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BEKÖSZÖNTŐ 

EDITORIAL 

A Szociális Szemle megjelenésének IV. évfolyamát írjuk 1. szám). Ezúttal is 
jelezzük eredeti célkitűzésünk és szándékunk folyamatosságát azzal, hogy egy 
olyan nyílt hazai és nemzetközi fórumot igyekezünk fenntartani az adott, egyre 
nehezebb anyagi körülmények között is, amelyben lehetőség nyílik nemcsak a 
szigorú értelembe vett tudományos cikkek és kutatási beszámolók közzétételére 
a szociális munka, szociálpolitika és rokon diszciplínák területéről, hanem je-
lentősebb szakdolgozatok rövidített változatainak, valamint hallgatói esettanul-
mányok publikálásának is helyet adunk. 

Tematikai felosztásban, az alábbiakban olvasható publikációkat három csoport-
ra osztottuk. Első részben Sárkány Péter tanulmánya a szociális munka és etika 
sajátos viszonyára kérdez rá, amely téma nem csupán emberjogi vonatkozásban 
egyik legjelentősebb problémája a szakmai segítő szolgálatoknak, hanem kö-
zéppontba helyezi magát az etikai gondolkodást, mint a szociális szakmai kom-
petenciák gerincét. Ezt követően Baráth Árpád elméleti értekezése került beso-
rolásra, amely a probléma-alapú tanulás bevezetésének lehetőségét vizsgálja a 
szociális felsőoktatásba. A téma az utóbbi években egyre időszerűbb nemcsak a 
szociális munka és szociálpolitika oktatásában, hanem a reflektív gondolkodás 
és tanulás szorgalmazásának egyik mérföldköve a humán tudományok számos 
más területein is.  

Második részébe olyan kutatási beszámolókat válogattunk hazai szerzőktől, 
melyek mind tartalmilag, mind módszertanilag tanulságosak. Szerkesztősé-
günkbe beérkezett kéziratokból a következő tanulmányok kerültek be folyóira-
tunk jelen számába: Gáspár Gabriella kvalitatív kutatási azon a kockázati ténye-
zőkről, amelye a mai magyar társadalomban a vállalkozási és civil szervezetek 
vezetőinek lelki egészségét teszik próbára. Molnár Anna esettanulmánya egy 
drog prevenciós rehabilitációs otthon működéséről számol be, személyes részt-
vevői megfigyelések és tapasztalatok alapján. Borda Viktória recenziója egy 
2010-ben, két magyar szerző szerkesztésében megjelent kötetet ajánl. A könyv 
a Lisszaboni Stratégia értékelésének és az Európa 2020 stratégiának elemzését 
nyújtja, spanyol, belga és magyar szakértők által. Az írás rendkívül aktuális, 
hiszen a hosszú távon fenntartható fejlődést szolgáló politikák vizsgálata a jelen 
helyzetben elsődleges prioritású. 

 

Végezetül, jelen számunk harmadik tartalmi részét egy újdonságnak szántuk 
olvasóink számára. Nevezetesen, öt ERASMUS hallgatónk kurzuszáró rövid 
dolgozatait mellékeljük, kik a 2010/2011-es tanév őszi szemeszterében a Tan-
szék által immár harmadízben meghirdetett szociálpszichológiai kurzuson vet-
tek részt az európai kisebbségek társadalmi identitáskérdéseiről („Ethnic 

minorities and identity crisis in Middle and South Eastern Europe”). Szemé-
lyenként szabadon választott témákra írt rövid tanulmányokról van szó, ame-
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lyeknek érdekessége összességében az, hogy az olvasó etnikai/nemzetiségi eu-
rópai kisebbség társadalmi identitás és integrációs problémáiról tájékozódhat. E 
rövid tanulmányokkal igyekeztünk bővíteni, színesebbé tenni és nemzetközi 
szinten is gyarapítani a kisebbségi kutatások olvasmányait, többek között a fo-
lyóiratunk jelen és jövőbeni számaiban is.  

 

 

Szerkesztők 

 

 

Pécs, 2011. szeptember 11. 
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A szociális munka mint alkalmazott etika  

Social work as applied ethics 

SÁRKÁNY PÉTER 

 

Összefoglalás 

Tanulmányom a szociális munka és etika sajátos viszonyára kérdez rá. A vonat-
kozó német nyelvű szakirodalom feldolgozásával és értelmezésével annak a 
kérdésnek járok utána, hogy a szociális munka milyen értelemben tekinthető 
etikai tudománynak és szakmának. Két fontos állításom: 1. a szociális munka 
etikája az alkalmazott etika önálló területeként értelmezhető; 2. a szociálismun-
ka-etika hermeneutikai megközelítés segítségével modellezhető. 

Kulcsszavak: szociális munka, alkalmazott etika, emberjogi szakma, szociális-
munka-etika 

 

Abstract 

My study raises questions regarding specific relation between social work and 
ethics. By assimilation and interpretation of the relating topical literature in 
German I explore in what respect can social work be regarded as ethical sci-
ence or profession. My two important assertions: 1. the ethics of social work 
can be considered as a separate field of applied ethics; 2. the social work-ethics 
can on the other hand be modelled with the help of hermeneutic approach.   

Keywords: social work, applied ethics, profession of human rights, social work-
ethics 

 
A szociális munka mint alkalmazott etika kétféleképpen értelmezhető. A szak-
irodalomban gyakori felfogás szerint az általános kulturális értékfelfogások 
szociálismunka-tudományra való alkalmazásáról van szó. A második értelmezé-
si lehetőség szerint a szociális munka etikai dimenziója az alkalmazott etika 
területén belül helyezhető el, amely sajátos módon hozzájárul a kortárs etikai 
jellegű konfliktusok és dilemmák értelmezéséhez. A két megközelítés eltérő 
nézőpontot érvényesít. Az első az etikai vonatkozásokat a szociális munka ré-
szének tekinti, a második viszont a szakmai etika összefüggéseit a kortárs etika 
aspektusaként kezeli, és az alkalmazott etika részterületének tekinti. Tanulmá-
nyom ez utóbbi szempontot érvényesíti. Alapvető célja a szociális munkának 
mint alkalmazott etikai diszciplínának a vázolása. Az alábbiakban azokat a fon-
tosabb állításokat sorolom fel, amelyeket a szakirodalom feldolgozása és értel-
mezése által alátámasztani kívánok. 
 
a.) A szociális munka transzdiszciplináris tudomány és szakma, amelynek az 
etikai problémái a konkrét gyakorlati kihívásokból erednek. 
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b.) A szociális munka gyakorlatközpontú, vagyis mindig személy-, közösség- és 
helyzetspecifikus problémákra koncentrál. 
c.) Az előző két pontból következően a szociális munka etikája olyan problé-
maközpontú etikaként írható le, amely az alkalmazott etika fiatal tudományterü-
letéhez sorolható. 
d.) A szociális munka etikája általános etikai szempontból is releváns informá-
ciókat hordoz az egyén és a társadalom szintjén zajló cselekvések értékeléséhez. 
e.) A fenti pontokból következően a szociális munka etikája nem vezethető le 
sem az alkalmazott etika általános területeiből (pl. bioetika vagy szociáletika), 
sem más szakmák etikai belátásaiból (pl. orvosi etika vagy pszichológusi etika).  
 
A tanulmány először a szociális munka német nyelvű szakirodalmában megfi-
gyelhető tendenciákat tekinti át. A második és harmadik pont a szociális munka, 
majd az alkalmazott etika rövid meghatározására vállalkozik. A negyedik rész 
az alkalmazott etika modelljeit ismerteti. Ezt követően Staub-Bernasconi szak-
maelméletéből kiindulva a szociális munkát mint konkrét alkalmazott etikát 
írom le. Végül az utolsó két pontban a szociálismunka-etika sajátosságait fogla-
lom össze.  
 
 
1. A szociális munka etikájának kérdésköre a német nyelvű szakirodalom-
ban 
 
Jellemző, hogy az alkalmazott etika szakirodalma a szociálismunka-etikát nem 
önálló területként kezeli. A legtöbb szakkönyv részletesen foglalkozik 
„szociáletikával” (Pieper 2003; Pieper/Thurherr 1998), de meglátásom szerint, a 
szociálismunka-etika nem tartozik szorosan ehhez a tárgyterülethez. Ezek a 
kötetek viszont az állatetikát, a pedagógiai etikát és a feminista etikát az alkal-
mazott etika önálló tárgyterületeként tartják számon. Ezért a szociálismunka-
etikának a bioetika vagy a szociáletika alá történő besorolása meglehetősen 
problematikus lenne, ráadásul éppen az alkalmazott etika sajátosságának mon-
dana ellent, mely szerint az etika csak akkor „alkalmazott”, ha gyakorlati és 
problémaközpontú szemléletet képvisel.  

A szociális munka szakirodalmában a szakma és az etika kapcsolatát részletesen 
elemzik (Wilken 2000; Kuhrau-Neumärker 2005; Eisenmann 2006; Albert 
2006; Gruber 2009; Lob-Hündepohl/Lesch 2007). A tanulmány célkitűzése 
szempontjából két aktuális publikáció mindenképp figyelemreméltó. Az egyik 
szerzője Thomas Schumacher (2007), aki a szociális munkát mint etikai tudo-
mányt tárgyalja és a szakma topológiáját írja le. A másik egy tanulmánykötet 
formájában megjelentetett kézikönyv, amelynek a szerzői a szociális munka 
jelentős kortárs teoretikusai (Dungs/Greber/Schmidt/Zitt 2006). Ez a kötet a 
szociális munka etikai vonatkozásait a XXI. század kihívásai mentén elemzi. 
Megközelítésem szempontjából azonban az a törekvés a legfontosabb, amit a 
szerkesztők a kötet előszavában fogalmaznak meg. Eszerint a szociális munka 
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etikáját – az orvosi etika, a környezetetika, gazdaságetika stb. mellett – fel kell 
venni az alkalmazott etika kánonjába (vö. Dungs/Gerber/Schmidt/Zitt 2006). A 
kézikönyv tanulmányaiból azonban nem derül ki, hogy a szerzők különböző 
súlypontú tanulmányai hogyan kapcsolódnak az alkalmazott etikához mint disz-
ciplínához. E két említett szakirodalom célkitűzésével azonosulva tanulmányom 
a szociális munkára mint alkalmazott etikai tudományra kérdez rá. A szociális 
munka sajátos alkalmazott etikai vonatkozásait szemléltetendő nem a szociális 
munka etikája, hanem a német nyelvterületen meghonosodott szociálismunka-
tudomány (Sozialarbeitswissenschaft) kifejezés analógiájára képzett szociális-
munka-etika kifejezést használom. 
 
 
2. Szociális munka 
 
A szociális munka önmagát mint értékközpontú tudományt és foglalkozást ér-
telmezi. Ez nem azt jelenti, hogy bizonyos konkrét értékfelfogásokat és világ-
nézeteket fogad el és ír elő, hanem azt, hogy tevékenysége során a kliensrend-
szer értékei és a társdalomban jelen lévő értékfelfogások alapján tájékozódik. A 
szociális munka értékközpontú és értékközvetítő szakma, amely olyan individu-
ális különbségeket megengedő értékek alapján tájékozódik, mint a közösség, a 
humanitás, szolidaritás, társadalmi igazságosság. Mindezt a szociális munka 
nemzetközi meghatározása egyértelműen megerősíti: „A professzionális szociá-
lis munka elősegíti a társadalmi változásokat, a probléma megoldásokat az em-
beri kapcsolatokban, valamint segíti az empowerment-et; az emberi képességek 
felszabadítását és az emberek felhatalmazását arra, hogy cselekedjenek a jólét 
fokozása érdekében. Az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről 
szóló elméletek felhasználásával a szociális munka azokon a pontokon avatko-
zik be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kerülnek kap-
csolatba. Az emberi jogok és a szociális igazságosság alapvető fontosságúak a 
szociális munkában.” (A szociális munkás képzés globális alapelvei 2006). Az 
idézett meghatározás első része az emberi képességek felszabadítását és felha-
talmazását fogalmazza meg célkitűzésként. Ezzel egyértelműen elismerve azt, 
hogy az ember szabad lény, aki képes sorsát alakítani, még akkor is, ha számos 
tényező miatt, sokszor segítségre és gondozásra szorul. Az idézet utolsó monda-
ta pedig egyértelmű állásfoglalást fogalmaz meg a szociális munka etikai elkö-
telezettségével kapcsolatban. Az emberi jogok és ezzel szorosan összefüggés-
ben a szociális igazságosság elve két alapvető etikai elvárás, amelyeknek az 
„alkalmazása” követelményként fogalmazódik meg. Ehhez a szemlélethez kell 
igazodniuk az egyes nemzeti szociális munka meghatározásoknak, képzéseknek 
és az egyes szakmai etikai kódexeknek. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a 
szociális munka etikai tudományként és szakmaként is felfogható, amely első-
sorban a társadalmi konfliktusokból eredő etikai kérdéseket elemzi, és a beavat-
kozása során az általános társadalmi és szociális munka értékeit (humánum, 
tolerancia, szabadság, szolidaritás, igazságosság stb.) veszi figyelembe. Tehát 
nem kizárólag a cselekvés mozgatórugóit kutatja, és nem csupán ennek alapján 
tervezi meg a szakmai beavatkozást, hanem az említett elvek alapján a minden-
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kori cselekvés etikai értékelését is el kell végeznie. Tehát a szociális munkának 
mint etikai szakmának össze kell hangolnia a konkrét gyakorlati terület szociális 
konfliktusait az általános szakmai és etikai elvekkel. Mindebből egy sajátos 
„alkalmazott” etika körvonalazható. 
 
3. Alkalmazott etika 
 
Az alkalmazott etika fiatal diszciplínának számít. Rövid története az orvostu-
domány etikai tárgyalásával kezdődött. Ma az alkalmazott etika elsősorban az 
aktuális társadalmi és tudományos gyakorlat etikai problémáira koncentrál. Az 
alkalmazott etika tulajdonképpen alkalmazás- és problémaközpontú etika, 
amely az 1980-as évektől kezdve a filozófiai etikától többé-kevésbé elhatáro-
lódva önálló tudományos státuszra törekszik (Fenner 2010). Az etika akkor lesz 
alkalmazott, ha konkréttá válik. „Alkalmazott és konkrét akkor, amikor jól meg-
határozott cselekvési területekre irányul és azoknak a problémáit feldolgozza, 
miközben a mindenkori tényszerű összefüggéseket figyelembe veszi” (vö. 
Knoepffler 2010, 50 – saját fordítás S.P). Egy meghatározott cselekvés ténysze-
rű összefüggéseinek figyelembevétele viszont még nem jelenti azt, hogy az 
alkalmazott etika kizárólag a meglévő normákat és etikai elméleteket alkalmaz-
za a konkrét cselekvésre, hanem a cselekvés helyzetének elemzésén keresztül 
arra törekszik, hogy a mindenkori kihívásoknak megfelelő etikai belátásokat és 
szabályokat fogalmazzon meg. Ennek köszönhetően szokták az alkalmazott 
etikát a filozófiai etikával szembeállítani (Fenner 2010, 15). A tudományos 
etika rendszerén belül az alkalmazott etika a normatív etika fogalma alá rendel-
hető. A normatív etika nem a morális cselekvések leírásával (deskriptív etika) 
foglalkozik, hanem azoknak metafizikai és racionális megalapozására vállalko-
zik. Ezen belül pedig az alkalmazott etika elsősorban a konkrét cselekvési terü-
letek etikai dilemmáinak a feloldását célozza meg.  Az alkalmazott etika helye 
az etikai tudományokon belül az alábbi ábrában összegezhető Fenner (2010, 13) 
alapján: 
 
Etika: 

A. Deskriptív etika 
B. Metaetika 
C. Normatív etika  megalapozás-központú etika 

alkalmazott etika
1
 

 
Az alkalmazott etika különböző területei különíthetők el. Az elkülönítés során 
legalább három tendencia figyelhető meg. A területek felosztásánál gyakori 

                                                
1
 A szakirodalomban  gyakori tendencia az is, hogy az alkalmazott etikát szembeállítják 

az általános etikával. Ennek alapján az általános etikához a metaetika, a deskriptív etika 
és a normatív etika tartozik, így az alkalmazott etika nem minősül filozófiai etikának 
(Fenner 2010). Felfogásom szerint a filozófiai etika és az alkalmazott etika szembeállí-
tása szakmailag indokolatlan, hiszen ezáltal az etika egysége sérülne.   
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eljárás, hogy az eredeti szakterülethez rendelik az alkalmazott etika területeit. 
Így beszélhetünk például orvosi etikáról, pedagógiai etikáról vagy média- és 
gazdaságetikáról. Egy másik felosztási lehetőség az egyes gyakorlati területeket 
a természet, társadalom, ember stb. általános fogalmai alá rendeli és az alkal-
mazott etika problémáit ennek a felosztásnak az alapján tárgyalja: 
individuáletika, szociáletika, bioetika stb. Ezekkel az általánosító törekvésekkel 
a probléma az, hogy az eredeti gyakorlati-szakmai cselekvéstől gyakran elvo-
natkoztatnak, s ezért alkalmazott mivoltuk könnyen megkérdőjelezhetővé válik. 
Erre kiváló példa a bioetika fogalma, amely számos publikációban eloldódik az 
eredeti szakmai-etikai dilemmától, és általános filozófiai törekvéseket fogalmaz 
meg. Felfogásom szerint ezt a problémát kiküszöbölendő érdemes az alkalma-
zott etika területeinek elkülönítésekor és elnevezésekor az adott szakterület 
logikáját követni. Ennek megfelelően nem bioetikáról, szociáletikáról, környe-
zetetikáról, hanem orvosi etikáról, technikaetikáról, sportetikáról, médiaetiká-
ról, pedagógiai etikáról stb. beszélhetünk. Magától értetődően ide sorolható a 
szociálismunka-etika is, amely az orvosi etikától, pedagógiai etikától stb. jól 
elkülöníthető alkalmazott etikai terület. 
 
 
4. Az alkalmazott etika modelljei 
 
Az alkalmazott etikának három modelljét különíti el a szakirodalom 
(Knoepffler 2010). Ezek az alkalmazott etika eljárását modellezik a különféle 
területek összefüggésében. A három modell a következő: 
 
a.) Deduktív (top down) modell 
Ahogy az elnevezésből is következik, a top-down modell a cselekvés etikai 
megítélésénél általános etikai elvekből indul ki, amelyekből a helyzetnek meg-
felelő etikai ítéletet vezet le. Ez a modell tehát egy általános etikai elméletet, 
mint például Kant kategorikus imperatívuszát („Cselekedj úgy, hogy akaratod 
maximája mindenkor egyúttal általános törvényhozás elvéül szolgálhasson”),  
mechanikusan az adott problémára alkalmazza (például ennek alapján a szociá-
lis munkás könnyen beláthatja, hogy a kivételezés nem helyes magatartás, hi-
szen nem szolgálhat a törvényhozás elvéül). 
 
b.) Induktív (buttom-up) modell 
Az előző modellhez képest az induktív megközelítés fordítva jár el. Egy adott 
tapasztalat értékfelfogásából indul ki (például „csalni nem szép”), amelyből 
általános etikai elv fogalmazható meg (pl. csalni tilos). Ebben a modellben az 
etikai elméletek nem játszanak szerepet. 
 
c.) Holisztikus modell 
2010-ben megjelentetett könyvében Nikolaus Knoepffler az alkalmazott etika 
harmadik modelljét fogalmazza meg (Knoepffler 2010). Ez a modell végső 
soron az előző két megközelítés egyoldalúságait hivatott felszámolni. A holisz-
tikus modell abból indul ki, hogy a cselekvő előzetes megértése meghatározza a 
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szabályok és elvek gyakorlatban történő alkalmazását. A modell a konkrét hely-
zet „játékszabályai” alapján tájékozódik, és azt megpróbálja a meglévő nor-
mákkal és szabályokkal összeegyeztetni. Ez azzal is jár, hogy az általános nor-
mák és szabályok a mindenkori helyzetnek megfelelően értelmezésre szorulnak. 
 
 
5. A szociális munka mint alkalmazott etika 
 
A szociális munka konkrét problémákra koncentráló alkalmazott társadalomtu-
dományi diszciplína. Ahogy az orvostudomány „gyakorlati biológiaként” a 
szomatikus betegségek gyógyításának tudománya, a pszichiátria pedig a „lelki” 
zavarok kezelésére vállalkozik, a szociális munka a társadalmi konfliktusok 
elemzésének és kezelésének sajátos tudománya.  A tudományos módszerek 
segítségével a világban jelenlévő szenvedést és szükséget kívánja csökkenteni. 
Az etika szintén az emberi cselekedeteket vizsgálja, de mindenekelőtt azok 
értékelésével foglalkozik. Megállapítja, hogy egy adott helyzetben foganatosí-
tott cselekvés helyes-e vagy helytelen. Ebből adódik, hogy az etika nézőpontja 
igencsak közel áll azokhoz a tudományokhoz, amelyek az emberi cselekvés 
mozgatórugóit kutatják, és azok befolyásolására törekszenek.  

