagolt áramütéssel szemben az állat tehetetlennek bizonyult, s mikor új helyzetbe, 
megváltozott körülmények közé került, ahol bármely, az előző folyamatban nem érintett 
fajtársa gyorsan elsajátította az averzív inger elkerülésének technikáját (pl. egy pedál 

26 Mai változatában: a multinacionális vállalatok magyarországi szerepe, a Nyugat-Európából Mai változatában: a multinacionális vállalatok magyarországi szerepe, a Nyugat-Európából 
és a Távol –Keletről egyaránt beáramló környezetszennyező anyagok és mérgező adalékokat tarta-
mazó élelmiszerek stb.
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lenyomását), a korábbi áldozat már tehetetlennek bizonyult. Nem tudta többé megtanulni, 
hogyan fordíthatná jobbra a sorsát. (Abramson és mtsai., 1980) Fontos felismerni, hogy maga 
a jelenség kezdetben adaptív: az állat megóvja utolsó erőtartalékait a jobb, túlélést lehetővé 
tévő életkörülményekre várva – a tragikus az, hogy nem, vagy nem elég gyorsan érzékeli, 
„értelmezi” a változást. Az ember azonban a jelentés-alkotás képességének birtokában 
sokkal plasztikusabb viselkedésre, árnyaltabb értelmezésekre képes – ennek egyedüli, ám 
elengedhetetlen feltétele valamilyen közösségi részvétel, hiszen a jelentés-alkotás társas 
műfaj, és a létrejövő jel maga is közösségi cselekvéshez kötötten létezik

Társadalmi léptékben kultúránkat formáló történelmi tapasztalataink szabják meg 
az öndestruktív cselekvésekhez, tágabb értelemben pedig a változáshoz való viszonyunkat: 
márpedig a double bind (pl. Teleki Pál öngyilkosságában) és a vele összefonódó tanult 
tehetetlenség (pl. 1956-ot követően) vissza-visszatérő megerősítést nyernek.

a vizsgálat leírása 

Mindezek alapján felvetődik a kérdés – s ez a kérdés különösen jelentőssé válik a segítő 
hivatást űzők számára a társadalmi átalakulások korában – hogy milyen, a változással 
kapcsolatos reprezentációk alakítják gondolkodásunkat?

Az eddigiek nyomán feltehető, hogy a változás általános szerkezetének megfelelően 
a reprezentációkban a következő tartalmak jelennek meg: remény, lehetőség és veszély; 
pozitív és negatív vonatkozások, értékelések együttes előrevetítése; a változás közösségi 
(társadalmi) szabályozottsága, a kockázat kontrolljára törekvés; valamint a felszabaduló 
energiák. Emellett azonban felbukkanhatnak a jellegzetes magyar vonatkozások: a tanult 
tehetetlenség mint stagnálás és „depresszió”, azaz reménytelenség, valamint  a kettős kötés 
nyomai. 

Minta, módszer

A fenti kérdés nyilván nagyon átfogó, és számos izgalmas kutatási lehe-tőséget tartogat. 
A jelen tanulmány keretei között csupán a problémafelvetésre, s egy rövid, tájékozódó célú 
tartalomelemző vizsgálat elvégzésére vállalkozhatott a szerző. A sajtóelemzés módszerét 
választva, az adatok, a minta könnyen elérhető, az adatgyűjtés során pedig viszonylag 
alacsony a beavatkozó mérés kockázata. Az utóbbi évek írásai jól működő archívumokból 
ingyenesen elérhetőek, és számítógép segítette kvalitatív tartalomelemzés (CAQDAS) 
számára könnyen hozzáférhetővé tehetőek. Néhány nehézséggel azonban mégis érdemes 
számolni: az egyik, hogy hazánkban a közéleti nyilvánosság állandósult fogyatékossága a 
pártpolitikai felhangok állandó jelenléte (Terestyéni, 2001), a másik, hogy a sajtó valószínűleg 
még mindig „irányítottabbnak”, veszélytelenebbnek mutatja be az eseményeket (Hankiss, 
1983). 

A szerző ebben az elemzésben ezúttal szándékosan elkerülte a leg-mozgalmasabb 
választási időszakot, amelynek retorikája mindkét nagy pártnál éppen a „változás” köré 
szerveződött. A Népszabadság két évfolyamának 730/713 cikkéből relevancia szerint 
válogatva az első olyan 50-50 cikk került a mintába, amely a „változás” keresési kifejezésre 
találatként megjelent. A vizsgált időszakok 2004. 08. 26-tól 2005. 08. 26-ig; valamint 2006. 08. 
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26-tól 2007. 08. 26-ig terjedtek. A keresési kifejezés a szövegben bárhol előfordulhatott.

 Sor került a címek elemzésére – hiszen az olvasó sok esetben csupán ezeket futja 
át - valamint a „változás” és szinonimái (átalakulás, módosulás, módosítás stb.) alapján a 
számítógépes program (ATLAS.ti 4.2, Muhr, 1997) segítségével kikeresett származtatott 
szövegek (mondatok) kontextus-elemzésére. A „reform”, bár ugyancsak a változás 
szinonimájának tekinthető, évtizedek óta a pártpolitikai retorikák kitüntetett eleme, olyan 
ellentmondásos jelentésekkel, amelyek miatt nem került a jelen elemzésbe – inkább önálló 
témának kínálkozna.

A címek, mint rövid szövegek esetében három alapvető, a változás értékelésére 
vonatkozó kategória elegendőnek mutatkozott a számítógéppel segített kódoláshoz: 1. 
negatív (veszteség, stagnálás, kockázat) 2. pozitív (nyereség, remény, lendület) 3. semleges/
szabad értékelés, amikor csupán a változás tényéről tudósítanak, s a továbbiakat az olvasóra 
bízzák. Ez utóbbi azonos a Moscovici (2002) által leírt „diffúzió” típusú közvetítődéssel, 
ahol a viszonyulási módot nem írja elő a médium, hanem szabad véleményalkotásra bátorít. 
A következő lépésben az előbbi csoportokba sorolt címek további jellemzőit már számítógép 
segítsége nélkül elemeztem tovább.

A keresési kifejezésre kapott származtatott szövegekben a kiindulópontként megjelölt 
elméletek, korábbi empirikus vizsgálatok és az adatok megismerése alapján a következő 
kódok bevezetésére került sor: 

1. Nehézség: A változás nehézségének nyílt elismerése lehetővé teszi a hely-zet reális 
megítélését, és a teljesítmény későbbi elismerését.

2. Bizonytalanság, kockázat: Az átmenet liminális fázisának normális velejárója: (nyitott 
kérdés, hogy a kockázati társadalomnak miképpen van köze ehhez a köztes állapothoz)

3. Feltételek: („ha…akkor…”) Egyfelől a bejósolhatóságot, s így a kockázat kontrollját 
jeleníti meg, másfelől éppen a (fenyegető) bizonytalanságról szól (mert: „ha nem….
akkor nem…”)27 

4. Külső kontroll: megnevezett, vagy meg nem nevezett csoport, hatalmi kör stb. a változást 
kontrollálja, a folyamatban érintettek többségének köz-reműködése nélkül. 

5. Kedvező eredmény előrevetítése.

6. Stagnálás: változás nincs, vagy túlságosan lassú, későn következik be

7. Veszteség, negatív következmény előrevetítése.

8. Szükségszerűség: a változás elkerülhetetlen.

9. Titok: annak nyílttá tétele, hogy a változás természetéről, okairól, vár-ható 
következményeiről nem eshet szó.

10. Nyelvtani tagadás: a változás egy komponensének, a korábbitól való elszakadásnak a 
procedurális (a szövegelemekre vonatkozó eljárásokat rögzítő) nyelvi jele.(Kézdi, 1995; 
B. Erdős, 2006)

27 Felvetődhet a kérdés, miért nincs jelen a sajtóban (és a közgondolkodásban) valamiféle B-Felvetődhet a kérdés, miért nincs jelen a sajtóban (és a közgondolkodásban) valamiféle B-
terv, alternatíva?
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A kódolás az ATLAS.ti 4.2 „Code by List” funkciójával történt, ahol az elemzést 
végző dönt a kód hozzárendeléséről - mivel az elemzés jelentésekre fókuszál, nem 
automatizálható. Egy-egy mondat több kódot is kaphatott, mert a cél a minél gazdagabb, 
komplexebb leírás. 

a vizsgálat eredményei: gyakoriságok és jelentések

Bár a szerző célja elsősorban jelentések, összefüggések feltérképezése, az elemzésből adódó 
számszerűsített adatok is érdemesek az áttekintésre. Az 1. táblázat a címek elemzésének 
eredményeit mutatja: a negatívumok hozzávetőlegesen kétszer gyakrabban kerülnek 
említésre, mint a pozitívumok. A két sajátosság együttes említése gyakoribbá, az olvasóra 
bízott értékítélet pedig ritkábbá vált, ha a korábbi mintát az elmúlt időszakkal vetjük össze. 

1. táblázat

Kód neve 2006/7 50 2004/5 50 
Cím pozitív 18 12
Cím negatív 34 28
Cím semleges 7 15
Cím pozitív&negatív 9 5

Az alábbi idézetek mutatják meg azokat az összetevőket, amelyek a jelentések szintjén 
határozzák meg az olvasó viszonyulását: 

Egyszerre pozitív és negatív a következő két hír: „Csökken és nő az szja”, valamint: 
„Mégis lesz biztosítása a diákoknak érettségi és egyetem között.” Az első esetben a lényegi 
változás maga kérdéses, a cím túl keveset mond – bár a gazdasági trendeket ismerőknek 
sokat sejtet – az egyértelmű értékelésről. A második esetben a pozitívum nem más, mint az, 
hogy korábbi negatív várakozásaink nem teljesülnek.

„Reklámforradalmat hozott a mobil”: ez a pozitív hír azonban csupán a mobiltelefon-
szolgáltatók szívét dobogtatja meg igazán, a változás nem érint fontos társadalmi csoportokat, 
alapvető szükségleteket.

„The WSJ: Szlovákia a példakép”: bár a kódolás szintjén ez természetesen pozitív 
hírnek számít, a címből sejthető, az írásból pedig világossá válik, hogy saját lemaradásunkról 
esik szó. A különbségeket a szerző annak tulajdonítja, hogy Szlovákia idejében szembenézett 
saját nehézségeivel, míg Magyarország vonakodott ezt időben megtenni.

„Drámai változás: Több ősbemutatót is támogat a Katona-pályázat”: ez jó hír az 
érintetteknek, a színházba járóknak, ám a kisközösséget érintő pozitív változás nem az 
alapvető szükségletek szintjén, széles körben hat.

„Hátrányos változás a hátrányos helyzetűeknek”: a változás nemcsak ked-vezőtlen, 
hanem tragikus: eddig rossz volt, s ezután még rosszabb lesz a helyzet. A hátrányos helyzet 
alapvető emberi szükségletektől való meg-fosztottságra vonatkozik, a változás negatív 
következményei tehát súlyosak.

„Mocsárosdűlő, a Bermuda-háromszög”: a hasonló írások bajban lévő lakóhelyi 
közösségekről, a változás lehetetlenségéről, a „magyar ugarról” szól-nak. 

„Civilizációk pusztulásával járó monszun-változás” valamint „ütött az utolsó óránk”: 
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ezek az írások az öndestrukció globális narratívájának lenyomatai a magyar sajtóban. A 
környezetszennyezés következében fellépő halálos kockázatok bemutatása a „kockázat 
társadalmának” napihírei közé tartozik, vérmérséklete szerint immunizálva vagy kétségbe 
ejtve az olvasót hasonló tartalmak vonatkozásában.

A „Halasztott indulás” típusú változásról szóló hírek a stagnálás, az elkésettség érzését 
keltik az olvasóban.

A 2. táblázat a származtatott szövegekben mutatja meg az előző részben definiált 
kódok gyakoriságát:

2. táblázat

Kódok 139 idézetből (2006/7) 124 idézetből (2004/5)
Nehéz 10 7
Kockázat 18 14
Feltétel (ha-akkor) 17 3
Kontroll 80 83
Kedvező 32 29
Veszteség 70 47
Stagnálás 40 38
Szükséges 11 10
Titok 13 3
Tagadó szerkezetek 50 41
Kedvező&veszteség 7 9

Látható, hogy a veszteség, a negatív aspektus dominál 2004/5-ben is, azonban a 
legutóbbi időszakban a negatívumok jócskán emelkedtek. Ezzel párhuzamosan több a „ha… 
akkor…” típusú érvelés, és egyre több a titok. Viszonylag kevés a változás szükségességét 
alátámasztó érv, s a lehetséges változások nehézségére is ritkán utalnak. A tagadó szerkezetek 
a várakozásnak megfelelően gyakran előfordulnak a kapott idézetekben.

 A jelentéseket megvizsgálva, s néhány idézettel illusztrálva hasonló képet kapunk, 
mint a címek elemzése során:

„A feladatot évekkel ezelőtt kitűzte a kormány, az ehhez szabott határidőt pedig már 
többször módosította.”

„Ezt persze sokan nem érzik és a kedvező változás is lassú, mégis tény:”

„A környékbeliek rettegnek, de változás még sokáig nem várható.”

A negatív (vagy kettős) képen belül erőteljesen megjelenik a stagnálás, a késés aspektusa. A 
bizonytalanság az egyértelmű szemantikai markereken túl a feltételes szerkezetekben is jól 
reprezentált. A kontrollt gyakorló csoportot nem feltétlenül nevesítik:

„Ha a grémium elfogadja a változtatásokat, akkor a jelenleg túlzsúfolt járatok egy részén 
már áprilistól javulhat a helyzet.”

„E két változat között máig teljes a bizonytalanság.”

„Szavai szerint, ha nem sikerül mihamarabb politikai változást elérni, arra azért megy rá a 
fiatalok jövője, mert olyan állapotokat kapnak örökül, amelyben „gyakorlatilag nem marad 
mozgástér” értékeik, döntéseik, megfontolásaik számára.”
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„Ha minden jól megy, 2009-ben már csak úgy módosíthatja a parlament például a közoktatási 
vagy az egészségügyi törvényt, hogy a változás miatt adódó pluszközkiadás beleférjen a 
következő három év költségvetési terveibe.”

Kérdéses, hogy a változás lehetősége pozitívumként jelenik-e meg az alábbi szövegrészben:

„A változás jogilag lehetetlen, politikailag lehetséges.”

S itt a régi kedves ismerős, az „árváltozás” típusú retorikai elem:

„Az alapvető szabályok, mondta, nem változnak, a most benyújtandó adócsomag apróbb 
kiigazításokat tartalmaz.”(kiemelés tőlem)

Végül, a titok (s ez saját jogán is izgalmas elemzési téma lenne): 

„A változás okát nem hozták nyilvánosságra.”

értelmezés, kitekintés

A címekre vonatkozó táblázatból látható, hogy tavaly és ebben az évben már kevesebbet bíztak 
az olvasóra a változások értékeléséből. A további elemzés megmutatta, hogy pozitívumként 
azt értékeljük, ha egy elvárt negatív esemény elmarad: örömünket tehát a kettős tagadásban 
leljük. A valódi pozitív események nem nálunk történnek, ha mégis, akkor nem alapvető 
szükségletekkel vannak összefüggésben. Előfordul azonban olyan pozitívként értékelt 
változás is, amely egy kisebb közösséget érint. A sajtó továbbá pozitívan értékeli mindazt, ami 
a gazdasági élet egyes szereplőinek (pl. külföldi befektetőknek) a szempontjából hasznos. 
A negatív változás során gyakran alapvető területek érintettek (a jövedelem, egészségügy, 
iskoláztatás, biztonság stb.) A tanult tehetetlenség, bénultság, stagnálás, késlekedés számos 
példája van jelen a szövegekben. 

A származtatott szövegek elemzése során kapott számszerűsített eredményekből 
kiolvasható, hogy a veszteségek növekedtek, miközben a változás eredményeinek, 
körülményeinek bejósolhatósága csökkent. Mindkét vizsgált időszakra igaz, hogy több a 
negatív várakozás, veszteség, mint a pozitív attitűd és remény. A kettősségek viszonylag ritkán 
jelennek meg, helyette „tiszta” veszteségekről esik szó. A változáshoz való (v)iszonyunk 
egyébként jól megmutatkozik az „árváltozás”, valamint a „megváltozott munkaképességű” 
gyakran használt, a mintában is felbukkanó szóösszetételekben: mindkettő veszteségre 
utal. A kettős értékelés hiánya az erős kontroll-aspektussal is összefügghet. Ugyanígy, a 
bizonytalanság megjelenik, ám a változás kontrollálásához képest nem túl markánsan 
– jellemzőbb a szabályozottság, a feltételek megjelenítése, ritkábban az érvelés a szükség-
szerűség mellett. Az áldozat-szerepünkről szóló mítosz ezekből a szövegekből hiányzik. A 
változás során felszabaduló, és ahhoz szükséges energiák alig reprezentáltak.

Az eredmények megerősítették a kezdeti feltevéseket. Az elemzésből markánsan 
kirajzolódik a változásokhoz való negatív hozzáállás: a változások csak bajt hoznak ránk – de 
semmit sem tehetünk ellenük. Ugyanakkor intenzíven jelenik meg az elkésettség élménye, az, 
hogy lemaradtunk Európához, Amerikához, Szlovákiához vagy éppen önmagunkhoz képest. 
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Bár a fejlett Nyugathoz való integrálódás álma beteljesülni látszik, uniós csatlakozásunk a 
jóléti társadalmak válságának időszakára, a kockázati társadalmak kialakulásának korára esik: 
az elkésettség élménye mögött talán ez a keserű tapasztalat húzódhat meg. A változáshoz 
való viszonyunkat az itt kapott kép szerint egyfajta „türelmetlen stagnálás” jellemzi. 

A jelen kutatásban rögzített kép tovább árnyalható a rendszerváltozás sajtóanyagának 
hasonló szempontú kutatásával. Egy másik izgalmas lehetőséget jelenthet a társas szint 
jellemző reprezentációinak vizsgálata (a pletykák, és a személyközi kommunikáció egyéb 
termékeinek elemzése). További kérdés lehet, hogy miképpen harmonizál az egyéni 
élettörténetek szerkesztése a bemutatott jellemzőkkel?

Az itt kapott eredmények alapján a legkevésbé sem volna hiteles vagy kívánatos a 
sajtót a mosoly országának hírnökévé alakítani. Mégis, érdemes kiemelni a vizsgálatban 
mutatkozó egyetlen konstruktív mozzanatot: a kisközösségek szintjén meg-megjelennek 
pozitív változások, megtartott lehet a remény. Úgy tűnik, ebben rejlik a változáshoz való 
viszonyunk megváltoztatásának lehetősége: annak elsajátítása, hogy erőforrásként működjünk 
mind mások, mind önmagunk számára (Riikonen, 1999). Ehhez arra volna szükség, hogy 
felszámoljuk a kádári rendszerből megörökölt, anakronisztikussá váló öncenzúrát, és a 
„magyar Ugaron” való további állomásozás helyett megkíséreljünk igazodni a szolidaritás 
valamiféle minimumkövetelményéhez, amelyben a Te ügyed ugyan nem az én ügyem, de 
tisztellek érte, és elfogadom azt, hogy neked fontos. Ez az, amit a politikai hatalomból 
való különösebb részesedés nélkül mindannyian megtehetünk, s egyben ez az, ameddig a 
közösségi szintű konstruktív változásokért vállalt személyes felelősségünk terjed. 
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humaN reSource developmeNT iN The NoN-proFiT 
secTOR

gáBor juhász

Abstract

In the beginning of  the 21st century the social activity of  the civil or non-profit organizations is becoming 
more and more relevant. The specifications ’civil and non-profit’ are distinguishable features from the 
point of  their content on the bases of  different approaches. The main importance of the civil/ non-profitThe main importance of  the civil/ non-profit 
organizations is to compensate the deficiencies caused by inadequate operation of  state support systems 
and the different pursuits of  market participants. These organizations can provide the main conditions 
for civil self-organization and interest-enforcement processes. They can promote non-profit oriented social 
innovations and contribute to solving social problems. Civil/ non-profit organizations can produce and 
reproduce collective goods that can increase social welfare in the society.

Keywords: human resource development, non-profit sector, organizational development.

Összefoglaló

A XXI. század kezdetén a civil/ non-profit szervezetek társadalmi szerepvállalása fontos, aktuális kérdéssé 
vált. A „civil” és „non-profit” fogalmak egymástól - különböző szempontok alapján - megkülönböztetendő 
jelzőket takarnak. A civil/ non-profit szervezetek legfontosabb jelentőségét tényleges küldetésük adja: 
egyfajta hézagpótló szerepet játszanak a visszavonuló állami szféra és az eltérő érdekeltséggel rendelkező 
piaci szektor között tátongó űr betöltésében. Tevékenységeik révén képesek a tényleges társadalmi igények 
és szükségletek kielégítésére, társadalmi, kollektív javak létrehozására, a társadalmi, szociális problémák 
megoldására. 

Kulcsszavak: humánerőforrás-fejlesztés, non-profit szektor, szervezetfejlesztés.

introduction

After introducing the main approaches of  the current research and defining the basic 
concepts, the author argues for the substantial role of  the civil/ non-profit sector and 
organizations in the Hungarian socio-economic system.  In the second part of  the article 
the goals and methods of  the research are outlined. Results will be interpreted in their 
relation to the main functional characteristics of  the organizations examined in the study.  
Further, the author will show how results are connected to human resource features.  As 
a conclusion, the human and organizational development needs of  the  organizations are 
summarized.
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approaches and basic concepts

The first question of  the current study is what is meant by the civil or non-profit sector 
and organizations. Basically, we can answer this question from social, political, legal and 
economic perspectives. 

Within the national economy we can distinctly separate the state/ governmental 
sector and the market/ business sector from the civil/ non-profit sector. The latter is a 
collective term for non-governmental organizations driven by non-profit goals and organized 
to satisfy the demands of  individual groups and communities.

From a social and a political viewpoint these organizations are part of  an independent 
and free civil society. They are separated from the political state and include civil initiatives 
and institutions as autonomous structures in the society. (Varga, 1999) 

The common attribute of  civil/ non-profit organizations is their non-profit based 
operation. Non-profit based operation refers to the requirement that it is prohibited 
to distribute the profits among the participants. These organizations can not serve any 
personal or business interests. The profit arising from their services must be invested in 
the operation and improvement of  their priorities – of  the basic activities included in their 
“mission statement”. This rule may well distinguish between civil/ non-profit organizations 
and business companies.

Some of  the civil/ non-profit organizations included in the sample of  the current 
investigation are civil initiatives on legal bases which operate within formal structures.

A larger proportion of  them are also civil initiatives but they lack any formal 
structure, operation and legal base - e.g. civil circles and clubs. This sphere focuses on 
various forms of  colourful, less formal and voluntary-based civil participation in the society. 
The name of  these organizations - „non-governmental organizations” („NGO’s”) – also 
refers to this attribute. (Arató, 1992)

Another important characteristics is their ’for public use’ feature. According to 
this, the organizations can serve the interests and can satisfy the needs of  the broad public, 
including individuals, groups and communities. (Barbetta, 1991)

The important role of  civil / non-profit organizations and sector

The main significance of  the civil/ non-profit organizations is to compensate the deficiencies 
caused by the inadequate operation or shortcomings of  state support systems and by the 
different pursuits of  market participants. 