A szociális munkának mint alkalmazott etikának az értelmezése érdekében elő-
ször a kettős mandátum problémájára térek ki. Majd Staub-Bernasconi szakma-
elméletét hívom segítségül. 
 
a.) Kettős mandátum 
A szakirodalom gyakran rámutat arra, hogy a szociális munkában adódó di-
lemmák egy alapvetőbb dilemmára, nevezetesen a kettős mandátum problémá-
jára vezethetők vissza. Az egyik a társadalom és a konkrét intézmény mandá-
tuma, amely a szociális problémák törvényes, hatékony és gazdaságos megoldá-
sát várja el. A másik mandátum pedig a kliens képviseletére és segítésére szólít 
fel. A kettős mandátum következtében a szociális munka a társadalom és a kli-
ens között közvetít, miközben ő maga is intézményként a társadalom integráns 
része. Lothar Böhnisch a következőképpen határozza meg a kettős mandátum 
kérdéskörét: „(...) a különböző életterületeken a szociálpedagógiának kettős 
funkciója van: noha elsősorban az életvilágokra kell támaszkodnia, ugyanakkor 
védenie és tehermentesítenie kell az államot a konfliktusos és politikai szem-
pontból rizikós hatásoktól” (Böhnischt idézi Erath 2006, 17; - saját fordítás 
S.P.). A kettős mandátum számos szakmai és etikai dilemma forrása. Nem vé-
letlen, hogy emiatt sokan a szociális munkát tudománytalannak és kevésbé érett 
„fél-szakmánk” vagy „szerény szakmának” tartják (Schütze 1992). 
 
b.) Hármas mandátum 
A szociális munka egyik kiemelkedő teoretikusa, Silvia Staub-Bernasconi sze-
rint a szociális munka csak akkor válhat komoly tudománnyá és szakmává, ha 
az említett mandátumokhoz egy harmadikat is hozzávesz. Ez a harmadik man-
dátum pedig nem más, hangsúlyozza jelentőségteljesen, mint a szociális munka 
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tudományos-módszertani és etikai alapjai (Staub-Bernasconi 2007). Egy önálló 
szakma meghatározott tudományos bázison és etikai elveken nyugszik. Felfogá-
sa szerint ez a két elem a szakszerű szociális munka lehetőségi feltétele. A szo-
ciális munka etikai alapja pedig egy a szakma által meghatározott és kötelező 
érvénnyel bíró etikai kódex (Staub-Bernasconi 2007). Mindez azt jelenti, hogy a 
kettős mandátumból fakadó konkrét dilemmák során a szociális munkásnak erre 
a harmadik mandátumra kell támaszkodnia. Staub-Bernasconi fontos törekvése, 
hogy a szociális munkát nem kizárólag tudományosan, hanem etikailag is meg-
alapozza. A szakmai etikai kódexen kívül az általános etikai megalapozás érde-
kében az emberi jogokra hivatkozik. 
 
c.) Emberjogi szakma 
Staub-Bernasconi a kettős mandátumból fakadó problémák tárgyalása során a 
hangsúlyt egyértelműen az emberre, a konkrét egyénre helyezi: „Az emberek 
nem azért vannak, hogy a szervezetek vagy a társadalom szükségleteit elégítsék 
ki” (Staub-Bernasconi 2002, 253. – saját fordítás – S.P.).  A szociális munka 
egy olyan etikai szemléletet követel meg, amely az emberi méltóság alapértékén 
nyugszik, s amelyből a szakmai cselekvések etikai megítélhetősége szervesen 
következik. „Az emberi méltóság alapeszméjének és az emberi jogoknak a be-
vezetése az oktatási tervekbe, a képzésbe és a gyakorlatba, annak minden filo-
zófiai, vallási, elméleti, gyakorlati és tapasztalati következményeivel együtt egy 
olyan pillér lenne, függetlenül a társadalmi nyomástól és idegen megfogalmazá-
soktól, amely etikai ítéletek és egyértelmű feladatok megfogalmazását tenné 
lehetővé” (Staub-Bernasconi 2006, 287; saját fordítás – S.P.). Az emberi méltó-
ság zsidó-keresztény felfogásához és a felvilágosodás időszakának átértelmezé-
séhez képest, miszerint az emberi méltóság az istenképűségből illetve az ész 
fogalmából eredeztethető, Staub-Bernasconi azokra a történelmi eseményekre 
utal, amelyeket generációk sokasága volt kénytelen megtapasztalni. A szegény-
séget, a szenvedést, a kizsákmányolást, a kitelepítéseket, a világnézeti terror 
különböző formáit stb. E közös tapasztalat tanulságának köszönhető az Emberi 
jogok egyetemes nyilatkozata (ENSZ közgyűlés 217 A (III) határozata, 1948), 
amely 30 cikkben fogalmazza meg az emberi méltóságon alapuló alapvető jo-
gokat. Innen nézve a nyilatkozat első cikke egyben a szociális munka megkér-
dőjelezhetetlen alapértéke, amellyel minden emberi jognak és kötelességnek, 
valamint szakmai-etikai elvnek összhangban kell lennie: „Minden emberi lény 
szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelemmel és lelkiisme-
rettel bírván, testvéri szellemben kell egymás iránt viseltetnünk.” (vö. 
http://www.amnesty.hu/ejeny.pdf 2011.11.25.).  

A szociális munka tehát, így Staub-Bernasconi (2006), emberjogi szakma. Fel-
fogásom szerint ez az értelmezés egyáltalán nem túlzó, még akkor sem, ha meg-
lehetősen általános álláspontot képvisel, hiszen ideális esetben minden egyes 
szakmán számon kérhető az emberi jogok betartása. A szociális munka esetében 
azonban többről van szó, mivel alkalmazott társadalomtudományként és szak-
maként kitüntetett etikai szerep hárul rá. A szociális munka nem kizárólag az 
emberi jogok betartására, hanem ezeknek a jogoknak (és a belőlük levezethető 
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kötelességeknek) megfelelő érvényesítésére, megvalósítására törekszik. Staub-
Bernasconi felfogásával összhangban úgy is fogalmazhatunk, hogy a szociális 
munka az emberi máltóság érvényesítésnek és helyreállításának a szakmája. A 
részletes elemezést mellőzve megállapítható, hogy Staub-Bernasconi felfogása 
egyértelművé teszi a szociális munka etikai profilját. Tehát a szociális munká-
ban nem kizárólag az itt és most uralkodó társadalmi normák reflektálatlan át-
vétele és érvényesítése zajlik, amely egyébként a szakmai cselekvés magától 
értetődő etikai hátterét képezi, hanem tudatosan vállalt normák szerinti cselek-
vésről van szó. Ennek alapján a szociális munka önálló etikai tudományként és 
szakmaként értelmezhető, amely az emberi méltóság alapeszméjéből indul ki, 
és a társadalmi és szakmai beavatkozások értékelésénél az emberi jogok és az 
ezekből következő emberi kötelességek szabályozó eszméire támaszkodik.  
Staub-Bernasconi felfogása az alábbi ábra segítségével szemléltethető 
Knoepffler (2010, 102) ábrája alapján kiegészítve: 
 

Szociális munka 

Emberi méltóság                Alapeszme 

Személyi státusz      etikai alap 

Alapvető egyenlőség      

 

 

Emberi jogok            Regulatív eszme 

Védelmi jogok      “Emberjogi szakma”   

Szociális jogok             /segítés/ 

 

 

 

Emberi kötelességek               Regulatív eszme 

Az egyén kötelessége         /“kontroll“/ 

Az intézmények kötelessége      

 
 
6. A szociálismunka-etika sajátosságai 
 
A fent megfogalmazottak alapján megállapítható, hogy a szociális munka célki-
tűzését, tárgyát és módszertanát tekintve alkalmazott etikai diszciplínának is 
tekinthető, amely sajátos értelemben járul hozzá korunk általános etikai dilem-
máinak átgondolásához.  
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a.) Célját tekintve 
A szociális munka harmadik mandátuma egyértelmű etikai megalapozást és 
célkitűzést fogalmaz meg. A konkrét helyzeteknek megfelelően küzd az emberi 
méltóság érvényesítéséért és az emberi jogok, emberi kötelességek és a szociá-
lis igazságosság gyakorlatban történő elismeréséért és megvalósításáért. Célki-
tűzését tekintve csak akkor alkalmazott etika, ha nem konkrét ideológia és meg-
határozott világnézet megvalósítására törekszik. Akkor alkalmazott etika, ha a 
humanistának vagy emberközpontúnak kikiáltott mindenkori rendszer méltósá-
got tipró gyakorlatai ellen küzd. Tehát a szociálismunka-etika esetében alkal-
mazás- és problémaközpontú etikáról beszélhetünk, amely az alkalmazott etika 
általános célkitűzéseinek meghatározott formát ad. 
 
b.) Tárgyát tekintve  
A szociális munka tárgya tulajdonképpen nem más, mint a társadalom különbö-
ző csoportjai közötti konfliktusok. Ezeket a konfliktusokat az aktuális társadal-
mi-gazdasági helyzet és a kulturális-etikai normák egyaránt befolyásolják. Az 
alkalmazott etika a kortárs tudományos és technikai problémák által kiváltott 
dilemmákra koncentrál. Ezeket a dilemmákat elemzi és ennek megfelelően 
megoldási javaslatokat vagy olyan etikai szabályokat fogalmaz meg, amelyek 
elősegítik a konkrét szakmai döntést. Ennek megfelelően a szociális munka 
„tárgya” is minden további nélkül megközelíthető az alkalmazott etika kérdés-
felvetése felől is. 
 
c.) Módszertanát tekintve 
Az alkalmazott etika korábban vázolt három modellje közül, felfogásom szerint, 
nem mindegyik feleltethető meg a szociális munka gyakorlatának. 

A deduktív (top-down) modell segítségével nem írható le pontosan a szociális 
munka gyakorlata, mert az emberi méltóság alapelvét és az emberi jogokat nem 
lehet mechanikusan egy adott segítés helyzetére alkalmazni. A konkrét szituáció 
ugyanis meghatározza a szakmai cselekvést és annak etikai értelmezését. Ennek 
megfelelően a szociálismunka-etika két kritérium alapján tájékozódik: 1.) a 
helyzet elemzése; 2.) általános tudományos, szakmai és etikai elvek. A gyakor-
latban ezt a két szempontot kell összehangolni. A szociális munkában nem kizá-
rólag „valaminek az esetével” állunk szemben. 

Az induktív (buttom-up) modell, amely mindig a konkrét tapasztalatból indul ki 
és abból próbál meg etikai elveket megfogalmazni, szintén nem egyeztethető 
össze a szociális munka gyakorlatával. Tudományos és etikai alapok nélkül 
ugyanis a szociális munka dilemmáira megoldási alternatívák nem fogalmazha-
tók meg. Kizárólag a tapasztalat sokszínűségéből nem következnek komolyan 
vehető etikai elvek. Egy ilyen felfogás önkényes és minden szakmaiságot nél-
külöző lenne. A szociális munka éppen azért szakma, mert azon alapelvek alap-
ján ítéli meg a felmerülő dilemmákat, amelyeket többek közt a nemzetközi és a 
nemzeti etikai kódexek tartalmaznak.  
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A holisztikus megközelítés azonban sokkal inkább alkalmas arra, hogy a szociá-
lismunka-etika modelljeként értelmezzük. A holisztikus eljárás a konkrét hely-
zetet a hagyomány kontextusában értelmezi, vagyis a hétköznapi morális szoká-
sok alapján, de anélkül, hogy az általános etikai elveket és értékeket figyelmen 
kívül hagyná. Ebből következik, hogy az értékek alapján elköteleződött szociá-
lis munka akár a többség etikai álláspontjával is szemben állhat. Staub-
Bernasconi felfogásának értelmezésénél kiderült, hogy a szociálismunka-etika 
számára az emberi méltóság és az emberi jogok abszolút értékek, amelyekhez a 
mindenkori szakmai gyakorlatnak igazodnia kell. Az így felfogott szociális-
munka-etika mindenekelőtt feltárja a társadalomban jelenlévő konfliktusokat, és 
leírja azok etikai vonatkozásait. Ezt követően az adott helyzethez igazodó meg-
oldási alternatívákat fogalmaz meg, és megpróbálja azokat megvalósítani. Min-
dezt az emberi méltóságra és az emberi jogokra való tekintettel teszi. Tehát az 
emberi méltóság eszméjét és az emberi jogok elveit „alkalmazza”. 

A holisztikus modell esetében az alkalmazás nem egy elv technikai applikációja 
egy konkrét szituációra. Az alkalmazás fogalmát igencsak találóan fogalmazza 
meg Hans-Georg Gadamer, a hermeneutikai filozófia jeles képviselője: „(...) az 
applikáció értelme, amely minden megértés konstitutív eleme, nem utólagos és 
külsődleges alkalmazása valami önmagért valónak. Előre meghatározott célok 
érdekében alkalmazott eszközök, vagy a viselkedésünk során alkalmazott sza-
bályok általában nem azt jelentik, hogy egy önálló adottságot, mint valami tisz-
tán teoretikus dolgot, egy gyakorlati célnak rendeljük alá. Sokkal inkább általá-
ban az eszközöket vonatkoztatjuk el a céltól vagy a szabályokat a viselkedéstől” 
(Gadamer 1997, 48; -saját fordítás S.P.). Knoepffler (2010) szerint az etika 
alkalmazása igazodás azokhoz a „játékszabályokhoz”, amelyek a konkrét cse-
lekvésben érvényesülnek. Ezek a játékszabályok a hagyományba ágyazódnak. 
Mindez azt jelenti, hogy az emberi méltóság és az emberi jogok elveinek alkal-
mazása egyúttal azok ismételt értelmezése. E sajátosságnak köszönhetően vé-
leményem szerint a „holisztikus” szó használata helyett a „hermeneutikai mo-
dell” kifejezés jobban visszaadná a szociálismunka-etika sajátosságát. 

 
 
Zárszó 
 
Elméleti tanulmányom a szociális munkát mint alkalmazott etikát mutatta be. 
Értelmezésem során mindenekelőtt az alkalmazott etika fogalmára és Staub-
Bernasconi szociális szakma elméletére támaszkodtam. Természetesen jogosan 
merül fel a kérdés, hogy vajon a szociális munka akkor is etikai tudománynak 
és szakmának tekinthető-e, ha a többi kortárs szakmaelméleteket is figyelembe 
vesszük. A szociálismunka-tudomány élethermeneutikai és posztmodern elmé-
leteinek (vö. Ferchoff 1993; Kleve 2007; Kleve 2009) valamint a posztmodern 
etika (Baumann 2009) állításainak elemzése a fent kifejtett gondolatmenettől 
részben eltérő szociálismunka-etika megfogalmazást tenne lehetővé. Ezek a 
megközelítések a szociális munkát nem normatív értelemben vett emberjogi 
szakmaként fogják fel, hanem érvelésük során inkább egyfajta „életművészeti” 
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logikát követnek. E felfogások összevető elemzése valamint ezeknek a konkrét 
beavatkozásokon és etikai eseteken történő szemléltetése mindenképp fontos 
lenne annak érdekében, hogy a szociálismunka-etikáról átfogóbb képet kapjunk.  
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A probléma-alapú tanulás esélyei a szociális felsőoktatásban 

Perspectives of problem-based learning in social higher education 

BARÁTH ÁRPÁD 

 

Összefoglalás 

A tanulmány betekintést nyújt a probléma-alapú tanulás (PBL) elméleti és mód-
szertani jellegzetességeibe, amely módszer, számos más aktív tanulást serkentő 
módszer mellett, az utóbbi néhány évtizedben egyre fontosabb szerepet játszik a 
gyakorlat-orientált segítő szakmák felsőoktatásában. Időben elsőként nyer szé-
leskörű alkalmazást az orvosképzésben, de manapság immár számos példáját 
látjuk a szociális szakmák képesítési rendszereinek korszerűsítésében, ide sorol-
va a szociális munka felsőoktatását is. Összefoglaló elméleti áttekintést követő-
en, a szerző egy rövid (4 teljes munkanapot igénylő) képzésfejlesztő szeminári-
um tartalmi vázlatát kínálja fel a szociális felsőoktatásért felelő oktatók és tan-
tervfejlesztők számára, amelynek keretében megvitatásra kerülhet a módszer 
próbaszerű bevezetése, mint kiindulópont a hazai szociális felsőoktatás integrá-
ciójára és gyakorlat-orientált korszerűsítésére. 

Kulcsszavak: probléma-alapú tanulás, szociális képzések, képzésfejlesztés 

Abstract 

The paper provides insight into the theoretical and methodological features of 
problem-based learning PBL), as one of challenges and contemporary to ad-
vance active learning in higher education. The method was first developed in 
the realms of medical education, but in recent years it has reached a rather 
wide range of professional training programs, including social work education. 
Following a condensed theoretical overview of the method, the author outlines 
the concept and thematic structure of a short (four-day) introductory workshop 
for teachers and curriculum developers working in higher education of social 
workers and allied professionals, who would have the chance to discuss the 
possibility of introducing the method in their teaching practice as a starting 
point towards the integration and development of a more practice-oriented 
training of social professionals. 

Keywords: problem based learning, social work education, curriculum devel-
opment
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Bevezetés 

A probléma alapú tanulás, közismerten, a PBL módszer (Problem Based 
Learning nemzetközi betűjele), a hetvenes-nyolcvanas években alakul ki első-
ként az észak-amerikai orvosi egyetemeken, majd innen honosodik meg számos 
más ország orvos képző rendszerében. A változások indítéka az volt, hogy az 
orvosképzés mozduljon el a hagyományos tanár-központúságról a tanuló-
központúság, a passzív tanulástól az aktív tanulási módszerek felé (Barrows - 
Tamblyn 1980; Camp 1996). E változások hátterében olyan általános érvényű 
éles társadalomkritikák is álltak, miszerint a hagyományos ex cathedra oktatás 
„lezárja” a tanulók/hallgatók kreatív személyiségfejlődését és szabdalja azok 
szabadságát az ön-irányított tanulásra (Bloom 1987; Rogers 1983). 

Mintegy két évtizeddel később, tehát az ezredforduló tájékán, a szociális képzé-
sek kontextusában is hasonló kritikai meglátások kerültek a figyelem központ-
jába. Elsősorban is az elméleti és gyakorlati oktatás kettősége vált egyre kritiku-
sabbá, legszembetűnőbben a szociális munka felsőoktatásában. Idézve E. 
Johnsson és K. Svensson szerzőpárost: „Annak ellenére, hogy sok európai or-
szágban a szociális munka egyetemi végzettséget igénylő szakmává vált, még 
mindig űr van a szociális munka egyetemi szintű kutatása és annak mindennapi 
gyakorlata között. Míg a gyakorlatban dolgozó szociális munkások próbálnak 
megoldásokat találni mindennapi munkájuk hatékonyabb elvégzéséhez, az egye-
temi kutatók a megértésre és magyarázatra törekednek. Jóllehet az egyetemi 
kutatás eredményeit esetenként bevezetik a gyakorlatba, többnyire azonban az 
előbbire úgy tekintenek, mint valamiféle, a gyakorlattól távoli és azon felül álló 
szuperstruktúrára” (Johnsson – Svensson 2005).  

Egy másik neuralgikus pontja a szociális képzéseknek a tanulási célok homá-
lyossága, azaz tanulni Mit? Mennyit? Hogyan? a szakirányú képesítés folyama-
tában és annak különböző szintjein (BA, MA, PhD szintek). E kérdések jórészt 
a szakmai kompetenciákra, pontosabban a „kompetencia-határok” meghúzásá-
nak mindeddig igen elhanyagolt problémájára hívják fel a figyelmet, egyrészt 
maguk a szociális szákmák között, másrészt ezeknek más segítő foglalkozások-
hoz való viszonyulására utalnak (Coates – Besthorn 2010; Somorjai 2001). Ko-
rántsem meglepő tehát, hogy manapság számos kutató és oktatásfejlesztő a 
kompetencia-alapú szociális szakember képzés lehetőségeit és távlatait helyezi 
górcső alá, amelynek fókuszában korántsem bármiféle adminisztratív „kompe-
tencia-határok” meghúzása áll, hanem konstruktív tanulási modellek és folya-
matok fejlesztése a az oktatási gyakorlatban (Budai 2006, 2007). Ismét mások, 
egy más megközelítésben, a reflexív gondolkodást fejlesztő oktatási módszerek 
hiányát hangsúlyozzák a szociális képzésekben (Healy 2001; Kelemen 2006, 
2011). Igaz, hogy a reflexív gondolkodás fogalma önmagában is többfélekép-
pen értelmezhető konstrukció (Baráth 2011), ugyanakkor tény az is, hogy annak 
fejlesztése a segítő professziókban nemcsak a hallgatók szakmai kompetencia-
fejlesztésének kérdése, hanem maguk az oktatók szakmai és tanítási kompeten-
ciájának kérdése is éppúgy, mint manapság a tanárképzések egyik legsarkalato-
sabb paradigmaváltása (Bárdossy et al., 2002; Falus 2006; Taggart – Wilson 



BARÁTH Á.: A PROBLÉMA-ALAPÚ TANULÁS ESÉLYEI… (19-35.) 
SZOCIÁLIS SZEMLE 2011/1-2. 

21 
 

1998).Végezetül, egyre többen teszik fel a kérdést, hogy vajon képes lesz-e a 
szociális szakmák felsőoktatása, történelmi küldetéséhez hűen, megküzdeni a 
társadalmi igazságosságért és a védtelenek védelméért a mai posztmodern tár-
sadalmakban (Lorenz 2008). Egyre több szerző értekezik a szociális szakmák, 
kiváltképpen a szociális munka morális kríziséről, megkérdőjelezve, hogy a 
szociális segítés etikai kódexének manapság mi a helye és szerepe a szakmai 
képzésekben és a gyakorlatban (Briskman 2001). Mindehhez még hozzá lehet 
tenni a posztmodern „kockázat-társadalmak” egyre világosabban kirajzolódó 
más jellemzőit is. Ilyenek pl. az új keletű, „nem-rendi osztályszolidaritásoknak” 
kibontakozása (Beck 2003); a szegénység világméretű globalizációja 
(Chossudovsky1997); a szociális segélyezések és juttatások manipulációja a 
többnyire politikailag befolyásolt szociálpolitika eszköztárával (Szalai 
2004/2005); a nemzetközi migráció újabb hullámaiba sodródó „új kisebbségek” 
megoldatlan szociális és egészségügyi helyzete Európában és világszerte, és 
sorolhatnánk (Banks 1995; Curran et al. 2005).  

Az utóbbi években egyre több kutató, oktató és oktatásfejlesztő keres kiutat a 
szociális képzések imént felemlített kríziseiből, többek között a probléma-alapú 
tanulás bevezetésében a felsőoktatásba (Beveridge – Archer 2006; Camp 1996; 
Lam 2009). Mindezen próbálkozásoknak két, aligha megkérdőjelezhető létjogo-
sultsága van. Az egyik az, hogy a szociális szakmák küldetésüknél fogva komp-
lex probléma-kezelő professziók, amelyeknek hatékony felsőoktatása csakis 
úgy képzelhető el, ha a hallgatók valós élethelyzeteket és problémákat tárnak 
fel, elemeznek, tanulmányoznak, és azokra megoldásokat keresnek. A másik 
indok pedig az, hogy a szociális képzésekbe kerülő oktatók zöme eddiglen soha, 
avagy igen szórványosan részesült bármiféle pedagógiai képzésben, és végső 
ideje, hogy specifikus képzésfejlesztő kompetenciákkal ők is felzárkózzanak a 
hatékonyabb és demokratikusabb oktatási rendszerek soraiba (Lichtblau 2010). 

Dolgozatunk a TÁMOP 5.4.4.-09/2-C „Reflektív szociális képzési rendszer a 
21. században” című pályázati program keretében jött létre, amely program a 
Pécsi Tudományegyetem BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 
valamint Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont közös kezdeményezésének 
eredménye. 2 Célunk feltérképezni a probléma-alapú tanulás és képzésfejlesztés 
esélyeit a hazai szociális felsőoktatásban, amely módszer esetleges bevezetésére 
vonatkozó tanulmányokat és kutatásokat, de még csak módszeres próbálkozá-
sokat sem igen találunk a hazai szakirodalomban.  

 

 

 

 

                                                
2 A tanulmány tartalmi vázlata előzetesen előadásra került a TÁMOP 5.4.4-09/2-C 
„Képzésfejlesztésben résztvevő szakemberek metodikai továbbképzése” c.-
előadássorozat keretében, Pécsett, 2011. április 12-én. 
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Az aktív tanulásról (dióhéjban) 

Eszmetörténeti háttér 

Az aktív tanulás fogalmával már a 20. század eleji gyermekpszichológusok és 
pedagógusok is tisztában voltak azzal, hogy a hatékony tanítás-tanulás alappil-
lére a tanulók „kíváncsiságának” felkeltése és önálló ismeretszerzésének fenn-
tartása egy adott tevékenység (tananyag) iránt, amely belső indíttatás, amiként 
azt Lechnitzky Gyula annak idején megfogalmazta: „az alkotó munkára való 
nevelés” kulcsa (Lechnitzky 1912). A későbbiekben az aktív tanulás módszeres 
bevezetésének szorgalmazása a közoktatásba John Dewey (1859-1952) nevéhez 
kötődik. Nevezetes könyvében, Demokrácia és nevelés, Dewey kifejti azon 
egyszerűnek tűnő, de manapság is sokat vitatott tézisét, miszerint a tanító nem 
azért van az iskolában, hogy a tanulókra bizonyos eszméket és szokásokat erő-
szakoljon, hanem mint a közösség tagja, válogasson ki és adjon elő olyan élet-
helyzeteket és problémákat, amelyeket maguk a tanulók is megtapasztalhatnak, 
és segítse őket abban, hogy e helyzeteket megfelelő módon kezeljék (Dewey 
1916).  

Modalitások 

Az aktív tanulás fedőneve számos oktatási/tanítási módszernek. Mindezeknek 
közös célja, hogy a tanulási-tanítási folyamat középpontjába magát a tanulót 
helyezzék el, mint cselekvő-alkotó alanyt (Bonwell – Eison 1991). Egy aktív 
tanulásra ösztönző, cselekvésre biztató környezetben a tanulói tevékenységekre 
jellemző, hogy (a) kreatív gondolkodást igénylő problémákkal és feladványok-
kal szembesülnek, (b) kérdésekre felelnek, (c) saját kérdéseket fogalmaznak 
meg, (d) személyes tapasztalatokat gyűjtenek, és nem utolsó sorban (e) segítik 
egymást a tanulásban (Vastagh 1999). Mindehhez hozzátehetjük, hogy tanulói 
tevékenységek a következő specifikus célok szolgálatában állnak:  

• a passzív emlékezeti tanulás mérsékelése;  
• a tanuló-központúság erősítése; 
• személyes célirányulás erősítése;  
• a tudásátvitel hatékonyságának növelése;  
• csoportmunkára és együttműködésre való nevelés. 

A következő ábrán az aktív tanulás azon öt didaktikai rendszerét vázoltuk fel, 
amelyek általában és leggyakrabban szerepelnek a pedagógiai szakirodalomban 
és a gyakorlatban, a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt: 
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1. ábra 

Az aktív tanulás alternatív didaktikai modelljei 

 

 

Hatékonyságmutatók 

Az utóbbi években egyre több hatásvizsgálat látott napvilágot annak kimutatá-
sára, hogy vajon hatékonyabbak-e az aktív tanulási modellek és modulok a ha-
gyományos „iskola-típusú” tanítási-tanulási módszereknél, ha „igen” miben és 
miben „nem” (Johnson et al 1998). Bonwell és Eison (1991) kimutatták, hogy 
az aktív tanulási stratégiák kb. ugyanolyan hatékonyak, mint az oktatói előadá-
sok ismeretterjesztő módszerei, de többszörösen hatékonyabbak a gondolkodási 
(értelmezési) és írásbeli készségek fejlesztésében. McKeachie és Svinicki 
(2006) arról számolnak be, hogy az aktív kooperatív tanulás emlékezeti haté-
konysága egy 60 perces tanóra alatt lényegében nem változik, azaz, végig 80-
90% emlékezeti hatékonysági szinten marad. Ezzel ellentétben az előadások 
emlékezeti hatékonysága az óra utolsó 10 percében 10-15%-ra zuhan. Továbbá, 
durván általánosítható azon adat is, miszerint a hagyományos előadások emlé-
kezeti hatékonysága átlagban 5%, az olvasásos tanulásé pedig 10%. Ezzel ellen-
tétben a kiscsoportos vitafórumok hatékonysági kvóciense 50%, a készséggya-
korlások átlag hatékonysága 54%, a tanulás-tanítással módszer hatékonysága 
pedig átlagban 90%! 
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A probléma-alapú tanulás (PBL) természetrajza 

Definíció 

Egy tömör meghatározás szerint, a PBL egyike azon aktív tanulási módszerek-
nek, amelynek keretében a tanulók egy tantárgyat vagy tantárgycsoportot annak 
komplex, többrétű és élethű problémáinak kontextusában tanulják (Boud – Fe-
letti 1997). Egy más megközelítésben a hangsúly a tanár specifikus szerepválla-
lásán van, miszerint, a hagyományos tantárgyközpontú („iskolás”) tanítással 
ellentétben, „… a tanár egy problémát ad fel, és nem feladatokat, de sem for-
mális előadásokat nem tart. Mivel nem adja meg, azaz nem írja elő követel-
ményként, hogy mi tanulás tartalma, azaz, hogy mit „kell” megtanulni, a tanu-
lás aktívvá válik abban az értelemben, hogy azt maguk a tanulók fedezik fel és 
dolgozzák ki azon felismerések alapján, hogy mire van szükségük egy-egy prob-
lémahelyzet megoldásához” (Gardner 2011). A tanulásszervezés és kompeten-
ciafejlesztés egy sajátos paradigmájáról van szó, amelyet egyes szerzők transz-
curriculáris megközelítésnek neveznek (Arató, 2008). A modell főbb jellegze-
tességi a következők:  

• A tanulási folyamat egy komplex, vázlatosan leírt problémahelyzet elő-
adásával kezdődik, amelyre nem léteznek „receptszerű” megoldások. 

• Számos hiányzó adat begyűjtésére van szükség. Fel kell fedni, hogy mi-
lyen hiányzó adatok feltárására van szükség, milyen forrásokból és 
„hogyan” szerezhetők be?  

• A tanulók tartósan együttműködő kiscsoportokban dolgoznak, mentori 
vezetéssel. 

• A tanulás aktív, integrált, kumulatív, közös tapasztalatszerzésre fóku-
szál. 

Célok 

Többen is hangsúlyozzák, hogy a PBL nemcsak egyfajta és újfajta „didaktikai 
módszer”, hanem egy olyan célrendszer, amely lehetőséget nyújt számos olyan 
készség fejlesztésére a tanulókban, amelyek a hagyományos oktatásban java 
részt mellőzve vannak. Ezek közül a következőt specifikus kompetenciák szisz-
tematikus fejlesztésén van a hangsúly (Savin-Baden 2000):  

(1) alkalmazkodás és részvétel a változásokban;  
(2)  találékonyság új és jövőbeli helyzetekben; 
(3) kreatív és kritikus gondolkodás;  
(4) holisztikus probléma-irányulás;  
(5)  nézőpontok közötti különbségek/hasonlóságok felismerése és elismeré-

se; 
(6) együttműködés csoportokban;  
(7) tanulási hiányosságok és erősségek felismerésének lehetősége;  
(8) önirányító tanulás erősítése;   
(9) hatékony kommunikációs készségek fejlesztése; 
(10) különböző adatforrások kezelése 



BARÁTH Á.: A PROBLÉMA-ALAPÚ TANULÁS ESÉLYEI… (19-35.) 
SZOCIÁLIS SZEMLE 2011/1-2. 

25 
 

Összehasonlítás más probléma-központú tanítási-tanulási stratégiákkal 

A PBL korántsem „egyetlen” probléma-fókuszáló tanulásvezetési megközelítés, 
hiszen az alábbi táblázatból is kiderül, hogy mellette számos más probléma-
fókuszáló stratégiák is léteznek: 

1. táblázat 

Alternatív probléma-központú tanulási stratégiák 

Tanulási stratégia Leírás 

A. Előadás (lecture-
based cases) 

A témát a tanár adja elő, majd esetekkel demonstrál-
ja a vele kapcsolatos problémákat. 

B. Eset-alapú módszer 
(case-based 
lectures) 

Írott esettörténetek és előadás alapján tartalmi és 
konceptuális megbeszélés az osztályban. 

C. Esettanulmány 
(case study) 

Írott esettörténetek, amelyeket a tanulók előzetesen 
tanulmányozhatnak, majd azokat kiscsoportokban 
elemeznek, megbeszélnek. 

D. Módosított esetta-
nulmány (modified 
case study) 

A tanulók vázlatosan leírt eseteket tanulmányoznak 
az osztályban és feladatuk, hogy keressenek olyan 
alternatív megoldásokat az esetekben körvonalazott 
problémákra, amelyek a valóságban elvileg megva-
lósíthatók. Ezt követően részletesebb információkat 
kapnak az esetekről. 

E. Hagyományos prob-
léma alapú tanulási 
módszer (clinical 
PBL) 

Ebben az esetben a tanulók szimulált „kliensekkel 
találkoznak és veszik fel velük a kapcsolatot; közvet-
len kommunikációkon keresztül ismerkednek meg 
különböző problémákkal 

Forrás: Savin-Baden (2000: 18) 

Érzékeny pontok 

Visszatérve a PBL módszerre, alkalmazásának egynéhány olyan érzékeny pont-
ját tanulságos itt kiemelni, amelyek egyrészt meghatározó szerepet játszanak 
annak didaktikai lehatárolásában, másrészt pedig és figyelmeztetések arra, hogy 
az effajta tanulásszervezési stratégia bizonyos esetekben és körülmények között 
gyakorlatilag megvalósíthatatlan, vagy komoly ellenállásba ütközhet a tanulók, 
az oktatók, az intézményfenntartók, vagy mindhárom potenciális résztvevő 
csoport részéről. 

1. Problémaválasztás: Az első, talán legérzékenyebb pont a megfelelő PBL- 
típusú problémahelyzetek kiválasztása, amelyeknek vázlatos leírásából 
vagy maga a probléma pontos meghatározása hiányzik (vagy homályos), 
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vagy annak megoldásai ismeretlenek, vagy mindkettő ismeretlen a tanulók 
számára. Az alábbi kereszttáblázatban a PBL feladványok egy viszonylag 
egyszerű taxonómiáját szemléltetjük (A-B-C nehézségi sorrendben). ame-
lyek lényegében kreativitást fejlesztő oktatási-tanulási feladatok. 

2. táblázat 

PBL- típusú tanulási feladványok alaptípusai 

 

Problémák 

Megoldások 

Ismertek Ismeretlenek 

Ismertek 

 

 

Nem PBL- típusú 
tanulási feladatok 

(A) 

Kreatív problémamegol-
dást igénylő feladatok 

Ismeretlenek 
(B) 

Kreatív problémafeltá-
rást igénylő feladatok 

(C) 

Komplex problémafeltá-
rást és megoldást igénylő 

feladatok 

Forrás: Baráth (1978) 

Közérthetőség kedvéért, az alábbi szövegdobozban egy példával illusztrál-
juk, hogy a szociális képzésekben a PBL egyáltalán milyen típusú problé-
mahelyzeteket vihet be az oktatási-tanulási folyamatba. 

 „... Két kamaszlánnyal kapcsolatban az a gond merült fel, hogy nem 
járnak rendszeresen iskolába. A családgondozó a család felkeresése so-
rán azt tapasztalta, hogy az anya, aki két lánya mellett még egy 16 éves 
fiút is nevel, nehézségeivel magára maradva, teljesen visszahúzódó. Az 
egész család izoláltan él egy nagyon kicsi, lefüggönyözött, bezárt lakás-
ban, senkivel nem érintkezve. Az apa, aki krónikus alkoholista, hosszú, 
sikertelen gyógykezelés után gyomorfekéllyel éppen kórházban fekszik, 
a fiú, aki kimaradt az iskolából, endszeresen kábítószerezik; a nagyobb 
lány azért nem jár iskolába, mert abortusza volt és azóta az iskolában 
többen zaklatják. A kisebbik lány pedig úgy érzi, hogy az iskolai kör-
nyezetben, ahol a kamaszok isznak, dohányoznak, nem találja helyét...” 
(Szabó 1993: 133) 

A példából jó érzékelhető, hogy lényegében igen komplex és „nehéz” (C-
típusú) szociális problémahelyzet felvázolásáról van szó, ahol a „problé-
mák” halmazatit látjuk igen vázlatosan megjelölve, valamint a lehetséges 
távlati „megoldások” is ismeretlenek. 
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2. Problématervezés: A PBL gerincét a tanulók előismereteihez, személyes 
élettapasztalataihoz, oktatási szintjükhöz, specifikus oktatási célokhoz il-
lesztett, átlátható és kezelhető problémák kiválasztása és előadása alkotja. A 
„jól megtervezett” PBL problémákat általában az alábbiak jellemzik: 

• Érdeklődést keltő, valódi világra irányulnak 
• Sokféle elképzelés kapcsolódhat hozzájuk 
• Csoportos együttműködést igényelnek 
• Szerves összefüggésben vannak az általános és specifikus tanulási cé-

lokkal 
• Korábbi tudásra/tapasztalatra épülnek 
• Elősegíti a magasabb rendű kognitív, érzelmi és szociális kompetenciák 

fejlődését. 

Mindehhez hozzáfűzhetjük, hogy a PBL problématervezés annál is érzéke-
nyebb oktatásfejlesztési feladat, mert specifikus minősítési kritériumoknak 
kell megfelelniük. Az alábbi táblázatban egy ilyen minősítési kritérium 
rendszer példáját láthatjuk. 

3. táblázat 

A PBL problémák jelentősebb minősítési kritériumai 

Kiváló Jó Fejlesztendő Nem elfogadható 

• Világos, 
áttekint-
hető, 

• Jól beha-
tárolható. 

• A prob-
léma a je-
len kihí-
vásairól 
szól, so-
kakat 
érint. 

• Jól megfo-
galmazott, 
de kiterjedé-
se nem be-
határolható. 

• A probléma 
a jelen kihí-
vásairól 
szól, de az 
érintettek 
köre szűk. 

• A megfo-
galmazás 
esetenként 
nem vilá-
gos, többfé-
leképpen 
értelmezhe-
tő. 

• A probléma 
nem a je-
lenről szól, 
az érintet-
tek köre 
szűk. 

• A probléma 
meghatározása 
egyáltalán nem 
világos. 

• A probléma 
nem a jelenről 
szól, az érintet-
tek köre megha-
tározhatatlan. 

3. Ciklikusság, lépcsőzetesség: A PBL alkalmazásának harmadik érzékeny 
pontja maga a tanulási folyamat lépcsőzetességének tervezése és megvaló-
sítása, amelynek alkotóelemei a következők: 

• A tanulók élethű problémahelyzetekkel ismerkednek, és azokról vitat-
koznak, 
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• Kiértékelik, hogy mit tudnak és mit nem a feladott (felvázolt) probléma 
kapcsán; 

• Személyes felelősséget vállalnak új információk/adatok begyűjtésére, 
• Megvitatják előzetes és újonnan szerzett tapasztalataikat a feladott 

probléma kapcsán; 
• Alternatív hipotéziseket fogalmaznak meg a probléma (vagy részprob-

lémák) megoldására („ötletbörze”); 
• Átfogalmazzák eredeti (személyes) elképzeléseiket a probléma megol-

dására; 
• Cselekvési tervet készítenek a rész feladatatok teljesítésére, 
• A tanuló kiscsoportok beszámolót készítenek elvégzett munkájukról, 
• A tanulási ciklus nyílt nagycsoportos vitafórummal zárol,. 

A alábbi ábrával szemléltetjük a PBL folyamat ciklikusságát, kiemelne an-
nak fontosabb részelemeit. 

3. ábra 

A PBL módszer alkalmazásának általános folyamat-modellje 

 

1.”X” tantárgy/ témakör lehatárolása 
kiválasztása 

2. Problémaválasztás, 
elemzés, értelmezés 

3. Feladat-
megosztás 

4. Kutatás, in-
formációgyűjtés, 
aktív tanulás 

5. Megbeszélés  

6. Beszámolók 
készítése 

7. Vitafórum 

8. Összegző értéke-
lés, visszajelzés 

PBL 
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A PBL lényegében didaktikai változata az innovációs szakirodalomból 
közismert kreatív problémamegoldó (CPS) modelleknek, amelyeknek 
vázlatát, összehasonlítás céljából, az alábbi ábrával szemléltetünk 
(Parnes et al. 1977; Van Gundy 1988).  

4. ábra 

A kreatív problémamegoldás (CPS) általános folyamat modellje 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Van Gundy (1988) 

Érdemes megemlíteni, hogy a felvázolt két folyamatmodell módosított vál-
tozatait megtaláljuk többek között a szociális munka elméleteinek hátteré-
ben is. Így pl. a szociális esetmunka szakirodalmában kirajzolódik, az un. 
Perlman-féle problémamegoldó esetkezelés modellje (Perlman 1957; Szabó 
1993), a közösségi szociális munka szakirodalmában pedig ott találjuk a 
közismert Zastrow-féle közösségfejlesztés modellt (Zastrow 1992). Mindkét 
esetben kreatív problémamegoldó modellekről van szó, amelyek párhuzam-
ba vonva egymással közelebb állnak a szociális képesítések elméleti és 
gyakorlati rendszeréhez, mint sokan gondolnák. 

4. Tantervkészítés: Az eddig felsoroltak közül a PBL bevezetésének kétségte-
lenül ez a legérzékenyebb pontja, hiszen egy olyan globális, transz-
diszciplináris gondolkodást követel meg az oktató teamektől, amely egy-
részt messze távol áll a hagyományos tantárgy-központú kurrikulum terve-
zéstől, másrészt a nehézsége és komplexitása abban van, hogy maguk az 
oktatók java része manapság mono-diszciplináris képzettséggel rendelkez-
nek, és következetesen éles „kompetencia-határokat” húznak saját szakmai-
ságuk köré. Más szóval, a PBL-típusú tantervek olyan oktatási-tanulási pa-
radigmaváltásokat látnak elő és követelnek meg, amelyek, ideális esetben, 
egy reneszánszkorabeli gondolkodásmódra emlékeztetnek, amelyet manap-
ság rendszerelméletű gondolkodásnak neveznénk (Baráth, 1989; Lüssi, 
1997). Természetesen, a PBL nem egy egységes didaktikai módszer, hanem 
egy olyan megközelítés, amelynél maga a tantervkészítés alternatív lehető-
ségeket nyújt egy-egy problémaközpontú témakörök, vagy un. probléma-

1. Rendel-
lenségek 
felismerése 

2. Adat-
gyűjtés/ 
tényfeltárás 

3.  
Probléma-
feltárás 

4. Megol-
dás-keresés 
(ötletbörze) 

5. Megol-
dás-
értékelés, 
választás 

6. Cselek-
vési tervké-
szítés, fela-
dattervezés 

7. Megvaló-
sítás, hatás-
vizsgálat, 
értékelés 

8. Új kihívá-
sok, termék-
fejlesztés 
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feladványok előkészítésére és feldolgozására- Tájékoztatóul, az alábbi táb-
lázatban foglaltuk össze a PBL módszer bevezetésének alternatívát tanterv-
készítésben. 

4. táblázat 

Alternatív témakör tervezetek 

Forrás: OKI Problémaalapú tanulás, http://www.oki.hu 

5. Alternatív PBL modellek: A PBL módszer bevezetésére nemcsak alternatív 
témakör tervezetek állnak rendelkezésre, hanem alternatív oktatásszervezési 
modellek is. Jelen pillanatban a PBL módszer alkalmazásának számos mó-
dozatát láthatjuk a gyakorlatban, amelyek közül az alábbi táblázatban min-
dössze öt ilyen modell vázlatos leírása olvasható: 

Témakör terveze-

tek 

Tanulási célok 

Egész témakört 
lezáró, átfogó 
probléma 

Ebben az esetben a PBL módszer a teljes téma feldolgo-
zására alkalmazható. A tanulók tanulási céljai a tudás és a 
képességek felfedezésére irányulnak. Ebben az esetben a 
tanulók folytonos kihívásokat kapnak új tudás szerzésére 
és saját tanulási szükségletük követésére. 

Részprobléma, 
átfogó probléma 

PBL ebben az esetben is folyamatosan alkalmazható, 
hiszen a tanulók tanulási célja itt is a tudás és képességek 
megszerzése. Ugyanakkor, olyan összetett problémahely-
zetekről van szó, amikor a végső, általános probléma csak 
a megelőző részproblémákra építve oldható meg.  

Lépcsőzetes PBL 
feladványok A-B-
C 

A PBL bevezetésének lépcsőzetességét szorgalmazó stra-
tégia, melynek céljai a kritikus gondolkodás, a probléma-
megoldási és döntéshozatali képességek egyre mélyebb 
fejlesztésére irányulnak. Ebben a változatban a készség-
fejlesztés egyszerű, viszonylag könnyen megoldható fela-
datokkal indul, majd a tanulás egyre összetettebb és több 
időt igénylő problémákkal folytatódik.  

Probléma, előadás A tanulók tanulási céljait ebben a típusban a speciális 
tudás szükségleteinek felfedezése irányítja. A vizsgált 
probléma feltárását előadások segítik.  

Esettanulmány, 
probléma 

A tanulók külön segítséget igényelnek a tudásszerzéshez, 
készségfejlesztéshez, források feltárásához, felhasználá-
sához. A témakör, a problémák feldolgozása során a tanu-
lóknak meg kell határozniuk tanulási feladataikat, meg 
kell találniuk az ehhez szükséges forrásokat. 
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5. táblázat 

Alternatív probléma-alapú oktatásszervezési modellek áttekintése 

Modellek Leírás Kiváltképpen alkal-

mas 
Eredeti (or-
vosi) egye-
temi/ főisko-
lai modell 

• Egy felelős PBL oktató – egy személy-
ben szervező/mentor/facilitátor 

• Kiscsoportok 8-10 hallgatóval 
• Kimondottan tanuló-központú környezet 
• A tevékenységek fókuszában csoport-

megbeszélések 

• Maga szinten motivált, 
tapasztalt hallgatóknak 

• Kis létszámú, idősebb 
évfolyamok szeminári-
um-jellegű oktatására   

Cirkuláris 
facilitátori 
modell 

• Több felelős PBL oktató, akik köröznek 
a csoportok között: kérdéseket tesznek 
fel; irányítanak, tanácsokat adnak stb. 

• Kiscsoportok 4-5 fővel/ csoport 

• Kevésbé tapasztalt 
tanulók 

• Kis létszámú, kezdő 
évfolyamok 

• Kurzus-típusú oktatás 
Kiscsoportos 
demonstráto-
ri modell 

• Egy felelős oktató mellett, idősebb évfo-
lyamos hallgatók (demonstrátorok, 
facilitátorok) aktív résztvevői az oktatási 
folyamatnak, akik: segítik a csoport-
munkát és serkentik annak dinamikáját; 
szerep-modellként működnek együtt a 
csoportokkal; saját tanulmányi/tanulási 
tapasztalataikat és gondolkodásmódjukat 
adják át a tőlük fiatalabb tanulócsopor-
toknak. 

• Kiscsoportok 10-15 fővel/ demonstrátor 

• Bármely nagyságrendű 
csoport/évfolyam PBL-
típusú oktatására.  

 

Nagycsopor-
tos modellek 

• Módosított cirkuláris facilitátori, vagy 
demonstrátori modellek több felelős ok-
tatóval. 

• Hangsúlyozottan nagyobb igény van az 
interaktív mentori vezetésre: strukturált 
vagy félig-strukturált tevékenységek és 
folyamatok irányítása.  

• Feladat-végző csoportok létszáma: 10-15 
fő/mentor. 