These organizations can provide the main conditions for civil self-organization and 
interest-enforcement processes. They can promote non-profit oriented social innovations 
and contribute to solving social problems. (Juhász, 2006) Civil/ non-profit organizations 
can produce and reproduce collective goods that can contribute to social welfare in the 
society.

hypotheses, goals and methods of  research

The main problems of  local civil/ non-profit organizations are twofold: the lack of  resources 
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and different problems within their management. 
The improvement of  the management of  civil/ non-profit organizations has a 

primary importance in increasing organizational efficiency, in enhancing their interest-
realization activity, in finding more sources and managing their organizational changes. 

Beyond the goals and tasks of  the Hungarian civil/ non-profit organizations 
mentioned above it is especially important to develop their human resource potentials 
as a primary resource and adapt modern management techniques to their needs of  
development.

The goal of  the current research has been to analyze human resource conditions 
of  civil/ non-profit organizations in Hungary. The author collected data from Hungarian 
and international professional data bases. Internet resources were also employed.                         
(www.eustat.com). As a next step, a new data base has been constructed using the relevant 
information. Employing the method of  sociological research  two or three organizations 
were selected in each geographical unit relying on the applied distribution method. A 
questionnaire method was used to interview 50 civil/ non-profit organizations in Hungary. 

The questionnaire

Two main groups of  questions were constructed in the questionnaire. The first group  
focused on general data of  the organizations examined in the current study. These questions 
were related to the significance of  these organizations: the roles they play locally or in the 
rural areas; features of  organizational form and structure; the distribution of  activities; and 
the features of  internal organizational environment. In the second group of  questions the 
author focused on human resource characteristics of  the organizations. Here the types of  
education, knowledge and competencies possessed by the employees were examined.

results

Formal and general characteristics of the organizations

Organizational form

The organizations reflect the specific dual feature of  the Hungarian non-profit sector: we 
can find civil institutions - foundations and societies - and non-profit business organizations 
such as public foundations, and companies for public use in the model.

Table 1. Classification of  examined organizations on the basis of  formal characteristics

officially registered organizations: 70 %
civil organizations Non-profit business organizations
Societies: 62.86 % Public foundations: 5.71 %

Foundations: 28.57 % Companies for public use: 2.86 %
Non-registered organizations: civil circles, clubs etc.: 30 %.

Source: own data
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Among these, we can identify organizations that provide public services and those 
with non-profit services. Furthermore there are some organizations that are not officially 
registered, do not have a formal structure and offer some operational initiatives in order to 
satisfy the needs of  small groups and communities. (Table 1.)

The main services

According to the accomplished tasks and initiatives of  the organizations seven different 
categories were constructed where the fifty civil/ non-profit organizations examined in the 
current study would fit in.

Based on the main initiatives we can state that most of  the organizations (28 %) 
perform social aid activities. The next frequent category is ’cultural and art initiatives’ (22 
%). There were several  organizations engaged in ’educational, research and scientific 
activities’ (18 %) and ’sport and leisure activities’ (also 18 %). Another 10 % of  the examined 
organizations pursued  ’other initiatives’ (here, it refers to non-determined, mixed or 
incidental activities). A small proportion of  the organizations perform ’health promotion’ 
(2 %) and ’protection of  interests initiatives’ (2 %). 

The results have disclosed that the organizations represent a relatively wide scale of  
different types of  initiatives and tasks (Figure 1.).

Fig. 1. Classification of  the examined organizations as for their main services (%)

Source: own data

The geographical influence of  the organizations

As it can be seen in Figure 2., 76 % of  the  civil/ non-profit organizations have a marked 
local-level impact on the area where they have their headquarters. 

12 % of  the organizations accomplish different activities on county level, 4 % 
of  them operate on regional and national level. Only two ( 4 %) of  the organizations 
were included into international co-operations within the EU and were able to maintain a 
continuous business relationship for years while working on their projects (Figure 2.).
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Fig. 2. Classification of  the organizations on the bases of  geographical influence (%)

Source: own data

Major human resource characteristics of the organizations 

Number of  employees and volunteers

The 50 organizations only had 19 legally hired paid employees. In the subgroup of  public 
foundations there were two and three persons employed, respectively. In the case of  a 
company ’for public use’, there were four employees in the organization. 

Managers or representatives of  the organizations are the only staff  in most 
organizations. Being under-staffed is directly caused by lack of  adequate financial resources 
and difficult employment conditions. 

The civil/ non-profit organizations try to compensate for the low numbers with 
volunteers. The number of  volunteers and the value of  their work continuously increase. 
Unfortunately, we can not speak about an extensive and well-organized voluntary sector in 
Hungary these days.

Education

Among the  nineteen employees, eight managers and two subordinates have college or 
university degrees or diplomas. (Table 2.)

It is definitely an advantage that most of  the representatives have university or 
college degrees but there were only four persons among these who have received  specialized 
training on the  non-profit sector. These specialists had adequate education to manage the 
organizations. 

In the author’s opinion, managers and perhaps other staff  members providing 
a number of  social services and trying to meet a number of  community needs should 
be engaged more in multi-professional studies and they should acquire field-specific 
knowledge. 

80 KUTATÁSI BESZÁMOLó

SZOCIÁLIS SZEMLE - 2008. I. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM



Table 2. Education

managers (person) Subordinates (person)
College and/ or university degree 8 2

Postgraduate and/ or specialized 4 0
Source: own data

Second language and computer skills

With regard to the two main competencies emphasized in the study the author has not 
received any favourable results. Nobody from the management had relevant second language 
proficiency (language exams) or an adequate level of  communicative competence in a second 
language. There were only two persons among the subordinates who had intermediate level 
language proficiency and there was another colleague who had a basic level language exam. 
These shortcomings considerably limit the chances of  the examined organizations in their 
potential co-operations both locally and  internationally.

The computer skills of  the employees were somewhat more developed than their 
language competencies. 50 % of  the managers and almost 100 % of  the staff  had adequate 
computer skills - in most cases, MS Office experiences.

Table 3. Language proficiency and computer skills

managers (person) Subordinates (person)
Second language exam or 
practiceable language skills 0 3

Computer skills 10 9
Source: own data

Competency matrix

The competency matrix contains parameters of  education, former work experience and 
relevant skills as it is shown in Table 4. 

The author compared the parameters of  each employed person to the professional 
needs determined by frequently  performed tasks. The competency matrix shows that the 
managers should  improve their competency in all areas. (Table 4.)

Table 4. Competency matrix

competencies
competencies related to tasks accepted by 

employed
managers Subordinates

Studies insufficient Sufficient
Command of  a second language insufficient Insufficient

Computer skills sufficient Sufficient
Former work experiences insufficient Insufficient

Source: own data
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Suggestions: human resource and organizational development needs and goals

Human resource development comprises the series of  improvement-oriented interventions 
that facilitates the change, the level of  accommodation and the increase of  performance in 
the organizations by improving individual skills and attitudes.

The methods and techniques of  improvement applied can be differentiated as internal 
and external methods and programs. Through human resource development – training, skill 
building, workshops, in-service lectures and continuing education – it is possible to build 
experienced, motivated and competent workforce lead by highly qualified managers. 

Heads of  non-profit organizations, as democratic leaders and mentors, should facilitate 
the development and maintenance of  professional and motivated human resource basis 
that must ensure the completion of  the  tasks undertaken and the survival as well as the 
development of  the organization as high priorities. These leaders should be familiar with 
methods and workable solutions of  project management, organizational psychology and 
sociology, organizational development and change management, work organization and 
human resource management.

When these contingencies are met only then innovation can begin.

Summary

In the beginning of  the 21st century the social activity of  the civil or non-profit organizations 
is becoming more and more relevant. 

The specifications ’civil and non-profit’ are distinguishable features from the point of  
their content on the bases of  different approaches (social/ political and legal/ economic 
perspectives). The current research has revealed that human resource development should 
be a priority in the Hungarian non-profit organizations. Presently, their prospects of  
development are seriously impeded by the lack of  necessary competencies and skills. This 
would serve the interests of  the broad public as civil/ non-profit organizations are founded 
on the principle of  satisfying collective needs and of  fulfilling goals and tasks related to 
social needs and problems.
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eTNiKai-Nyelvi SajáToSSágoK éS cSaládi érTéKorieNTációK

egy haTároN Túli TérSég magyar Nyelvű oKTaTáSi 
RendszeRében

SZILÁGYI GYöRGYI – FLóRA GÁBOR

Abstract

This paper is discussing the characteristics of  minority education in Hungarian language in Bihor county, 
a western border region of  Romania inhabited by a large number of  ethnic Hungarians. Due to the fact 
that during communist rule the access of  national minorities to native language education was more and 
more restricted, the educational level of  Hungarian ethnics today is significantly lower compared to ethnic 
Romanian population. This situation might be corrected in the future by offering to Hungarians opportunities 
for attaining a fully fledged education in their native language (from kindergarten to university), which should 
not reduce, however, their chances of  integration and upward mobility within the larger Romanian society. 

Keywords: minority education system, multilingualism and multiculturalism in education, parent options 
concerning the language of  teaching, equality  of  chances.

Összefoglaló

A magyar nyelvű oktatási rendszer újjáépítése 1989 után az anyanyelvű oktatáshoz való jog érvényesítését, 
s egyben a szabad identitásválasztáson és értékbeli viszonyuláson alapuló pluralista iskolai rendszer 
visszaállításának kezdetét jelentette. A romániai Bihar megyében sajátos szempontrendszert alkotnak – a A romániai Bihar megyében sajátos szempontrendszert alkotnak – a 
nemzeti és vallási hovatartozásból fakadó tényezők mellett - a régió határ-menti földrajzi fekvésével összefüggő 
lakossági viszonyulásmódok, az ahhoz kapcsolódó lehetőségek, opciók. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, 
hogy milyen módon felelhetnek meg az anyanyelvű iskolák által nyújtandó képzési szolgáltatások és az 
általuk biztosítandó nevelő-szocializációs funkciók a jelen társadalmi igényeknek. A Bihar megyei magyar 
nyelvű oktatást olyan megközelítésben próbáltuk tanulmányozni, amelyben a folyamatok mind makro-, 
mind mikro szinten bemutathatóak, igyekezvén felderíteni az iskolaválasztási opciók fő mozgatórugóit, 
társadalmi motivációs tényezőit, valamint a szülők véleményét, elképzeléseit az anyanyelvű oktatás jelenéről 
és jövőjéről.

Kulcsszavak: kisebbségi oktatási rendszer, anyanyelvű oktatás, többnyelvűség és multikulturalizmus az 
oktatásban, az oktatás nyelvére vonatkozó szülői opciók, esélyegyenlőseg. 

célkitűzések, kutatási módszerek

A magyar nyelvű oktatási rendszer újjáépítése 1989 után az anyanyelvű oktatáshoz való 
jog érvényesítését, s egyben a szabad identitásválasztáson és értékbeli viszonyuláson 
alapuló pluralista iskolai rendszer visszaállításának kezdetét jelentette.  Ilyen értelemben 
a demokratikus társadalmi keretek kiépítésének nélkülözhetetlen alkotóelemét képezi, 
s ugyanakkor a sajátos társadalmi, munkaerő-piaci igényeknek való megfelelés – minden 
fejlett piacgazdaságban nélkülözhetetlen – követelményének is igyekszik eleget tenni.  A 
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munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési kínálat kialakítása, a nemzeti, vallási, regionális 
hovatartozást kifejező értékek hatékony közvetítése a fiatal nemzedék felé tehát nem pusztán 
nemzeti-közösségi, hanem össztársadalmi érdek is.

A romániai Bihar megyében sajátos szempontrendszert alkotnak – a nemzeti és 
vallási hovatartozásból fakadó tényezők mellett - a régió határ-menti földrajzi fekvésével 
összefüggő lakossági viszonyulásmódok, s az ahhoz kapcsolódó lehetőségek, opciók. Ez 
első ütemben, az alap- és középfokú oktatás mai elvárások szerinti, újszerű fejlesztését, 
másodikban az Európai Unióhoz történő csatlakozással, egy, a határon átnyúló regionális 
oktatási koncepció megvalósítását is jelentheti. 

Kutatásunk célkitűzése annak vizsgálata, hogy milyen módon felelhetnek meg az 
anyanyelvű iskolák által nyújtandó képzési szolgáltatások és az általuk biztosítandó nevelő-
szocializációs funkciók a jelen társadalmi igényeknek? Miként viszonyul a lakosság az 
anyanyelven való tanulás lehetőségéhez, milyen motivációk alapján választják az érintettek 
(a tanulók és szüleik) az anyanyelvű oktatási intézményeket? 

  A vizsgált problémakör jellege és a kérdésfelvetés komplexitása többszintű elemzés 
és többféle kutatási technika, illetve kutatási módszer alkalmazását tette szükségessé. A 
kutatás empirikus része a tényfeltárást és a tanulmányozott folyamatok magyarázatát hiva-
tott elősegíteni. Ennek során a következő módszereket és technikákat alkalmaztuk:

1. A Bihar megyei magyar nyelvű oktatásra, a magyar lakosság iskolázottsági szintjére, 
foglalkoztatására vonatkozó statisztikai adatok elemzése 

2. Dokumentumelemzés (tartalomelemzés), a Bihar megyei magyar oktatásra vonatkozó 
történelmi és jelenlegi információk számbavétele és kiértékelése 

3. Interjúk, fókuszcsoport magyar nyelvű iskolába járó tanulók szüleivel Bihar megyei oktatási 
intézményekben

A Bihar megyei magyar nyelvű oktatást olyan megközelítésben próbáltuk 
tanulmányozni, amelyben a folyamatok mind makro-, mind mikro szinten bemutathatóak, 
és amellyel a szintek közötti átlépés, illetve a szintek közti kapcsolatok tudományos 
megalapozottsággal modellezhetőek. A kvalitatív elemzés módszereit elsősorban a szülők 
viszonyulásmódjának kutatása során alkalmaztuk, igyekezvén felderíteni az iskolaválasztási 
opciók fő mozgatórugóit, társadalmi motivációs tényezőit, valamint a szülők véleményét, 
elképzeléseit az anyanyelvű oktatás jelenéről és jövőjéről.

a magyar lakosság beiskolázási szintje, foglalkoztatási struktúrája 

A 2002-es népszámlálás szerint a 10 éven felüli magyar lakosok száma 142201 fő – 26,5 
százaléka a megye 10 éven felüli lakosságának. Iskolai végzettség szerint a 10 évet meghaladó 
népesség 4,6 százaléka egyetemet vagy főiskolát végzett, 2,5% középiskola utáni képzést vagy 
mesteriskolát, 20,1% gimnáziumot (középiskolát), 17,5 százaléka szakiskolát, 32,9 százaléka 
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általános iskolát (8 osztályt), 19,1 százaléka elemi iskolát és 3,3 százaléka írástudatlan. 

összehasonlítva a megye adataival, megállapítható, hogy a magyar népesség 
iskolázottsági szintje jóval kisebb. Az egyetemet vagy főiskolát végzettek aránya csak 4,6 
százalék a megye összlakosságának 6,6 százalékával szemben. A 10 éven felüli magyar nők 
esetében, az egyetemet vagy főiskolát végzettek aránya mindössze 3,9%, ugyanakkor az 
általános vagy elemi iskolát végzettek aránya 60%. Ugyanúgy kisebb a középiskola utáni 
képzést, mesteriskolát és középiskolát végzettek aránya is. Ugyanakkor viszont az alacsonyabb 
szintű iskolázottsággal rendelkezők aránya jóval nagyobb. Így például az elemi és általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 52 százalék, szemben a megyei 45,7 százalékkal. Az 
igazsághoz tartozik viszont az is, hogy az iskolázatlanok aránya fele a összlakosságénak. A 
magyarság 1 százaléka – 1460 személy – analfabéta, szemben a megyei 3 százalékkal (1650 
személy). 

A magyarság alacsonyabb iskolázottsági szintje regisztrálható volt az előző népszámláláskor 
is. Az okok sokrétűek. Ehhez tartoznak az elmúlt évtizedekben mérhető kisebb esélyek az 
egyetemre való bejutás szempontjából, főleg a magyar gimnáziumot végzettek számára, a 
csökkentett anyanyelvi képzési lehetőségek az egyetemeken, az 50-es és 60-as évek kedvezőtlen 
vállalati és tanácsi ösztöndíj-osztásai, a sok esetben gyengébb anyagi körülmények. Vegyük 
mindezeket röviden sorra:

- Talán a legfontosabb az oktatási intézményi lehetőségek elégtelen volta. A világháború utáni 
években tudatosan leépítették a magyar nyelvű felsőoktatást. Megszűnt a Bolyai Egyetem, a 
marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés. Megszüntették, vagy beolvasztották az önálló 
magyar nyelvű középiskolákat, a felekezeti tanintézetekkel egyetemben. Tehát még nagyjából 
azonos szinten maradtak például az elemi és gimnáziumi anyanyelvi képzési lehetőségek, 
szűkült viszont a középiskolai képzés magyar nyelven. Országos átlagban a 70-es és 80-as 
években csak minden harmadik magyar nyelvű gimnáziumot végzett diáknak volt lehetősége 
– és férőhelye – anyanyelvű középiskolát végezni. Továbbmenve aztán csak minden ötödik 
anyanyelvű líceumot végzett tudott továbbtanulni magyar nyelvű felsőoktatásban. Ez az 
oktatáspolitika arra késztette a magyar fiatalokat, hogy az általános iskola elvégzése után 
szakiskolába jelentkezzenek, szakmát tanuljanak, vagy maradjanak csak az általános iskolai 
tanulmányoknál. Több ezerre tehető azoknak a magyar fiataloknak a száma, akik román 
nyelvű egyetemre kerültek, akiket végzés után túlnyomórészt románok által lakott régiókba 
helyeztek, s akiknek jó része beolvadt a többségi nemzetbe.

- A magyar családok szerényebb anyagi lehetőségei. Bár a kommunista rendszerben az egyetem 
ingyenes, a fenntartási költségek viszont az akkori keresetek mellett is jelentősek. Ehhez jön 
még az a nem számszerűsített, de köztudott tény, hogy a román hallgatókhoz viszonyítva 
a magyar nemzetiségű diákok ritkábban kaptak vállalati vagy tanácsi ösztöndíjat (az 50-es, 
60-as években).

- Szubjektív, elsősorban családi okok. Az egyetemet végzett fiatal – a magyar is - köteles volt 
elfoglalni a számára jutó munkahelyet, amely a magyar fiatalok esetében szinte törvényszerűen 
minél távolabb volt családjától, a közösségtől, amelyben született. Ilyen meggondolásból 
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több száz - esetleg több ezer - fiatal vagy szülő döntött úgy, hogy a gyermekük ne menjen 
egyetemre. Mindehhez hozzátartozik még a jól ismert magyar gondolkodásmód is: „ha 
nekünk jó volt a szakmánk, jó lesz a fiunknak vagy lányunknak is”.

- A posztkommunista időszak román oktatáspolitikája, amely nem hajlandó létrehozni egy önálló 
magyar tannyelvű állami egyetemet. Így az anyanyelvi oktatás – főleg a felsőoktatásban 
– jelentős mértékben a felekezeti- és magán oktatási intézményekre hárul. 

A Bihar megyei magyar tannyelvű egyetem előtti oktatásban jelenleg 12182 diák vesz 
részt elemi és általános iskolai szinten, 271 oktatóval és 2860 középiskolás 145 tanárral. Az 
elmúlt 17 évben évről évre csökkent az általános iskolás diákok száma, elsősorban a születések, 
tehát a beiskolázandó gyermekek száma csökkenésének arányában. A középiskolás diákok 
száma komolyan visszaesett 1999 – 2000-re, majd 15-20%-al nőtt.

Az inaktív népesség 97237 fő, ebből 21036 diák és főiskolás, 47684 nyugdíjas, 13090 
háztartásbeli és 13402 eltartott. A magyar nemzetiségű inaktív lakosságnál csak 13,5%, a 
megye inaktív összlakossága esetében viszont 17,5 % a tanulók és egyetemisták aránya. Ez 
a négyszázalékos különbség majdnem teljes egészében annak köszönhető, hogy a magyar 
lakosság körében kisebb a fiatalkorúak aránya. Az elemi iskolák és a gimnáziumok esetében 
a beiskolázási hányad igencsak hasonló, nem mondható el ugyanez viszont a középiskolai 
beiskolázásról, amely a magyar fiatalok esetében az összlakossághoz képest jóval kisebb. 

A háztartásbeliek aránya 8,4%, jóval magasabb, mint a megyei 5,9%, a háztartásbeliek 
túlnyomó része nő. E magas arány oka nemcsak az évtizedek folyamán, főleg a magyarlakta 
falvakban és községekben jelentkező munkahelyhiány. Ide sorolhatnánk még azt a tradíciót is 
– főleg faluhelyt – amely szerint „az asszony foglalkozzon a családdal és nevelje a gyerekeket, 
hiszen nem férfi az, aki nem tudja a családját eltartani”. Részben ennek a mentalitásnak 
tulajdonítható a magyar nők alacsony iskolázottsági szintje, hiszen háztartásvezetéshez elég 
az elemi vagy általános iskola. Az első munkahelyet keresők kb. 12 százaléka egyetemet vagy 
főiskolát végzett és még nem talált megfelelő munkahelyet.

A megyei arányokhoz képest valamivel nagyobb az iparban dolgozó magyarok aránya. 
Ez valamilyen módon normális jelenségnek tekinthető, hiszen a magyarok legfontosabb 
képzési formája a szakiskola és főleg az ipari szakiskola, amelyekből egyenes út vezetett az 
ipari ágazatokhoz. Az építőipar hagyományosan „magyar” ágazat, így nem csoda, hogy a 
magyar foglalkoztatottak 9,6 százaléka dolgozik ebben az ágazatban, szemben a csak 4,6 
százalékos megyei aránnyal.

Az anyanyelvű képzés tekintetében viszont a magyar fiatalok iskolaválasztási 
lehetőségei a többi oktatási szinthez viszonyítva jóval behatároltabbak. A Megyei 
Tanfelügyelőség által rendelkezésünkre bocsátott információk szerint Nagyváradon 
mindössze az alábbi oktatási intézmények biztosítanak ilyen lehetőséget:

○ Andrei Şaguna iskolacsoport (autószerelő, autófestő szakok)
○ Constantin Brâncuşi iskolacsoport (festő, mázoló szakok)
○ Mihai Viteazul Műszaki Kollégium (szakács, cukrász)
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○ Traian Vuia Műszaki Kollégium (turisztika, villanyszerelő)

A helyzet történelmi hátteréhez szükséges tudni, hogy a városban hagyományosan 
a mesterségeket főként a magyarság valamint (a többnyire szintén magyar anyanyelvű) 
zsidóság képviselte. A régi típusú szakképzési rendszerben - az inasiskolákban – a szakmának 
az átadása magyar nyelven ment. A törés akkor következett be, amikor a kommunista 
oktatási rendszer kiépülésével a szakoktatást kizárólag román nyelven szervezték meg, amire 
a magyar lakosság reakcióképpen egy más trendet választott. Ennek lényege, hogy a szakmai 
átadás a családon belül valósult meg, elismerése pedig a munkahelyen szerzett szakképesítés 
révén történt. Mára azonban a folytonosságot képviselő idős generáció jórészt kihalt, vagy 
elvándorolt, a munkahelyen való intézményes képesítés megszűnt, és maradt a legtöbb 
esetben csak román nyelven működtetett szakoktatás.  