Mindazon esetekben, 
ahol: (1) az oktatás és 
tanulás kiscsoportos 
tevékenységekre épül (pl. 
terepoktatás, projekt-
alapú oktatás); (2) Nem 
egyedi, hanem csoport-
teljesítmények kerülnek 
előtérbe. 

„Hibrid” 
PBL 

• Általában olyan előírásos tantárgyi, vagy 
témaköri oktatás esetében alkalmazzák, 
ahol a PBL módszer részelemét képez-
heti az oktatási folyamat egészének, 
mint pl. részeleme egy előadásnak, elő-
adási blokknak, illetve egyéb oktatási 
szegmensnek. 

• Cirkuláris facilitátori/ demonstrátori 
(„mini”) modellek beépítése gyakran 
láthatók a gyakorlatban. 

Mindazon esetekben, 
ahol a PBL módszer 
kezdeti és próbaszerű 
bevezetése kiindulópont 
lehet a hagyományos 
tantárgyközpontúság 
fokozatos átalakításának 
szakmai kompetencia-
központú oktatássá.  

Forrás: Serva – Watson (2006) után 
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6. Tanulók értékelés: Általánosan elfogadott elv, hogy az aktív oktatási-
tanulási megközelítések nagyobb odafigyelést és több időbefektetést igé-
nyelnek a tanulók előmenetelésének értékelésében, mint bármely hagyomá-
nyos szóbeli vagy írásbeli „iskolai osztályozó” vizsga. Nemcsak arról van 
szó, hogy a tanulók tudása és készségei „mennyivel” gyarapodtak egy-egy 
PBL tanulási ciklus folyamán, hanem arról is, hogy maga a folyamat minő-
ségileg hogyan épült be a tanulók személyes tudástőkéjébe, attitűd szerke-
zetébe és gyakorlati kompetenciáikba, és e tekintetben, mennyiben és ho-
gyan segítettek az oktatók (Clark et al. 2006). Egyre többen hangsúlyozzák 
a portfólió értékelési módszer bevezetésének szükségszerűségét, amelynek 
lényege, idézve Szivák Juditot „... a diák munkáját, teljesítményét, eredmé-
nyeit és haladását igazoló és reflektáló személyes dokumentum, amelynek 
fontos célja a tanulói aktivitás, elkötelezettség, felelősségvállalás megte-
remtése” (Szivák 2010: 30).  

Zárszó helyett 

Amiként a reflexív gondolkodásra épülő szociális képzések fenntarthatóságát is 
többen megkérdőjelezik, hasonlóképpen a PBL módszer bevezetését a szociális 
felsőoktatásba is többen megkérdőjelezhetik, hogy vajon mennyire komoly 
kihívás paradigmaváltásra, avagy csupán egy átmeneti szakmai „divathullám-
ról” van szó a felsőoktatási innovációk sokaságában? Erre a kérdésre azonban 
érdemleges választ nyilvánvalóan sem itt, sem másutt aligha lehet adni mindad-
dig, míg e módszerrel való próbálkozások és kísérletezések egy-egy elkötelezett 
képzésfejlesztő csoport részéről, kedvező oktatási környezetben és támogatás 
mellett ki nem állják a napi oktatási gyakorlat próbakövét. Ami azonban bizo-
nyos, hogy a probléma alapú tanulás egy lehetőség, és amiként sokan vallják, 
„izgalmas alternatíva” a hagyományos tanítással-tanulással szemben, hiszen ez 
esetben (is) a tanár a tanulás elősegítőjeként és mentorként van jelen, és nem ő a 
problémák felismerésének és megoldásának egyetlen tudásforrása. 
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Vezetők a válságban – válságban a vezetők. A kiégés jelenségének 
ismerete a for-profit és a non-profit szféra vezetőinél, a szervezeti 
oldalról kínált protektív tényezők 

Leaders in crisis: A comparative study of for-profit and non-profit 

organizations leaders regarding “burnout” 

GÁSPÁR GABRIELLA 
 

Összefoglaló 

A tanulmány a SOTE-MI szociális munka mesterképzés lezáráshoz, 2010-ben 

készített szakdolgozat főbb eredményinek és tanulságainak összegzése. A 

szakdolgozat fókuszában a for- és a non-profit szervezeti vezetők potenciális 

„kiégési” jelensége és empirikus vizsgálata állt, kvalitatív mélyinterjúk és 

önértékelő kérdőívek alkalmazásával. A cikk a szakdolgozat gyakorlati 

vonatkozású eredményeit foglalja össze, kiemelve azon tanulságot, miszerint a 

szervezeti vezetők mindkét csoportja a munkahelyi stresszek számottevő 

sokaságának van kitéve, amelyeknek ártó hatásai idejekorán megelőzhetők és 

ellensúlyozhatók a szervezeti oldalról kínált protektív tényezők beépítésével a 

szervezeti vezetés mindennapi gyakorlatába. 

Kulcsszavak: munkaköri stressz, stressz kezelés, protektív tényezők, egészséges 

szervezet 

 

Abstract 

The article is summary of the author’s MA thesis prepared for graduation at the 

Semmelweis Medical University (SOTE-MI) in 2010. In the focus of the original 

research the vulnerability from potential professional “burnout” was placed, 

specific for two target groups of organizational leader were places, whereas 

one working in the for-profit (business) sector, as compared to peers working in 

the non- profit (civil) sector, both surveyed in the combination of personal 

(qualitative) interviews and by the means structured questionnaires. The 

present article summarizes the main results and lessons learned from the 

qualitative approach, in highlighting the fact that both target groups are 

equally exposed to a host of work stressors conducive to professional 

“burnout”, yet the risk of their harming effects could be prevented and 

counterbalanced by building into the organizational environment specific 

protective factors, most importantly into the context of every-day work. 

Keywords: job stress, stress management, protective factors, healthy 

organization
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Bevezetés  

Az alábbi írás egy szakdolgozat gyakorlati része, annak átdolgozott leírása. Ily 
módon az írás témájához kapcsolódó elméleti részek hiányoznak, mivel a cél 
nem a stressz elméleti bemutatása, valamint a munkavégzés során megélt 
stressz hatásokra adott egyéni és szervezeti reakciók összefoglalása volt, hanem 
a dolgozat céljából felvett és elemzett életútinterjúk bemutatása. A cikkbe 
azokat az elméleti vonatkozásokat emeltem be, amelyek az interjúk 
elemzésének szempontjai voltak. 

 
A dolgozat eredeti címe megegyezik a jelen írás címével, a címet a dolgozat 
készítésekor jellemző és az egész országot, társadalmat, a szervezeti világot, 
valamint az egyéneket meghatározó jelenség ihlette. 

 
A vizsgálatban hasonló mintavételi aránnyal szerepel a két, egymástól jól 
megkülönböztethető szervezeti működésmód, a for-profit és non-profit szféra. 
Vezetőkkel készült, strukturált kérdésekkel kiegészített életútinterjúkat 
készítettem. 

Az elemzés megtervezésekor a feltételezésem az volt, hogy a for-profit szféra 
szélesebb spektrumból és tudatosabban kialakított fejlesztési terv és koncepció 
alapján kínál protektív tényezőket a munkatársak számára, ugyanakkor a non-
profit szféra az önreflexió szintjét mélyebben megélő módon használja és 
alkalmazza. Feltételeztem azt is, hogy a szervezeti szinten kínált technikák 
biztosításánál a legfőbb szempont a vezető személyes hozzáállása, 
szemléletmódja. 

Arra is kíváncsi voltam, hogy felismerhető-e bármilyen különbség a szervezeti 
kultúrában megjelenő technikák sikerességében, az elfogadottságban és a 
fontosság megítélésében. 

Mindezen témák végiggondolása során azt a célt tűztem ki, hogy olyan 
embereket szólítok meg, akik személyiségük, szakmaiságuk, szakmai életútjuk 
mentén hitelesek számomra, vezetői szerepben vannak, s ezt a vezetői szerepet 
az adott munkahely ranglétráját végigjárva, az egyes munkalépések 
mindegyikén tapasztalatot szerezve jutottak el jelenlegi pozíciójukhoz. Ez 
utóbbi jellemző számomra kiemelt fontossággal bírt, mert tapasztalatom szerint 
Magyarországon a vezetővé válás szokása, rendszere, kultúrája nagyon 
sokszínű képet mutat. Egyszerre van jelen hazánkban a régről ismert és 
megmaradt rendszer, amelyben a kapcsolati tőke a legmeghatározóbb, s ennek 
is az a formája, amelyben a szakképzettség, egy adott feladatkör betöltéséhez 
szükséges kompetencia, tudás és tapasztalat másodlagossá válik, mert az 
ismeretség, a „valakinek a valakije” rendszerben egyéb előnyöket jelent egy-
egy hely megszerzése, vagy megadása. E rendszert egészíti ki az a mód, amely 
leginkább a profit orientált szervezetek sajátja, ahol a szervezet, vagy az adott 
terület iránti lojalitás elenyésző, ahol a fejvadászok egy-egy pozícióra 
forintosított motivációkkal szerzik meg a „legalkalmasabb” személyeket.  
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Ezzel ellentétben, leginkább Amerikában jellemző az ún. „McDonald’s rend-
szer”, ahol minden egyes vezetőről biztosan tudható nemcsak a rendszeren be-
felé, a munkatársak számára, hanem kifelé, akár az ügyfelek számára is, hogy 
az adott pozíciót betöltő kolléga végigjárta a ranglétra minden egyes fokát. 
Tudható, hogy alulról kezdte, s tapasztalata, kitartása, szorgalma, pontossága, 
elkötelezettsége, feladat tudata segítette őt abban, hogy egyre feljebb jutva 
emelkedjen vezetői pozícióba. 

Számomra ebben a rendszerben fontos és kiemelendő az átláthatóság, a 
transzparencia, amely a szervezet egészét jellemzi. 

Mindezen saját preferenciák okán olyan interjúalanyokat kerestem, akik 
tágabban értelmezve az adott szakterületen, szűkebben vizsgálva, akár az adott 
munkahelyen kezdték el szakmai életútjukat, s jutottak mára vezetői posztra.  

Mivel interjúalanyaim mindegyikét személyesen és közelről ismerem, kutatási 
módszernek egy speciális, összetett interjú technikát választottam. 
Feltételeztem, hogy a korábbi személyes munkakapcsolat, amely velük 
összekötött vagy összeköt, megadja azt a kapcsolati stabilitást, biztonságot és 
intimitást, amely a témáról, a téma összetettségéből fakadóan szükséges a nyílt 
beszélgetéshez és fontos alap a dolgozathoz elengedhetetlen mélységhez.  

Azokat a témákat – saját szakmai életút, szervezeti stressz faktorok és az ezekre 
adott személyes és szervezeti kezelési technikák, vezetői hozzáállása a 
munkatársakat ért megterhelésre –, amelyeket az interjúban körbe kívántam 
járni, saját logika szerint raktam sorba, s ezekhez a pontokhoz rendeltem hozzá 
kérdéseket, amelyek az interjú vezérfonalát jelentették.  

Az interjúk elemzési szempontjai 

Az interjúk elemzéséhez az egyik szempont, a stressz megélésének negatív 
következményeit, s azok súlyosságát meghatározó tényezők összefoglalása, 
mint a bejósolhatóság, befolyásolhatóság és a próbatétel erőssége. E szempont 
érdekessége számomra, hogy mindhárom tényező olyan mértékű szubjektív 
kategóriának minősül, amely lehetetlenné tesz bármilyen mérhetőséget vagy 
akár összehasonlítást. Ugyanakkor érdekes lehet abból a szempontból, hogy 
van-e, felismerhető-e bármilyen összefüggés az interjúalanyok életkora, 
tapasztalata, végzettsége, önismereti szintje és e kategóriák szubjektív megélése 
között. Ugyanakkor – nem feltétlenül kutatási alapként – a legfontosabbnak a 
szubjektív megélést tartom, hiszen érzelmi szinten egy helyzet súlyosságát nem 
egy objektív, külső mérce, hanem a helyzet által az egyénben keltett belső 
élmények határozzák meg.  

A második elemzési szempontot a stresszre adott megküzdési módok 
vizsgálatára építem, mint a probléma orientált-, érzelmi központú-, valamint a 
segítségkérés orientált megküzdési módok. Amikor ezekről az orientációkról 
gondolkodom, az jut eszembe, hogy van-e bármilyen szinten jó és jobb 
megküzdési mód, vagy mi az, ami meghatározza, hogy egy adott helyzetben 
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egy adott megküzdési mód használata adekvátnak minősül-e vagy sem. A leg-
fontosabb mégis az a kérdés számomra, hogy ezeket a megküzdési módokat a 
szocializációs folyamatunk eredményeképpen sajátítjuk-e el és válunk problé-
ma-, vagy érzelmi központú, esetleg segítségkérés orientált megküzdővé? Vagy 
az önismereti jártasság, az egyre erősödő tudatosság és tudatosítás lehet segítsé-
günkre abban, hogy egy adott helyzethez a legmegfelelőbb kombinációkat vá-
lasszuk? Véleményem szerint nem egyik vagy másik kategóriába tartozóak 
vagyunk, hanem preferenciáink vannak, amelyek domináns megküzdési mód-
ként jellemeznek minket, s emellett a helyzetek értelmezése, dekódolása az, 
amelyhez megküzdési módot választunk. Mindezek sikere – a belsőleg érzett 
haszon vagy környezeti visszajelzés – határozza meg, hogy egy adott módot 
milyen gyakran használunk. Kíváncsi voltam, hogy beszélgetőpartnereim el-
mondásából mennyire derül (het) ki, hogy milyen orientáció mentén élik szak-
mai életüket. Bár az általam levont következtetések is „csak” szubjektív követ-
keztetések lehetnek. 

Elemzésem harmadik sarokkövét az egészséges szervezeti jellemzők adják. Eb-
ben az elemzési pontban megpróbálom az interjúalanyaim által bemutatott szer-
vezeti világukat e szempontsor mentén elemezni, megkeresni azokat a pontokat, 
amelyek mentén a bemutatott szervezetek egészségesnek minősíthetőek, s azo-
kat is, amelyekben hiányok figyelhetőek meg. 

Az interjúk témájából, a feltett kérdések mélységéből következően az interjúk 
felvételekor minden alanyt megkérdeztem, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy 
nevüket, szervezetük nevét és egyéb konkrét adatokat, információkat megemlít-
sek. Mivel összesen 1 fő jelezte, hogy „őt nem zavarja”, ha használom a nevét, 
úgy döntöttem, hogy mindegyikük nevét megváltoztatom, s az általuk képviselt 
szervezet nevét sem használom, csak a területet azonosítom be. Később, az 
elemzési szempontoknál kétféle módszert használok, egyrészt az interjúkból 
általam készített kivonatokból idézek, illetve több esetben, számomra fontos 
mondatokat illesztek a szövegbe. 

Az interjúkra 6 főt kértem fel, közülük 3an a for-profit területről érkeztek, 3-an 
pedig a non-profit szférát képviselték. 

A for-profit szféra megkérdezettjei:  

- 50 körüli nő, aki közgazdászként egy közlekedéssel foglalkozó nagy-
vállalatnál, mint területi igazgató dolgozik (Enikő),  

- 34 éves nő, aki újságíró végzettséggel egy lapkiadó vállalat művészeti 
vezetője (Anna), 

- 62 éves férfi, igazgatóként dolgozott – ma már nyugdíjas – egy 2500 főt 
foglalkoztató cégnél (Ferenc). 

A non-profit szféra interjúalanyai: 

- 40 éves férfi, aki felsőfokú végzettség nélkül dolgozik a hajléktalan el-
látásban, vezető pozícióban (Ede), 
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- 38 éves férfi, aki addiktológiai konzultáns végzettséggel egy alapít-
ványnál tevékenykedik, ami szenvedélybeteg ellátással foglalkozik 
(Sándor), 

- 28 éves nő, aki szociális munkás diplomával egy értelmi sérültekkel 
foglalkozó szervezetet irányít (Nikolett). 

 

Befolyásolhatóság, bejósolhatóság, próbatétel erőssége 

A stresszel való megküzdés egyik meghatározó tényezője, hogy a stresszorként 
értelmezett jelenség káros következményeinek csökkentésére vagy megszűnte-
tésére van-e és lehet-e az egyénnek befolyása, a másik meghatározó tényező, 
hogy az érintettnek lehetősége van-e bejósolni, hogy az adott terhelés várhatóan 
meddig fog tartani. Harmadrészt pedig az segíti a stresszel való megküzdést, 
hogy a stresszhelyzetben megélt próbatételt az egyén milyen intenzitásúnak 
érzi, vagyis, hogy van-e tapasztalata az adott helyzetre vonatkozóan, ismerős-e 
a helyzet, vagy tanult-e olyan megküzdési technikát, amely az adott helyzetben 
segítségére lehet. Ha az egyén befolyással bír, bejósolhatja a helyzetet, vagy a 
megterhelés szintje számára még elviselhető, akkor a stressz megélésének in-
tenzitása alacsonyabb lesz, ezáltal a testet és lelket ért negatív következmények 
is csökkennek. (Török, 2009.) 
 
Az interjúk során a beszélgetések több ponton is érintettek olyan kérdést, amely 
a stressz megélésére kérdezett rá egy speciális időhorizonton keresztül. Az első 
kérdéscsoportban az alany múltjában – mint kezdő munkatárs – megélt stressz 
helyzetekre kérdeztem rá, később pedig minderre a jelenben betöltött vezetői 
szerepében. 
E speciális keresztmetszet az idő szempontjából két dologra engedhet következ-
tetni. Az egyik ilyen szempont, hogy az érintett saját maga által – mint munka-
társ – megélt nehézségei, mennyiben és hogyan befolyásolják a jelenkori veze-
tőt, ha a munkatársait érintő stressz helyzetekre gondol. A másik szempont tel-
jes mértékben külső, ami említésre méltó, fontos momentum, ugyanakkor inter-
júalanyaim, vagy az általuk vezetett terület, illetve szervezeti szempontból nem 
enged messzemenő következtetések levonására, ez pedig a változó külső világ. 

Több interjúalanyom szájából is konkrét utalást hallottam arra vonatkozóan, 
hogy a múltban – leginkább a rendszerváltozás előtti időkben – a stressz fogal-
ma teljesen mást, a maitól nagyon eltérő helyzeteket jelentett, és a helyzetek 
kezelésére, megoldására kínált eszközök tekintetében is óriási különbségek 
figyelhetőek meg. 

A rendszerváltozás óriási hatással volt a szervezeti struktúrákra, a munka vilá-
gára, a munkához való viszonyra, a munkáltatói rendszerre és a munkavállalói 
hozzáállásra is. Ezek a nehézségek újfajta dinamikák megjelenéséhez vezettek, 
amelyben az emberek addig számukra nem ismert jelenségekkel találták szembe 
magukat. Az akkor munkában lévő szakembereknek gyorsan kellett alkalmaz-
kodniuk egy addig ismeretlen elvárás rendszerhez, ami önmagában is kimeríti 
jelen szempontom mindhárom tényezőjét.  
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A jelenben mindez újabb nehézségeket jelent a már több mint 2 éve húzódó 
válság okán. A válság országunkat nagymértékben érinti, sújtja, aminek a gaz-
dasági mellett komoly morális következményei is vannak. 

A múlt felidézése, a fiatal, kezdő kollégaként való helytállás nehézségei két 
beszélgetőtársamnak jelentett valódi időutazást, hisz interjúalanyaim korát te-
kintve ketten voltak azok, akik már gyakorló szakemberként, vagy akár vezető-
ként is tevékenykedtek a rendszerváltás előtti időkben. 

Enikő megemlítette az interjúban, hogy kezdőként nehéz volt megtartania az 
egyensúlyt a család és a szakmai munkája között, hisz két gyermeket nevelt fel, 
s mindkét gyermeke születésekor, s a gyes-gyed lejártakor ugyanarra a munka-
helyre tért vissza. Ezért a legnagyobb kihívást az jelentette számára, hogy a 
feladatait jól, korrektül, magas szakmai színvonalon lássa el a gyermeknevelés-
sel járó nehézségek mellett is. Szerencsére akkori közvetlen vezetői – többek 
között a főnöknője, aki gyermektelen asszonyként él – segítettek neki kezelni és 
megoldani a helyzetet. Emellett utalt arra is, hogy egyéb stressz forrásról nem 
tud beszámolni, mert visszanézve az akkori időket, igen nyugodtnak, kiegyen-
súlyozottnak élte meg a szakmai mindennapokat, amiben nem jelent meg akko-
ra stressz, mint manapság. 

Ez az élmény vezetői gondolkodásmódjára is kihat, s a fiatal kollégákra utalva 
többször megjegyezte, hogy „sokkal nehezebb nekik, mint nekünk volt. Telje-
sen más a világ, sokkal nagyobb a létbizonytalanság, s többet, akár erőn felül, 
hosszútávon kell teljesíteni a fennmaradásért.” 

A jelen helyzetre vonatkozóan Enikő megemlíti, hogy jelen napjait, akár mint 
szervezeti alkalmazott, akár, mint vezető a leginkább az terheli, hogy folyama-
tosan változó elvárásokkal találja szemben magát és sokszor érzi azt, hogy 
munkája értelmetlen, hisz úgysem fogadják el valamilyen indíték miatt. Ezen a 
ponton tetten érhető a stressz befolyásolhatatlanságának, bejósolhatatlanságá-
nak nehezítő hatása. 

A múlt és jelen összehasonlítása mellett, az idő fókuszt elengedve több interjú-
alanyom is utalt – leginkább közvetve – a befolyásolhatóság, bejósolhatóság és 
próbatétel erőssége címszavakra, mint nehezítő, stressz fokozó tényezőkre, mint 
személyes jellemzőkből, szemléletmódból, viszonyulásból fakadó nehézségre. 

Nagyon meghatározó, s egyben szomorú volt az egyik non-profit szférából ér-
kező interjúalanyom válasza, amikor arról kérdeztem, hogy a munkahelyi 
stressz jelenségéhez hogyan viszonyult az akkori vezetőség, amikor ő kezdő 
munkatársként kezdett el dolgozni. Sándor felsorolásszerű válaszát konkrétan 
idézem. „Autoritással, erősebb nyomásgyakorlással, dominanciával, kioktatás-
sal, merevebb struktúrákkal, bizonytalanságban tartással. Tulajdonképpen nem 
kezelte ezeket a nehézségeket.” 

A befolyásolhatóság és bejósolhatóság, mint alapvetően stressz növelő tényezők 
nagyon kiütköznek ebben a válaszban. Ez már önmagában is ellentmond annak, 
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hogy a szervezetekben megjelenő demokratikus légkör önmagában is protektív 
tényezőnek tekinthető. 

Ennek a szempontnak a másik oldalát, s egyben egyik prekoncepciómat is, Fe-
renc válasza erősítette meg, illetve támasztotta alá, amelyben egy korábbi veze-
tőjére utalt, valamint ennek kapcsán a vezetésről vallott elméletéről. Első főnö-
ke örök példaképe maradt egész vezetői pályafutása során. Mindig kollegiálisan 
gondolkodott, mindenkinek lehetőséget adva arra, hogy kifejthesse a vélemé-
nyét, ami kedvezett a konstruktív vitáknak és a fejlődésnek. Azt tartja fontos-
nak, hogy olyan vezetők irányítsák az embereket, akik hitelesek mind szakmai 
mind emberi szempontból. 

Egyik feltételezésem, amelyre választ kerestem az volt, hogy a szervezeti szin-
ten kínált technikák biztosításánál a legfőbb szempont a vezető személyes hoz-
záállása, szemléletmódja. 

A konkrét technikákra a későbbiekben még részletesebben visszatérek a kapott 
válaszok alapján, de az már ezen a ponton fontos megállapításnak tűnik, hogy a 
vezető személyisége, gondolkodásmódja, hozzáállása alapvetően befolyásoló 
hatással van közvetetten és közvetlenül is az irányítása alatt dolgozók hogylété-
re. S a leginkább, már önmagában is protektív hatású tényező, ha ez a szemlé-
letmód tudatos. 

Érdekes volt számomra, hogy azok a beszélgetőpartnereim említettek – terület-
től függetlenül – mentorokat, akik segítették, támogatták, egyengették az útju-
kat, akikkel kapcsolatban a beszélgetés ideje alatt végig azt éreztem, hogy hiva-
tásként tekintenek a munkájukra, elkötelezetten, teljes személyiségükkel élik 
meg szakmai hétköznapjaikat. 

Ennek a gondolatnak egy érdekes aspektusa, hogy a stressz önmagában, mint 
teljesítményre sarkalló, kihívásokat generáló helyzet is megjelenhet, s ez által a 
helyzetre vonatkozó befolyásolhatóság, bejósolhatóság egyéni motiváló ténye-
zőként is megjelenik. 

Erre utalt Nikolett válasza, aki hajléktalan ellátásban kezdett el fiatal, kezdő 
szociális munkásként dolgozni, s ott lett vezető, mielőtt jelenlegi területén elhe-
lyezkedett, majd két évig dolgozott, s a kezdeti nehézségekkel való megküzdés 
után, önmagával elégedetten lépett tovább. 

Akkori munkahelyén „mostoha körülmények” fogadták, üres iroda, az elődei 
„kifosztottak mindent”, rossz légkör, és két ember munkáját kellett elvégeznie. 
Eredménye nem sok volt, és már itt megkérdőjeleződött benne, hogy vajon ér-
demes-e csinálni ezt a munkát, lesz-e elég ereje a sikertelenséget hordozni. 

Az általa itt megfogalmazottak több szempontból érdekesek, hisz mondataiban 
felismerhető több olyan utalás, ami az egészséges – jelen esetben egészségtelen 
– munkahely jellemzői közé tartozik, s amelyre később még visszatérek. 

A bejósolhatóság szempontjából érdekes Anna véleménye, aki munkáját tekint-
ve ciklikus ritmusban dolgozik. Amikor a kiadónál lapleadás van, akkor sokkal 
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intenzívebb, akár mennyiségileg is hosszabb munkanapok várnak rájuk, ugya-
nakkor a köztes időszakokban lazább munkaritmussal dolgoznak. Vagyis szak-
mai életében előre bejósolható a terhelés ideje, hossza, intenzitása, ami csök-
kenti a megélt stresszt. Ezt segíti az is, hogy a köztes időszakokban kötetlen, 
akár rövidebb munkaidővel kompenzálják a terheltebb időszakokat. 

 
A befolyásolhatóság, bejósolhatóság, próbatétel erőssége szempontjai kapcsán 
összefoglalóan elmondható, hogy mindhárom tényezőnek több oldala van. Egy-
részt az idő, mint strukturáló tényező befolyásolja e tényezők szubjektív meg-
élését. A másik az említett szempontok külső és belső mivolta, ami alatt külső 
esetben a külvilág által keltett, okozott hatások s ezek következményeire adott 
reakciók jelennek meg, másrészt egy személy – akár a munkatárs, kollégák, 
akár a vezető – személyéből fakadó belső, hozzáállásból eredő működésmódja. 
Ezek együttesen hatnak a munkavállalók által megélt stresszhelyzetek szubjek-
tív megélésére. 
 

Probléma-, érzelmi- és segítségkérés fókuszú orientáció 

Számomra ez a szempont nagyon izgalmas, érdekes és elgondolkodtató. Ahogy 
arra már korábban utaltam, véleményem szerint ez a szempont teljes mértékben 
szubjektivitásra épül, ezért nem lehet egyik megküzdési módot sem minősíteni, 
értékelni. Úgy látom, hogy ha erre mégis kísérletet teszek, akkor azt nem csak 
az egyén felől, hanem – a rendszerszemléletet szem előtt tartva – mindig több 
dimenzió együttes figyelembevételével lehet megtenni, amely dimenziók az 
egyén – élettörténetével, személyiségével, önismereti szintjével –, az adott szi-
tuáció és más személyekre tett hatása és következményei. 

A vezetők válaszai nem mérhetőek, de tudatos vagy nem tudatos döntéseik, 
működésmódjuk, vezetői stílusuk következményeket eredményeznek, amelyek 
lehetnek pozitívan és negatívan megélt következmények akár önmaguk, vagy az 
általuk vezetett munkatársak szempontjából.  

Az interjúk azon válaszaiban figyelhető meg egy adott helyzettel való megküz-
dési orientáció, amelyek az interjúalanyok által használt stressz kezelő techni-
kákra vonatkoznak.  

Először a Sándorral készült interjúból idézek, mivel az ő válasza több gondola-
tomat is alátámasztja. Sándor életútjának fontos pillére, hogy sajátélményű segí-
tő, talpra állt szenvedélybeteg. Válaszában felismerhető a fejlődési potenciál, az 
általa használt technikák terén: „terápia, képzés, önismereti csoport, szuperví-
zió, baráti beszélgetések, korábban, szeszek, szerek, szenvedélyek, és a ze-
ne…”. Korábbi életszakaszában a problémákkal, stresszhelyzetekkel való meg-
birkózás önpusztító életmódot jelentett, ami egyik – általam a jelen szempont-
ban felsorolt – megküzdési mód közé sem tartozik. Később, józan életmódja, a 
szenvedélybetegségből való kiút keresése nagyfokú önreflexió mentén történhe-
tett csak meg, amelyben egy ponton felismerte a helyzetben, hogy a segítségké-
résre fókuszáló megküzdési mód lehet a leghatékonyabb. Válaszában több 
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olyan technikát is ismertet, amely csak a másoktól való segítségkérés, önma-
gunkhoz és az általunk megélt helyzetekhez való alázatos hozzáállás mentén 
kezelhető. Későbbi válaszaiban ugyanakkor felsorol olyan technikákat is, ame-
lyek a probléma megoldásra, valamint az érzelmi fókuszra engednek következ-
tetni: „a világ felfedezése, elemzése, helyzetek kezelése, autogén tréning, rela-
xáció, kiegyensúlyozott privát élet hangsúlyozása”. 

Enikő válaszaiban is tetten érhető a tudatosság, mint véleményem szerint az 
egyik legfontosabb tényező, a sikeres megküzdéshez. Tudatossága az életmód-
jában jelent meg, amelyben igyekezett úgy megosztani energiáit, hogy életét 
mindvégig teljesnek érezze – emberi-, családi kapcsolatok –, valamint saját 
magára – testi-lelki jól létére is – elegendő időt szánt. Később, amikor a szerve-
zeti kultúrában megjelentek a professzionális technikák – tréningek, képzések, 
coaching – ezeken is szívesen vett részt, felismerte azok hasznát, sőt az újonnan 
bevezetett egyéni coaching folyamatot is önként igényelte. 

Nikolett válasza is mély önreflexiót mutatott, amikor arról beszélt, hogy mun-
kahelyén kezdetben olyan problémákkal találta szemben magát, amelyekhez 
úgy érezte, nincs kellő kompetenciája és ez erősítette a kudarc érzését. Ebben 
felismerhető mind a probléma orientált megküzdés, mind az érzelmi fókuszú, 
hiszen energiákat fektetett abba, hogy az előtte álló helyzetben azonosítsa, fel-
ismerje a problémákat, s ahhoz keressen megoldási módot, még akkor is, ha 
végül ez nem vezetett eredményre. Az eredménytelenség szülte a kudarcérzést, 
amelynek megszüntetésére szintén próbálkozásokat tett, kezdetben még a mun-
kahely elhagyására is gondolt. A helyzet nem oldódott meg, hanem – a stressz 
megélése szempontjából szintén nagyon érdekesen – idővel csökkent a számára 
frusztráló helyzet szubjektív erőssége, illetve önmaga is fejlődött, amelynek 
eredményeképpen másként látta a helyzetet. Az ő hozzáállásában azonban a 
harmadik megküzdési mód is felismerhető, mert az interjú egy későbbi pontján 
említi, hogy nagy segítséget jelentene számára és nem érezné magát egyedül 
egy adott helyzetben, ha a döntéshozó vezetőik biztosítanának számára szuper-
víziót. 

Ennél a pontnál még egy interjúalanyom válaszát kiemelném. Ede a saját maga 
által használt stressz kezelő technikák kapcsán nevetve, viccesen azt mondta, 
hogy különböző legális és illegális szerekkel csökkentette a benne lévő feszült-
séget. Válasza számomra nagyon fontos üzenetet közvetített. Egyrészt annak 
fontosságát – amelyre hipotézisem konkrétan nem –, de közvetetten utalt, hogy 
szerepe, védő hatása lehet a speciális végzettségnek egy adott területen való 
működéshez. Számomra nagyon érdekes, hogy a for-profit szférában elképzel-
hetetlen, hogy egy adott munkakörhöz szükséges, vagy akár előírt végzettség 
nélkül tevékenykedjen valaki, de ez a non-profit szférában többször előfordul-
hat. Alapvetés számomra az, hogy segítőként nem a diplomáink azok, amelyek 
– esetleg jól – segítenek a másiknak, hanem a személyiségünk, tehát Ede alkal-
mazása számomra elfogadható. Ugyanakkor azt érzem, vallom, hogy a szemé-
lyiség önmagában nem elegendő. A folyamatos képzés, fejlődés, tanulás bizto-
sítása önmagunk, vagy munkatársaink számára az, amely garanciát jelenthet a 
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hosszútávon egészséges működéshez. Ebből az aspektusból Ede alkalmazása 
számomra elfogadható, de az nem, hogy speciális önismereti és szakmai tudás 
megszerzésére nem érez önmaga motivációt, s ezt a munkahely sem erősíti. 
Ennek hiánya bizonyítottan kiégéshez vezethet. 

 

Korábban azt fogalmaztam meg, hogy a non-profit szféra szakemberei mélyebb 
önreflexió mentén, nagyobb tudatossággal élik meg a szakmai helyzeteket, s 
ennek fényében – amennyiben lehetőségük van rá – választanak támogató tech-
nikát. 

Ha az interjúkat számszerűsítve elemzem, akkor megállapítható, hogy a non-
profit szféra képviselői közül többen fogalmaztak meg olyan gondolatot, 
amelyben a tudatosság, önreflexió „alapként” jelenik meg. E mentén tehát meg-
erősítést nyer a feltételezésem. 

Ám mivel vizsgálatom kvalitatív kutatási módszer és elemzés mentén végez-
tem, nem bocsátkoznék a kisszámú interjú alapján levont következtetésekbe. E 
ponton inkább azt fogalmazom meg, hogy a legmeghatározóbbnak a személyi-
séget, az érett személyiséget gondolom, ami kellő alázattal viszonyul saját se-
bezhetőségéhez, teherviseléséhez. A non-profit szféra képviselői, főleg a segítő 
szféra szakemberei nagyobb eséllyel jutnak el erre a szintre, mivel ezt képződé-
sük folyamata is segíti, erősíti. Ezt a gondolatot támasztja alá Ede példája is. 

Ennél a szempontnál két fogalomköré fűzöm összefoglalásomat, az egyik a 
tudatosság, a másik pedig az önismeret. Mindezek hiánya nagyban felerősíti a 
mindennapi munkavégzés során megélt stresszhelyzetek megbetegítő oldalát.  

A leghatékonyabb stressz kezelési módnak azt látom, ha az egyén egyszerre 
mindhárom orientáció mentén gondolkodik, s tudatos mérlegelés eredménye-
képpen használja ezek kombinációját. 

 

Egészséges szervezeti minták megjelenése  

Egy szervezet működése többféleképpen monitorozható. Schmidt, E.R. 1995. 
munkájában 9 pontban gyűjtötte össze azokat a kritériumokat, amelyek megléte 
esetén egy szervezet működése lelkileg egészségesnek mondható. 

A kritériumok az alábbiak: 

• Céljai világosak és megvalósíthatóak, és ezekkel a tagok azonosulhat-
nak. 

• A hatalom elosztása olyan, hogy mindenki felelősségének megfelelően 
vesz részt a döntésben és a problémamegoldásban. 

• A munkatársak teljesítőképességének igénybevételénél az egyén és az 
intézmény érdekeit is mérlegelik. 

• Az intézményen belüli (fölülről lefelé és alulról felfelé), valamint a 
környezettel folytatott kommunikáció effektív. az alrendszerek kom-
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munikációjának célja nem a szembenállás, az egyéni érdekek elsődleges 
képviselete. 

• Az intézményben olyan légkör van, melyben helyet kap az öröm és az 
elismerés. 

• Jelen van a változás, az újítás, a fejlesztés szándéka. 
• Az intézmény autonóm, azaz nem kényszernek engedelmeskedik, ha-

nem saját célja és motivációja szerint cselekszik. 
• Az intézmény alkalmazkodóképes, azaz tárgyszerűen reagál a környe-

zet változásaira. 
• Minden rendszerben természetes a feszültség. Képes azonban arra. 

hogy a problémákról kommunikáljon, a konfliktusokat kihordja és ta-
nuljon belőlük. Ha ezek hosszabb távon nem megoldhatóak, megtörté-
nik a kapcsolat megfelelő megszakítása és a tapasztalatok reflektálása. 

Az alábbiakban az egészséges szervezetre vonatkozó – dőlt betűvel szedett – 
kritériumokat veszem sorra, s azokat az interjúalanyok válaszai alapján bontom 
ki. 

 
Az első kritérium a szervezeti célok, és az azokkal való azonosulás képessége. A 
reális, teljesíthető célmeghatározás önmagában nem egy eldöntendő kategória, 
hanem véleményem szerint ez az egyéni és szervezeti értékorientáció mentén 
meghatározható. Vagyis az, hogy egy munkatárs tud-e azonosulni a szervezeti 
célokkal, erősen az értékorientációja által meghatározott. Ily módon másodla-
gos, hogy a szervezeti célként meghatározott cél a profit termelése, lapkiadás, 
vagy drogbetegek támogatása, kérdés, hogy az ott dolgozók egyéni szakmai 
célja és a szervezeti célok mennyire találkoznak. 

Ebből a szempontból interjúalanyaim homogén csoportot alkotnak, hiszen min-
dannyian elégedettek azzal a szervezettel, vagy területtel ahol tevékenykednek.  

Mindkét szféra esetében elmondható, hogy a személyiség az, amely meghatáro-
zó a szervezeti célokkal való azonosulás képességében, hiszen mindkét szféra 
képviselői között találtam erre példát az interjúkban. Legkiemelkedőbb Sándor 
története, aki több évi egészségügyi és szociális szférában eltöltött év után saját 
alapítvány létrehozása mellett döntött és Ferenc szakmai életútja, aki egy válla-
latnál kezdett el dolgozni, majd később saját vállalkozást hozott létre, s működ-
tet sikeresen évek óta. 

Az egészséges szervezet szempontjából mindegyik interjúalanyom elégedettnek 
mondható, az általuk megfogalmazott kritikák nem a célok és az azokkal való 
azonosulásban rejlenek. 

A következő ismérv a hatalom kérdésköre. A hatalom kérdése nagyon összetett, 
a szervezeti működést alapvetően meghatározó kulcskérdés. Minden szervezet – 
a demokratikus légkör jelenléte ellenére – hierarchikus rendezettségben műkö-
dik, ami azt jelenti, hogy a hatalom a hierarchia csúcsán lévőknél a legnagyobb.  
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Mai világunkban a hatalom pozitív töltetű „birtok”, a fontosság, a hasznosság, 
az elismertség fokmérője. Bár ez gyakran tévutakra vezet, mivel a hatalom bir-
toklása komoly következményekkel jár, mint a felelősség, felelősségre vonás, a 
döntések szintje és azok másokra gyakorolt következményeinek a felvállalása. 
Ezen a ponton fontosnak tartom beilleszteni az egészséges személy jellemzésé-
nek gondolatát, hiszen önmagunkról alkotott reális kép, a reális önismeret az, 
amely meghatározza, hogy milyen mértékű hatalmat szeretnénk gyakorolni, 
illetve birtokolni. Ugyanakkor a fejlett önismeret biztosítja az egyén számára 
azt a fajta tudást is, hogy minden feladatvállalás megában hordoz valamiféle 
hatalmat, s az ezzel való megküzdés egyéni feladat. 

Interjúalanyaim mindegyike maga is vezető, különbség közöttük, hogy van, aki 
egyszemélyű vezetője az általa képviselt szervezetnek, mint pl. Sándor és Fe-
renc, akik a maguk által létrehozott szervezetekben vezetők, és vannak, akik 
egy nagyobb struktúra bizonyos területeinek vezetői. Ilyen Enikő, aki 
controlling igazgatóként dolgozik és Anna, aki egy lapkiadó vállalatnál művé-
szeti vezető. Mindannyian tisztában vannak vezetői hatalmukkal, azokkal a 
felelősségekkel, amik ezzel járnak, amely nemcsak a feladataikban, hanem a 
munkatársaik irányában, mint kötelességek is megnyilvánulnak. 

Minden interjúalanyom megfogalmazott olyan gondolatokat, amelyek a munka-
társak iránti felelősségről szólnak.  

Sándor válaszából az derül ki, hogy a mély önismeret, amely jellemzi őt, nagy 
segítséget jelent a munkatársaira való odafigyelésben is. Amikor azt kérdeztem, 
hogy honnan és hogyan veszi észre a munkatársaira nehezedő nyomást az aláb-
biakat említette: „metakommunikációjukból, adott reakciókból, interakciókból, 
a kommunikáció milyenségéből, minőségéből, személyközi kapcsolatokból, 
kölcsönhatásokból, elégedettségükből, kérdésekre adott válaszokból, vállalt 
feladatokból, és azok teljesítéséből, megoldásából, azokhoz való hozzáállásból, 
visszajelzésekből, személyes élményeikből, motivációjukból, attitűdjükből, 
vállalkozási kedvükből, napi közérzetükből”. Válaszából a nagyfokú érzékeny-
ség, odafigyelés és felelősségvállalás sugárzik. 

Ezt a tudatosságot több interjúalanynál tapasztaltam, Ferenc, Anna és Enikő is 
hasonlóakat fogalmazott meg. A vezető hatalommal való éretlen működésnek 
értelmeztem Ede válaszát, aki a munkatársi konfliktusok esetében – saját szavai 
szerint – hangjának erejét használja. 

A hatalom kritériumának másik aspektusa az, hogy a munkatársak mindegyike 
rendelkezzen hatalommal, legyen döntési kompetenciája, s ebben egyéni képes-
ségei határozzák meg a szintet. Ehhez ugyanígy az szükséges, hogy a vezető 
ismerje munkatársait, velük folyamatos kommunikációban legyen, s közösen 
jelöljék ki a kompetenciahatárokat.  
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A harmadik kritérium a szervezetben megjelenő érdekviszonyokról szól. Vagyis 
egy szervezet sikeres működését meghatározza az, hogy a szervezeti és az 
egyéni érdekek mennyire tudnak harmonikusan illeszkedni egymáshoz. 

Interjúim két ponton találkoznak ezzel a kritériummal, egyrészt az általam 
megkérdezettek vezetővé válása az, amelyben megjelenik az egyéni érdek, más-
részt szintén vezetőként az alkalmazottaiknak kínált fejlődési, továbblépési 
lehetőségek. Ezen a ponton már a hipotézisem is megjelenik az elemzésben, 
hiszen a munkatársak számára kínált protektív tényezők önmagukban is fejlesz-
tő hatásúak, ezért képzésként is értelmezhetőek. Másik pont, ahol az elemzés a 
hipotézisekhez kapcsolódik, a szervezeti tudatosság, az érdekek mentén. 

Hipotézisemben megfogalmaztam, hogy a for-profit szféra nagyobb tudatosság-
gal kínál strukturált képzési rendet a munkatársaknak. Itt az érdek definiálása 
meghatározó. 

Az első ponthoz visszatérve elmondható, hogy a vezetővé válására egyik inter-
júalanyom sem úgy tekint, mint egy korábban már jól meghatározható célra, 
érdekre, hanem a célok megvalósításának egyik eszközére. Nagyon frappáns 
megfogalmazást erre Enikő adott, vezetői megbízását nem kinevezésként élt 
meg, hanem úgy, hogy „ő maradt a helyén, szinte ugyanazt csinálta, csak köré 
került egy igazgatóság”. 

A második pont az érdek értelmezése, amely számomra azt jelenti, hogy egy 
szervezet az érdekei megvalósulását rövidtávon vagy hosszú távon akarja elérni. 
Számomra a hosszú távú megvalósulás egyik legfontosabb tényezője, hogy egy 
szervezet felismeri-e azt, hogy érdekei megvalósulásának egyik legfontosabb 
bázisa a munkatársak hogyléte, és hogy a munkatársaiba való idő, energia és 
pénz befektetése hosszú távon ugyan, de biztosan megtérül, amely visszahat a 
szervezeti érdekekre is. Ennek megvalósítása nemcsak a tudatosságon múlik, 
hiszen a felismerés, a fontosság, a szükségszerűség belátása személyes szinten 
realizálódik, viszont az ehhez rendelt eszközök biztosítása külső akadályokba is 
ütközhet.   

E mentén sajnos alátámasztást nyer a hipotézisem, hogy a for-profit szféra tuda-
tosabb módon kínált képzési rendet a munkatársainak, hisz sokszor az éves 
szervezeti költségvetésben külön költségcímen szerepelnek ezek a kiadások. A 
non-profit szektorban a szervezetek fenntartása mindennapi nehézségekbe ütkö-
zik, a protektív tényezők biztosítása bizonytalan, leginkább pályázatfüggő. 

A negyedik és ötödik kritérium – kommunikáció, elismerés – szervesen kapcso-
lódik az érdek kritériumához, hisz mindez az érdek manifeszt megjelenése. 
Emellett a kommunikáció szintjén meghatározó az is, hogy a munkatársak kö-
zötti, és a hierarchia különböző szintjeit összekapcsoló kommunikáció mennyi-
re zavartalan. A megfelelő kommunikáció mellett komoly egészségvédő ténye-
ző az elismerés jelenléte a szervezetben.  

A pozitív elismerés, a kellemes munkahelyi légkör az elégedettség egyik leg-
fontosabb összetevője. Az interjúk alapján azt a következtetést vontam le, hogy 
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a vezetők működését nagymértékben meghatározza az a tapasztalat, amit ko-
rábban munkatársként szereztek. Ha ez a tapasztalat pozitív, akkor ez mintaként 
beépül, s ezt próbálják a működésükben követni, ha pedig negatív, akkor ennek 
az élménynek káros tapasztalata az, amelyik jelentős befolyással bír. 