Amikor 1989 után elvileg lehetőség nyílt a magyar nyelvű szakoktatás visszaállítására, 
akkor már jórészt hiányoztak a megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező oktatók, 
mivel a kommunista gazdasági struktúrák összeomlásával az állami vagy szövetkezeti 
szektorban dolgozó jó mesteremberek jelentő része a jobb megélhetés reményében időközben 
külföldre (főleg Magyarországra) vándorolt. A mesterségek családon belüli átadása is törést 
szenvedett, mivel a fiatal nemzedék számára a felsőoktatás expanziója ma már vonzóbb 
perspektívát jelent.  A szakiskolákba való bekerülés sokak számára kényszerpálya, annak 
következménye, hogy gyenge tanulmányi eredményeik vagy nehéz anyagi körülményeik 
miatt nem juthatnak be a középfokú (majd felsőfokú) oktatásba. Ezzel egyidejűleg, a 
külföldi vendégmunka elterjedése nyomán, az intézményesített formákon kívüli szakmai 
szocializáció mindinkább informális keretben, a munkavállalók csoportjaiban valósult meg. 

Az iparhoz viszonyítva a többi ágazatban jelentősen kisebb a magyar részarány, így 
például a kereskedelemben, szállításban, egészségügyben és oktatásban. Különösen feltűnő 
a közigazgatásban dolgozó, csak kétszázaléknyi rész, ami nagyon kevés, még akkor is, ha a 
népszámlálás alkalmával felmérték, és a közigazgatásba sorolták a megyében élő és dolgozó 
(csaknem kizárólag román etnikumú alkalmazottakból álló) katonaságot, rendőrséget és 
csendőrséget is.

A magyarság részaránya tehát a megye lakónépességéből 26,06%, az aktív lakosság 
és foglalkoztatottak körében 25,1 %, a háztartásbeliek között 36,8%, a nyugdíjasok sorában 
30%, ugyanakkor a tanulók és az egyetemisták esetében csak a megyei összlétszám 20%-a. 
A foglalkoztatottak főbb ágazati leosztásában a magyarok 36 százalékot képviselnek, az 
iparban 26 százalékot, míg a megyei építőipari alkalmazottaknak több mint a felét teszik ki. 

Rendkívül érdekes az összehasonlító adatsor, amely arra ad választ, hogy az egyetemet 
végzettek közül milyen részarányt képviselnek az aktív keresők a megyében, illetve a magyar 
nemzetiségű lakosságnál. A bemutatott adatokból kiderül, hogy míg megyei szinten a 
35103 egyetemet végzettből 24385 személy – 69,5% - aktív kereső, a magyaroknál a 6621 
felsőoktatási tanulmányokkal rendelkezőből 4283 fő – tehát csak 64,7% aktív. Mindamellett 
érdekes elemezni az aktív egyetemet végzettek számát foglalkozási csoportok szerint is, 
tehát azt, hogy az egyetemet végzettek milyen munkakörben dolgoznak:
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- az egyetemet végzett aktív keresők 81,4 százaléka dolgozik vezető beosztásban 
vagy egyetemi végzettséget igénylő foglalkozásban, míg mindez a magyaroknál csak 72,8 
százalék. Ez az eredmény azért is meglepő, mert amellett, hogy nyilvánvaló, hogy az állami 
intézményekben alacsony a magyarság aránya, talán várható lett volna, hogy mindezt 
kompenzálja a magán gazdasági szektor. A magyarok vállalkozóbb szelleműek, a népesség 
arányánál nagyobb például a cégtulajdonosok, adminisztrátorok és magánvállalkozók 
aránya.

- ugyanaz az arány már fordított a középfokú szakképesítést igénylő foglalkozások, 
egyetemet végzettek által való betöltésénél, ahol a magyarok aránya nagyobb, mint ahogy 
nagyobb a kereskedelemben vagy a szolgáltatásokban dolgozó egyetemet végzett magyarok 
száma is.

- középfokú, irodai adminisztratív jellegű foglalkozásban dolgozik a magyar felsőfokú 
végzettségűek 1,7 százaléka, míg megyei szinten ez az arány 2,5 százalék.

- önálló mezőgazdászként tevékenykedik az egyetemet végzett magyarok 3 százaléka. Ezek 
sok esetben mezőgazdasági és állattenyésztési diplomával rendelkező agrármérnökök.

- érdekes megfigyelni a kereskedelemben és a szolgáltatásokban dolgozók palettáját. Az 
elvégzett szakok szerint: van itt mérnök, jogász, közgazdász vagy éppen teológiát végzett 
fiatal. Ugyanez mondható el azokról, akik jelenleg szakképzetlen munkakörben dolgoznak, 
diplomájuk ellenére. 

- a szakmunkáskörben dolgozók nagyobb hányada mérnöki vagy almérnöki diplomával 
rendelkezik.

Mindezek az összehasonlító adatok a szerkezeti elemzéseken alapulnak. Ha például 
megnézzük a magyar nemzetiségű aktív felsőoktatást végzettek arányát, az eredmények és 
a következtetések lehangolóak. Míg a 10 éven felüli lakosságból a magyarság aránya 26,5%, 
az egyetemet végzetteké csak 18,8%, az egyetemet végzett aktív magyaroké 17,5%, a vezető 
beosztásban és egyetemet igénylő munkakörben dolgozók aránya mindössze 15,7%.

A 2002-es népszámlálás adatokat szolgáltat a megye, a községek és városok 
lakosainak végzettségi szintjéről. A községek és a városok adatai alapján összeálltak a főként 
magyarok által lakott települések jellemzői is. Az adatok alapján, a 10 éven felüli lakosság a 
tömb-magyar helységekben 80349 fő, ebből 1979 személy végzett egyetemet és főiskolát, 1283-an 
középiskola utáni és mesterképző iskolát, 11602-en középiskolát, 11921 személy végzett szakiskolát, 
28381-en általános iskolát, és 20534-en elemi iskolát. Az iskolázatlanok (és egyéb) száma 4649, 
ebből 3112 analfabéta. Az egyetemet vagy főiskolát végzettek részaránya 2,5%, szemben a 
megyei átlag 6,6% százalékkal.  

A fenti adatokból kitűnik, hogy a tömb-magyarság iskolázottsági szintje jóval a 
megyei szint alatt van. Például az egyetemet végzettek aránya elenyésző. A 10 éven felüli 
magyar lakosság majdnem 61%-a csak alapképzéssel – elemi és általános iskolai szinten 
– rendelkezik, szemben a megye 45-46%-ával.  Az iskolázatlanok aránya 5,8%, hasonló a 
megyében regisztrált 6%-hoz. Az analfabéták aránya 4%, összevetve a megyei 3%-al. 

A helységek elemzésénél kitűnik, hogy egyes községekben, mint Érkörtvélyes, Érselyén, 
Kiskereki, az egyetemet végzettek aránya még az 1%-ot sem éri el. Az iskolázottsági szint 
sok községben rendkívül alacsony, hiszen az általános- és elemi iskolát végzettek, valamint 
az iskolázatlanok száma nagy. Arányuk a 10 éven felüli lakossághoz viszonyítva megközelíti 

88 KUTATÁSI BESZÁMOLó

SZOCIÁLIS SZEMLE - 2008. I. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM



a 80%-ot, (pl. Érkörtvélyesen, Érsemlyénben, Értarcsán, Kiskerekin, Érbogyoszlón, 
Érszőllősön, Hegyközcsatárban.) Míg a 10 éven felüli népesség aránya 15%, az egyetemet 
és főiskolát végzettek aránya mindössze 5,6%, a középiskolával rendelkezőké 9,8%. Az 
általános vagy elemi iskolát végzettek aránya viszont 20% körül mozog.

A tömb-magyar régiókban, valamilyen szintű oktatásban 14760 személy vesz részt, 
ebből 3127 óvodás, 4760 elemi osztályos tanuló, 898 általános iskolás, 1102 személy 
középiskolás, 318 szakmunkástanuló. Általános iskolai tanítás minden községben biztosított. 
Középiskolai oktatás, valamint szakmunkásképzés csak a régiók három városában folyik: 
Nagyszalontán, Érmihályfalván és Székelyhídon. A megyei adatokkal összehasonlítva, 
jóval kisebb a középiskolások aránya, mindössze 7, 9%. A tanítást 1127 pedagógus végzi 
(az óvónőket is beleértve), arányában hasonló a diákok számának megyéhez viszonyított 
arányával.

Itt kell megemlíteni a tömb-magyar régiókban lakó romák helyzetét, amelyek nagy 
része iskolázatlan vagy elemi iskolát végzett. A 2002-es népszámlálás eredményei szerint 
a tömb-magyar helységek magukat roma nemzetiségűnek valló lakónépessége 6225 fő. 
Különösen nagy a cigány kolóniák száma Székelyhídon (1747 fő), Bihardiószegen (1033), 
Érkörtvélyesen (619), Vedresábrányban (568) és Kiskerekin (8401). A romák a munkaképes 
lakosság majd 10 százalékát képezik, demográfiai és társadalmi súlyuk állandóan növekszik. 
Az itt élő roma lakosság zöme magyar anyanyelvűnek vallotta magát.

A magyarság iskolázottsági szintje, az egyetemet végzettek száma és aránya az 
összlakosságéhoz viszonyítva tehát alacsony. A magyarok 60%-a csak elemi, vagy legfeljebb 
általános iskolai tanulmányokkal rendelkezik. Tény, hogy a kivándoroltak jelentős része 
felsőoktatási képesítéssel rendelkezett, így hát egyre fogy a magyar értelmiségiek száma és 
aránya. Az iskolázottsági szint is a megyei átlag alatt van, az egyetemet, főiskolát végzettek 
száma nagyon alacsony. Magasabb viszont például az analfabéták aránya, főként a térség 
nagyszámú – magát magyarnak valló - roma lakosságának jelenléte következtében.

Szülői értékorientációk a magyar nyelvű oktatással kapcsolatban

Az oktatási nyelvre vonatkozó opció a szülői jogok hatókörébe tartozónak tekinthető, 
mint a szülőnek a neveléshez, a családi életvilág újratermeléséhez való joga. (Keller, 2007) 
Ennek fontos feltétele, hogy a szülő a saját értékeit, nevelési elveit, kulturális mintaátadási 
gyakorlatát másodlagos szocializációs környezetben is érvényesíthesse. Ez olyan esetben 
valósítható meg, amikor a szülő saját kultúrája, identitása, értékei alapján választhat iskolát 
gyermekének. 

A saját hagyományaikat őrző családok, közösségek tehát legitim módon 
választhatnak olyan iskolákat, melyek szellemisége, nevelési gyakorlata megegyezik saját 
értékrendszerükkel.  Mindez világosan kitűnik a felekezeti iskolák, vagy az elit oktatási 
intézmények iskolaválasztási motivációinak strukturálódási módjából is. Azok a szülők, akik 
különböző, hátrányos helyzetükkel összefüggő okokból nem tudnak élni az iskolaválasztás 
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lehetőségével, még inkább peremre szorulnak, ha az intézményrendszer nem kínál fel 
számukra elérhető és saját értékeikkel összhangban álló alternatívákat. Az iskolai és a családi 
értékek közötti megfelelés hiánya különösen hátrányosan érintheti a valamilyen okból 
kisebbrendűségi érzéssel küszködő tanulók helyzetét. (Kumar, 2005) 

A határon túli magyar oktatás szociológiai elemzéseinek vonatkozó szakirodalmából 
érdemes kiemelni Lampl Zsuzsa kutatását (Lampl, 1999), amely az iskolaválasztás kapcsán a 
szülők három kategóriáját különbözteti meg: érett, köztes és szlovák identitásúak csoportját. 
Az érett identitású szülők – Lampl értelmezésében – azok, akik következetesen magyar 
iskolába íratják a gyereküket. Az általa végzett kutatás kimutatta, hogy ezek a szülők a 
másik két csoportnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, és az anyanyelvi iskola 
fontosságát, valamint a széleskörű, anyanyelvi, illetve anyanyelven könnyebben elsajátítható 
műveltség megszerzését tekintik fő szempontnak. A másik két csoporthoz tartozó szülők 
viszont attól tartanak, hogy a magyar iskolában a gyerekeiknek kisebb esélye van az 
államnyelv megfelelő elsajátítására, ami csökkentheti érvényesülési esélyeiket, ezért inkább a 
szlovák nyelvű iskolát választják.  

 A mi kutatásunk a magyar nyelvű iskolát választó szülők körére terjedt ki, kiinduló 
pontja pedig az a feltételezés volt, hogy a nemzeti önazonosságukhoz ragaszkodó magyar 
szülők, nemzeti identitásuk megőrzése érdekében gyermekeiket is magyar oktatásban akarják 
részesíteni. Kutatásunkhoz a kérdőíves felmérés módszerét alkalmaztuk egy Bihar megyei 
reprezentatív mintán, valamint interjúkkal próbáltunk rávilágítani a szülői opciók motivációs 
hátterére. Következtetésként egyértelműen körvonalazódott az identitás megőrzésének ten-
denciája a szülői preferenciákban. 

A legtöbb megkérdezett véleménye az, hogy nemzeti identitásunk megőrzéséért, 
hagyományaink és értékeink továbbadása érdekében gyermekeinknek is az anyanyelvükön 
kell tanulniuk. ”Nem szabad veszni hagyni nemzeti értékeinket, a magyar kultúrát, irodalmat 
és történelmet tovább kell adnunk gyermekeinknek, még akkor is, ha kissé hátrányban lesz-
nek a román iskolát végzettekkel szemben”. Azok a szülők is ezen a véleményen vannak, 
akik tanulmányaikat  részben vagy egészben románul végezték. A legtöbb szülő nem is 
próbálta gyermekét román iskolába adni, ez csak a megkérdezettek 12%-nál fordult elő, 
ezekben az esetekben is amiatt, hogy az illető szak csak román nyelven indult. Ezért volna 
fontos, hogy minél több szakot tudjon a magyar oktatás biztosítani gyermekeinknek. 

A válaszadók legnagyobb része egyetért azzal, hogy a magyar nyelvű oktatásban 
változtatásokra van szükség: több magyar egyetemre, szakképzettebb tanárokra és a 
tanterv könnyebbé tételére. A kérdőíves felmérés során (N = 435) arra a kérdésre, hogy miért 
íratták gyermeküket magyar iskolába, a szülők többsége a nemzeti identitást jelölte meg. A 
hovatartozást, az identitást az oktatás, az iskola nagymértékben befolyásolja. Elsősorban 
megtanulják az anyanyelvüket. A mai gyerekek maguktól keveset olvasnának, de az oktatás 
során megismerik és megszeretik a magyar irodalmat, kultúrát és történelmet. A magyar 
oktatás olyan anyanyelvű kulturális színvonalat biztosít számukra, amit a szülők vagy a 
család nem tudnának nyújtani. Ezáltal a nemzeti értékeik nem vesződnek el, tovább él a 
magyar nyelv és nemzet Erdélyben.
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A válaszok alapján a következő megállapítások fogalmazhatóak meg:
-elenyésző azok aránya, akik úgy vélekedtek, hogy megbánták azt, hogy gyermeküket magyar 
tagozatra adták.
- többségben előnynek, néhányan hátránynak tartják azt, hogy gyermekük magyarul végzi a 
tanulmányait. Azért érzik hátránynak, mert tapasztalataik szerint nincs teljes jogegyenlőség 
Romániában, munkavállalásnál egy román jelentkezőnek több esélye van az állásra, mint 
egy magyarnak. Hátránynak érzik azért is, mivel a román nyelvet idegen nyelvként tanulják 
az iskolában, a vizsgákon mégis anyanyelvi szintet követelnek tőlük. Előnynek azért tartják, 
mert minden gyermek könnyebben tanul az anyanyelvén. 

Ami a szülők véleményét illeti a magyar oktatással kapcsolatosan, kiderült, hogy 
legnagyobb részük aránylag meg van elégedve az oktatás színvonalával. Azt kifogásolják, hogy 
nagyon kevés a magyar egyetem Romániában. A pedagógusok felkészültsége sem mindig 
a legjobb, és ”lehetnének gyermek-centrikusabbak is”. Az oktatási tanterv zsúfoltságára is 
panaszkodnak, egy-egy főtantárgynál két-három könyvből tanulnak a diákok.
 

Egyesek gyengébbnek tartják a magyar nyelvű oktatást a románhoz viszonyítva. 
Úgy vélik, hogy a magyar nyelvű oktatásnak a románnal ellentétben nincs kialakulva egy 
megfelelő koncepciója, irányvonala, hogy „kaotikusan” próbál alkalmazkodni, eleget tenni 
a Romániában előírt tanügyi követelményeknek, és hogy ellentétben a román iskolákkal, 
a magyar tagozatok nem igazán fektetnek elegendő hangsúlyt az idegen nyelv oktatására, 
hallgatólagosan hivatkozva éppen azokra a többletfeladatokra, amelyek a román nyelv 
elsajátítására vonatkoznak. Ugyanezt a negatív értékelési irányt erősítették azok a gyakran 
elhangzó vélemények, miszerint a magyar iskolában a tanárok pedagógiai képzettsége 
hiányos, keveset foglalkoznak differenciált módon a diákokkal, és nagyon kevés az „igazán 
elkötelezett tanár”. A szülők számottevő része szerint „sok a beszéd, kevés a tett”, vagyis 
eltérést vélnek felfedezni a deklarált értékek, irányvonalak és a konkrét viselkedési módozatok 
között. 

Az állítást alátámasztandó említették egyesek, hogy a nagyváradi magyar líceumokban, 
ellentétben a román tagozatokkal, bár sokat beszélnek a családi értékekről, nagyon ritkán 
végeznek családlátogatást, még azokban az esetekben sem, amikor erre kimondottan szükség 
lenne, és a gyermekek körében sem szorgalmazzák a szolidaritás kialakítását. Ugyanakkor 
negatívumnak vélik azt a megszokott módszert is, hogy bizonyos esetekben egyes „trendi 
dolgok” bemutatására meghívnak egy-egy magyarországi oktatót, aki bár érdekesen tanít, 
de csak egyszeri alkalommal vállalja a szereplést, viszont az itteni oktatók mindennapi 
munkájukba nem próbálják beépíteni ezeket. Példaként említették a drog-megelőzési 
programokat, ahol egy-egy érdekes programot követően ugyanolyan személytelen marad 
a bánásmód és kevés a humánus odafigyelés a gyermekek készségeinek, önértékelésének 
kialakítására, mivel az oktatók arra hivatkoznak, hogy a program megtartásával „már magas 
szinten eleget tettek ennek a kötelezettségnek”. 

A gyerekeik iskolai érvényesülési esélyeivel kapcsolatban a legtöbben úgy vélekednek, 
hogy érvényesülni fog gyermekük, függetlenül attól, hogy magyarul végezte el tanulmányait. 
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(„továbbtanulásra sok lehetőség van,” „magyar egyetemek is vannak Romániában”). A 
román nyelv megtanulásának lehetőségével kapcsolatban a megkérdezettek jelentős része 
(38%) szkeptikusan vélekedik.

Érdekesen alakult a következő kérdésünkre kapott válaszok összegzése. A szülők 
fele- fele arányban válaszoltak igennel és nemmel arra a kérdésre, hogy próbálta-e valaki 
lebeszélni őket arról, hogy magyar nyelvű iskolába adják gyermeküket. Ezek szerint az 
erdélyi magyarságnak nem olyan egyértelmű az, hogy mindenki a saját anyanyelvén tanuljon, 
a szülők felénél a család vagy az ismerősök hátránynak tartja azt, hogy magyarul és nem 
románul végzik tanulmányaikat a jövő nemzedékei.
 

Egész sor különböző érv jelent meg a következő kérdésünk válaszadásaiban, azzal 
kapcsolatban, hogy milyen kritériumok alapján választottak iskolát gyermekük számára. A 
legtöbb szülő az elemi oktatási szinten nem az iskolát, hanem a tanító nénit választotta, 
aztán már ötödiktől az iskola színvonala alapján választott. Többségük az „erős oktatást” 
igényelte gyermekének. Következő kritérium az iskolától való távolság, ez alapján 8%-uk 
döntött. A pedagógusok szakképzettségéről való tájékozódás a válaszadók 4%-ánál jelent 
meg kritériumként. Szintén 4%-uk a családi hagyomány alapján ugyanoda íratta gyermekét, 
ahová annak idején ő is járt. A távolság és a pedagógusok szakképzettsége együttes 
függvényében a megkérdezettek 3%-a választott. Más válaszok szerint a gyermek tehetsége 
és az iskola biztonságossága is kritérium.

A szülők jövőbeni szándékait illetően, arra a kérdésre, hogy végig magyar iskolába 
taníttatják-e gyermekeiket, a többség, (52%) igennel válaszolt. Ha magyarul kezd el a gyermek 
tanulni, akkor azt szeretnék a szülők, ha úgy is folytatnák, ha lehet, egyetemi szinten is. A 
román nyelv elsajátítása a gyermek számára, a szülők 19%-a szerint nem okoz majd gondot. 
Ellenben a megkérdezett szülők 12%-nak véleménye, hogy a későbbiekben ez komoly 
nehézséget fog jelenteni. Legtöbben úgy gondolják, hogy a gyermekeknek mindenképpen 
kell ismerniük az ország hivatalos nyelvét.  Ha a családban és a baráti körben nem beszélik a 
román nyelvet, akkor az már komoly problémát jelent, mivel idegen nyelvet gyakorlat nélkül 
nem lehet megfelelő szinten megtanulni. 