A szervezeten belüli kommunikáció fontosságát mindegyik vezető kiemelte, 
mint az egyik olyan vezérelvet, amely segíti a szervezeten belüli konfliktusok 
azonnali s sok esetben legkézenfekvőbb megoldását. Több interjúalanyom utalt 
a rendszeres team-megbeszélések megtartására, s emellett több olyan technika 
is megjelent, amely a kommunikáció révén a társas kapcsolatokat erősíti, mint a 
közös kirándulások, a közös rekreációs alkalmak, ünneplések szervezése. 

A negatív példa is alátámasztást jelent, Enikő megfogalmazta azt is, hogy a 
megbeszéléseket nagyon fontosnak tartja, ezeket a saját munkatársaival, heti 
rendszerességgel meg is szervezik, de más területi igazgatókkal, vagy magával 
a szervezet igazgatójával történő megbeszélések elmaradnak, s „ennek hiánya 
sokszor elkerülhető feszültségeket szül a területek között, akik csak szoros 
együttműködésben tudnának jól működni”. 

 

A változás és a konfliktusokhoz való viszony kritériuma az, amelyikben a legin-
kább megjelenik a tanuláshoz, fejlődéshez, változáshoz való viszony, amely a 
külső szakemberek által megtartott technikák igénybevételében is megnyilvá-
nul. E két kritérium együttes elemzése ugyanakkor egy harmadik kritérium 
meglétét is alátámaszthatja, az alkalmazkodó-készség kritériumát. Véleményem 
szerint a normális, mindennapi működésnek szerves velejárója a konfliktus, 
amely hatékony, asszertív és kooperatív együttműködés esetén is szükséges 
módon megjelenhet egy szervezetben, amelyet az elemzési szempont is meg-
erősít. Az elmélet azt is kifejti, hogy a konfliktusokkal való viszony, az azokkal 
való bánásmód, a megfelelő következmények és következtetések levonása is az 
egészséges szervezet jellemzői.  

Ez a három kritérium egy logikai sorba fűzhető fel. A változások a rendszer 
minden pontjában, az alrendszerek között, a rendszeren belül és kívülről jőve is 
megjelenik. A mindehhez való viszonyulás a szervezet tagjaiban, a szervezeti 
struktúrában és kultúrában meghatározott módon az alkalmazkodó készség mi-
benlétére utal, amely adekvát és építő szinten a szempont szerinti egészséges 
konfliktuskezeléshez vezet. 

Ehhez a kritériumhoz szervesen kapcsolódik az első elemzési szempontom, a 
befolyásolhatóság, bejósolhatóság, próbatétel erőssége. A folyamatos változás 
normális, de ennek mértéke sok szempontból meghatározó. Egyrészt függ az 
egyén tűrőképességétől, frusztrációs toleranciájától, másrészt a szervezet olda-
láról megjelenő kiszámíthatóságtól, a változások átláthatóságától. Változás nél-
kül nincs fejlődés, de ha a változások újabb és újabb, átláthatatlan, előre nem 
látható módon hatnak az egyének életére, akkor ellenállást válthatnak ki. Ugya-
nakkor a változások megsegítése, az egyének támogatása abban, hogy a válto-
zásokkal együtt járó következményekhez hatékonyan alkalmazkodhassanak, 
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alapvető szervezeti feladat kell, hogy legyen. Ezt segíti minden olyan technika, 
amely többféle fókusszal erősíti a változásokhoz való hatékony alkalmazkodást, 
a megküzdési stratégiák átgondolását, a probléma és konfliktuskezelési techni-
kák repertoárjának bővülését, ezáltal a munkatársi kapcsolatok megerősítését. 
Ide tartozik minden olyan technika, ami akár egyéni fókusszal – szupervízió, 
coaching – akár csoport, vagy team fókusszal – tréningek, képzések, 
teamszupervízió – igénybe vehetők a szervezetek oldaláról. 

Interjúalanyaim elmondásából kiderült, hogy alapvetően kétféle módon talál-
koztak valamilyen technikával. Azok a szakemberek, akik korábbi tanulmánya-
ikban hallottak vagy akár sajátélményt szereztek valamilyen protektív munka-
módban, vezetőként is törekszenek arra – még ha nem is mindig sikerrel –, 
hogy biztosíthassák ezeket a munkatársaiknak. A másik példa, amely leginkább 
for-profit szektor egyes szervezetire igaz, hogy a vezető személye vagy elismert 
szakemberek ajánlása alapján kerül be egy-egy technika a szervezeti kultúrába. 
Ahol ezek megjelenhetnek, ott a vezetőség mindent megtesz azért, hogy rend-
szeresen elérhető legyen. 

Tehát a protektív technikák fontossága, szükségessége alapvető mindkét olda-
lon. Ahol nincs, vagy nem jutottak el ezek a technikák, ott a feszültségcsökken-
tés más módozatait használják, mint pl. a rugalmas munkaidő, pótszabadság, 
üdülési lehetőségek. Számomra kérdés azonban az, hogy ezek a technikák mi-
lyen módon, milyen úton biztosítják a feszültségcsökkenést, a stressz kezelését? 
Önismereti-, tudatosítás és személyes fejlődés által érnek el egy tanulást – mint 
oki folyamat – vagy a jelentkező stressz tüneteit hivatottak csökkenteni. 

 
Utolsó kritériumnak az autonómiát hagytam, mivel véleményem szerint ez az a 
jelenség, ami csak akkor jelenik meg a szervezetet alkotók és a szervezet egé-
szében, ha a többi is jelen van, vagyis úgy tekintek erre, mint egy átfogó kritéri-
umra. 

Az autonómia függetlenséget jelent. Egy szakember szervezeti beágyazottságá-
ban nagyon érdekes ennek a megértése, hiszen többszintű autonómia megléte, 
akár ezek ütközése lehetséges. Egyrészt az egyén saját autonómiája, másrészt a 
szervezet egészének az autonómiáját érdemes megemlíteni. Hogyan élhet meg 
egy egyén teljes autonómiát – ha megélhet egyáltalán –, ha egy nála nagyobb 
rendszer egészének egy része? Külön érdekes ez a szempont egy vezető eseté-
ben, aki vagy a fenntartó vagy, mint területi igazgató egy közbülső szinten mo-
zog. 

Szervezeti szinten a függőségi viszony sérti az autonómiát, amelyre mindkét 
szféra képviselői között található példa. Enikő – mint területi igazgató – mesélt 
a vezérigazgató és a fenntartó által képviselt esetleges érdekellentétről. Anna 
megemlítette, hogy az igazgatót a profit, a lapszám érdekli, s az nem, hogy ezt 
milyen áron érik el, hogy ennek milyen kára van a munkatársakra nézve. Sándor 
beszámolt a pályázatoktól való függésről, amely a szervezeti működést is meg-
határozza, s folyamatos bizonytalanságban, vagy akár kiszolgáltatottságban 
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tartja őket. Minderre rárakódik az a külvilág által meghatározott függőség, ami 
napjainkban a válság túléléséről szól. 

Vagyis az autonómia megléte, s a vezetők általi megteremtése igen nagyfokú 
rugalmasságot igényel, amelyben a legnagyobb teher azokon van, akik közbülső 
szinten tevékenykednek. 

 

Összességében elmondható, hogy az egészséges szervezet kritériumai, interjú 
alanyaim többségénél megjelenik. Az mindenkire igaz, hogy a legfontosabb 
tényező nem az anyagiak, hanem a személyes hozzáállásuk, a szemléletmód, 
amellyel vezetői feladataikra tekintenek, s amely meghatározó a munkatársaik 
felé irányuló interakciók minőségében. Ezzel alátámasztották ez irányú hipoté-
zisemet. 

 

Összefoglalás, záró gondolatok 

A témában való elmélyülés és az interjúk feldolgozása során különböző – dőlt 
betűvel írt – kulcsszavak mentén fogalmazódtak meg bennem az összegző gon-
dolatok. 

Szociális munkásként sokat tanultam arról, hogy mit jelent a szociális munka 
mikro szintje, ahol a közvetlen kliens munkára vonatkozó ismereteket, gondola-
tokat összegezzük. A SOTE-MI szociális munka mesterképzésében megismer-
kedhettem a szociális munka makroszintjével, ami társadalmi szinten vizsgálja a 
különböző szociális problémákat. Írásom a szociális munka mezo szintjében 
tapasztalható jelenségekre fókuszál, ahol a kliensekkel foglalkozó segítők, 
szakemberek, vezetőik, valamint a szervezeti szint található. Jelen tanulmány-
ban és a szakdolgozatomban olyan aktuális jelenségeket kívántam összefoglal-
ni, olyan technikákat és problémákat jártam körül, amelyek ismerete, az azokra 
való tudatos felkészülés, alternatívákkal való felszerelkezés elengedhetetlen egy 
szociális területen tevékenykedő vezető számára. Ezen a szinten a for-profit 
szféra tapasztalatainak, tudatos, szervezett működésrendjének beillesztése elen-
gedhetetlen tapasztalatokat jelent.  

Szociális munkás alapképzettségem, a rendszerszemléletben való gondolkodás, 
a szerteágazó tudás, ismeretek integrálása pozitív és jól használható alapot je-
lent a munkámban. Akár egyénekkel, akár csoportokkal, akár szociális munká-
sokkal vagy szervezeti vezetőkkel, akár tréning vagy szupervíziós munkafor-
mában dolgozom, sokat jelent a szakmai hátterem, olyan alapot, amely bizton-
sággal támogat. 

A SOTE mesterképzését azért választottam, mert két olyan gondolatot közvetí-
tett a képzés, amely számomra alapvetés: az egyik a mesterképzés célja, a jövő-
beni szociális vezetők képzése, valamint a személyiségfejlesztés, a sajátélmény 
fontossága. 
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E két kulcsszó dolgozatomat is végigkíséri. Vallom – és ebben az interjúk is 
megerősítettek –, hogy sikeres, kiegyensúlyozott, hatékony munkavégzés csak 
tudatos és tudatosan fejlesztett, mélyített önismeret mentén valósulhat meg. 
Nem gondolom, hogy minden szakembernek terápiára kell járnia – bár a klien-
sekkel foglalkozó, szociális területen tevékenykedők számára ez nagyon is in-
dokolt –, de az önmagunkkal való viszony, az életünk egyensúlyának megte-
remtése és megtartása, a tudatos töltekezés alapja a sikeres, kiegyensúlyozott 
életnek, másokkal való kapcsolatainknak. 

A tanulás, nemcsak a modern világ folyamatos elvárása, hanem egy elkerülhe-
tetlen történés, aminek az esetében a cél, a mód, a módszer mind meghatározó. 
De ez nemcsak a képzettségünk, ismereteink bővítését jelenti, hanem az önma-
gunkról való tanulást is. Ahhoz, hogy ezt felismerjük, ahhoz, hogy ez igényként 
jelenjen meg bennünk, alázatra van szükség. Az alázat segít abban, hogy saját 
korlátainkat, hibáinkat, gyengeségeinket felismerjük, tudatosítsuk, ami az első 
lépés ahhoz, hogy változtatni tudjunk rajta. Számomra ez az igazi élethosszig 
tartó tanulás.  

Az általam felvett interjúk közvetlenül megerősítettek abban, hogy azok a szak-
emberek, akik életük és munkájuk során vagy személyiségükből, érettségükből 
fakadóan felismerik az önmagukra való odafigyelés fontosságát, vagy azok, 
akiknek módjuk van arra, hogy szakmai életükben megismerhessenek olyan 
technikákat, amik szupportív funkciót töltenek be, szívesen élnek e lehetősé-
gekkel. Közvetlen visszajelzéseket adnak arra, hogy mindaz, amivel szembe-
sülnek, lehet, hogy kezdetben fájdalmas, de hosszútávon gondolkodva minden-
képp minőségi változásokat eredményez. 

A változásra való igény alapvetően meglévő igény kell(ene), hogy legyen a 
szociális szakemberek számára is. Interjúimban a non-profit szektort szociális 
munkások képviselték. Közülük ketten több diplomás szakemberek, egy fő vi-
szont felsőfokú speciális végzettség nélkül tölti be munkakörét. A külvilág ad-
minisztratív elvárásai miatt egyre ritkább az – főleg az állami vagy önkormány-
zati intézményeknél –, hogy végzettség nélkül dolgozzon valaki, de a civil szfé-
ra esetében gyakoribb ez a jelenség. Ezzel kapcsolatban kissé kettős és ellent-
mondásosnak tűnő az álláspontom: egyrészt hiszek abban, hogy nem a diploma 
az, ami segít, vagy akár gyógyít, de pusztán a végzettség sem jelent professzio-
nalizmust. Ha abból az alapfeltevésből indulok ki, hogy a szakmai személyisé-
günkkel dolgozunk, akkor egyértelmű, hogy a „nem megdolgozott”, „nem tuda-
tosított” személyiségbeli vonások sokszor ártanak a legnagyobb jóindulat mel-
lett is. A másik oldal viszonylag ritkán fordul elő tapasztalatom szerint, mert 
azok, akik mély önismerettel – akár személyes érintettség okán – rendelkeznek, 
már személyiségükből fakadóan motivációt éreznek arra, hogy elméleti tudásu-
kat is bővítsék. Interjúalanyaim között Ede ennek ellentmondó példa. Egyrészt 
örültem őszinteségének, másrészt szomorúan hallgattam szavait, amelyben nem 
éreztem az önreflexiót, az introspekciót. Ahogy azt már korábban leírtam, rossz 
volt a példáján keresztül szembesülni azzal, hogy 2010-ben Magyarországon 
működhet úgy önkormányzati intézmény, ahol vezetői pozíciót tölthet be egy 
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olyan személy, aki nemhogy nem rendelkezik képzettséggel, de még motivációt 
sem érez erre, s munkáltatója sem várja el a képzettség mielőbbi megszerzését.  

Ehhez a gondolathoz kapcsolódnak a következő kulcsszavaim, a képzések fon-

tossága, valamint ezek hosszútávon megtérülő volta. 

Fontos tanulság, megerősítés volt az interjúalanyaim véleménye abban, hogy 
akik önmaguk megtapasztalták a képzések, személyiségfejlesztésre irányuló 
technikák hasznát, azok vezetőként is mindent megtesznek azért, hogy mindezt 
alkalmazottaiknak is biztosítsák.  

Ez a fajta hozzáállás azért is fontos, mert a személyiségfejlesztő módszerek nem 
feltétlenül járnak azonnali eredménnyel, hanem hosszú távon fejtik ki hatásukat, 
amely sok esetben nem kézzel fogható. Szakmai viszonyulásomban – ahogy 
ezzel az írással is – azt kívánom közvetíteni, hogy egy szakmailag tudatos, idő-
ben perspektivikusan gondolkodó vezető időt, energiát és pénzt fektet a munka-
társaiba. 

Egyik feltételezésemben azt fogalmaztam meg, hogy a for-profit szféra tudato-
sabban, előre felállított képzési rend szerint biztosít protektív technikákat a 
munkatársak számára. 

Állításomat részben látom igazoltnak, mert igaz, hogy a for-profit szféra műkö-
déséből, szervezeti struktúrájából fakadóan, valamint a szélesebb és nagyobb 
biztonsággal rendelkezésre álló források miatt rendszeresebben biztosítja a 
munkatársak mentálhigiénéjét szolgáló technikákat. A non-profit szféra műkö-
désére jellemző, hogy a szervezet alapvető szükségleteinek biztosítása is nagy 
erőfeszítések árán biztosított, ezért a protektív tényezők biztosítása sokszor 
luxus kiadásnak tűnik. Amennyiben erre mégis igény van, ezt a pályázati rend-
szerből próbálják finanszírozni, ami kiszámíthatatlanságot és kiszolgáltatottsá-
got eredményez. 

Ez a kiszolgáltatottság az állami szektorban is érvényesül. Annak ellenére, hogy 
pl. a szupervízió biztosításának szükségességét a szociális szférában rendelet is 
alátámasztja – mint fontos minőségbiztosítási elem –, találkoztam olyan önkor-
mányzattal, ahol a rendeletben megfogalmazott „rendszeres” biztosítását a szu-
pervíziónak saját értelmezésben – a szakma hazai és nemzetközi ajánlásaitól 
függetlenül – negyedévente engedi, ami a szakma alapvető elveivel ellentétes. 

A dolgozat megírásakor az első feltételezésem az volt, hogy a for-profit szféra 
szélesebb spektrumból és tudatosabban kialakított fejlesztési terv és koncepció 
alapján kínál protektív tényezőket. Ezt a gondolatomat az interjúk elemzése 
után úgy módosítanám, hogy azokban a szervezetekben, ahol a vezető rendelke-
zik saját élménnyel valamelyik munkamódról, vagy elkötelezett valamelyik 
felé, saját, személyes hozzáállása miatt is megtesz mindent annak érdekében, 
hogy munkatársainak hasonló lehetőséget biztosítson. 

Az elemzés alapját adó gondolat második része arra vonatkozott, hogy a 
protektív tényezők elfogadottságában a legfőbb szempont a vezető személye, s 
személyes hozzáállása. 
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Ez, az az interjúk alapján alátámasztást nyert. A vezető személyét, személyiség-

beli érettségét, alázatos tudatosságát, fejlődési szándékát és szükségszerű, ön-

magával való elégedetlenségét, nyitottságát látom garanciának a szervezeti 
szinten megjelenő mentálhigiénés szemléletre. 

A szervezeti dinamikák vizsgálatának harmadik gondolata arra vonatkozott, 
hogy van-e bármilyen felismerhető különbség a két szféra képviselőinél a tech-
nikák elfogadottságában, hogy mi alapján választanak, mik a preferált munka-
módok. A válaszok alapján megfogalmazható, hogy a tapasztalatok a leginkább 
befolyásolóak. Ha a szakemberek pozitív, hasznos tapasztalatokat szereznek – 
akár a munka világában akár képzésük folyamán – a protektív technikák terén, 
ez meghatározóvá válik számukra. Ugyanakkor a negatív tapasztalat is befolyá-
soló, ami nehezíti egy technika megjelenését a szervezetben. Ez a kérdés egy 
újabb gondolatot indít el bennem, ami a protektív technikákat művelők hozzáér-
téséről, szakmaiságáról és személyiségéről szól, de ez egy újabb dolgozat témá-
ja lehet. 

A két szféra egymástól nagyon eltérő logika mentén működik, más a szerveze-
tek által meghatározott cél, más az út, amelyen ezt elérik és más a szervezeti 
kultúra, amely meghatározza a működését. 

Mindkét szféra rendelkezik olyan sajátosságokkal, amelyek fontosak, s amelye-
ket érdemes átvenniük egymástól, de jelen írásomban a szociális szféra számára 
átvehető jellemzőket kívánom zárásként megfogalmazni. 

Alapvető, hogy a személyiség gondozása, bárminemű fejlesztése protektív té-
nyezőként hat, amely a minőségi munkavégzés garanciája. Fontos, hogy a szo-
ciális szakemberek ebben élen járjanak, mintát, modellt jelentsenek másoknak 
is. A szakképzettség megszerzése nem jelenti a személyes fejlődési út végét, 
hanem egy fontos állomást, ami után a rájuk nehezedő érzelmi terhek állandó 
kihívásként jelennek meg.  

Ma Magyarországon kevés az olyan szociális szakember, aki olyan erős moti-
vációt érez a személyisége folyamatos fejlesztésére, hogy ezért anyagi áldozatot 
is vállal, vagy vállalni tud. Így hazánkban ez a feladat a munkahelyre és a veze-
tőre hárul. Sok esetben a vezető személye, szakmaisága támogatást jelent, de 
sokszor találkozunk azzal, hogy a fenntartói kiszolgáltatottság befolyásoló erre 
nézve. 

Fontos lenne, hogy a for-profit szférára jellemző tudatosan felépített éves kép-
zési rendszer meghonosodjon a szociális szakmában is, és a továbbképzések ne 
csak a kötelező jelleggel előírt – bár ez sem mindig tud megvalósulni – tovább-
képzésekre terjedjenek ki.  
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A felépülés „művészete” 

The “art” of recovery 

MOLNÁR ANNA 

 
Összefoglalás 

A tanulmány a Mérföldkő Egyesület Rehabilitációs Otthonban töltött intenzív 
terepgyakorlat tapasztalatai alapján készült terepdolgozat összegzése. A szerző 
a teljesség igénye nélkül mutatja be a rehabilitációs otthonban zajló 
változásorientált terápiás folyamatot. Betekintést enged az összetett munka 
szépségeibe, nehézségeibe, az intézményben tartózkodó szenvedélybetegek 
mindennapjaiba, az ott dolgozó segítők feladataiba. A szerző felhívja a 
figyelmet a beismerés, az önismeret, az önelfogadás kulcsfontosságú szerepére, 
amelyek a felépülés alapját képezik. 

Kulcsszavak: felépülés – változás – terápia – Tizenkét lépéses program 

 

Abstract 

The essay is a summary of the author’s paper about a Hungarian rehabilitation 
centre (Mérföldkő). The author shares with the readers the beauty and the hard 
side of the complex therapy work in the center. She stress the importance of 
acknowledge, self-examination (self-acceptance) and self-knowledge. 

Keywords: recovering – change – therapy – Twelve-step program 

 
 
Bevezetés 

A függőség olyan betegség, amiből teljesen meggyógyulni nem lehet, de 
felépülni igen. Ha a szenvedélybeteg ezt felismeri, és önmagának beismeri, 
megtette az első lépését a „gyógyulása” irányába. A függő élete végéig függő 
marad, azonban a döntés, hogy függőségének tárgyát ne használja, a saját 
kezében van. Aki meghozza a döntést és „tiszta” (absztinens) marad, koránt 
sem biztos, hogy élete hátralevő részében nem lesz aktív szerhasználó. De a mai 
nap talán sikerül. „Csak a mai nap”-ra kell meghozni a döntést, mindig csak a 
„mai” napra. Aki mer változni, tud és hajlandó változtatni korábbi életvitelén, 
okkal hiheti azt, hogy van kiút betegségéből. Valahol itt kezdődik számomra a 
felépülés „művészet”.

A Mérföldkő Egyesület Rehabilitációs Otthon falai között addiktológiai 
rehabilitáció zajlik, a klienskört szenvedélybetegek alkotják. Gyakorlatom ideje 
alatt aktív résztvevője voltam a programnak; betekintést nyertem a 
rehabilitációs otthon működésébe, a stáb munkájába, az ott felépülni vágyók 
életébe. Megtapasztaltam miről szól a terápia, miből áll a segítői munka, milyen 
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feladatai vannak a klienseknek, valamint megismertem a Tizenkét lépéses prog-
program eszméjét. 

 

Tárgyi, személyi feltételek 

A Mérföldkő Egyesület Rehabilitációs Otthon a Pécs városától 25 kilométerre 
fekvő csendes, festői szépségű faluban, Kovácsszénáján található, 
karnyújtásnyira a természettől. A Rehabilitációs Otthon hatalmas, 5000 nm-es 
területtel rendelkezik, melyen kert, gyümölcsös, sportpályák (röplabda, foci), 
színházterem, egy kis tó és maga az Otthon épülete helyezkedik el. Az 
intézmény koedukált, 16 férőhelyes, ám a fluktuáció miatt jellemző a 10-12 fő 
maximális létszám. 

Az intézmény keretein belül az első kliensek 2002 októberében kezdhették meg 
terápiájukat. A Ház kapuja nyitva áll minden nagykorú magyar állampolgár 
előtt, aki valamilyen kémiai szer, vagy viselkedéses addikcióban szenved. Az 
Otthon és dolgozói mind a mai napig igyekeznek minden technikai és lelki 
segítséget megadni a felépülni vágyó függőknek. 

A szakmai stáb egy része felépült, több éve absztinens szenvedélybeteg. A 
segítők szociális munkás, vagy pszichológus végzettséggel rendelkeznek, 
néhányan szakirányú képzésben vesznek részt. Az aktuális segítő egyedül – az 
esetlegesen betanuló kollégát leszámítva – 24 órás műszakban dolgozik a 
Házban, mely nehéz, érzelmileg, szellemileg megterhelő feladat. A nap során a 
segítő felméri, melyik kliens hol tart a terápiájában, kinek mik a nehézségei, 
mely területekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni a beszélgetések során. A 
felelősségteljes, egyéni és csoportterápiás munka mellé rengeteg 
adminisztrációs feladat is társul. 

 
Működési modell 

Az Otthon a Tizenkét lépéses program és a Minnesota-modell alapján működik. 
A korábbi nevén Willmar-, később Hazelden-modell az USA-ban kialakult 
gyakorlat. Európai, illetve magyarországi megjelenése az alkohol- drog- és 
játékszenvedély betegek kezelésében ismeretes.  A modell filozófiája az AA 
(Alcoholics Anonymous) elvein alapul. Alapgondolata, hogy az alkoholizmus 
egy multifaktoriális betegség, melynek fiziológiai, pszichológiai, szociális és 
spirituális összetevői vannak.  (Szentesi – Hegyi – Tihanyi, 2004: 147-148) A 
Névtelen Alkoholisták elsődleges célja, hogy józanok maradjanak, és segítsenek 
más alkoholistáknak a józanság elérésében. (Alcoholics Anonymous 1992: 15) 
Senki nem vonhatja ki magát az átalakulás, a saját élet átalakítása és a 
szerhasználó életmód kiküszöbölésének feladata alól. Az AA manifeszt 
funkciója a „talpraállás”, a szerhasználat abbahagyása, látens funkciója az 
önreflektivitás, az önmagunkkal való törődésre tanítása. (Kelemen-Csákiné, 
2004: 80-81) 
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Catherine Matinee (1992) a következőket írta: „Majdnem szirupos hálával lel-
kesedem az A.A-ért. Tudtam, nekik köszönhetem az életem. Ők mentettek meg. 
Ők vigasztaltak. Ők gyógyítottak.” „Sokszor felteszem magamnak a kérdést: 
Vajon hol lennél, ha még ma is innál? A válaszom mindig ugyan az: Vagy az 
őrültek házában, vagy a temetőben.” (Matinee, 1992: 83,133) Az anonim kö-
zösségeknek megtartó, támogató, gyógyító ereje van, melyről a tagok hosszasan 
tudnának mesélni. (Rácz, 2001: 162-163) 

Az AA-n belüli kommunikáció legfőbb formája a saját történetmondás, mely 
során a történetmondó a társaival és önmagával is kommunikál. Az 
eseményeket koherenssé tevő, értelemmel felruházó történetek megosztása, a 
társak figyelme, az egyes történetek egymáshoz kapcsolódása oldja az izolációt, 
elmélyíti a kölcsönösség érzését. Az érzelmeket megmozgató, impulzusokat 
kiváltó narratíva, az átélt katarzis esztétikai legitimációt ad a betegségre. 
(Kelemen-Csákiné, 2004: 80) 

A felépülés programját a Tizenkét Lépés és Tizenkét Hagyomány alkotják, 
melyek az anonim önsegítő csoportok működésének alapelveit tartalmazzák.  A 
Tizenkét Lépés olyan magatartást és tevékenységet ír le, amelyek a józanság 
eléréséhez szükségesek. Elfogadása nem kötelező, a tapasztalat viszont arra 
enged következtetni, hogy akik komolyan betartják és alkalmazzák a lépéseket 
életük során, nagyobb esélyük van józannak maradni. A józanság nem puszta 
szermentességet, hanem életmódváltást is jelent. (Alcoholics Anonymous 1992: 
29) A Tizenkét Lépés és Tizenkét Hagyomány azt igyekszik biztosítani, hogy a 
közösség a lehető legkisebb mértékben legyen szakértelem, differenciált 
munkamegosztáson és hierarchikus szerepeken alapuló szervezet. (Kelemen-
Csákiné, 2004: 80) 

A békesség ima, melyet az anonim önsegítő csoportok tagjai a gyűlésük elején 
közösen elmondanak, a „nálunk hatalmasabb Erő”, a „saját felfogásunk szerinti 
Isten” „ima és meditáció útján” (Alcoholics Anonymous, 1992: 28-29) 
kifejezések, az önvizsgálat, jellemhibák megvallása, jóvátétel – melyekről a 
Tizenkét Lépés szól – mind a program spiritualitásra utalnak. A Rehabilitációs 
Otthon csoportszobájának falán olvasható az NA (Narcotics Anonymous) 
Tizenkét Lépése. Az első, talán a legnehezebb lépés a függő személy 
tehetetlenség beismerés a függőségének tárgyával szemben. „Csak a mai nap”, 
hangzik el gyakran terápiás közösség tagjaitól. Ez a „24 órás program” 
alaptétele, miszerint a szenvedélybeteg soha nem esküszik meg arra, hogy 
életében soha többé nem él szenvedélyének, ám azt megteheti – könnyebben 
meg tudja ígérni és betartani –, hogy ma, csak a mai nap, semmilyen szerhez 
nem nyúl. (Alcoholics Anonymous, 1992: 33) 

Az AA „negatív képességre” nevel, arra tanít, hogy mit ne tegyünk. Tudni azt, 
hogy mikor ne tegyünk meg valamit, művészetnek tekinthető.  Egy olyan 
társadalomban, ahol a dolgok megszerzésére és a fogyasztásra esik a döntő 
hangsúly, nehéz megtanulni az elengedést. Megtanulni úgy figyelni és törődni, 
hogy kibontakozzanak és felszínre törjenek a fejlődő folyamatok, szintén 
művészi feladat. Ez a fajta művészet meghozhatja az egyén kedvét a 



MOLNÁR A.: A FELÉPÜLÉS „MŰVÉSZETE” (56-66.) 
SZOCIÁLIS SZEMLE 2011/1-2. 

59 
 

tapasztalatokból való tanuláshoz. Az AA a hatalom elvesztésének beismerésére 
építkezik. A feladás és a lemondás a hatalom akarásáról együttesen a kontroll 
visszanyerését szolgálja. Ez a paradoxon figyelhető meg az „Első lépés”-nél, a 
tehetetlenség beismerésénél. (Kelemen-Csákiné, 2004: 80-82) 

Amint azt a rehabilitációs otthonban, NA gyűlésen, függőkkel és segítőkkel 
folytatott beszélgetések során tapasztaltam, minden előrelépés kulcsa a beisme-
rés, önismeret, önelfogadás és a hajlandóság a változtatásra. A felépülés folya-
matában a függő személynek nagy segítséget nyújt a társak jelenléte, tapasztala-
tok megosztása. Egy olyan közösség, melynek tagjai felismerték tehetetlensé-
güket függőségükkel szemben, egymást támogatva nagyobb eséllyel tudnak 
változtatni rögzült szokásaikon. A kulcsszó: közösség. A közös identitás, közös 
cél, közös érdekek erősítik a csoportkohéziót, egységgé kovácsolják a közösség 
tagjait. Céljuk a felépülés, a szermentes élet, mely egyfajta életmód, szemlélet-
mód váltással elérhető. A Tizenkét lépéses program olyan mankót ad a változ-
tatni vágyó szenvedélybeteg ember kezébe, amit ha mindig szem előtt tart, nagy 
eséllyel indul céljai sikeres megvalósítása felé. 

 
Beszélgetés, kérdezés technika 

A terápiák világában a segítő objektivitása megkérdőjelezhető, óhatatlanul saját 
perspektívájából szemléli az eseményeket, részesévé, befolyásolójává válik. 
(Erdős, 2006: 220) Az esetmunka során fontos tudni hogyan és mire kell 
koncentrálni ahhoz, hogy adott helyzetben a megfelelő módon cselekedjen a 
szakember. Az esetkezelés során a szakember egyrészt megfigyelő szerepet tölt 
be, tájékozódik, megfigyeli a kliens kapcsolatrendszerét, másodsoron részt vesz 
a kliens életében, harmadrészt befolyásolni akarja őt. Hiába rendelkezik általá-
nos szakmai ismeretekkel, a klienst egyedi individuumnak kell tekinteni az 
esetmunka során. Mary Ellen Richmond a Social diagnosis című művében írja, 
hogy a megfelelő kérdéseket feltenni művészet. A jó kérdező széleskörű tudás-
sal rendelkezik. Szókratész szerint a helyesen feltett kérdések közelebb hoznak 
minket az igazsághoz. Michel Foucault megállapítása, hogy az önmegismerés, 
önmagunkkal való törődést olyan dialogikus cselekvés, ahol maga a beszélgetés 
a tett, nem pedig valamely cselekedet előfeltétele. (Kelemen, 2011: 85-87) A 
Rehabilitációs Otthonban zajló terápiás munka során a segítő kérdéseket tesz fel 
a klienseknek. Cirkuláris nézőpont szerint a szakember nem az igazságot keresi, 
hanem arra kíváncsi, miképp olvad össze a kliens sokszínű kapcsolati világa 
egyetlen mintázattá, és mi ennek a funkciója. A cirkuláris perspektívát átélő 
kliens rádöbben arra, hogy a múlt átértékelhető, változtatható, új alternatívákra, 
lehetőségekre bukkanhat. (Kelemen, 2011: 89) 

Gyakorlatom első napjain a kérdések feltevése beletelt némi idő, hiszen meg 
kellett tanulnom úgy megfogalmazni, hogy azzal ne sugalljak a kliens felé 
semmit elképzeléseimről. A szakembernek határozott elképzelése van a prob-
léma okát, a célt és a megoldást illetően, amit szeretne a kliens tudtára adni. 
(Kelemen, 2011: 89) Ezt azonban nem szabad a kliensre „erőltetni”. Lehetsé-
ges, hogy tévedünk, de ha elgondolásaink jók, még akkor sem foszthatjuk meg 
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klienst attól, hogy saját maga jöhessen rá a megoldásra. Az „empowerment” 
megmutatkozik ebben a fajta munkába is, miszerint a klienseket képessé kell 
tenni problémáik megoldására. 

A reflektív hozzáállás szerint a problémát nem maga a probléma, hanem a hoz-
zá való viszonyulás okozza. A gondolkodásmód megváltozása elősegíti a prob-
léma és a probléma által létrehozott rendszer feloldódását. E változás eszközei a 
kivételeket kereső, valamint az externalizáló kérdések. A problémák egy része a 
kliens rejtett hasznára válik, míg egy részük csapás. Egyes nehézségeken lehet, 
másokon nem lehet változtatni. Az utóbbiak esetén igaz, hogy változhat a róluk 
való gondolkodás. A változás felfogható egyfajta utazásként, amikor az utazó 
tudja merre tart, mit keres, de nem tudja egész pontosan, hogy hova érkezik, mit 
talál. (Kelemen, 2011: 89) 

Tapasztalataim szerint a kovácsszénájai intézményben folyó segítő beszélgeté-
sek egyfajta facilitáló szereppel bírnak. Nyílt facilitálás alkalmával a vezető 
(jelen esetben a segítő) nem szabja meg a haladás irányát, és nem tesz utaláso-
kat a csoportban zajló tudattalan folyamatokra, tulajdonképpen „megolajozza” a 
mozgást. Az irányított facilitálás bizonyos irányba lökést ad a csoportnak. Ez 
esetben a segítőnek elképzelései vannak afelől, mi zajlik a csoportban a felszín 
alatt. Fel lehet fogni úgy, mint a szakember által felkínált dobbantót, amelyet 
akár a csoport, akár az egyén arra használhat, hogy a csoportban megnyilvánuló 
viselkedés rejtett jelentését feltárja. (Kennard-Roberts-Winter, 1999: 108-110) 
A segítő hol az egyik, hol a másik technikát alkalmazza, ám a legjellemzőbb 
mégis az, amikor tereli egy bizonyos irányba a beszélgetést. Hamar ráéreztem 
erre a technikára, ám eleinte tapasztalatlanságom, kisebb spektrumú ismereteim 
miatt megakadtam egy-egy beszélgetés irányítása során. A segítők általában 
irányított kérdéseket tesznek fel, véleményüket ritkán mondják a diskurzus so-
rán, nem minősítenek. Megjegyzést, észrevételt, visszajelzést természetesen 
adnak a segítők a nap folyamán, és/vagy az esti értékelőn. Az addiktológiai 
terápiás közösségekben, így a Mérföldkő Egyesület Rehabilitációs Otthon terá-
piás közösségében is megtapasztalható az empatikus konfrontáció, viselkedés-
monitorozáson alapuló visszajelzések és az introspekció provokálása, melyek a 
terápia állandó elemeit képezik. (Kelemen-Csákiné, 2004: 85) 

Nagy Zsuzsanna (http://eletfa-alapitvany.hu/eletfa/files/irasok/segito_beszelge-
tes.pdf) szavai vonatkoztathatók a rehabilitációs otthonban folyó munkára is: 
„A megfelelő döntés kiválasztása és a megvalósítás átbeszélése képezi a beszél-
getések témáját. Ennek során a kliens tulajdonképpen elkezd önmagára figyelni, 
önmagával foglalkozni, a benne zajló lelki folyamatokat megérteni. Ezért 
mondhatjuk azt, hogy a mentálhigiénés segítő beszélgetés tulajdonképpen egy 
önismereti utazás.” A segítő attitűdje, működése, hozzáállása nagyban befolyá-
solja a terápiás folyamatot. Ha nem is a szó orvostudományban használatos 
értelmében, de életek múlnak a segítőkön. 

A terápiások rögzült viselkedés mintáinak könnyebb megértésében, felismeré-
sében segítséget nyújthat az ok-okozati folyamatok felvázolása. Ilyenkor a kli-
enssel közösen megvizsgálunk egy adott szituációt érzések, gondolatok mentén. 
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Megkeressük, van-e párhuzam a korábbi működési minták, az emberekhez fű-
ződő viszony, a szerhasználat és az ehhez társuló viselkedés, érzés között. Sok-
szor valamely szülőhöz fűződő viszonyból eredeztethető a probléma. Egy apa, 
aki szó nélkül otthagyta családját, egy anya, aki rettegésben tartja gyermekét, 
haláleset, vagy éppenséggel egy túlóvó anya féltése. Bűntudat, gyűlölet, szere-
tet, kétségbeesés, magárahagyatottság érzése, csalódottság, önsajnálat kíséri 
ezeket az emlékeket. 

 
Bekerülés, befogadás 

Nagy Zsuzsanna írja, hogy a segítséget kérő (a szaknyelv szerint kliens, „szen-
vedő”) egy számára megoldhatatlannak tűnő helyzetből érkezik. Magánéleti, 
családi, munkahelyi, egészségi problémák okozhatnak olyan konfliktusokat, 
amelyek megértéséhez és meg- vagy feloldásához, elfogadásához szakember 
segítségét igényli. A nehéz élethelyzet, a normális életvitel megakadása gyakran 
hangulatromlással, stressz-növekedéssel, félelemérzéssel jár. Más esetben a 
kliens csak a segítő beszélgetés során az introspekció (befelé fordulás, önmagá-
ra figyelés) mélységétől függően kerül szorongásos állapotba, hiszen sok, szá-
mára nehezen elfogadható ténnyel szembesül. Ilyenkor elengedhetetlen, hogy a 
segítő támaszul szolgáljon számára. Időlegesen el kell játssza az átmeneti tárgy 
szerepét: az általa kínált bizalom, feltétel nélküli elfogadás és tisztelet az, amibe 
kapaszkodhat a kliens, miközben megéli a számára nagyon kínos vagy fájó 
érzéseket. (http://eletfa-alapitvany.hu/eletfa/files/irasok/segito_beszelgetes.pdf) 

Annak a kábítószer-, alkohol-, szerencsejáték-függőnek, aki elég erőt érez ma-
gában a változtatásra, a telefonos egyeztetés után írásos önéletrajzot kell külde-
ni magáról a Rehabilitációs Otthonba. Meg kell jelennie a felvételin, amikor két 
segítő és két vagy három „teljes jogú” (hosszabb ideje terápiában lévő) terápiás 
elbeszélget vele. A felvételi során fokozott figyelemmel kísérik a jelentkező 
motiváltságát, leállási szándékának önkéntességét. Sokan azért nem fejezik be a 
terápiát, mert nem önszántukból kívánnak felhagyni káros szenvedélyükkel, 
hanem valamely családtag, hozzátartozó kérésére jöttek el „gyógyulni”. Az sem 
ritka, hogy valaki a rendőrség elől menekülve jelentkezik rehabilitációs otthon-
ba. 

Sikeres felvételi után bemutatkozó csoportot tartanak, felolvassák a Ház Alkot-
mányát, a szabályokat, és a hármas absztinenciára különösen felhívják az új társ 
figyelmét (szermentesség, erőszakmentesség, szex mentesség). Ezután a „kicsi” 
magával hozott holmiját vizsgálják át, dolgairól leltárt készítenek. Nem marad-
hat nála plüss figura, smink eszköz, parfüm, alkohol tartalmú dezodor, spray, 
arcszesz, sem újság vagy könyv, csupán a Biblia. Továbbá a személyes irataitól, 
fényképektől, gyógyszerektől, mobiltelefon és egyéb eszközöktől meg kell vál-
nia az Otthonban tartózkodás ideje alatt. Nem maradhat nála sem pénz, mák 
tartalmú sütemény vagy keksz sem. Amikor a kliens elhagyja a Házat, vissza-
kapja személyes tárgyait. 
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A terápia szakaszai 

A Ház (terápiás szemmel nézve) legfiatalabb tagja megkezdi 60 napig tartó 
teljes izolációját, amely időszakban nem fogadhat telefont, levelet, látogatót. Ő 
sem kezdeményezhet semmiféle kapcsolatfelvételt. Ebben a szakaszban elsőd-
leges feladat a beilleszkedés, a terápiás közösség szabályainak elfogadása, azok 
alkalmazása, a csoportterápiás foglalkozásokon való aktív részvétel. Önéletraj-
zot kell készítenie, melyben részletesen leírja élete történetét, a fontosabb, meg-
határozóbb eseményeket melyek nagyban hatottak rá, illetve a szerhasználat 
kialakulását. 

A felvételt követően két hétig mentorálás alatt áll az újonnan érkező. A „kicsik” 
ez idő alatt tanulják meg a Ház szabályait, házirendjét, megismerkednek társa-
ikkal, kapcsolatokat építenek, elkezdik leírni drogkarrierjüket. Amennyiben 
elvonási tünetei vannak, a mentorálás ideje alatt csupán annyi a feladata, hogy 
józanodjon, és átvészelje a napokat. Ha letelt a mentorálás, a Ház minden sza-
bálya már őrá is vonatkozik. 

60 naposan már be kell, hogy fejezze és le kell, hogy adja „Első lépését”, mely 
a Tizenkét Lépés első pontjához fűződő kérdéseket tartalmaz. A kliens ezekre 
őszintén, részletesen válaszol. A tudatosság és felelősségteljes magatartás meg 
kell, hogy mutatkozzon a kliens viselkedésében. Ha a terápiás közösség (klien-
sek és a szakmai stáb) úgy dönt, hogy ezt az időszakot sikeresen abszolválta, a 
következő időszakba (középidőszak) léphet. Amennyiben a közösség ezt nem 
támogatja, úgy az illetőnek távoznia kell az intézményből. Ha marad, kérelmez-
heti a teljes jogúságát. 

A középidőszak a 60. és a 150. nap közé esik. Az izolációs időszakból kikerült 
kliens a közösség teljes jogú tagjává válik. Felelősségeket vállal a közösség 
szolgálatában, jogokkal rendelkezik. Félnapos, majd napos lehet, felvételiztet-
het, kapcsolatot tarthat hozzátartozóival, önsegítő közösségek gyűléseire járhat, 
adaptációs szabadságra (ASz) mehet. Az adaptációs szabadság a kliens egés-
zségi állapota, szociális érettsége, társadalmi rehabilitációja érdekében történő 
szabadság, ilyenkor maximum egy hétre hazautazhat. Erre hosszú ideig készül-
nek, hiszen nem könnyű józannak, tisztának maradni azokon a helyeken, azok-
ban a szituációkban, ahol korábban mindig megoldást jelentett a szerhasználat. 
Mielőtt valaki „kimegy”, meg kell terveznie napjait, otthon tartózkodása alatt 
pedig minden nap egy megbeszélt időpontban fel kell hívnia a Házat. 

A középidőszak sikeres megléte esetén a kliens a közösség jóváhagyásával el-
kezdheti tervezni a terápia utáni életét, és az úgynevezett reintegrációs időszak-
ba lép. Ez a szakasz a „kifele építkezésről” szól; munkát keres, hivatalos iratait, 
ügyeit rendezi, megkezdi beilleszkedését a társadalomba. Jelentkezik „merre 
tovább?” csoportra, ahol a terveiről, céljairól beszél a segítő, és két „idősebb” 
társa jelenlétében. Ezt követően – ha sikerült munkába állnia – felvételizhet a 
Félutas Házba (Rehabilitációs Lakóotthon Pécs-Somogy). Ha felvételt nyert, 
elhagyhatja az Rehabilitációs Otthont, azonban egy hónapig a vasárnapokat 
(négy vasárnapot) a kovácsszénájai intézményben kell töltenie. A Félutas Ház a 
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már terápiát végzett felépülő függőknek nyújt segítséget a társadalomba való 
visszaintegrálódás folyamatában. Maximum egy évig tartózkodhatnak itt, utána 
meg kell kezdeniük önálló életüket. 