A nyelvtanulás módszertanával kapcsolatban a szülők úgy vélik, a román nyelvet úgy 
kellene tanítani gyermekeiknek, hogy könnyebben el tudják sajátítani azt. Ezért a román 
nyelvet az idegen nyelvek tanításának módszertana szerint lenne célszerű oktatni a magyar 
tannyelvű iskolákban. Ennek érdekében a döntéshozókkal el kellene fogadtatni, hogy a román 
nyelv a magyar anyanyelvű gyermekek szocializációja során, számukra, mint idegen nyelv 
jelenik meg, ezért az oktatásnak a módszertana is ehhez kellene, hogy alkalmazkodjon. Igen 
aggályosnak tartják azt a helyzetet, hogy a gimnáziumi tanulmányok befejezése után a tanulók 
gyakran jobban képesek érvényesülni egyéb, tanulmányaik során elsajátított idegen nyelven, 
mint románul. A román nyelv hiányos elsajátítása negatívan befolyásolta a továbbtanulási 
esélyeket, mivel az érettségi vizsgán adódó nehézségek tömegesen helyezték hátrányosabb 
helyzetbe a magyar anya-nyelvű tanulókat. Ezért feltétlenül szükségesnek tartják a magyar 
anyanyelvű román szakos pedagógusok tömeges képzését, akik sikeresebben teljesíteni 
tudják ezt a feladatot. Az érettségizett magyar anyanyelvű diákok számára a román nyelv 
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ismerete és helyes használata, legalább társalgási szinten való alkalmazása, elengedhetetlen 
feltétel. A magasabb fokú végzettséggel ren-delkezők esetében pedig, követelmény a szakmai 
kifejezések román ismerete, e nélkül elképzelhetetlen a karrierépítés.

Arra a kérdésre, hogy mit változtatna a szülő a magyar oktatáson, kaptuk a 
legkomplexebb válaszokat. A megkérdezettek 32%-a semmit sem változtatna rajta, volt, 
aki nem tudta, mások pedig, sok mindenen változtatnának. Egyes szülők azt kérnék, hogy 
csökkentsék a minimális osztálylétszámot, mert ha az nincs meg, nem indulhat osztály 
abban az évben. A válaszadók 13%-a a tanárok továbbképzését szorgalmazta, mások a 
román nyelv oktatásán változtatnának. Voltak, akik az osztálylétszám csökkentését kérnék. 
A szülők leginkább azt szeretnék, ha az oktatásban nagyobb hangsúlyt fektetnének az 
értékekre, a gyermekek személyes képességeire való odafigyelést kérnek („gyerek-centrikus 
legyen az oktatás, ne legyen megterhelő a számukra”), változzon a tanterv, csökkenjenek 
az óraszámok.  Tankönyv- kiválasztási lehetőséget, és több irodalomoktatást szeretnének, 
megemelnék a tanárok fizetését.

Több pályázati lehetőséget és több ösztöndíjat igényelnének az oktatók számára, 
valamint több sportolási lehetőséget. Vannak, akik szerint minden iskolába egy szociális 
munkás vagy pszichológus kellene, néhány szülő véle-ménye szerint több magyar egyetem 
lenne szükséges, és több természettudományi szakot indítanának. Szeretnék, ha minden 
szak létezne a magyar egyetemeken, akkor nem lennének kénytelenek románul tanulni. 
Az egyetemek akkreditálását és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését is szorgalmaznák. A 
tanárok szakképzettségét tekintve, 28%-uk válaszolta, hogy megfelelőnek tartják. Volt, aki 
hozzá tette, hogy a falvakon kevésbé szakképzettek a tanárok, 8%-uk nem tartja elégségesnek 
a tanárok felkészültségét.  „Mindenhol vannak jó és rossz tanárok”, sok esetben a szülők nem 
a tanárok felkészültségével, hanem pedagógiai rátermettségével nincsenek megelégedve. 

Kérdőívünkben rákérdeztünk az iskolai körülményekre is. A válaszok szinte fele-
fele arányban oszlanak meg. Volt olyan szülő, akinek a véleménye az volt, hogy gyermekük 
legyen „jó kezekben”, ez a lényeg, nem pedig a körülmények. Érdekeltek bennünket a 
higiéniai feltételekről alkotott szülői vélemények is. A megkérdezettek 18%-a megfelelőnek 
tartja, ellenben 34%-a valamit változtatna rajta. Túlnyomó többségük egyáltalán nincs 
megelégedve az iskolákban létező feltételekkel, és tegyük hozzá, jogosan, hiszen nagyon sok 
iskolában omladozó vakolatok, hiányos egészségügyi feltételek, meghibásodott felszerelések 
állnak a diákok rendelkezésére. A szülők legnagyobb része meg van elégedve az osztályok 
diáklétszámával, akik sokallják, úgy gondolják, hogy kisebb csoportokban hatékonyabb 
volna az oktatás. Ami a magyar állam támogatásával kapcsolatos szülői véleményeket illeti, 
a válasz egyértelmű, kivétel nélkül mindenki örül annak, hogy az anyaország anyagilag 
támogatja a szülőföldön való tanulást. A támogatás összegével a többség elégedett, örülnek 
bármilyen támogatásnak. Egyik szülő véleménye, hogy ”kevés, de a román állam sem 
támogat többel”.

A romániai magyar és román nyelvű oktatás összehasonlítására vonatko-zó kérdésnél 
is a legkülönbözőbb véleményeket kaptuk, kezdve attól, hogy nincs véleménye, vagy hogy 
nincs különbség, egészen konkrét megfogalmazásokig. Sokan mondták azt, hogy mindkét 
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oktatási rendszeren kellene változtatni, mindkettőben jelen van a korrupció. Egyes vélemények 
szerint a kettő között sok a különbség, a magyar tanagyag meg van nehezítve, sok felesleges 
dolgot tanítanak, a fontosabb dolgokat pedig felületesen. Vannak opcionális órák, amelyeket 
a szülők kifejezetten kérnek, mégsem a választásuk alapján döntenek az iskolákban, egyrészt 
tanárhiány miatt, vagy azért, mert valamely tanárnak ki kell alakítani a megfelelő óraszám-
keretét, ezért a szülők úgy érzik, hogy feleslegesen kérik ki a véleményüket.

A magyar nyelvű oktatásban több szülői vélemény szerint  nagyobb hangsúlyt 
fektetnek az egyéni felkészítésre, viszont a román iskolákban magasabbak a követelmények, 
a román iskola „erősebb”. A román tagozaton kisebb az óraszám, mivel a magyar iskolában 
anyanyelvi és irodalmi órák is vannak. Mind a két rendszeren sokan változtatnának, hiányolják 
a kapcsolatot az állami-, a magán- és az egyházi iskolák között. Nem egy szülő úgy vélekedik, 
miszerint csak azok, akik az oktatásban dolgoznak, tudják azt, hogy konkrétan mit kellene 
rajta változtatni.

A megkérdezettek jelentős része (46%) alapjában véve meg van elégedve a magyar 
oktatással. Egyesek szeretnék, ha a román nyelv kisebb szerepet kapna a vizsgákon, és 
a románt idegen nyelvként tekintenék. A kérdés viszont az, hogy elegendő lenne-e ez a 
nyelvtudás az itteni életben való boldoguláshoz, hiszen aki nem beszéli jól a román nyelvet, 
kevesebb eséllyel rendelkezik. Megjegyzendő, hogy a szülők a pedagógus szerepét tartják a 
legfontosabbnak a román nyelv elsajátításában.
 

Utolsó kérdésünk arra vonatkozott, hogy a szülők milyen nyelven végezték 
tanulmányaikat. A megkérdezett szülők 84%-a nyilatkozta, hogy különböző fokú 
tanulmányait román nyelven végezte, leginkább a gimnáziumi- és a felsőoktatás szintjén. 
Érdekesnek tekinthető az a válasz, miszerint „gyermekeink azért tanuljanak magyar nyelven,„gyermekeink azért tanuljanak magyar nyelven,gyermekeink azért tanuljanak magyar nyelven, 
mert nekünk nem volt rá lehetőségünk.”

Összegzés

A romániai magyar oktatás Románia tanügyi rendszerének alkotórésze. Az erdélyi magyar 
oktatás helyzete, akárcsak Románia egész oktatásáé, a romániai társadalom, a gazdaság 
fejlődésének a függvénye, mert az oktatás térben és időben mindig a társadalmi, gazdasági, 
politikai helyzet által meghatározott szegmentum.

A 2002-es népszámlálás adatai szerint Romániában már 250.000-rel kevesebb 
magyar élt, mint az 1992-es népszámláláskor. A két népszámlálás közötti időszak alatt 
történő számbeli csökkenés a magyarság kivándorlásának, az asszimilációnak, és a negatív 
szaporulatnak az eredménye. A kisebbségben élő magyarság identitásának megőrzésében a 
legfontosabb tényező a nyelv. Ezért létfontosságú számunkra minél több anyanyelvi iskola 
és egyetem létesítése. 

Az országos beiskolázási adatok csökkenő tendenciát mutatnak. A magyarul tanulók 
létszámának csökkenése látványos, meghaladja az országos csökkenés arányszámát. 
Ha léteznek is időszakos kiugrások, a tendencia nyilvánvaló. Ez részben a magyarság 

94 KUTATÁSI BESZÁMOLó

SZOCIÁLIS SZEMLE - 2008. I. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM



demográfiai apadását tükrözi, részben a magyar anyanyelvű gyerekek román nyelvű iskolába 
való beíratásának következménye. Különösen nagyarányú csökkenést (Bihar megyében 
például átlag évi 22%) tapasztalhatunk a falusi iskolák esetében.  Érdekes módon a vidéki 
lakosság bizonyos rétegeinél tapasztalható életszínvonalbeli növekedés szintén hozzájárul a 
csökkenő tendenciához, mivel a tehetősebb szülők körében erősebb a késztetés arra, hogy 
gyermekeiket inkább városi iskolákba járassák (vállalva az ingázással járó nehézségeket 
is), minthogy a vidéken megmaradt összevont osztályokba kerüljenek. Ez részben az 
iskolai oktatási rendszer “gazdasági racionalizálásának“ eredménye. Ha egy településen a 
beiskolázott gyerekek száma tíz fő alá csökken, akkor a magyar tagozat, esetenként maga az 
intézmény is megszűnik. 

Az állami oktatási lehetőségek gazdasági érvek alapján történő beszűkülésével 
párhuzamosan két alternatív szervezeti lehetőség bontakozik ki. Az egyik a magánoktatás, 
a másik pedig, a felekezeti oktatás. A magánoktatás, jogi keretét a 84/1995-ös törvényben 
nyerte vissza, azonban a beruházási nehézségek miatt a közoktatásban nehezen tud teret 
hódítani, annál is inkább, mert az állami oktatási intézmények privatizálását a törvény nem 
engedélyezte. Új iskolát építeni, régi épületet felújítani, vagy épületet bérelni pedig nagy 
nehézséget jelentett. A kisebbségi oktatásban működő magániskoláknak még nehezebb 
helyzete van, akárcsak a felekezeti oktatásnak.  Az egyházi oktatási forma 1995-ig csak 
félhivatalosan működött Romániában. A 84/1995-ös tanügyi törvény csak állami és 
magánoktatásról tesz említést. Részben pozitív irányban elmozdulás e tekintetben csak a 
2003-as Alkotmánymódosítás révén történt, mely külön említi a felekezeti oktatási formát, 
és annak állami támogatását is lehetővé – bár nem kötelezővé – teszi. Mint eddigi kutatásaink 
is alátámasztják, a felekezeti oktatás életképes alternatívát jelenthet bizonyos körülmények 
között. Ezeknek a lehetőségeknek az optimális kifejlesztése azonban közösségi összefogást, 
partnerséget feltételez, a kisebbségi érdekképviseletek, egyházi közösségek, önkormányzatok 
és állami hatóságok bevonásával. 

Az anyanyelvű továbbtanulási lehetőségek kialakítása a határ-menti régióban az 
egyik legfontosabb eszközünk lehet annak eléréséhez, hogy csökkenjen az értelmiségiek 
elvándorlása. A magyar nyelvű oktatási intéz-ményrendszer kibővítése (ideértve a 
felsőoktatásban anyanyelven való tovább-tanulás lehetőségeit is) kedvező hatást gyakorolt a 
magyar, mint oktatási nyelv presztízsének megerősítésére a régióban, ami a magyar szülők 
iskolaválasztási opcióiban is kifejezésre jut. 

Az egyetemisták beiskolázási adatai némi optimizmust ébresztenek. Az ország 
egyetemistáinak a száma egy évtized alatt megkétszereződött. A magyar nemzetiségű 
egyetemisták abszolút száma is ennyit nőtt, annak ellenére, hogy az arányszámuk 4,3-
ról 3,9-re csökkent. Ezért is nagyon fontos társadalmi célként jelenik meg a teljes körű 
magyar felsőoktatás hálózat kiépítése, megerősítése, ami a magyarság szellemi elitjének 
újratermelődését, s ez által a közösség hosszú távú megmaradását garantálná. 
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hard worK – „lighT” worK: Social worK Today
(Kemény munka – könnyű munka: a szociális munka ma)

Interjú Kézdi Balázs professzor emeritusszal, a PTE BTK Pszichológia Intézete 
Személyiséglélektani Doktori Programjának vezetőjével 

Egy számomra igazán megtisztelő felkérést kaptam tanszékünk új, tavaszi szemeszterben induló 
folyóiratának alakuló szerkesztő-bizottságától.  Jelen folyóiratunk, a Szociális Szemle c. szaklap interjú 
rovatába kértek beszélgetést mesteremmel, szakmai fejlődésem legmeghatározóbb személyiségével, és doktori 
tanulmányaim tutorával, Kézdi professzorral, aki a lelki egészségvédelmi törekvések és cselekvések 
folyamatos megújulásának egyik legjelentősebb, a pécsi szociális képzések indulásakor is jelen lévő alakja. 
A képzés indításának gondolata 18 éve, 1990-91-ben született, ebben az időszakban Kézdi professzor 
a szerveződő képzés kidolgozásában kulcsszerepet játszott. A szociális szakmáról, az általa elgondolt 
fejlődési irányokról, a segítő szakmákat érintő kihívásokról, az azok közötti együttműködés lehetőségeiről 
kérdeztem.

cs. J.: Jelen voltál a pécsi szociális képzés indulásakor, ami 18 évvel ezelőtt történt. 1990 és ’91 között 
született meg az az idea, hogy Pécsett is megindulhatna a szociális munkás- és szociálpolitikus képzés az 
egyetemen. A mai beszélgetésben arra lennék leginkább kíváncsi, hogy hol és mikor ismerted fel a szociális 
munka jelentőségét, hogyan látod ezt a szakmát a többi segítő szakmával kapcsolatban? Különösen izgalmas 
téma számomra az, hogy miként látod a szociális szakemberek szakmai identitását érintő kérdéseket. 
Először talán kezdjük az indulással: melyek a meghatározó emlékeid a szakma szerveződése körüli 
időszakról?

Kézdi Balázs: Ez egyértelműen pszichiáterkedésem időszakához kötődik, amikor rájöttem 
arra, hogy a betegek egyensúlyi állapotának megőrzése szempontjából szükséges egy olyan 
professzió, amelynek a lényege az, hogy a munkatárs nem bent dolgozik az intézmény 
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területén, nem valami mondvacsinált terápiás munkát végez – adminisztrációt – hanem 
kint van a terepen. Az olvasmányaimból és a tapasztalataimból egyértelműen leszűrődött, 
hogy a legfontosabb dolgok nem a pszichiátriai osztályon, és nem a gondozóban zajló 
orvos-beteg találkozáskor történnek, hanem az otthoni környezetben, amivel kapcsolatban 
semmifajta releváns információnk nincsen. Szükség van egy olyan munkatársra, aki ezeket 
az információkat szisztematikusan összegyűjti, és bizonyos szakmai szempontok alapján 
kategorizálja. Meggyőződésemmé vált, még előzetes tapasztalatok nélkül is, hogy ez nagy-
ban elősegíti a beteggel foglalkozó pszichiáter munkáját. 
Úgy tudom, hogy az országban először a Baranya Megyei Mentálhigiénés Intézetben 
jött létre egy olyan rendszer, hogy az ott dolgozó, középszintű egészségügyi képesítésű 
munkatársaink közül – nem volt még szociális munkás képzés – többen arra a feladatra lettek 
szerződtetve, hogy rendszeresen látogassák a betegeket. Nos, ez a látogatás sokkal többet 
jelent, mint ami a szó eredeti jelentéséből fakadhat, mert akik átvették, gyorsan rájöttek arra, 
hogy ebben sok pozitívum van, sokan úgy gondolták, hogy ez egy lehetőség a kontrollra, 
például annak ellenőrzésére, hogy a beteg szedi-e a gyógyszert. A kezdet kezdetén maguk 
a betegek is úgy élték meg, hogy azért látogatják őket a családi-otthoni környezetben, hogy 
ellenőrizzék, betartják-e az utasításokat. Eleinte a munkatársak ezért is voltak kaphatóak 
erre a munkára, ami nagyon fáradságos és nehéz volt az akkori közlekedési viszonyok miatt. 
Hajnali kelés, autóbuszozás, gyaloglás, általában a falu szélén lakó pszichotikus betegeket 
ápoló családokhoz. Tehát volt ebben nagyon sok nehézség. A kezdet kezdetén sokan, akik 
ilyen munkát vállaltak, elsősorban a kontrolláló funkciót kívánták gyakorolni. Hála Istennek, 
a belső továbbképzés során ezt gyorsan vissza lehetett metszeni, és fokozatosan alakult 
ki a szociális gondozónőnek nevezett státuszban dolgozó munkatársak feladatköre; az, 
hogy nagyon fontos az ő tevékenységük, mert olyasmit látnak, tapasztalnak, értékelnek és 
kategorizálnak, ami másképpen nem történhet, és ez erősen beépül a gyógyító tevékenységbe 
általában. 
Kíváncsi voltam már ebben az időszakban is, hogy ez tényleg egy idea-e, vagy empirikus 
adatokkal alá lehet támasztani. Nagy port vert fel az a tanulmány, ami az akkori Egészségügyi 
Minisztérium hivatalos lapjában – úgy hívták, hogy Népegészségügy – jelent meg. Ebben 
a rendelkezésre álló matematikai módszerek alátámasztották azt a tapasztalatomat, hogy 
a betegek egyensúlyban tartása nem elsősorban az orvos-beteg találkozás frekvenciájával, 
hanem a szociális munkatársak és a beteg családjával való találkozás gyakoriságával függ 
össze. Mindezen tapasztalatok összevetése külföldi adatokkal, az abban az időben divatba 
jött közösségi pszichiátria mozgalmával együtt nagyon megerősítő volt, további munkára 
sarkallt. Pályámon ezután egy radikális fordulat következett be, az egyetemre kerültem, 
munkám a pszichológia szak megszervezése volt. Tehát más céllal érkeztem az intézménybe, 
de ebben az időben került sor a szociális munka egyetemi képzésének28 elindítására is. 

cs. J.: Tulajdonképpen válaszoltál is az első két kérdésre, ami a lényegre és a jelentőségre vonatkozik. 
Nem tudom, hogy mennyire látod azt, hogy hol tart most a szociális szakma, és hogyan lehetne elhelyezni 
abban a térben, amit a segítő szakemberek, vagy a segítő rendszer terének nevezhetünk. Hol van az 
orvosok, a pszichiáterek, a pszichológusok, a mentálhigiénikusok - akik képzésében Neked nagyon sok 

28 A kezdetekben, 1991-ben a szociálpolitika egyetemi és a szociális munka főiskolai képzések A kezdetekben, 1991-ben a szociálpolitika egyetemi és a szociális munka főiskolai képzések 
indultak meg. Az egyetemi szintű szociális munkás képzés 2002-ben kapta meg az akkreditációs en-
gedélyt.
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szereped volt - mellett a szociális szakember? Mi az, amit ebben a rendszerben a szociális munkáról 
gondolsz, a kapcsolatairól, vagy az inter- és multiprofesszionalitásról?

Kézdi Balázs: Minden szakmának az az első buktatója, amikor intézményesül. Ez alól 
a szociális munkában alkalmazott szakemberek képzése sem mentesült, mert amikor 
intézményesül, akkor egy megmerevedés tapasztalható. Főként abban, hogy az erre a 
munkára való alkalmasságnak a megbecsülése nincs megoldva, mint ahogy nincs az orvosi 
szakmában, meg a pszichológus szakmában sem. Én úgy vettem észre, és ez egy merőben 
szubjektív álláspont, be kell látnom, hogy az erre a munkára szerveződő, az erre a munkára 
vállalkozó egyetemi, vagy főiskolai képzésben részesülni kívánó emberek életkoruknál fogva 
még nem alkalmasak arra, hogy átérezzék – szakmai kifejezéssel élve – kognitíve is el tudják 
helyezni életterükben ennek a munkának a lényegét. Mindig a könnyebb megoldások felé 
sodródik, még az intézményesülés során is, ez a munka. Nagyon nehéz úgy irányítani a 
képzést, hogy a leendő szakember ne valami „light” szakmát képviseljen, úgy, hogy valami 
„hard” diszciplínának a többszörös feloldását végezze el, mintegy annak oldataként létezzen. 
Tehát a szociológiai alaptudás és a szociológiai ismeretek – akár elméleti, akár módszer-
tani szempontból közelítjük meg – nélkülözhetetlenek. Ugyancsak nélkülözhetetlenek 
a pszichológia alkalmazott ágazataiból, elsősorban a személyiséglélektanból, valamint 
a szociális kapcsolatok pszichológiájaként a szociálpszichológiából átvett ismeretek. 
Ezek történelmi távlatokból nézve már a „hard” változatot jelentik – a szociális munka 
ennek a „light” változataként jelent meg. Nagyon sokáig így volt ez, talán még most is így 
van. Nagyon rossznak tartom, és nem tudom, hogy mi a megoldás; hogyan, miképpen 
kellene a munkára szelektálni. Tehát a szelekciós szempontok nem alakultak ki, általános 
elvekről tudunk: egészséges személyiség kell hozzá, hivatástudat, hivatás-szeretet, és a 
pszichoterápiából ismert, úgynevezett terapeuta változók módosított változata, a tolerancia, 
empátia elsősorban. Ezek megtanulható és fejleszthető készségek, csak nem mindenkiben, 
aki erre a munkára vállalkozik, létezik a motiváció, hogy meg is szerezze. 
Tehát vulgárisan kifejezve magam, az az általános törekvés, hogy „jó” emberek legyünk, 
és ebben a jóságban benne van egy nagyon rossz hagyomány, hogy a szociális értelemben 
vett segítés redukálható az anyagi kondíciók javításában végzett hathatós segítséggé. A jóléti 
társadalmak történetéből is jól tudott: minden fajta szociális munka azon feneklett meg, 
hogy a klientúra differenciálatlansága miatt legegyszerűbb volt csekkeket osztani a támogatás 
során, és nem valami tudományos ismeretanyag segítségével feldolgozni a valós helyzetet, s 
a valós helyzethez egy adekvát megoldási taktikát, illetve stratégiát kidolgozni. 
Ezt nem kerülhette el a magyar szakma sem, ahogy én ismerem a helyzetet, elsősorban az 
intézményesülés terhe miatt. Hiszen a magyarországi viszonyok a rendszerváltozás után 
a szociális munkában, szociális ellátásban mindenképpen az anyagi erőforrások igazságos 
eloszlását tartotta szem előtt; és valahogyan – főként a szociálpolitikusok, de a szociális 
munkások is – erre a mediális munkára adják elsősorban a fejüket. 

cs. J.: Az gondolod, hogy a pénzbeli-, természetbeni támogatásokhoz való hozzáféréssel gondolják 
megoldottnak a segítést, és nem a segítő kapcsolat, a képessé tevés, empowerment, a különböző kapcsolati 
rendszerek tisztázása vagy segítő beszélgetés útján? Igen, ez nagyon mély meglátás.

Kézdi Balázs: Ebben az a csapda – most maradjunk a Te példádnál – tehát a segítő 
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beszélgetés műfajánál, hogy azt már nem lehet leválasztani a pszichoterápia és counselling 
tevékenységéről. Például nem lehet olyan kritériumrendszert találni, ami a kettő közti 
különbséget meghatározza, ezért a szociális munkás, aki erre adja a fejét, és ebben képződik, 
hajlamos pszichoterapeutai adottságokat felfedezni magában, annak minden veszélyével. A 
pszichoterápia azért bonyolult tevékenységi forma, mert minden ellenkező híreszteléssel 
szemben nem képes új antropológiát létrehozni. Semmi mást nem csinál a kemény, „hard” 
pszichoterápia, mint hogy felismeri az emberi kapcsolatokban univerzálisan és öröktől fogva 
meglévő olyan szabályokat, amelyek közül egyet-egyet kiemel, felnagyít, és azzal dolgozik. 
Semmi újat nem fedez fel tehát. Amerika kontinense akkor is létezett, mielőtt Kolombuszék 
a földjére tették a lábukat; tehát a pszichoterápia nem talál föl semmit, de felfedez. A 
feltalálás és a felfedezés közötti szemantikai különbséget nagyon fontosnak találom ennek 
a kérdésnek a megértésében. Egy távolabbi analógia erre, hogy hit egy van – Istenbe vetett 
hit – de teológia számtalan. 
Tehát mindezt vonatkoztatva a segítő beszélgetésre, a segítő beszélgetésben kiképzett, 
járatos szociális szakember sem csinál mást, mint olyan dolgokkal operál, amik eleve benne 
vannak az emberi kapcsolatokban. Nem tesz hozzá újat, ha csak azt nem vesszük, hogy 
egy új professzióként jelentkezik az emberi környezetben; azonban amit tesz, azt egy jól 
képzett teológus éppen úgy el tudja végezni, mint egy jól képzett orvos, mindegy, hogy 
pszichoterapeuta-e vagy sem. 

cs. J.: Vagy éppen egy tanár…

Kézdi Balázs: Hát persze, ez a legdöntőbb.

cs. J.: Igen, talán a legdöntőbb példa. 

Kézdi Balázs: A tanár nem tudja, hogy amikor jutalmaz és büntet, akkor a 
viselkedésterapeutai krédó legalapvetőbb dolgait hajtja végre, anélkül, hogy képzett kognitív 
viselkedésterapeuta lenne. Kedvenc Marx idézetemmel kifejezve: „teszik, de nem tudják”. 
Ugyanez van a családban is, tehát a spontán szülői viselkedés a családban, az egy felhígított 
kognitív viselkedésterapeutai szerep, de nem lehet elvárni a szülőktől, hogy ezzel tisztában 
legyenek. 

cs. J.: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velem. 

Csürke József
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juháSZ gáBor: SZerveZéSi éS veZeTéSi alapiSmereTeK – 
ÚTMuTATó és fOgALOMTáR

2007. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika 
Tanszék, pp. 222.

  Magyarországon napjainkban társadalmi modellváltás megy végbe. Ez a folyamat sok 
megpróbáltatással jár. A társadalmi folyamatok sebességét és irányát úgy kell megváltoztatni, 
hogy a kiválasztott úton újra lendületbe jöjjünk. A változás útvonala hasonlít a szabálytalan 
szinuszgörbéhez, mert a társadalmi mozgás gazdasági, politikai, szociológiai vektorait a 
globalizmusnak nevezett világfolyamat kiszámíthatatlan szeszélyességgel befolyásolja.
         A társadalomtudományok feladata, hogy bédekkert adjon az átalakulás résztvevői 
kezébe, amely mint iránytű, segít a buktatók elkerülésében, a hullámvölgyek és a meredek 
hegyek leküzdésében. A Juhász Gábor által „Szervezési és vezetési alapismeretek” címen 
megjelentetett könyv ezért számít dicséretes, összefoglaló munkának. A szerző nemes 
szándéka, hogy a turizmusban használatos útikalauzokhoz hasonlóan rövid, tömör, áttekinthető 
szerkezetű könyvet adjon az olvasó kezébe. Nemcsak tájékoztató jellegű alkotásról van szó, 
hanem tankönyvi igénnyel készült műről is. A kettős princípium pozitív módon befolyásolta 
a szerkesztői munkát. A tömör, célirányos stílus, a szakkifejezések következetes alkalmazása 
nagy koncentrációt követel az olvasótól. 
         A történelmi jellegű bevezető rész jó hátteret, fundamentumot ad a könyv törzsrészének, 
amelyben a napjainkban folyó változásokhoz kapunk gyakorlati szempontból jól felhasználható 
támpontokat, eligazítást. A szervezetelmélet bemutatása tudományos igényű. Weber, Taylor, 
Fayol modelljeit szemléletesen fejti ki a könyv. Az elvontság és a tanulhatóság látszólagos 
ellentétét feloldja az az ügyes metodikai fogás, hogy a fejezetek végén található összefoglaló 
áttekintés és feladatrendszer a megértést, elsajátítást ellenőrző ismétlésre sarkallja a könyvből 
tanulót. Ebben a tekintetben a szerző következetes. Meg kell említeni, hogy a feladatok 
életszerűsége megfelel az utilitarizmus igényének. 

A szervezetelméleti kérdések mellett napjaink alapvető problémája a humánerőforrással 
való okos gazdálkodás, a szerző ezt felismerte és döntő fontosságúnak tartja. Ez re-leváns 
társadalompszichológiai kérdés. A vezetési ismeretek pszichológiai, szociológiai meg-
alapozottsága, a csoportlélektan alkotó szempontú ismerete segíthet abban, hogy elkerüljük 
a válságokat, vállalati csődöket. Ezt bizonyítja a résztéma, melynek kifejtésére hat fejezetet 
szentel a szervezetelmélettel szemben. A belső arányok ily módon való megválasztásával 
messzemenően egyet lehet érteni. A könyvnek ez a része olvashatóságát, tanulhatóságát 
tekintve jól sikerült. Az összefoglaló feladatrendszer amellett, hogy metodikailag itt is jól 
szolgálja az ismeretek elmélyítését, izgalmas lélektani, vezetéselméleti és csoportpszichológiai 
kérdéseket vet fel, gondolkodásra ösztönöz, s a felsőoktatásban rendkívül fontos szerepet 
betöltő szemináriumi feldolgozásra alkalmas. A könyv végén található fogalomtár erősíti az 
„ismétlés a tudás anyja” alapelvet. 
         A felhasznált és az ajánlott irodalom a témában élenjáró legfrissebb angolszász 
tudományos műveket és a magyar tudomány ez irányú diszciplínája által alkotott munkákat 
kínálja, a tankönyvi igényeket mintegy kiegészítve, azokkal egészséges egységet alkotva. 

A bevezetésben megfogalmazott célok teljesültek. Olyan könyvet adott a szerző a 
kezünkbe, amelyet minden érdeklődőnek és felhasználni szándékozónak jó szívvel ajánlhatok.        

BERTALAN PÉTER

101RECENZIó



LAbOR MARkeTs And sOciAL pOLicy in cenTRAL And eAsTeRn 
euROpe

Szerkesztő: Nicholas Barr
The World Bank, Washington, D.C. 2005. (267 p.)
(a könyv szerzői: O. Adeyi, N. Barr, D. Fretwell, E. Hanushek, M. Mertaugh, A. Preker, M. 
Rashid, D. Ringold, J. Rutkowski, M. Rutkowski, S. Sípos)

Az ún. keleti blokk országainak történetében az elmúlt közel két évtized két jelentős 
változást is hozott. A rendszerváltások/változások után az Európai Uniós csatlakozásra való 
felkészülés, majd maga a csatlakozás határozta meg a fejlődések irányát. Ezek az irányok 
rajzolódnak ki a Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe, azaz a 
Munkaerőpiac és Szociálpolitika Közép- és Kelet-Európában című tanulmánykötetben. A 
Nicholas Barr által szerkesztett kötet lényegében az 1994-ben, azonos címmel megjelent 
könyv folytatása. Az akkori alcím az Átalakulás és ami utána jön volt, míg a mostani kiadvány a 
Csatlakozás és ami utána jön alcímet viseli, kifejezve az újabb tanulmányok összeválogatásának 
apropóját. Barr a London School of  Economics professzoraként számos tanulmányában 
foglakozott már a jóléti államok vizsgálatával, de komoly szerepe volt kormánytanácsadóként 
az angol és a magyar diákhitel-rendszer kiépítésében, valamint a Felsőoktatás-fejlesztés 
Világbanki Program tanácsadójaként hozzájárult hazánk jóléti rendszerének fejlesztéséhez, 
építéséhez is.

A könyv szerzői a Világbank közgazdászai, akik vagy maguk is a rendszerváltáson 
átesett közép-kelet-európai országok állampolgárai, vagy szakmai elhivatottságuknál fogva 
ezen országok szociálpolitikai problémáinak elkötelezett kutatói. A 80-as évek végén beindult 
folyamatok valóban izgalmas és fontos vizsgálatokra adtak okot, hiszen a demokratikus 
átmenet a rendszerváltó országokban sehol sem zajlott zökkenőmentesen. A központi 
tervezés szisztémájáról és a totalitárius államvezetésről való átállás egy piaci alapokon 
működő gazdaságra és demokratikus pluralizmusra komoly kihívásokkal állította szembe 
a keleti blokk országait. A szükséges reformok irányait szinte kezdetektől fogva a jövőbeni 
Európai Unióhoz való csatlakozás igénye és szükségessége jelölte ki, de a konszolidáció 
valójában a mai napig nem zárult le.

A könyv központi témája a demokratikus átmenet során felszínre kerülő szociális 
és részben gazdasági problémák, az uniós csatlakozás és nem utolsó sorban azok a 
szociálpolitikai kihívások, melyekkel a már kibővült Uniónak kell a jövőben szembenéznie.

A kommunizmus szociálpolitikája (helyesebben annak hiánya, hiszen a működő 
szocializmusban nem voltak társadalmi problémák és feszültségek, melyeket orvosolni kellett 
volna) kiválóan alkalmazkodott a régi gazdasági rendhez, de abszolút alkalmazhatatlanná 
vált az újonnan kialakulóban. A könyv szerzői, külön-külön vizsgálva a társadalompolitika 
egyes alrendszereit, olyan stratégiai reform irányokat vesznek górcső alá, melyek a 
rendszerváltás logikájából következnek, nem hagyva figyelmen kívül az Unió által támasztott 
követelményeket sem. A könyvben szereplő tanulmányok azonos szerkezeti felépítése 
rendkívül jól mutatja és foglalja rendszerbe a régi gazdasági és társadalmi berendezkedésből 
adódó problémákat, valamint az ezekre adott válaszokat és azokat a kereteket, melyekkel 
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az Európai Unió meghatározta (meghatározza) az egyrészt belső kényszerből fakadó, 
másrészt a tagság elnyerése érdekében elkerülhetetlen reformok irányait. A fejezetek külön 
elemzik a munkaerő-piaci helyzetet, hiszen a foglalkoztatáspolitika régóta kiemelt területe a 
közös politikának, valamint a szociális ellátó rendszert, a nyugdíjbiztosítási- és egészségügyi 
rendszert, illetve az oktatáspolitika bizonyos szegmenseit.

Barr szerint a rendszerváltó országoknak alapvetően három célkitűzése volt: a 
nyugat-európai országokéhoz hasonló magas életszínvonal elérése, az egyéni szabadság 
magasabb fokának megszerzése, valamint egyfajta „visszatérés” Európába. Természetesen 
némi különbség azért mutatkozik a célok között, hiszen a volt Szovjetunióban a 
demokratikus reform nem volt napirenden. A legtöbb országban mindent elsöprő igény volt 
a piacgazdaság és a demokrácia felé való elmozdulás, de ennek egyik feltétele a munkaerő-
piac és a szociálpolitika intézményeinek megreformálása, pontosabban kialakítása volt.

A kommunista rendszerben nem volt munkanélküliség, így munkanélküli juttatások 
sem, hivatalosan nem beszélhetünk szegénységről, nem voltak kiemelten támogatott 
társadalmi csoportok sem, hiszen a juttatások univerzálisak voltak, szigorúan a munkához 
kötve. A jövedelmek nem voltak differenciáltak, mesterségesen és egységesen alacsony 
színvonalon tartva azokat, a már említett juttatásokkal kiegészítve. Ugyanakkor az 
oktatás és az egészségügyi ellátás mindenki számára hozzáférhető és ingyenes volt, a 
munkalehetőséget pedig mindenki számára biztosították, lényegesen túlterhelve ezzel a 
költségvetést. A Moszkvából irányított totalitárius kormányzat a javakat központilag osz-
totta el, ingyen biztosítva a lakosság számára az alapvető javak és jószágok bizonyos körét. 
Ennek a látszólagos biztonságnak vetett véget a rendszerváltás. Néhány államban már a 
korai nyolcvanas években megkezdődtek a reformok, így a demokratikus átmenet egy olyan 
folyamatként értelmezhető, melynek sebessége és iránya országonként eltérő volt.

A reformok végrehajtásának sürgőssége nem volt kérdéses, az új rendszer 
konszolidációja nagyban függött a kiépülő intézményrendszer várható hatékonyságától. 
A már többször említett Uniós követelmények alapvetően meghatározták a reformok 
természetét.

A könyv a csatlakozással és a reformokkal kapcsolatban négy feltétel-rendszert 
vizsgál: a koppenhágai kritériumokat, a speciális jogi szabályozást, azaz az ún. közösségi 
vívmányokat, az egyéb jogi szabályozás alá eső területeket, mint például a konvergencia 
kritériumok, melyek jórészt a költségvetési egyensúlyra koncentrálnak, illetve a lisszaboni 
stratégia elemeit, hiszen a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, mint célkitűzés 
hosszútávra meghatározhatja az egységes szociálpolitikai cselekvés koncepcióját.

Barr szerint komoly problémát jelentett az átmenet időszakában az EU-követelmények 
és a rendszerváltás céljai közötti konfliktusok megléte. Ezek közül legszembetűnőbb talán 
a munkaerő-piacon megfigyelhető kettőség volt, mely egyrészről a munkavállalók egyre 
fokozottabb védelmének, másrészről a szociális kiadások csökkentésének kívánalmában 
jelentkezett. Tovább hátráltatta a fejlődést, hogy szabad munkaerő-áramlás bizonyos 
feltételei igen hiányosak voltak a posztkommunista országokban. A nyugati országokban jól 
működő és a mobilitást nagyban elősegítő bérlakásrendszer kiépülése a legtöbb rendszerváltó 
országban még meg sem kezdődött. Szintén a munkaerő-piacot éintő probléma, hogy 
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munkavállalók védelme érdekében hozott szabályok komolyan befolyásolhatják a vállalatok 
közötti versenyt. A szerző kiemeli a környezetvédelmi szabályozás komoly anyagi terheit. 
Véleménye szerint a környezetvédelem az EU árnyékán kívül nem élvezett volna ilyen jellegű 
prioritást a rendszerváltások során. 

A legnehezebb feladat és célkitűzés a jóléti állam leépítése, hiszen a régi rendszer 
paternalizmusa elkényeztette az állampolgárokat, így minden féle szociális reform, mely az 
ellátotti kör szűkítésével és a jövedelemtranszferek csökkentésével jár komoly társadalmi 
ellenállásba, de legalábbis nemtetszésbe ütközhet, befolyásolva az azt végrehajtó politikai 
párt népszerűségét. Így természetes, hogy ezeket a reformokat mindenki nagyon óvatosan 
kezelte, sőt lehetőségeihez mérten hallogatta. A jóléti kiadások csökkentésének mér-
legelésénél három kérdést vizsgál a könyv: Milyen sok a sok? Milyen mechanizmusok mentén 
csökkentik a gazdasági  növekedést a szociális kiadások? Mik a szociális kiadások előnyei? 

D. Ringold, a kötet egy másik szerzője, a Növekedés, egyenlőtlenség, szegénység 
című fejezetben három kategóriát különböztet meg az összeomlás mértéke, a reformok 
típusa és a változásra adott válaszok alapján. Az első csoportba sorolja Csehországot, 
Észtországot, Magyarországot, Lengyelor-szágot, Szlovákiát és Szlovéniát. Ezekben az 
országokban a termelés kevésbé esett vissza, a válságot pedig viszonylag gyors talpraállás 
követte. (A GDP 2001-re elérte az 1990-es szintet). A második csoportba tartozik Lettország 
és Litvánia, ahol a kibocsátás átlagosan 60%-ra esett vissza, a növekedés a rendszerváltás óta 
csekély, de folyamatos. Ringold szerint a harmadik csoportba sorolt Románia és Bulgária 
a legszerencsétlenebbek közé tartozik, hiszen ezekben az országokban a visszaesés kisebb 
mértékű volt ugyan, de később jelentős recesszió állt be a gazdaságba, és a GDP mértéke 
2001-ben is csak a 1990-es szint 90%-a alatt volt.

Bár a változás fájdalmas volt, a közép-kelet-európai országok magukhoz tértek a 90-
es évek közepére és jelentős fejlődésre számíthatnak a bővülő Unióban. A rossz hír az, 
hogy a gazdasági nehézségek még nem értek véget, a hosszú távú krónikus szegénység a 
régi és az új tagállamoknak egyaránt gondot okoz. A 2004-ben az Unióhoz csatlakozott 
nyolc volt kommunista ország rendszerváltási folyamatának befejezettsége a mai napig 
vita tárgyát képezi. Kérdéses, hogy mikor tekinthető befejezettnek egy rendszerváltás, 
értelemszerűen a könyv témájának szempontjából az Unió álláspontja a mérvadó. Eszerint 
a rendszerváltás akkor tekinthető befejezettnek, ha az adott ország megfelel a koppenhágai    
kritériumoknak, és sikeresen adaptálta az Acquis jelentős részét, erős és állandó növekedést 
mutat vagy legalábbis meghaladta a rendszerváltást követő évek alacsony termelékenységét. 
A jövedelmeket tekintve a csatlakozó országok természetesen messze elmaradtak a többi 
tagállamtól, de az előbb felsorolt követelményeknek többé-kevésbé megfelelnek, így folyamat 
lezártnak tekinthető, ám a valódi felzárkózásig még nagyon hosszú utat kell megtenniük.

A munkaerő-piacról szóló fejezet szerzői M. Rashid, J. Rutkowski és D. Fretwell a 
többi fejezet szerkezetéhez hasonlóan az örökölt rendszer elemzésével kezdik tanulmányukat. 
A teljes foglalkoztatottságról, a viszonylag kiegyenlített keresetekről és azt kiegészítő 
univerzális juttatásokról, valamint a rendszer gyenge termelékenységéről és a kialakuló 
hiánygazdaságról már volt szó, így ezek részletes elemzésétől eltekintek. Érdekesebb kérdés, 
hogy miként alakulták át a rendszerváltó országok foglalkoztatási jellemzői a fordulat után. 
A szocializmus összeomlását követően, a piacgazdaságra való átállás komoly áldozatokkal 
járt. A munkanélküliség megjelenése tömegeket érintő problémává vált, melynek sajátos 
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kezelési módja volt a kezdeti időszakban a korai nyugdíjazás, illetve a „rokkantosítás”. Ezek a 
látszatmegoldások nemhogy nem jelentettek orvosságot, de súlyos terheket róttak az amúgy 
is reformra szoruló nyugdíjrendszerre. Az inaktivitás soha nem látott méreteket öltött és a 
helyzet az azóta eltelt időszakban sem javult sokat.

A posztkommunista országok munkaerő-piacára általánosan jellemző a magas és 
tartós munkanélküliség, a foglalkoztatáspolitikában pedig a mai napig a passzív eszközök 
dominálnak, ellentétben az Unió által szorgalmazott aktív munkaerő-piaci programok 
trendjével. A munkanélküliség áldozatává, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 
mellett, a fiatalok váltak nagyarányban. Ennek egyik oka az oktatási és képzési rendszerben 
keresendő. A képzési rendszer nem tudott kellő gyorsasággal reagálni a megváltozott 
hely-zetre, így képtelen volt kielégíteni a piac keresleti oldalát. Túl sok javulásról sajnos 
nem beszélhetünk, hazánkban például még a mai napig sincs összhang a munkaerő igény 
szakmai összetételét és a képzési rendszer kimeneti oldalát tekintve. Az oktatás gyakorlati 
része a jelenlegi szisztémában nehezen finanszírozható, technikai feltételei nem megfelelőek 
és nem kap kellő hangsúlyt a tantervekben. A felsőoktatásban résztvevők létszámának 
megsokszorozódása hozzájárult a diplomás munkanélküliek számának növekedéséhez. 

A rendszerváltó országokban még mindig alacsony a mobilitási készség, a régi 
tagállamok félelmei a bővítéssel járó olcsó és képzetlen munkerő-beáramlásról alaptalanak 
bizonyultak. Az Uniós szinthez képest ezekben az országokban még mindig nagyon erős 
a rurális-urbánus megosztottság, ami nemcsak a munkanélküliségi mutatókra, de egyéb, a 
gazdaság fejlődését befolyásoló tényezőkre is hatással van (pl. infrastrukturális ellátottság). 

A foglalkoztatás jellemzői közül fontos még kiemelni az alábbi változásokat. Az ipari 
szerkezetátalakulással és a mezőgazdaság gyengülésével egyidőben megnőtt a szolgáltató 
szektorban foglalkoztatottak száma, és ehhez hasonlóan változott az állami és a magán 
szektorban dolgozók aránya is. Ez a folyamat a 15-ök Európájában már rég lezajlott, de 
a közép-kelet-európai országok ezirányú fejlődése sokkal látványosabb volt, hiszen alig 
két évtized alatt értek el hasonló arányokat a szektorok között. Sajnos hasonlóan gyorsan 
sikerült felzárkózniuk az informális szektor „fejlesztésében”, hiszen mára a feketegazdaság 
olyan méretűvé nőtte ki magát, hogy súlyos bevételkiesésést okoz az államháztartásnak.

Az Európai Unióban a szociálpolitika, mint a közös politika egy szegmense, 
alapvetően a munkanélküliség leküzdésére és a foglakoztatott-ság növelésére kidolgozott 
stratégiákkal kezdődött. A foglalkoztatottsági szint javításához több lehetséges eszköz 
összehangolt alkalmazására van szükség, és bár a foglalkoztatáspolitika jórészt a nyitott 
koordináció körébe tartozik, az aktív eszközök nem sok eltérést mutatnak országonként. 
Az aktív munkaerő-piaci programok célkitűzése a tartós munkanélküliség képzéssel és 
munkahelyteremtéssel egybekötött kezelése. Az élethosszig tartó tanulás nemcsak üres 
frázis,  hanem az alkalmazkodókészség és a humánerőforrás fejlesztés szükségességére adott 
válasz. A keresleti és a kínálati oldal flexibilátásának elősegítésére jöttek létre az ún. atipikus 
foglalkoztatási modellek, mint a részmunkaidős állások és a távmunka. 

A mára huszonhét tagállamot integráló Európai Unió bővülő és remélhetőleg 
egységesülő munkaerő-piacának olyan kihívásokkal kell szembenéznie, mint demográfiai 
változásokból adódó öregedő társadalmak problémája, a kisebbségek és alacsony iskolai 
végzettségüek kirekesztődése és a fejlődő országokból kiinduló tömeges migráció. Az 
Uniós szabályozás szigora ugyanakkor megnehezítheti a feladatot. A munkavállalók 
védelme érdekében alapvető követelmény a diszkrimánició tilalma nemre, fajra és korra 
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való tekintet nélkül, az egészséges és biztonságos munkakörnyzet biztosítása, valamint a 
munkaszerződések védelme. A versenyképesség növelését és a teljes foglalkoztatottságot 
a tagállamoknak a Liszaboni Stratégia, az Európai Foglalkoztatási Startégia és az Európai 
Szociális Charta szemelött tartásával, munkajoguk közelítésével kell elérniük.

A könyv szerzői mind egyetértenek azzal, hogy a sikeresen lezajlott csatlakozás nem 
jelenti a történet végét. Az új és a régi tagállamok újabb és újabb kihívásokkal szembesülnek 
a közös szociálpolitika alakítása során. Ez a könyv minden szociálpolitika iránt érdeklődő 
ember számára érdekes és tanulságos olvasmány, de jól hasznosítható a közgazdaságtan 
vagy a politikatudomány területén tevékenykedő szakemberek számára is.

BORDA VIKTóRIA
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roBerT leFever: compulSive helpiNg.
The Promis Recovery Centre, Nonington, 2005.  91 oldal. ISBN: 1 871013 22 4. Ár: 4. 95 
GBP

Robert Lefever a szenvedélybetegek talpraállásának segítésében elköte-lezett orvos, 
a több mint húsz éves működés tapasztalatát maga mögött tudó angliai PROMIS Recovery 
Centre (PROMIS Rehabilitációs Központ) vezetője. Számos kötete jelent meg angol nyelven, 
írt többek között a dohányzásról, az alkoholizmusról, a kábítószerfüggőségről, a viselkedéses 
addikciókról, a gyer-mekbántalmazásról, az orvostársadalomban fellelhető „hamis istenek”-
ről – és sorolhatnánk. Magyar fordításban is olvashatunk tőle néhány rövidebb lélegzetű 
írást Az addiktológia horizontja című tanulmánygyűjteményben. (Kelemen – B. Erdős 2001)  

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a szenvedélybetegségek terjedése, figyelembe véve a 
vele együtt járó egészségügyi és társadalmi problémákat,  korunk egyik legnagyobb kihívását 
jelenti. Az addiktológia mellett jó néhány tudomány foglalkozik ezzel a témával – utaljunk 
csak a kriminológiára, a pszichológiára, a szociálpolitikára, a szociális munkára, a deviancia 
szociológiájára, az orvosi szociológiára, valamint a kulturális és orvosi antropológiára. A 
szerző 2005-ben megjelent könyve, amely Kényszeres segítés címmel (Lefever 2007) immár a 
magyar nyelven olvasók számára is hozzáférhető, elsősorban a szenvedélybetegségek nevezett 
típusát leíró addiktológiai szakkönyv. Miután azonban nem csak a probléma individuális 
és interperszonális dimenzióját tartja szem előtt, hanem nagy hangsúlyt fektet az Egyesült 
Királyságban uralkodó viszonyok, a kényszeres segítést tápláló, erősítő társadalmi-intézményi-
politikai háttér és kulturális mintázatok leírására, a fenti tudományok, illetve szakterületek 
művelői mellett a szélesebb, társadalomtudományi érdeklődésű olvasóközönség számára 
is bízvást ajánlható. Izgalmas, az olvasót magával ragadó, helyenként meghökkentően 
provokatív, vitára ingerlő, másutt elgondolkodtató, megrázó olvasmány. 
 Amikor segítünk egymásnak, egymáson, az általában jótétemény – írja a szerző. 
A valódi segítő azonban nem lép át bizonyos határokat: ha gondoskodása gyámolítóvá, 
leereszkedővé, a másik felet kiskorúsítóvá válik, s arrogáns mindent jobban tudással 
rátelepedik a másik személyre, aligha beszélhetünk többé a másik iránti tiszteletből, 
szeretetből és felelősségből fakadó segítésről.  Mindez odáig mehet, hogy a segítő saját 
személyes élete, integritása szinte teljesen eltűnik, mások életét éli, s talán anélkül, hogy 
tudna róla, elveszíti a kontrollt ilyen irányú viselkedése fölött. Azért ténykedik, sürgölődik, 
„segít” állandóan, mert függésbe került viselkedésétől, annak hangulatmódosító hatásától. 
Mindig szüksége van valakire, akit gyámolíthat: ebből meríti önbecsülését. Neheztel, ha 
többé nem kérnek segítségéből, ilyenkor gyorsan új pártfogoltat kerít. Nem számít, hogy 
ténykedése valóban segít-e a másiknak – bár erről szentül meg van győződve –, segítenie 
kell másokon ahhoz, hogy valóságosnak érezze magát, hogy átmenetileg csillapítsa mély 
belső ürességérzését, szorongását és depresszióját. Ez esetben kényszeres segítésről van 
szó, a viselkedéses addikciók egy típusáról, amely a szerző szerint a kémiai szerfüggőséghez 
hasonlóan fokozatosan súlyosbodó és végső soron pusztító szenvedélybetegség; kóros 
viselkedés, amely lényegét tekintve a mások fölötti gyámkodással és az önmegtagadással 
jellemezhető.
 A betegség e rövid leírásából máris kitűnik, hogy olyan kényszeres viselkedésről van 
szó, amely feltételez legalább egy másik személyt, egy kapcsolatot, valakit, aki elfogadja a 
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„segítséget”. Az egészséges lelkületű em-berek – bár esetenként elfogadhatják a kényszeres 
segítő szolgálatait – hosszú távon visszautasítják a túlzott segítséget, nem kívánják, hogy 
gyámkodjanak felettük, hogy kivegyék a kezükből életük irányítását, s átvállalják a tetteikkel 
járó felelősséget. A szenvedélybetegek azonban különösen hajlamosak ilyen addiktív 
természetű kapcsolatok kialakítására. A kapcsolati függőség általában a többszörös függés 
egyik komponense, valamilyen elsődleges addikcióval – szerfüggőséggel vagy kóros visel-
kedéssel, mint a szerencsejáték, munkaalkoholizmus etc. – együtt járó keresztfüggőség. 
Lefever betegségtipológiája szerint a kapcsolati függőségben szenvedő – akárcsak a kény-
szeres segítő – lehet uralkodó vagy alávetett típusú. Előbbi esetben a másik fél felé irányuló 
érzelmi zsarolás eszköze a másik bántással fenyegetése, míg az alávetett kapcsolati függő 
azzal fenyegeti a másikat, hogy önmagát fogja bántani. A kapcsolati dependensek és 
a kényszeres segítők egymás tükörképei: a kapcsolati függő tulajdonképpen izgató vagy 
nyugtató szerként használ másokat, mintha drogok lennének, s „tökéletes” szimbiózist alkot 
a kényszeres segítővel, aki önmagát használja drogként mások számára. 

Az elsődleges, s egyben kapcsolati dependenciában szenvedők és a kényszeres 
segítők mágnesként vonzzák egymást. Az addikt szükséglete, hogy helyrehozzák, kiegészíti 
a kényszeres segítő azon igényét, hogy szükség legyen rá. Kapcsolatuk a folie à deux, azaz a 
kettős őrület önmagát gerjesztő negatív spiráljába kerül: minél többet megtesz a kényszeres 
segítő, az addikt annál inkább elhagyja magát; minél súlyosabbá válik az elsődleges 
függő állapota, a kényszeres segítő annál elszántabban próbálja „megmenteni” a nehéz 
helyzetekben, mentségeket, kiutakat találva, s a függő állapota még tovább romlik – és így 
tovább. A kényszeres segítő tehát valójában nem segít. Azzal, hogy mindig kihúzza addikt 
társát, barátját, családtagját, ügyfelét etc. a csávából, s elhárítja a szerhasználat vagy addiktív 
viselkedés következményeit, hozzájárul a másik szer- és/vagy viselkedésfüggőségének 
fenntartásához. Árt tehát a másik félnek, s minthogy saját életét kóros mértékben háttérbe 
szorítja, árt önmagának is. Az addiktív kapcsolat maga – képletesen szólva – mintegy 
élősködővé válik, amely felfalja a benne élő egyéneket.
 Egy szer vagy viselkedésforma önmagában nem idéz elő addikciót – ehhez az 
egyén reakciója, illetve szociális környezete is szükséges. Sokan vannak, akik időnként 
berúgnak, szerencsejátékot űznek, vagy elviselhetetlenül zsarnokoskodnak mások fölött, 
mégsem válnak szer- vagy viselkedésfüggőkké. A népesség mintegy 10%-a hajlamos a 
szenvedélybetegségre. A függőséget semmiképpen sem szabad összetéveszteni a rossz 
szokással, nem olyasvalami, amit bármikor elhagyhatunk, mintha sosem lett volna. Az 
addikció, miként az Anonim Alkoholisták és más ún. 12 lépéses csoportok is vallják, bár 
tünetmentessé tehető, mégis életen át tartó betegség, amely mindig magában hordozza a 
visszaesés veszélyét. Lefever elutasítja, felületesnek véli azt a kodependencia fogalmához 
kapcsolódó népszerű elméletet, mely szerint az addikció csupán generációról generációra 
átadott, tanult viselkedésminták, vagy az addikt családokban gyakorta előforduló gyermekkori 
bántalmazás vagy elhagyatás következménye lenne. A szerző szerint a tanult viselkedés 
szerepet játszhat a szenvedélybetegség kialakulásában, de nem oka az addikciónak. Másfelől 
ez a magyarázat lehetőséget kínál a felelősség szülőkre hárítására, illetve az addiktra oly 
jellemző vádaskodás és önsajnálat állandósítására. Bár genetikai bizonyíték egyelőre nincs, 
a skandináv örökbefogadás-kutatások azt látszanak alátámasztani, hogy a korai családi 
környezet szerepe a véltnél kisebb, az addikcióra való hajlam valószínűsíthetően inkább 
genetikailag öröklődik. Ha hozzávesszük ehhez a már említett tényt, hogy az elsődleges 

108 RECENZIó

SZOCIÁLIS SZEMLE - 2008. I. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM



függők és a kényszeres segítők erős vonzást gyakorolnak egymásra – s gyakran lesznek 
házastársak –, felvetődik, hogy bár a populációban meglévő addikcióra hajlamosító 
génmennyiség viszonylag alacsony, mégis folyamatosan átörökíti magát. Természetesen 
mindez nem jelent determinizmust. A genetikailag öröklött hajlam nem jár bizonyosan 
aktív addikcióval, ebben nyilvánvalóan szerepet játszanak az egyéni döntések, a szűkebb 
környezeti hatások, s a tágabb környezetben meglévő kulturális minták is.   
 Sokan, sokhelyütt leírták már, hogy fogyasztói kultúránk milyen módokon segíti 
elő az addikt viselkedésminták terjedését. Lefever könyvében nem esik szó a fogyasztói 
kultúra és az addikció összefüggéseiről; kultúránk egy másik aspektusát veszi szemügyre, 
amikor a kényszeres segítéssel való kapcsolatát igyekszik feltárni. Mindenki számára jól 
ismert és elfogadott a gyermekéért mindent feláldozó anya mitikus alakja, vagy az olyan 
típusú közhelyek, mint a „Ha adsz, ne nézd, mibe kerül.”. Kultúránk telis-tele van olyan 
mintázatokkal, mítoszokkal, motívumokkal, közhelyekkel, amelyek a kényszeres segítést 
táplálják. A mesék földbirtokosai mindig kapzsik és kegyetlenek, míg a szegény emberek 
becsületesek. Az önzetlenséget, az önfeláldozást szentségként tiszteljük, míg az önérdek-
érvényesítést önzésnek bélyegezzük, a gazdagokat „pénzeszsák”-nak nevezzük. Általában 
gyanakvással viseltetünk azok iránt, akik jól elboldogulnak a maguk erejéből, akik a termelő 
szférában sikeresek. Ritkán gondolunk arra, hogy valójában ők teremtik meg a társadalmunk 
által élvezett javakat és forrásokat: a termelői szféra működése nélkül aligha lennének 
űzhetők a közvélemény által sokkal inkább nemesnek, humánusnak tekintett hivatások, mint 
a gyógyítás, az oktatás, a művészi vagy karitatív tevékenység. A szerző egyetért Ayn Rand 
(1965) azon elképzelésével, hogy túlzott leegyszerűsítés az önzetlenséget erénynek, az önzést 
pedig véteknek tekinteni. Az önzetlenség gyakorta válhat a felelősség-elhárítás, vagy akár a 
tehetetlenség és alkalmatlanság álcájává, míg az önzés jelenthet önállóságot és önmagáért 
való felelősségvállalást. Úgy tűnik, kultúránk mégis gyanakvó az önállósággal szemben, 
s magasztalja azokat, akik feláldozzák magukat a másokat segítés oltárán – paradicsomi 
állapotokat teremtve ezzel a kényszeres segítők számára, akik időt, pénzt, energiát nem 
kímélve ájulásig dolgozzák magukat a különböző intézményekben, szervezetekben, 
bizottságokban.
 Lefever, miközben szemügyre veszi az Egyesült Királyságban uralkodó társadalmi 
viszonyokat, úgy találja, hogy az egyház erkölcsi-ideológiai támogatásával működő jóléti 
állam a függőség kultúráját teremti meg. A probléma természetesen nem abban van, amikor 
a jóléti állam gondoskodik a valóban rászorulókról – egyébiránt gyakran éppen ez az, amit 
elmulaszt. Torzító hatása akkor jelentkezik, amikor univerzális szolgáltatásokat nyújt, 
amelyek gyakran nem megfelelően kerülnek felhasználásra, vagy olyanokat támogatnak, akik 
tökéletesen képesek lennének gondoskodni önmagukról. A drogfüggők gyakran kábítószerre 
költik a segélyeket, a munkanélküliek egy része arra a felismerésre jut, hogy amíg van segély, 
a megélhetéshez nem szükséges dolgozni, s a függőkkel együtt végül egyenes utat találnak 
a rokkantsági nyugdíj biztosította pénzforrásokhoz. A jóléti állam, miközben képtelen 
megoldani az előtte tornyosuló problémákat, mindegyre tevékenységének kiterjesztésén, 
hatalmának növelésén munkálkodik. Adókat szed be – börtönbüntetés terhe mellett –, hogy 
újra elossza az állami bevételeket, státuszát pedig törvényekkel bástyázza körül. A politikai 
és egyházi vezetők mindeközben úgy állítják be magukat – akár a kényszeres segítők –, 
mint akik a társadalom jótevői, minden problémát meg tudnak oldani, s tudják is, hogy 
mások számára mi a jó. Az egyének államtól való függőségének így kialakuló kultúrájában 
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a jóléti állam polgárai minden felelősséget átadnak az államnak, ahelyett, hogy maguk 
cselekednének. A társadalom közönyössé válik, az egyének együttérzésre való képessége 
jelentősen csökken. Ezt a morális űrt töltik be a kényszeres segítők, elárasztva az oktatási, 
egészségügyi, szociális, közigazgatási etc. intézményeket, hogy feláldozhassák magukat a 
másokat segítés oltárán. Kérdés, hogy vajon van-e értelme a meghozott áldozatoknak, ha 
nem tudják orvosolni bajainkat? Lehetséges, hogy nem részletkérdésekben van a probléma, 
hanem a jóléti állam alapjaiban elhibázott? Lefever úgy véli: igen, erről van szó. A jóléti állam 
átvállalja mások felelősségét, fenntartja, sőt, fokozza az egyének függőségét – valójában az 
intézményesült kényszeres segítés megtestesülése. Kollektivista, korporatista eszmék fűtik, 
bizalmatlan minden individualizmussal szemben, holott – véli a szerző – egy egészségesebb, 
kölcsönösen támogató, hatékony társadalomhoz éppen az állam hatalmának csökkentésén, 
valamint az egyéni felelősségvállalás és együttérzés növekedésén keresztül vezetne az út. Ha 
alaposabban szemügyre vesszük ezeket a vonásait, talán nincs is túl nagy különbség a jóléti 
állam és a totalitariánus állam között.

A szerző egyház és jóléti állam elleni radikális támadása mögött az a meggyőződés áll, 
hogy a szenvedélybetegség kezelése mindaddig kudarcra van ítélve, amíg nem konfrontálódunk 
egyéni és intézményesült formáival. Ha kényszeres segítőkként viszonyulunk a függőkhöz, 
akarva-akaratlanul összejátszunk velük, s hozzájárulunk az addikció fenntartásához. Súlyos 
probléma, hogy az egészségügyben általánosan elterjedt beidegződések is ezt a tendenciát 
erősítik. Az orvosok többsége – véli Lefever – nem ismeri el, hogy a szenvedélybetegség 
genetikailag örökölhető. Úgy tartják, túlzott fogyasztás, az egyén életében bekövetkező 
katasztrófa vagy felelőtlenség eredménye. Kerülik a beteggel való konfrontációt, s nem 
törekednek magának a betegségnek a kezelésére, hanem gyógyszerekkel történő tüneti 
kezelést alkalmaznak. Gyakran a depresszió diagnózisát állapítják meg nyilvánvalóan 
addikcióval küszködő betegeik esetében, hogy a tényt ne kelljen megnevezni. Az Egyesült 
Királyságban évi 40 millió esetben írnak fel antidepresszánsokat, nyugtatókat, altatókat – 
ilyen mennyiségű recept csak akkor keletkezhet, ha az orvosok összejátszanak emocionális 
problémákkal hozzájuk forduló betegeikkel. A gyógyszerek, a fizikai szinten történő 
beavatkozások persze nem oldják meg az érzelmi problémákat, sőt, a tünetek enyhítésével 
elfedik, hogy a valódi kezeléshez a beteg részéről mélyebb változásra van szükség. Mindezt 
tetézi, hogy a hangulatmódosító gyógyszerek szükségképpen addiktívak, függést „okoznak”. 
A hivatalos medicina ezt egyelőre nem ismeri el, Lefever szerint azonban hamarosan eljön az 
idő, amikor a depressziós gyermekek antidepresszánsokkal, a figyelemzavar-hiperaktivitás 
rendellenességben szen-vedő gyermekek amfetaminokkal való kezelésére minden idők egyik 
legnagyobb klinikai botrányaként fogunk emlékezni.

A szerző úgy véli, ideje lenne belátni végre, hogy az egészségbiztosító (National 
Health Service) által finanszírozott, a szenvedélybetegségek „kezelését” célzó erőfeszítések 
elhibázottak. A tűcsere programot működtetők valójában lemondanak a kábítószerfüggőkről: 
igyekeznek csökkenteni a tű többszöri felhasználásával járó egészségügyi kockázatokat, 
de nem feltételezik, hogy a függők képesek lehetnek abbahagyni a szerhasználatot. A 
heroin helyettesítésére orvosilag felírt metadon – amely egyébként szintén addiktív szer 
– alkalmazásának elvileg csökkentenie kellett volna a heroinhasználatot, s a beszerzéssel járó 
bűnözést, ehelyett a felmérések azt mutatják, hogy a heroinfüggők jó része ráadásképpen 
használja a metadont heroinadagja mellett – nem is beszélve arról, hogy a metadon receptek 
a feketepiac keresett árucikkeivé váltak. Mindezek a próbálkozások a kényszeres segítés 
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intézményesült megnyilvánulásai, amely jellemzően erején felül cselekszik, „mindent 
megtesz”, mindig enged a szenvedélybeteg érzelmi zsarolásának, képtelen konfrontálódni 
és nemet mondani, s ezzel asszisztál a szenvedélybetegséghez, segít fenntartani a függést. A 
kényszeres segítés – legjobb szándéka ellenére – nemhogy csökkentené, hanem súlyosbítja 
a szenvedést.

A szívhez szóló beszéd vagy ijesztgetés mit sem ér, ha jobb belátásra akarjuk téríteni 
a szenvedélybetegeket. A szerző szerint egyetlen dolog létezik csak, amely viselkedésük 
megváltoztatására késztetheti őket: a fáj-dalom. Minden addikció, lévén fokozatosan 
súlyosbodó és pusztító betegség, elviselhetetlen kínokhoz vezet – végső soron a lenni vagy nem 
lenni di-lemmájához. Azzal nyújthatunk valós segítséget a szenvedélybetegeknek, ha vállaljuk 
a konfrontációt, s nem hárítjuk el az addiktív szerhasználat vagy viselkedés következményeit, 
mint a kényszeres segítők, hanem magukra hagyjuk a függőket azzal a szenvedéssel, amelyet 
maguknak okoznak, s ezzel mielőbbi döntésre, felelősségvállalásra ösztönözzük őket. Lefever 
maga is elismeri, hogy javaslata igen keménynek tűnik, mégis úgy látja, a metadon fenntartó 
és a tűcsere programokat, miután a gyakorlatban működésképtelennek bizonyultak, meg 
kellene szüntetni. Ehelyett a betegség korai felismerésére, a prevencióra kell összpontosítani. 
Az egyéni terápia – amely sok esetben csak tovább táplálja az addikt különlegesség-tudatát, 
vádaskodását és önsajnálatát – helyett a csoportterápiát javasolja: a gyógyszermentes 
kezelést nyújtó PROMIS Recovery Centre-ben ezt alkalmazzák. Az azonos problémával 
küzdő tagokból álló csoport minden terapeutánál hatékonyabban támogatja tagjait, s ha 
szükséges, hatékonyabban konfrontálódik velük. Minthogy az addiktív szerhasználatba 
vagy viselkedésbe való visszaesés leggyakoribb oka a kényszeres segítés, a kényszeres segítő 
szakembereket ajánlatos eltávolítani a terápiás folyamatból, az addikt családját pedig – a 
segítés helytelen formái és a diszfunkcionális működés kiküszöbölése érdekében – érdemes 
bevonni a folyamatba. A terápiás közösségben való részvétel azonban csak a kezdet – a 
felépülés a szenvedélybeteg számára élethosszig tartó feladat, melyet leginkább a tizenkét 
lépéses programokat követő anonim önsegítő csoportokban valósíthat meg.

Lefever könyve rávilágít, hogy az addikció problémájával való szembenézésünk egyik 
legfőbb gátja a kényszeres segítés – mind egyéni, mind intézményesült formáiban. A kény-
szeres segítő hátráltatja a legfontosabbat: ha kezébe veszi az addikt életének irányítását, 
függésbe hozza önmagától, mindig, minden helyzetben kihúzza a slamasztikából, az-
zal megfosztja a szenvedélybeteget attól a lehetőségtől, hogy megtapasztalja tettei 
következményeit, s felelősséget vállaljon önmagáért. A kényszeres segítőnek be kell 
látnia, hogy segítsége ártalmas, meg kell tanulnia visszavonulni a beteges kapcsolatból, s 
felismerni, ami számára a legnehezebb: nem „segítenie” kell, hanem ő az, aki segítségre 
szorul. A leghatékonyabb segítséget sorstársai között, a Névtelen Segítők (Helpers 
Anonymous) önsegítő csoportjaiban kaphatja meg. Ezzel párhuzamosan természetesen a 
kényszeres segítés makroszintű, egész kultúránkat átható megnyilvánulásaival is szembe kell 
néznünk. Ha valóban segíteni kívánunk szenvedélybetegséggel sújtott kortársainkon, ha a 
függőség mindenféle formájától mentes életet akarunk élni, kritikusan – a társadalmi tabuk 
megkérdőjelezésétől sem visszariadva – felül kell vizsgálnunk a rendszer egészét, amely 
fenntartja azt.

MADÁCSY JóZSEF
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öszTöndíjjAL AngLiábAn
 
 BAYER DARINKA

Az elmúlt év számomra teli volt élményekkel, meglepetésekkel és kihívásokkal. 2007 
január 6-án indultunk hatan, ösztöndíjasok, Angliába. A megérkezésünket követően derült 
ki pontosan, hogy többnyire szociális gondozásról fog szólni az ösztöndíj. Elkezdtem a 
munkát egy idősek otthonában. Az első benyomásom az volt, hogy ez a munka (mosdatás, 
öltöztetés, felszolgálás, foglalkoztatás stb.) egyáltalán nem kapcsolódik közvetlenül a 
szociálpolitikai tanulmányaimhoz. Abban a reményben folytattam a munkát, hogy olyasmit 
tanulhatok, ami közvetve mégis segíthet jó szakemberré válnom. 

A Cheshire County Council, a megyei önkormányzat az egyéni szükségletek által 
meghatározott szociális szolgáltatások széles körét biztosítja. A szolgáltatások skálája az 
egyszerű támogatást nyújtó környezettől a személyre szabott, mozgásképesség visszanyerését 
elősegítő, fejlesztő gyakorlatokig terjedhet. 

Első munkahelyem - Sutton Beeches - egy ún. Community Support Centre (Közösségi 
Támogató Központ) volt. Az intézmény szolgáltatásai között a rehabilitáció, a nappali klub 
(Day Care - demens idősek részére is) és az átmeneti gondozás (Respite – 22 fő) említhető. 
A gondozás alapgondolata, hogy az időseket alkalmassá kell tenni arra, hogy saját magukról 
gondoskodni tudjanak. Lényegi elvárás, hogy az intézmény szolgáltatásai maximálisan az 
emberek egyéni szükségleteihez igazodjanak. Úgy láttam az ott töltött idő alatt, hogy erre 
valóban törekedtek, és ez az alapgondolat hatotta át a munkatársak magatartását is. Magára 
a gondozásra felkészületlennek éreztem magam. Így előnyös volt, hogy elvégeztünk egy 
elsősegély-, egy mentálhigiénés-, és egy munkavédelmi tanfolyamot.  

Ezekben a hónapokban sikerült felelevenítenem a nyelvtudásomat, alkalmazkodtam a 
kinti élethez, rutinosan kezdtem dolgozni a munkahelyen, egyre könnyebben alakítottam ki 
a kapcsolatot az idősekkel, valamint igyekeztem megfigyelni a rendszert. Tanultam az életről 
és a halálról, arról, hogy milyen alárendelt szerepben lenni, s hogy bármi adódják is munkám 
során, ne éljek vissza a gondozói helyzetből fakadó „hatalommal” a kiszolgáltatott idősek 
felett. Megtapasztalhattam, milyen érzés, ha köszönés nélkül mennek el mellettem csak 
azért, mert a gondozói egyenruha van rajtam és, azt is, hogy mennyire jólesik a méltányos 
bánásmód, egy kedves szó. Tanulhattam meghallgatni. Vigasztalhattam és bátoríthattam az 
időseket. 

Azonban egy idő után úgy éreztem, hogy jelenlegi munkámból képtelen vagyok új 
információt, tudást vagy tapasztalatot kicsikarni, olyasmit, ami szakmailag is fejlesztene. Új 
munkahelyet kérvényeztem, és néhány hét múlva áthelyeztek. 

Az új munkahelyem a Countess of  Chester Hospital - Rehabilitation Link Team 
(RLT) lett. Ennek a munkának megítélésem szerint még mindig inkább egészségügyi 
vetülete volt, mint szociális, mégis egy lépést jelentett ahhoz, hogy jobban megismerjem azt 
a háttérmunkát, aminek addig csak az eredményét láthattam Sutton Beechesben. Az első 
hét az új munkahelyemen ráébresztett, hogy mégis, szakmailag is sokat jelentett az elmúlt 
gyakorlat az idősek otthonában. Sokkal jobban megértettem így az összefüggéseket. Addig 
csak „futkosó” szociális munkásokat, nővéreket, gyógytornászokat láttam. Most láthattam, 
hogyan kapcsolódnak össze a különböző tevékenységi formák, és hogyan próbálnak együtt 
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egy teljes körű szolgáltatást nyújtani az idősek mielőbbi rehabilitációja érdekében. Tehát 
az RLT lényege és fő célja, hogy megelőzze és kiküszöbölje az idős emberek szükségtelen 
felvételét a kórházba vagy hosszú távú gondozásba. Az idős emberek önállóságának 
növelésével megpróbálják képessé tenni őket arra, hogy biztonságosan és egészségesen 
élhessenek saját otthonukban. Céljuk, hogy mind az egészségügyben, mind a szociális 
gondozási rendszerben biztosítva legyen a rehabilitáció. Az RLT csoportban szociális 
munkások, gyógytornászok, ergoterapeuták, valamint egy pszichológus és egy nővér 
dolgozik együtt. Így minden információ egy helyen van, ami megkönnyíti a kommunikációt 
és lerövidíti a döntéshozatal folyamatát. Ehhez a csoporthoz tartozik egy másik szervezet, 
a Rapid Response Team. Szolgáltatásának lényege a gyors reakció. Olyan helyzetekben 
nyújtanak segítséget, ahol a kliensnek az otthoni átmeneti nehézségek miatt kórházba vagy 
gondozó otthonba kellene bevonulnia, azonban egy rövidtávú, a nehéz helyzetet áthidaló 
segítséggel kiváltható az intézményi ellátás. Ilyenkor a Rapid Response nyújt gondozást 7 
napig. Ha valakinek ennél hosszabb távon van szüksége segítségre, akkor átkerül az RLT-
hez. Ezzel a két szolgáltatással a Countessbe felvételért jelentkezők közel 25%-át tartják a 
kórházon kívül. 

Cheshire megyében 14 idősekkel foglalkozó Social Work Team (SWT, szociális 
munkás csoport) van, melyből 4 tartozik West Cheshire-hez. Újabb munkahelyváltásra az 
utolsó hetekben került sor, amikor az Ellesmere Port SWT-hez kerültem, akik évente kb. 
1000-1200 fővel foglalkoznak. Ez a gyakorlat egészítette ki a képet. Láttam már, hogyan 
szervezik meg az idősek rehabilitációját akár az idősek saját otthonában, akár intézményesen, 
most pedig az idősek átmeneti gondozására vonatkozó ügyintézés folyamatát ismerhettem 
meg.  

Cheshire megye szociális szolgáltató rendszere éppen nagy átalakításon megy keresztül, 
többek között a megyében működő eddigi 32 házi gondozást nyújtó privát ügynökség közül 
már csak 9 ügynökséggel kötött szerződést a megye. Ez azt jelenti, hogy míg eddig a megye 
bármelyik ügynökségtől vásárolt szolgáltatást a saját szolgáltatásai kiegészítéséül, addig 2008 
januárjától csak a kiválasztott, szerződtetett ügynökségektől vásárolnak. Ez a 9 ügynökség 
arányosan oszlik el a megye egész területén. 

Különleges és hasznos szakmai tapasztalat volt megismerni a szociális munkások 
feladatkörét, mely valóban tükrözte a ’80-as években bevezetett menedzsment szemléletet. 
Véleményem szerint az ügyintézés valóban rutinmunkává vált, ennek ellenére nem érzékeltem, 
hogy maga a rendszer személytelen lett volna. Igaz, én csak a szociális szolgáltatások kis 
szeletébe nyertem betekintést. 
 Az angol partnerek előszeretettel emlegették, hogy úttörők vagyunk. Valóban így 
volt. Ez a partnerkapcsolat csak most kezd kiépülni. Ezért is osztottuk meg véleményünket 
és tapasztalatainkat a kinti kutatócsoporttal, akik a program fejlesztésén dolgoznak. 

Számomra nagyszerű lehetőség volt ez az ösztöndíj, és még nem is írtam a számtalan 
kirándulásról, új barátokról és felejthetetlen élményekről, amiben részem volt.    
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oKTaTócSere-program.
schOOL Of heALTh And sOciAL cARe (chesTeR cOLLege 

univeRsiTy)

B. ERDőS MÁRTA

A Leonardo Program HU/06/EX/452. számú pályázatának támogatásával 2007. 
tavaszán hat hetet tölthettem Nagy-Britanniában, a Chester University College (School of  
Health and Social Care) munkatársaként. 

Első fontosabb programom gyanánt a „Moral Dilemmas in Social Work” című 
nemzetközi szemináriumon nyílt alkalmam megismerkedni a helyi tanszék oktatási 
módszereivel. Aidan Worsley tanszékvezető professzor irányításával kapcsolódhattam 
be a szeminárium munkájába. Korábbi hasonló tapasztalataimmal összevetve úgy tűnt, a 
multikulturális kontextusban és a remek témában rejlő lehetőségeket ez alkalommal nem 
sikerült maradéktalanul kiaknázni, s a hasonló helyzetekben előnyösen alkalmazható 
dialogikus tanulási-oktatási módszerek nem számítanak ismert gyakorlatnak.

Kutatómunkámat a School of  Health and Social Care-rel szorosan együttműködő 
Cheshire County Council (CCC) szociális intézményeinél végeztem, a CCC egyik nemzetközi 
kapcsolatokra szakosodott projektmenedzsere, Colin Ashcroft szervezői közreműködésével. 
Előzetes egyeztetésünk alapján egy értékelő kutatásban való részvételre kértek fel, amelynek 
tárgya az oktatói csereprogrammal párhuzamosan zajló, magyar diákok számára szervezett 
szakmai gyakorlat volt. A kutatást a CCC megbízásából a tanszék önálló egységeként működő 
Social and Health Evaluation Unit (SHEU) végezte. A SHEU munkatársaival végzett remek 
hangulatú közös munka szakmai pályafutásom meghatározó élményévé vált. Az egység 
vezetőivel, prof. Elaine Hogard-dal és prof. Roger Ellissel folytatott megbeszélések a 
hatékony, célzott, ugyanakkor könnyed és kreatív munkavégzést segítették elő.

A munka során a kutatás vezetői által kidolgozott, és ma már világszerte ismert 
és elismert TRIDENT értékelő modell középső szakaszába kapcsolódtam be. Ebben 
a szakaszban a projekt folyamatait, és a partnerek kommunikációs stratégiáit, valamint a 
kommunikáció hatékonyságát vizsgáltuk. A munka számos eltérő módszer alkalmazását 
megkívánta: elsősorban terepmegfigyelést végeztem, és interjúkat készítettem, valamint a 
hallgatók terepnaplóinak tartalomelemző vizsgálatát végeztem el. A terepmegfigyelések 
során valamennyi gyakorlati helyre többször is ellátogattam: jártam Crewe-ban (Acorn 
Network), Knutsfordban (Stanley House, Bexton Court) és Ellesmere Portban (Sutton 
Beeches Older People’s Centre, Macon House) – időseket gondozó, és fogyatékkal élők 
nappali ellátását végző intézményekben. Munkám során mindenütt maximális segítőkészséget 
tapasztaltam. Ugyanakkor kitűnt, hogy a vezető személyisége Nagy-Britanniában éppolyan 
döntő a munkahelyi légkör kialakításában, mint hazánkban. Az erőt és melegséget sugárzó, 
az alkotó munkát és a fejlődési lehetőségeket a középpontba állító, igazi terápiás közösség 
módjára működtetett nappali gondozó intézmény mellett merev hierarchikus viszonyokat 
kialakító, és éppen ezért munkáját tekintve kevésbé hatékonynak tűnő szervezettel is 
megismerkedhettem.  

Rendkívül pontosan szabályozzák a tevékenységi formákat és kompetencia-
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határokat, ám vizsgálataim alapján és hallgatóink tapasztalatai szerint azonban mégis úgy 
látszott, nem teljesen tisztázott, mi tartozik egy szociális munkás feladatkörébe, és mi nem. 
A munkám során tapasztalt ellentmondásokra felfigyelve és kérdéseimre választ keresve, 
rábukkantam egy dokumentumra, amelyben a liverpooli egyetem munkatársai a fokozódó 
managerializmus elidegenítő veszélyeire hívják fel a figyelmet, és mielőbbi cselekvést 
sürgetnek (http://www.liv.ac.uk/sspsw/Social_Work_Manifesto.html). A brit szociális 
munka jelenleg a social brokering, azaz a szociális szolgáltatások közvetítő „ügynökeként” 
való működés felé tart – ez olyan felkészültséget feltételez, ami félúton van a magyar szociális 
munka és a szociálpolitika között. Néhányan a szakmából a social care (magyar megfelelője 
egyrészt a tágabb értelemben vett szociális gondoskodás, másrészt a szociális gondozás) 
átértelmezésével próbálják meg újradefiniálni a szociális munkás szerepét – ezzel olyan 
feladatokat is bevonva a munkakörbe, amelyeket nálunk inkább a középfokú végzettségű 
gondozók látnak el. 

A szociális gondoskodás terén rendelkezésre álló erőforrások magyar szemmel 
nézve szokatlanul bőségesek, az intézmények felszereltsége kitűnő, a munkatempó pedig 
kevésbé hajszolt, sokkal emberibb. A magyar hallgatók számára a munkájuk során szerzett 
tapasztalatok valószínűleg nem közvetlenül hasznosítható gyakorlati tudásként jelennek 
majd meg. Inkább egy lehetséges intézményfejlesztési irány bontakozott ki számukra a 
kliens választási lehetőségeit hangsúlyozó és emberi méltóságának kiteljesedését célzó ellátó 
rendszer felé. Nem a szakma aktuálisan megvalósítható és megvalósítandó jelene, hanem 
egy potenciális jövőkép az, aminek birtokába jutottak. S ahogy a velük folytatott interjúkból 
kiderült, a „járulékos” haszon hatalmas: a kilenc hónapig tartó intenzív nyelvtanulás 
előnyeihez az idegen kultúra személyiség-érlelő, reflektálást segítő hatásai is hozzáadódtak.

A hallgatók mellett a munkahelyi vezetőkkel, más munkatársakkal, sőt néhány esetben 
a kliensekkel – ottani terminológiával és a fogyasztói társadalom mögöttes filozófiájával 
service userekkel – is volt alkalmam interjúkat készíteni.  Később pedig Vanessa Watt-tal, 
a SHEU munkatársával közösen fókuszcsoportos interjút vezettünk. Azt gondolom, ez 
izgalmas kihívás volt mindkettőnk számára, hiszen korábban nem dolgoztunk együtt ebben 
a „kényes” műfajban – azonban érzésem szerint kellő rugalmassággal, odafigyeléssel és ha-
tékonyan oldottuk meg a feladatot.

A SHEU alapelvei szerint az értékelést kérő megbízó számára alkalmanként steering-
et, azaz időközi visszajelző megbeszélést tartanak, hogy az esetleges kínos meglepetéseket 
elkerülhessék, folyó projektek esetében pedig szükség szerint lehetőség nyíljék kisebb-
nagyobb korrekcióra. A steering „izgalmát” az adja, hogy bár a felek kölcsönösen 
nyereséges helyzet kialakítására törekszenek, óhatatlanul lesznek konfliktusos területek, 
hiszen a résztvevők érdekei teljesen soha nem eshetnek egybe. Nehéz visszaadni a Roger 
Ellis professzor vezette steering inspiráló hangulatát: mindenkinek lehetőséget adott a 
szabad vélemény-nyilvánításra, védelmezve az emberi méltóságot, a méltányosságot, de a 
kutatómunka igazságát is. Leginkább Boszörményi-Nagy Iván találó fogalma, a többirányú 
érdekképviselet (multi-directional partiality) az, ami az általa vezetett ülés hangulatát jól 
jellemezheti.

Természetesen a szakmai ismeretek gyarapodásán túl sokat tudtam meg arról is, 
hogyan érthetik meg egymást a különböző társadalmi-kulturális feltételek között élő, eltérő 
csoportokhoz tartozó emberek. A beszélgetés Teddel, akivel egy idősek átmeneti gondozását 
végző központban találkoztam, s aki többet tud magyar történelemről, mint egy hazai 
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középiskolás; Frank, a Down-szindrómás fiú igazi, szívből jövő ölelése; háziasszonyom, Jill 
Potter lelkes és felszabadult szamba-dobolása a napforduló ünnepén; a chesteri járókelők 
kedves és nyílt mosolya, segítőkészsége – mindez az élmény-alapú tanulás könyvekből el 
nem sajátítható ajándéka volt.
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yeOviL TRiniTy fOyeR

MUCSI GEORGINA

A 2006/2007-es tanév tavaszi szemeszterében a PTE BTK Szociális Munka és 
Szociálpolitika Tanszék hallgatójaként lehetőségem nyílt szakmai gyakorlatom idejét 
Angliában töltenem, a Leonardo Program HU/06/PL/207 sz. pályázatának támogatásával. 
önkéntesként a Yeovil Trinity Foyerben tevékenykedtem. Olyan, 16-24 év közötti fiatalok 
élnek itt, akik hajléktalanok, vagy családjuk külföldre költözött, családi kapcsolataik 
megromlottak, esetleg önálló életet akarnak kezdeni, de ezt a számukra rendelkezésre álló 
erőforrásokkal megvalósítani nem képesek. önként jelentkeznek felvételre. Számukra ez 
átmeneti megoldás, két évig maradhatnak a Foyerben. Az itt eltöltött idő alatt segítséget 
kapnak az önálló élet megkezdéséhez, problémáik megoldásához.

Jelenleg 16 ilyen intézmény van Dél-nyugat Angliában, minden Foyer önálló, de a 
Foyer Federation’s Accreditation Scheme egységesen megfogalmazott alapelvek alapján 
összeköti őket. Az első Foyer a háború előtti Franciaországban egy vallási alapon szerveződő 
kollégium volt. Ott második világháború után jellemzővé vált a vidékről a városokba 
vándorlás, s ekkor önkéntes megmozdulások hozták létre a fiatalok számára szállást biztosító 
létesítményeket. Napjainkban körülbelül 1000 Foyer működik Nagy-Britanniában és több, 
mint 500 Franciaországban.

A bekerülés pillanatától kezdve minden fiatalnak van egy gondozója, akivel legalább 
hetente egyszer találkozik. A gondozási folyamat kezdetén nagy hangsúlyt fektetnek a 
fiatalok egyéni szükségleteinek, képességeinek, erőforrásainak felmérésére (szociális, 
egészségügyi, mentális állapot, családi viszonyok, tanulási képességek, pályairányultság stb.). 
A klienst segíteni kell abban, hogy megértse a személyes élethelyzetéből és viselkedéseiből 
fakadó összefüggéseket, rálátása legyen saját állapotára és státuszára, ami feltétele annak, 
hogy kompetens személyként jobban kontrollálni és irányítani tudja életét a jövőben. A 
szakmai munka során nagy hangsúlyt fektetnek a kliensek saját erőforrásainak mozgósítására, 
rezilienciájuk növelésére, hatékony probléma-megoldási stratégiák elsajátítására. 
Rendszeresen részt vettem a megbeszéléseken, s cselekvési terveket készíthettem közösen 
a kliensekkel.

A fiataloknak az intézményben töltött idő alatt kötelezettségeket kell vállalniuk: munkát 
vállalni, vagy továbbtanulni, részt venni a tréningeken, és folyamatosan együttműködni a 
gondozóval. A fenti vállalásokat, kötelezettségeket írásos szerződés formájában rögzítik. 
Hetente egy alkalommal megbeszélésre kerül sor, melynek során az egyéni fejlődést érintő 
kérdések tisztázása a cél. Havonta egyszer egyéni cselekvési tervet készítettünk, amelyben 
rögzítettük az elérendő célokat a hozzájuk rendelt lehetséges beavatkozásokkal együtt. 
Szintén havonta egyszer lakógyűlést szerveztünk. Ennek a fórumnak elsődleges célja, hogy 
az egy lakóközösségben élő, hasonló helyzetben lévő kliensek elmondhassák véleményüket, 
észrevételeiket, javaslatokat tehessenek a következő havi programok témájára vonatkozóan. 
A problémák is itt kerültek megbeszélésre, ahol az intézmény vezetőjének koordinálásával 
megpróbáltuk a mindenki számára elfogadható megoldást megtalálni, kompromisszumra 
jutni. Háromhavonta a fiatal és gondozója közösen készítenek egyéni gondozási tervet, 
amelyben főként a kliens jövőre irányuló elképzelésein van a hangsúly (a kiköltözés utáni 
élet, s az ehhez szükséges feltételek megteremtése).
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Minden második héten közös megbeszélést tartanak az intézményben dolgozók 
részére. Ha valamilyen probléma merül fel, arra közösen próbálnak hatékony megoldást 
találni. Ebben mindig kikérték az én véleményem is, ez nagyon jól esett, mert végig úgy 
kezeltek, mintha a kollegájuk lennék. Az intézményben rajtam kívül még egy külföldi, 
szintén Leonardo program keretében résztvevő önkéntes tevékenykedett, valamint több, 10-
12 helybéli lakos. Többen azért vállaltak önkéntes munkát, mert úgy érezték, hogy jelenlegi 
munkájuk nem elégíti ki őket teljes mértékben és szeretnének segíteni a fiataloknak. Havonta 
egyszer részt vettünk az önkéntesek számára rendezett megbeszélésen, amit az önkéntesek 
koordinátora vezetett. Itt mindenki elmondhatta, hogy milyen feladatokat végez, ezt hogyan 
értékeli, mit szeretne másképp tenni, milyen észrevételei és javaslatai vannak az önkéntesek 
munkájával kapcsolatban. S ilyenkor beszéltük meg azt is, hogy milyen feladatok, nagyobb 
események lesznek a következő hetekben, ki mit vállal ezek során. Az intézményben 
fogyatékkal élők is vállalhattak apróbb feladatokat, ezáltal segítve mind a közösséget, mind 
pedig saját társadalmi integrációjukat. 

Minden önkéntesnek havonta egy alkalommal szupervíziót biztosítanak. 
Megbeszélhettük, hogy mi a véleményem az általam végzett tevékenységekről, szeretnék e 
más feladatokat is végezni. Saját véleménye mellett szupervízorom visszajelzést adott a többi 
munkatárs és a kliensek munkámmal kapcsolatos tapasztalatairól. Ha bármi problémám 
volt, minden ott dolgozóhoz bizalommal fordulhattam és ők azonnal segítettek, tanácsot 
adtak. Hetente találkoztunk a Leonardo program vezetőjével, s neki is beszámoltunk a 
munkánkról, tapasztalatainkról.

Mivel az angol fiatalok alig ismerték Magyarországot és a magyar kultúrát, de nagyon 
érdeklődőek voltak, többször szerveztem nekik közös beszélgetéseket Magyarországról. 
Több plakátot készítettem országunk tájairól, városairól, híres helyeiről, jelképeiről. Ezt 
nagy érdeklődéssel fogadták, sokat kérdezgettek hazám történelméről és kultúrájáról. 

Az Angliában eltöltött idő alatt ellátogattam más intézményekbe is, hogy betekintést 
nyerhessek az angol szociális ellátórendszer működésébe. Ennek során tapasztalhattam, 
hogy a problémák hasonlóak, mint hazánkban, csak a megoldási lehetőségek köre szélesebb. 
Egyrészt a rendelkezésre álló források bőségesebbek, másrészt sokkal nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a problémák megoldására és a megelőzésre, mint nálunk.

Rengeteg tapasztalatra tettem szert az ott töltött idő alatt. Úgy érzem, szakmailag sokat 
fejlődtem és jó önismereti lehetőség birtokába jutottam. Nagyon tetszett az összetartás, a 
csapatmunka, egymás támogatása. Ha bármi probléma felmerült, közösen oldottuk meg, 
egymást segítve. Senki nem rohant és sokkal nyugodtabb volt a légkör, mint amit itthon 
megszoktam. Nehézségek persze ott is vannak, de más az emberek hozzáállása és probléma-
megoldási stratégiája.
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szAkMAi gyAkORLAT AngLiábAn

              RÉBAY ESZTER

 A 2007 januárjában kezdődött Leonardo da Vinci Program Mobilitási Projekt 
HU/06/PL/207 sz. pályázat keretében, a PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika 
Tanszék ösztöndíjasaként ismerkedhettem meg az angol szociális ellátás bizonyos terü-
leteivel. A programban nyolc szociális munkás és két szociálpolitikus hallgató vett részt. 2006 
novemberében a Cheshire-i angol partnerek Magyarországra látogattak, ekkor döntötték el, 
hogy ki fog az idős-, ki pedig a fogyatékkal élők ellátásának területével foglalkozni. Így a 
hat diák három különböző városba került Cheshire megyében. A másik szociálpolitikus 
hallgató és én Ellesmere Portban kaptunk helyet, ahol a fogyatékkal élők ellátásának területét 
választottam.

Annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassak a területen nyújtott ellátásokról, a 
helyi szociális menedzserrel öt helyszínt választottunk ki a gyakorlat idejére. Ezek mindegyike 
sok szakmai valamint emberi tapasztalattal gazdagított, ám kiemelnék közülük egyet, az 
úgynevezett ”respite”-ot. Ez Magyarországon még nem létező ellátási forma, bár az Új 
Országos Fogyatékosügyi Program említést tesz egy hasonló elképzelésről: „A fogyatékos – 
különösen az értelmileg akadályozott, az autizmussal élő, a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
– gyermeket, illetve felnőttet ellátó szülők számára az alkalmankénti külső segítség 
igénybevételének lehetőségét szükséges biztosítani.”29 Ezt az Angliában tapasztaltak alapján 
a respite-tal tudnám azonosítani. Magyarországon a Kézenfogva Alalpítvány koordinációjával 
működtetett Fecske Szolgálat törekszik leginkább hasonló ellátás biztosítására. Angliában ez a 
típusú intézmény biztosít a szülők, gondozók, nevelők számára szünetet az állandó felelősség 
és feladatok alól. Ezzel egyidejűleg a fogyatékkal élő személy számára is lehetőséget nyújt a 
környezetváltozásra, új kapcsolatok építésére, más jellegű időtöltésre. A legtöbb respite 3-5 
fő fogadására alkalmas, mindenkinek saját szobát biztosítva. A gondozást általában két fő 
látja el. Vannak olyan respite intézmények, amelyek az összetett, speciális szükséglettel élő 
emberek számára alakítottak ki és léteznek teljesen otthonosan berendezett házak is. Az 
ellátást a kliens korlátozott számú napon veheti igénybe évente, amelynek meghatározása 
a szociális munkás feladata, szükségletfelmérés alapján. Természetesen mindkét típusban 
állandó felügyeletet biztosítanak a bentlakás idejére, csak a foglalkozások és a gondozás 
jellege változik.

 Ahogy egyre jobban kezdtem megismerni a szolgáltatásokat és a szociális ellátásról 
való gondolkodást, figyelmem egyre inkább egy konkrét terület, az önrendelkezés felé 
irányult. Vajon milyen fejlődési folyamat vezetett ahhoz, hogy az önrendelkezés, az önálló 
élet kialakításának lehetősége (az értelmi fogyatékkal élők körében) ennyire fókuszba 
kerülhetett Angliában, és milyen ellátással kívánják elősegíteni a cél megvalósítását? A 
kérdés első felére két, az angol szociális ellátásban a fogyatékkal élők számára mérföldkőnek 
számító dokumentum segítségével próbálok rávilágítani.
Egy 1971-es kormányzati kiadvány („Jobb szolgáltatások az értelmi fogyatékkal élőknek”) 
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24. oldal

120 ÚTIBESZÁMOLó



fektette le a változás alapjait. A kiadvány által felállított terv két évtizedre szólt, és fő 
célkitűzése a bentlakásos kórházi jellegű intézmények lebontása, valamint a közösségben 
történő ellátás megvalósítása volt. A kormány elkötelezte magát annak érdekében, hogy az 
értelmi fogyatékkal élők is ”normális” életet élhessenek, a társadalomtól való szükségtelen 
szegregáció nélkül. Hangsúlyozta továbbá a szoros együttműködés fontosságát a szociális 
szféra, az egészségügy és a helyi szervezetek között. Az 1971-es program sikerének egyik 
titka, hogy elég időt hagyott a változásra és számos formában támogatta azt. A stratégia 
középpontjában egyértelműen a közösségi ellátási formák szélesítése és az izolációhoz, 
marginalizációhoz vezető ellátások lebontása állt. Csak azután került sor továbblépésre, 
miután ezeket a célokat jelentős mértékben sikerült megvalósítani. A következő mérföld-
kőnek tekinthető programot 2001-ben adta ki a kormány („21. századi stratégia az értelmi 
fogyatékkal élők részére”). Az új stratégia már inkább az önálló életvitel kialakítására, az 
önrendelkezésre koncentrál. Alapelvei között megjelenik a választási lehetőség szélesítése, a 
függetlenség növelésének célja. „Az értelmi fogyatékos embereknek joguk van a társadalom 
teljes jogú tagjaivá válniuk, megválasztani, hol élnek, mit csinálnak, valamint annyira 
függetlennek lenni, amennyire csak szeretnének”. (White Paper, 2001:17) A cél elérése 
érdekében ez a program is hangsúlyozza a különböző ágazatok közötti együttműködés 
fontosságát és kiemeli, hogy elsősorban a helyi önkormányzatoknak kell felvállalni a vezető 
szerepet annak érdekében, hogy az együttműködés realitássá váljon helyi szinten.
 A gyakorlatban az önrendelkezés elvének érvényesülése érdekében egy újszerű 
megoldással próbálkoznak Angliában. 1996-ban vezették be a ”Direct Payments” rendszerét. 
Ez egy direkt pénzbeli juttatás a kliensek számára (továbbiakban: DP). A DP koncepciója 
egyszerű: amennyiben valaki jogosult a szociális ellátási formák igénybevételére, választhat, 
hogy a szociális munkás által megszervezett hagyományos szolgáltatásokat kívánja-e hasz-
nálni, vagy DP-t igényel és annak összegéből saját részére szervezi meg az ellátást. Ez a 
típusú pénzbeli ellátási forma az egyén kezébe helyezi az irányítást, így segítve a független 
élet kialakítását. Bár a DP rendszere sokak számára a megoldást jelentette az önálló élet 
kialakításában, számos embernek nehéz volt megbirkózni azzal a felelősséggel, amit a 
pénz kezelése vagy a munkáltatóvá válás jelentett (pl.: személyi segítő alkalmazása esetén). 
Ezért a rendszert úgy fejlesztették tovább, hogy a komplex szükségletekkel élő emberek is 
igénybe vehessék. Az új programot „In-Control”-nak (továbbiakban: IC) nevezik, amely 
sokkal flexibilisebb és több lehetőséget kínál, mivel egyesít egy sor nem állami szervezetet, 
programot és szolgáltatást. Az IC rendszerét az előzőekben említett 2001-es kormány-
kiadvány által életre hívott munkacsoport dolgozta ki, négy fejlesztési ügynökséggel 
partnerségben. Létrehozását két fontos elv, az inklúzió és a függetlenség motiválta, így az 
új rendszer körüli gondolkodás középpontjába a teljes jogú állampolgárság és az egyenlőség 
került.
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sTAnLey hOuse

 TÚRI ANDREA

Terepgyakorlatomat a Leonardo da Vinci Program Mobilitási Projekt HU/06/
PL/207 sz. pályázatának támogatásával Angliában töltöttem, értelmileg akadályozottak 
napközbeni ellátó intézményében. (Stanley House, Knutsford, Cheshire County Council)

Ellátásuk ma a korábbi orvosi modellt felváltó szociális modell szerint szerveződik. Az 
orvosi modell a paternalista, szegregáló, diszkrimináló társadalmakra jellemző, ezzel szemben 
a szociális modell a választás lehetőségéhez, emberi jogok egyenlőségéhez, integrációhoz 
vezethet. Úgy tekint a fogyatékkal élő emberekre, mint akik akadályozottságukat éppen a 
társadalomból eredőnek ítélik meg. 

A bármely mértékben értelmileg akadályozott emberek az 1980-as évekig éltek 
bentlakásos intézményekben (elmegyógyintézet), ahol kevés választási lehetőség állt a 
rendelkezésükre. Az ez után bekövetkező „normalizáció” az 1980-as évek elejétől befolyásolja 
az értelmi fogyatékkal élő emberek gondozását. Az angliai ellátórendszer kialakításakor és a 
szolgáltatás kivitelezésében ma a következő működési elveket tartják szem előtt:

• Támogatni az életet olyan normális szinten, ahogy lehetséges.
• A személyt minden esetben individuumként tekinteni.
• Biztosítani, hogy a személy, aki a szolgáltatást igényli, részt vegyen annak 

meghatározásában, hogy mik a szükségletei és milyen ellátást kapjon.
• Biztosítani, hogy a szolgáltatások fejlődjenek, és védelmet nyújtsanak azok számára, 

akiknek erre szükségük van.
• Támogatni a személy részvételét a helyi közösségben.
• Biztosítani a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségét és korrekt-ségét.

A munka során szem előtt tartott öt érték a minőségi ellátás, az integritás, a partneri 
viszony és együttműködés, a sokféleség, változatosság tisztelete, valamint a motivált, 
támogatott személyzet. Mindezt a személy képessé tevése, lehetőségeinek kiszélesítése, 
támogatás, szükség esetén védelem, és a változó helyzetre való gyors reagálás segítségével 
tartják megvalósíthatónak.

a Stanley house

Az épület alsó szintjén működik a napközbeni ellátást nyújtó intézmény, ahol felnőtt 
korú, speciális segítséget igénylő emberekkel foglalkoznak, a legfelső szinten az idős korúakat 
segítik.

A másodikon található az értelmileg akadályozott felnőtteket segítő szociális munkás 
csoport, és a legfelső szinten működik a Család-alapú Gondoskodás (Family Based Care), 
akik rövid- és hosszú távú elhelyezésre, valamint napközbeni ellátásra keresnek lehetőségeket 
felnőtt és idős személyeknek, családi keretek között. Az épületben található ezeken kívül még 
a Támogatott Foglalkoztatás (Supported Employment), valamint a SHEALD, egy szülők által 
létrehozott képviselet, akik lakóhelyről gondoskodnak fogyatékkal élő családtagjaik részére. 
Itt kapott helyet a kelet-Cheshire-i Szabadidős Projekt (East Cheshire Leisure Project), akik 
önkénteseket toboroznak, hogy a fogyatékkal élő embereket segítsék a választott szabadidős 
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tevékenységeik hozzáférhetőségében.  
A kliensek hétfőtől- péntekig veszik igénybe a napközbeni ellátást, reggel 9-9.30-tól 

érkeznek, délután 4-4.30-ig távoznak. Átlagban napi 50 kliens érkezik és vesz részt a fejlesztő 
foglalkozásokon. összesen 15 különböző foglalkozás folyik hetente az intézményben. 

A kliensek mindegyikének van egy kulcsfontosságú segítője (key worker), akivel 
szorosabb kapcsolatban áll. 

Személyközpontú terv (Person-Centred Planning)
A személyközpontú terv lényegében az Emberek Megbecsülése (Valuing People) 

központi eleme.
A tervezés során individuális szükségleteket tartanak szem előtt, alapja a beemelés 

elve és a fogyatékosság szociális modellje. Eszközei aktívak, a középpontban a személy áll az 
irányítás jogával. A tervek rugalmasak, nem állítanak korlátot a személy akarata, szükségletei 
és álmai elé. 

A fejlesztő foglalkozásokról
A cél, hogy a klienseket megtanítsák a társadalmi alkalmazkodásra, fejlesszék az 

önálló életvitel színvonalát, javítsák az életminőséget, rutint vigyenek a mindennapjaikba, 
fejlesszék az önálló döntéshozatal képességét, valamint szinten tartsák adottságaikat. Néhány 
csoportnak egészség-fenntartó szerepe van, és vannak olyanok is, amit pusztán a szórakozás 
kedvéért tartanak. Az is előfordul, hogy ugyanazon foglalkozás a fejlesztés szempontjából 
mást jelent a különböző képességű kliensek számára. 

makaton jelbeszéd 
Nem egyezik meg a siketnémák által használt jelbeszéddel, hanem az értelmi 

fogyatékkal élők nemzetközi nyelvét jelenti. A séma az alapvető kommunikációt biztosítja, 
elősegíti a nyelvi fejlődést, és akinél lehetséges, stimulálja a beszédet. A jelek többnyire 
a beszéddel, szimbólumokkal, képekkel vagy egyéb kommunikációs formákkal együtt 
használatosak. Fontos, hogy a jelelés során a természetes arckifejezést és testbeszédet 
használjuk, ami illeszkedik a mondanivaló hangulatához. 

multi-sensory szoba (Snoezelen)
Az 1970-es években, Hollandiában fejlesztették ki ezt a fajta terápiát az értelmi 

fogyatékkal élők, autisták, agykárosodást szenvedettek, valamint a demens személyek 
kezelésére. A szoba speciálisan tervezett, nyugtató és stimuláló hatású környezetként 
kialakított. Lényegében az érzékelésen keresztül történő (szenzoros) tanulás a célja. A 
környezet zavaró tényezőtől mentes, kényelmes, különböző fényhatásokat, színeket, 
hangokat, zenét, illatot és többféle tapintású anyagot alkalmaznak .

Főző csoport
A csoport lényege nem az, hogy megtanítsák a klienseket főzni, hanem hogy 

megtanulják biztonsággal használni a konyhai eszközöket, alapvető dolgokat képesek 
legyenek véghezvinni, mint pirítós, tea készítése, étel felmelegítése, konzerv kinyitása. 
Közben észrevehetően nő az önbizalmuk és nagy részük élvezi is a műveleteket.
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művészeti és agyagozás csoport
A foglalkozás célja lehetőséget adni a klienseknek kreativitásuk kinyilvánítására, 

fejlesztésére papír, festék, filctoll, agyag és más eszközök használatával. A manuális 
tevékenységek alkalmazása segít nekik kifejezni hangulatukat, belső lelki állapotukat színeken, 
formákon keresztül. Ugyancsak elősegíti a szociális interakciót, felbátorít a kommunikációra, 
előmozdítja az eszközök egymás közötti megosztását, és nem utolsó sorban élvezetet okoz. 
Az elkészült alkotások javítják az önértékelést és magabiztosságot.

vitacsoport
Kommunikálni (telefonon, vagy személyesen), informálódni, kapcsolatot teremteni 

néhány ember számára – legyen fogyatékkal élő, vagy sem – nehézséget jelent. A csoport 
résztvevőinek az alapvető interakciós készségeket tanítják meg, mint a szemkontaktus, 
egymásra való figyelés, a másik meghallgatása, sor kivárása. A kommunikációs eszközök 
használatának fejlesztésével, gyakorlásával segítséget kap a kliens, hogy a mindennapi életben 
képes legyen megfelelő módon közvetíteni gondolatait, érzéseit, kívánságait, továbbá tudja 
az üzeneteket, információkat fogadni.

Sport és egészségmegőrző csoportok (beleértve az úszást)
A testmozgás a fogyatékkal élőknél ugyanúgy hozzátartozik az egészséges életmódhoz. 

Ez a fajta foglalkozás három különböző lehetőséget kínál a klienskör korösszetételétől, 
valamint a képességektől függően. A körülbelül 1 órás foglalkozást úgy kell megtartani, 
hogy mindenki be tudjon kapcsolódni a gyakorlatok végzésébe, az lekösse a figyelmet, és 
élvezetes legyen. A testedzés során végeznek ülő gyakorlatokat, labdajátékokat, bemelegítő-
, nyújtó-, és levezető gyakorlatokat, valamint megtalálhatóak a jóga és a thai chi elemei is. 
A testre koncentráló célkitűzések mellett megjelennek még egyéb szociálpszichológiai és 
pszichológiai törekvések is, mint az interperszonális kapcsolatok fejlesztése, a csapatmunka, 
az önbizalom növelése, valamint a mozgásra alkalmas ruházat kiválasztása.

Szépségszalon
Ebben a csoportban értelemszerűen csak hölgyek vannak, akik a női szépségápolás 

rejtelmeivel ismerkednek, megjelenésükre vonatkozó tanácsokat kapnak. A foglalkozás fő 
célja a kliensek arra való ösztönzése, hogy ne hanyagolják el külsejüket, tanulják meg a 
személyes higiénia fontosságát, valamint növeljék önbizalmukat, önérzetüket.

Természet-történeti és természetjáró csoport
Megismertetik a klienseket az állat,- és természeti világgal, mesélnek történelemről, 

embercsoportokról, kultúrákról, megpróbálnak átfogó képet nyújtani világunkról. Jó 
idő esetén parkokban, erdőben sétálnak. Mindennek fontos üzenete, hogy a kliensek ne 
zárkózzanak be saját külön világukba.

Tapasztalataim
 

Az intézmény jól felszerelt, barátságos légkört áraszt. Jól felépített ellátó-rendszerben 
dolgoznak, ami mögött remek csapatmunka áll. Az intézményvezető empatikus képességei 
mellé komoly szakmai tudás is társul. Az itt töltött kilenc hónap alatt vezettem csoportot, 
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elláttam személyes gondozást, valamint támogatást nyújtottam a kliensek számára közösségi 
részvételük során a döntéshozatalban, helyes társadalmi viselkedésben. Többnyire sikerült 
megismernem mindenki szükségletét, személyiségét, képességeit és nem utolsó sorban 
humorát. 
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Szerzőinknek

Kérjük, amennyiben a laphoz kéziratot kíván benyújtani, kövesse az alábbi útmutatót:

Lapunk rovatait első számunk tartalomjegyzékében találja. Szívesen fogadunk eredeti 
tanulmányokat, folyóirat- és könyvismertetéseket, konferenciákról, hazai vagy nemzetközi 
kutatóintézetek, műhelyek munkájáról készült beszámolókat, valamint interjúkat.

A benyújtott kéziratokat szerkesztői és lektori bizottság bírálja el. A kézirat 
benyújtásával a szerzők kinyilvánítják, hogy a kézirat részben vagy egészben más tudományos 
szaklapban eddig nem jelent meg,  benyújtáskor sem áll publikálás vagy elbírálás alatt, továbbá 
valamennyi, a kéziratban feltüntetett szerző személyesen és aktívan részt vett a munkában, 
s kézirat tartalmáért személyes felelősséget vállal. A kutatások eredményeinek publikálása 
során a szerzők betartják a vonatkozó jogszabályokat és etikai normákat. A szerzőknek a 
kézirat benyújtásakor pontosan meg kell jelölniük a tanulmány elkészítéséhez bármilyen 
támogatást nyújtó szervezeteket.

A kéziratokat elektronikus formában kérjük (erdos@btk.pte.hu címre, „Kezirat” 
tárgymegjelöléssel). A kézirat hossza tanulmányok, kutatási be-számolók esetében 
ne haladja meg a 40000 karaktert, a beszámolók és recenziók esetében pedig a 10000 
karaktert. A kéziratokat kettes sortávolsággal, 12 pontos Times New Roman betűtípussal, 
rtf  kiterjesztésű fájlban, oldalszámokkal ellátva kérjük. Az első lapnak tartalmaznia kell 
a tanulmány címét, a szerzők nevét, a szerzők munkahelyének megnevezését, valamint a 
kézirat ügyében a szerkesztőséggel kapcsolatot tartó személy pontos postai és e-mail címét. 
A második oldalnak tartalmaznia kell a tanulmány címét, a szerzők nevét, valamint a magyar, 
míg a harmadik oldalnak az angol nyelvű absztraktot (max. 120 szó terjedelemben) és 5-6 
kulcsszót. A lábjegyzetek alkalmazását lehetőség szerint kerüljük.

A leadott kéziratban ne legyen: makró; stílus (helyette a kiemelés vastagítással ésd 
kurziválással megoldható, a címek következetes hierarchiája érzékeltethető); ritkítás és 
aláhúzás; szakasz-, hasáb- és oldaltörés; Word által generált tartalomjegyzék, mutató, 
felsorolás; tabulátor, betűtípus-váltás.

Kérjük, hogy a táblázatokat és ábrákat minden esetben számozza meg, és címmel 
(felirattal) is lássa el. Minden táblázatot és ábrát a szövegtől elkülönítve kérünk. A táblázatok 
és ábrák pontos helyét a szövegben meg kell jelölni.

A szakirodalomra való utalások szövegközi hivatkozások formájában történjenek. 
(pl. Ferge, 2002, 45.). Az irodalmak felsorolást külön oldalon kezdje, a következő példák 
szerint:

Kelemen, G. (2000): A mentálhigiéné mentalitásának kérdései és a kérdések funkciója a 
mentálhigiénében. In: Kelemen, G. (szerk.) Tele-dialógus, Pro Pannonia, Pécs, 192-201.
Kelemen, G. (2007): Egészségtanulás és rehabilitáció. LAM 17 (3) 250-253.

A benyújtott kéziratokat a rovatvezető – amennyiben azt formailag, módszertanilag és 
tartalmilag elbírálásra alkalmasnak találja – továbbítja két független, anonim lektornak. A 
szerző a kézirat javítását a lektori vélemények alapján végzi el.
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