 
Csoportok 

Az otthonban sokféle csoport működik. A terápiás csoportfoglalkozások általá-
ban a csoportszobában, körben ülve zajlanak. A foglalkozások végére jellemző 
a „visszajelző kör”, ahol ki-ki elmondhatja gondolatait, érzéseit. Bemutatkozó 
csoportot az intézménybe újonnan felvett kliens esetén tartanak. Drogkarrier, 
család, kapcsolat, neheztelés, önszeretet-önközpontúság, szégyen-bűntudat, 
változás csoportokon mindig egy terápiás beszél az életéről, annak meghatározó 
eseményeiről, érzésekről. Meghatározott kérdések és szempontok alapján, több 
hetes felkészülés után tartják meg a terápiában lévők ezeket a mély önvizsgála-
tot és őszinteséget igénylő csoportokat. A felkészülés során a függők végig 
gondolják eddigi életüket, új megvilágításba kerülhetnek, esetlegesen átértéke-
lődnek bizonyos fontos életesemények, valamint számottevő felismerés teszi 
még értékesebbé ezt a fajta munkát. A csoportok végén lehetőség nyílik a kér-
dezésre, reflexióra, visszajelzésre a társak részéről. A betegségtudat csoport a 
szenvedélybetegség bio-pszicho-szociális hatásairól szól. Ez egyfajta oktató 
jellegű foglalkozás, melyet az egyik segítő tart, 5-6 fős csoportokban. Fontos, 
hogy a függők megértsék függőségük okait, következményeit, hiszen a beteg-
ségtudat kialakítása, és fenntartása elengedhetetlen a sikeres terápiához. Az 
egyéneket általában mélyen érintik a csoporton tanultak. Gyakran hangoznak el 
a következő kérdések: „Akkor most kit fogok hibáztatni? Nem hibás senki 
azért, amiért ilyen vagyok?” „Soha nem ihatok, még ünnepek alkalmával sem?” 
„Nekem nem volt problémám az alkohollal, mégsem ihatok?” A Tizenkét lépé-
ses program nem tilt vagy utasít, csupán javaslatokat tesz, azonban a terápiás 
közösségek védett közege, a sorstársakkal való közösség érzése lehetővé teszi 
az életstílus gyökeres megváltoztatását. (Kelemen-Csákiné, 2004: 84) 

„Elmenős” csoportot akkor kér valaki, ha úgy dönt, megszakítja terápiáját és 
elhagyja a Házat. Ekkor a távozni vágyó megoszthatja társaival és a segítővel (a 
„körrel”), hogy mi áll döntésének a hátterében, illetve a kör tagjai kérdéseket 
tehetnek fel neki. Kevés azok száma, akik „elmenős csoport”-juk végén úgy 
döntenek, mégis folytatják terápiájukat. Ha valaki elhagyja az intézményt, de 24 
órán belül visszajön „miért jöttél vissza?” csoportot tartanak. „Merre tovább?” 
csoportja annak az idős terápiásnak van, aki már kifele építkezik a Házból, ha-
marosan véget ér terápiája. Itt az egyén céljairól, terveiről, önreflexióról, önér-
tékelésről esik szó. Ezen kívül van írásos, írásos-olvasásos, étlapösszeíró, reg-
geli találkozó, esti értékelő, filmes csoport, heti célértékelő, önálló csoport, 
közösségi csoport, spirituális-lelki értékek csoport, visszaesés-megelőző cso-
port, zeneterápia, pszichodráma, színházterápia, táncterápia, fiú-lány csoport, 
„forró szék” csoport, közösségépítő, hozzátartozói csoport, konfliktus és féle-
lem csoport. 
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Tapasztalatok 

Az intézmény házirendje sok szabályt tartalmaz, melyek megszegése követ-
kezményekkel jár. A következmény általában írásos feladat, melynek témájáról 
a terápiások maguk döntenek. Jellemzően a terápiában eltöltött idejükkel, aktuá-
lis félelmeikkel, szorongásaikkal kapcsolatosak. Az ide érkező kliensek kezdet-
ben gyakran lázadnak a működés, a Ház sok szabálya, a napirend sűrűsége mi-
att. Sokan azt gondolták, hogy itt a pihenésen kívül más dolga nincs a kliensek-
nek. Aki ezt hiszi, téved. Nem „nyári tábor”-ba érkeznek a függők, hanem egy 
hosszantartó, intenzív önvizsgálatot igénylő programba csöppennek. A Házban 
– ahogy a Házon kívüli életben is – konfliktusok adódnak, amik elől nem lehet 
elbújni, vagy a korábban jól bevált módszereket (drog, erőszak) alkalmazni. A 
terápiások nap, mint nap szembe néznek számos múltbéli cselekedetükkel, me-
lyek miatt gyakran szégyent és bűntudatot éreznek. Beismeréseket tesznek ön-
maguk és társaik felé, a feltörő érzésekkel és emlékekkel pedig igyekeznek 
megküzdeni. Sokan nem képesek huzamosabb időn át cipelni a szembesülések-
kel, felismerésekkel járó lelki terhet, és a könnyebb utat választják, félbeszakít-
ják terápiájukat. A terápia valamennyire minden felépülőt megvisel, kit nagyon, 
kit sokkal jobban. A terápiát elvégzők közül senki nem állítja azt, hogy könnyű 
végigcsinálni. De azt sem mondja senki, hogy lehetetlen. Úgy vélem – ebben 
mind a segítők, mind a terápiások megerősítettek –, a józanság, a terápia során 
tapasztalt és átélt események, szokások és szemléletmód váltás, valamint ezek 
révén egy jobb életminőség elérése minden fáradságot megér. 

Az Otthonban különböző napokon különböző feladatok várnak a „gyógyuló” 
függőkre. Vannak olyan rutin tevékenységek, ház körüli munkák, főzés, takarí-
tás, melyeket minden nap el kell végezniük. A bentlakók minden héten beoszt-
ják egymás között, hogy ki, hol, mit takarít, kik lesznek a konyhafelelősök, kik 
írják a híreket, ki gondozza az állatokat, és melyik nap ki lesz a napos. Ezen 
kívül vannak „felelősségek” (a teknős akvárium takarítása, állatok gondozása, a 
tó permetezése, szerszámfelelősség, kazán felelősség, virág felelősség), melye-
ket egy-egy hónapra vállalnak el a lakók. A Ház, és „átmeneti lakóinak” egy 
átlagos napja ekképp néz ki: ébresztő, takarítás („reszort”) és annak visszaelle-
nőrzése, reggeli találkozó (melyet imával kezdenek), reggeli, csoportfoglalko-
zás, munka, ebéd, csoportfoglalkozás, munka, „reszort”, vacsora, esti értékelő 
csoport, takarodó. 

Fontos, hogy a terápia során megtanulják a kliensek asszertíven kifejezni ma-
gukat, megtanuljanak beszélni magukról, szavakkal kifejezni érzéseiket. A reg-
geli találkozók alkalmával ki-ki elmondja, milyen állapotban van, hogy érzi 
magát, mik a napi céljai. Az esti értékelők alkalmával mindenki elmeséli, hogy 
aznap sikerült-e teljesítenie a reggel kitűzött céljait, milyen, a terápia tekinteté-
ben fontos események történtek vele, továbbá a józanság, felépülés tekintetében 
milyen lényeges felismerései voltak a nap során. 

Gyakorlatom alatt a terápiában lévők közül sokan megosztották velem tapaszta-
lataikat, titkaikat, szégyeneiket, vágyaikat, drogkarrierjüket. A történetek között 
volt hasonlóság, ám valahol mégis egyedi mind. A terápiások sok mindenben 
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különböznek egymástól, azonban mind ugyanabban a betegségben szenvednek, 
és ezzel a betegséggel szemben tehetetlenek. Amikor elmesélték, mi késztette 
őket arra, hogy rehabilitációs intézménybe jöjjenek, kit mi motivált abban, hogy 
változtasson, segítséget kérjenek, legtöbben a tönkrement párkapcsolat, házas-
ságot, vagy éppenséggel leendő gyermekük születését említették. Néhányukból 
a felismerés, hogy nem törődtek kellőképp gyermekükkel szenvedélybetegsé-
gük miatt, mély bűntudatot vált ki. Azok a szülők, akik tehetetlenül végignézik 
gyermekük függőségét, szenvednek, sokszor nem tudnak semmit sem tenni. A 
Más világ (Pusztaháziné, 2003) írója egy anya, aki elvesztette ópiátfüggő gyer-
mekét, megdöbbentő őszinteséggel vall fiához fűződő viszonyáról, függőségről, 
mindennapos aggodalmairól, és fájdalmáról. A könyv alcíme: Tükörcserepek. 
Meglepő, hogy a függőséggel kapcsolatban milyen gyakori a „széthullott”, 
„összetört”, „szétesett” szókép. Varga Tímea (2008) Szilánkokra hullva, James 
Frey (2003) Millió apró darabban című könyve is azt illusztrálja, milyen kárt 
okoz a testben, lélekben, családi és más kapcsolatrendszerekben a szenvedélyes 
szerhasználat. 

 
Összegzés 

A gyakorlat során számos nehézségem, problémám tört a felszínre, melyekkel 
nekem is foglalkoznom kell. Olykor kívülállóság, kiszolgáltatottság, tehetetlen-
ség, önsajnálat érzések uralkodtak el rajtam. A csoportterápiák és beszélgetések 
során nekem is alkalmam nyílt megfogalmazni és megosztani érzéseimet, gon-
dolataimat a „körrel”. Azok a terápiások, akik korábban nem szóltak hozzám 
felismerték bennem a messze nem tökéletes, érző és érzékeny lényt, aki szintén 
hoz rossz döntéseket, vannak nehézségei, hibái, szégyellni valói. Ha lehet így 
fogalmazni, együtt épültünk a Házban. Sokat tanultam az élettörténetekből, 
mély benyomást tettek rám egyes kisgyermekkori történetek, szülőkkel való 
viszony, párkapcsolati problémák, meg nem értettség, érzések, melyekkel mind 
tudtam azonosulni. Egy-egy család, kapcsolatcsoport után sokszor kellemetle-
nül éreztem magam, előfordult, hogy a hallottak olyan mértékben érintettek 
érzékenyül, hogy a csoportok utáni azonosulási és érzéskörben nehezemre esett 
megszólalni. 

A segítői munka során számos megható, elszomorító, szívszorító dolgot hal-
lunk, látunk, tapasztalunk, de nem szabad túlzottan bevonódni, átadni magunkat 
ezeknek az érzéseknek. Ebből is adódott, hogy fárasztó, szellemileg megterhelő 
volt, amikor több egymást követő napon kellett dolgozni. Úgy éreztem, túlcsor-
dulok a sok élettörténettől, „aktuális állapot”-tól, intenzív önértékeléstől és ön-
ismerettől, odafigyeléstől, megfigyeléstől. A kliensek érzéseit, a „kör” néhai, 
tehetetlen állapotát megéltem, éreztem magamon. Szerencsére pihenő napom 
következett, ami ideje alatt új erőre kaptam. Egy ilyen intenzív szellemi és lelki 
részvételt igénylő munka során a segítő könnyen kiégés közeli állapotba kerül-
het. Minden, ami a Házban történik, hatással van a segítő személyiségére, álla-
potára. Fontos, hogy a segítő odafigyeljen magára, önmagával is törődjön, ne 
csak a terápiásokkal. A szenvedélybetegekkel folytatott segítői munka kreativi-
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tást, tájékozottságot, szakmai tudást, és tapasztalatot igénylő feladat. Vélemé-
nyem szerint előnyös mind a terápiában lévő kliensek, mind pedig a segítő 
szempontjából, ha az Otthonban dolgozó már elért egy bizonyos életkort, és egy 
kellően stabil szintet személyiségfejlődésében. 

Nagyon megszerettem a helyet, a környezetet, az Otthonban folyó munkát, a 
bentlakókat, a stáb tagjait. Örülök annak, hogy a terápiás közösség befogadott, 
és a közel két hónapos ottlétem alatt szem és fültanúja lehettem a bent zajló 
folyamatoknak.  

Csupán azt sajnálom, hogy a való életben nem lehet ennyire őszinte és tisztán 
önmaga az ember, mint az Házban, ahol az őszinteség szinte mindennek az 
alapja. Őszinteség, beismerés, önismeret, önelfogadás, megbocsátás… Jó volna, 
ha az emberek rendelkeznének legalább fele olyan mértékű és mélységű önis-
merettel, mint a Ház felépülő lakói. Kívánom, hogy naponta mindenki legalább 
fele annyi időt szánjon önvizsgálatra, mint amennyit a Tizenkét lépéses prog-
ram követői tesznek. 
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2020 stratégia”. A  „From the Lisbon Strategy to the Europe 2020 Strategy: 
Think European for the Global Action” című angol nyelvű tanulmánykötet 
ismertetőjében olvasható mondat lényegre törően foglalja össze a GKI 
Gazdaságkutató Zrt. és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
együttműködésében megjelenő kötet szerzőinek véleményét. 

Az Ágh Attila és Vértes András szerkesztésében megjelent, a Lisszaboni 
Stratégia értékelését és az Európa 2020 stratégiát is elemző könyv annak 
sorozatnak az ötödik tagja, amely az elmúlt években a spanyol - belga - magyar 
elnökséghez kapcsolódóan nemzetközi együttműködésben, spanyol és belga 
szakértők részvételével jelent meg. 

 

Egy évtizeddel ezelőtt a tagállamok egyetértése öltött testet a Lisszaboni 
Stratégiában, amely az Uniót erős, versenyképes gazdasági szereplőként 
vizionálta a globális térben, a foglalkoztatottság, a szociális biztonság és az 
össztársadalmi jólét magas szintjének elérése mellett. A stratégiának 
köszönhetően, ha nem is a kitűzött mértékben, de sikereket könyvelhetett el 
Európa a gazdaság és foglalkoztatás fejlődése terén, ugyanakkor az évtized 
második felében bekövetkezett pénzügyi és gazdasági recesszió súlyos károkat 
okozott, jelentősen gyengítve az eredményeket. A termelés visszaesésével 
tömegesen szűntek meg a munkahelyek, tovább mélyítve a jóléti államok 
válságát. A gazdaság fellendítéséhez, a versenyképesség fokozásához, illetve az 
Uniót belülről is gyengítő ellentétek feloldásához új, átfogó politikai és 
gazdasági stratégia vált szükségessé. Az EU-nak meg kell erősítenie a hosszú 
távú fenntartható fejlődést szolgáló politikáit, ennek feltétele többek között a 
Stabilitási és Növekedési Paktum modernizálása, illetve a pénzügyi szektor 
szabályozásának és ellenőrzésének felülvizsgálata, hatékonyabbá tétele.  

A könyv bevezetőjét jegyző Maria João Rodrigues, az Université Libre 
Bruxelles oktatója nagy szakértője a témának, hiszen ő maga az Európai Unió 
Lisszaboni Stratégiájának egyik kezdeményezője. A szerzőnő szerint az 
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évtizedet jellemző új kihívásokra újfajta válaszokat kell adni. Az EU-nak defi-
definiálnia

 kell a szerepét a megváltozott világrendben, ehhez pedig elengedhetetlen a 
fejlődési modell megújítása. Rodrigues ezt a szükséges innovációt látja 
biztosítva az Europe 2020 Stratégiában. 

A pénzügyi és gazdasági válság világossá tette, hogy a korábbi fejlődési modell 
fenntarthatatlan: a tradicionális európai szociális modell gátolja a 
versenyképesség fokozását, az öregedő társadalom nem finanszírozza tovább a 
kiépített jóléti rendszereket. A függőségi ráta növekedése felülírja az 
újraelosztást korábban meghatározó prioritásokat, emellett, a környezetvédelmi 
kihívások sürgetővé teszik a termelés minél erőteljesebb elmozdítását az 
alacsony szénkibocsátású technikák irányába. Az új koncepció vezérfonalát a 
szerző a jólét nagyobb és mélyebb értelmezésében látja, így a jövőben nem 
pusztán a GDP kell, hogy a növekedés mércéjeként szolgáljon, hanem 
figyelembe kell venni egyéb, a jólétet meghatározó dimenziókat is. A kitörési 
pontok között szerepelhet továbbá az innovációs stratégia jelentőségének 
növelése a fenntartható fejlődés érdekében, a tudás és a kreativitás a legfőbb 
erőforrásként definiálódik a tanulmányban.  

Rodrigues szerint olyan új szemlélet és megközelítés szükséges a politika 
alkotásban, amely igazodni képes a globális rendhez. Ennek értelmében a 
politika cselekvési tere többszintűvé kell, hogy váljon azokon a területeken is, 
ahol eddig ez nem volt jellemző. A nemzeti szint további dominanciája mellett 
aktiválni kell a helyi szintet, ugyanakkor az európai szint erősítése is kívánatos. 
Az Uniót a globális gazdasági rendszerben csak gyengítik az elszigetelt nemzeti 
gazdaságok, iparpolitikák, illetve az egymást figyelmen kívül hagyó nemzeti 
szociálpolitikák. A kormányzás új jelszavai a részvétel, a koordináció és a 
fizetőképesség.  

A nemzetközi színtéren való eredményes megjelenéshez fontos az Unió 
egységét szimbolizáló intézményrendszer átalakítása, elsősorban a Bizottság 
szerepének stabilizálása is. A szervezet kizárólagos kompetenciát kell, hogy 
élvezzen például a vámunió, a versenypolitika, a monetáris unió, stb. 
területeken, míg a szociális és területi kohézió, a mezőgazdaság és a halászat 
továbbra is megosztott kompetenciával koordinálható. Az Uniónak továbbra is 
csak koordináló és kezdeményező szerep juthat a nemzetek számára stratégiai 
fontosságú szegmensekben, mint a kultúra, az oktatás vagy éppen a turizmus. 

Annak ellenére, hogy komoly hibák csúsztak a megvalósításba, a Lisszaboni 
Stratégia mégsem tekinthető kudarcnak. „Fontos, hogy ne borítsuk ki a gyereket 
a fürdővízzel”: vonja le a konklúziót Maria João Rodrigues. A tíz évvel ezelőtti 
dokumentum legnagyobb érdeme, hogy teljes politikai konszenzusra épülve 
határozta meg fő stratégiai irányokat, és az Europe 2020-nak is ezen az úton 
kell haladnia. 

. 
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Janine Goetschy, a Nanterre-i IDHE egyetem politológusa és szociológusa, a 
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) kutatója, Európa 2020, 

szociális Európa és ipari demokrácia című tanulmányában három korszakát 
különíti el a Szociális Európának. A piac uralmával jellemezhető első korszakot 
a Maastrichti Szerződéssel közös politikaként megerősödő szociálpolitika, 
pontosabban foglalkoztatáspolitika időszaka követi. A harmadik szakaszban 
Amsterdam és Nizza után Lisszabon garantálja az Unió szociális védelem és 
munkaerő-piaci reformok mellett történő elköteleződését.  

Goetschy szerint a Lisszaboni Stratégia újdonsága abban állt, hogy túlmutatott a 
nemzeti szinten koordinált foglalkoztatáspolitikákon, munkaerő-piaci 
reformokon, magasabb prioritást biztosítva a társadalmi befogadásnak és a 
szociális védelemnek. Bár ezek az elemek korábbi szerződésekben is 
megjelentek, Lisszabon után nőtt a nyomás a tagállamokon, hogy a globális 
rendhez igazítva hajtsák végre a szükséges reformokat. A szociálpolitikai 
célkitűzések, csakúgy, mint a gazdaságpolitika és az intézményrendszer 
strukturális reformjai, korrekcióra szorultak a 2008-as válság következtében. A 
szerző megállapítása alapján, a tagországok közel azonos módon reagáltak a 
krízisre, és a válság szülte politikát, annak megszűnése, illetve csökkenése után 
is fenntartották. A túlélés stratégiáját a rövid távú szemlélet és a 
foglalkoztatáspolitika aktív-passzív eszközeinek kedvezőtlen kombinációja 
jellemezte, egyetlen célként a költségvetési stabilitást szem előtt tartva.  
Az Európa 2020 új szemléletű stratégiája a korábbiakhoz képest sokkal jobban 
kötődik a fenntartható fejlődéshez. Az európai munkaerő-piac 
modernizálásában jelentős hangsúlyt kap a flexicurity.  A rugalmas biztonság a 
szociális piacgazdaságban az aktív foglalkoztatáspolitika egyik modellje. A 
flexicurity a munkaerő-piac rugalmas alkalmazkodási képességét, a 
foglalkoztatás nagyfokú biztonságát és a munkavállalókra vonatkozó jogokra és 
kötelezettségekre alapuló állami foglalkoztatáspolitika elveit ötvözi, lehetővé 
téve a foglalkoztatás minél magasabb szintjét. Maga a fogalom 2005-ben jelent 
meg a lisszaboni célkitűzések között.  
Goetschy tanulmányában külön fejezetet szentel a foglalkoztatáspolitika 
területére jellemző nyitott koordináció mechanizmusának elemzésére, 
rámutatva annak számos előnyére és hátrányára. A módszer kétségtelen 
pozitívuma, hogy rendszeres együttműködési lehetőséget biztosít a tagállamok, 
a Tanács és a Bizottság között, elsősorban szakmai szempontokat szem előtt 
tartva, a politikaiak helyett. Szintén a nyitott koordináció mellett szól, hogy 
viszonylag nagy teret enged a nemzeti tervezésnek, ugyanakkor az értékelést 
már szélesebb körben végzi.  

 

A kötet magyar szerzői között szerepel Losoncz Miklós közgazdász, a GKI 
Gazdaságkutató Zrt. kutatója is, Politikai koordináció, versenyképesség és 

kohézió az Európa 2020 Stratégiában című tanulmányával. Az esszé 
kinyilatkoztatott célja a stratégia vizsgálata a versenyképesség és a gazdasági 
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felzárkózás konfliktusának, a közös politikák koordinációjának valamint az EU 
költségvetési politikájának rövid elemzése révén. 
Losoncz szerint az Európa 2020 stratégia a versenyképességet egyrészről (és 
főleg) a kutatás-fejlesztéssel, illetve annak ráfordításaival azonosítja, miközben 
a kohézió, az új tagok felzárkóztatása nem elég hangsúlyos. A 2004-es bővítés 
után bekerült országok esetében a felzárkózás feltételeként a beruházások 
(elsősorban infrastrukturális beruházások) nevezhetőek meg, így értelem 
szerűen ezekben a térségekben a gazdaság mozgatórugója egyelőre nem a 
kutatás-fejlesztés lesz. 
A stratégia újdonsága és ereje a kiterjesztett koordinációban rejlik, mely 
elsősorban a kohéziós politika és a mezőgazdaság területén fontos, ugyanakkor 
a szerző reális veszélynek látja az Unió kettészakadását a nemzetek fejlődési 
üteme mentén, amennyiben nem történik meg a Kohéziós Alap bővítése és a 
problémák hatékony kezelése.  

Ágh Attila, aki a kötet társszerkesztője is, tanulmányában górcső alá veszi a 
Lisszaboni Stratégiát, három korszakra bontva az évtizedet. A szerző által 
Lisszabon eufóriának nevezett ezredfordulót követő pár év az új kihívások 
időszaka az európai kormányzás számára, merész víziókkal. Ezt követi a 
kezdeti kudarcok felismerésének ideje, melyre az évtized közepén egy 
neoliberális fordulat a válasz, végül következik a kijózanodás szakasza, 
szembesítve az EU-t a kitűzött célok csupán részleges megvalósulásával, illetve 
a globális rend megváltozásával. Ágh szerint az Európa 2020 stratégia nem 
más, mint lehetőség az EU építésére, újjászervezésére, igazodva a következő 
évtized kihívásaihoz. Ennek a megújulásnak alapvető feltétele, hogy Európa 
egységes hangon szólaljon meg, mert ez lehet a hatékony kormányzás kulcsa.  
Az Uniónak felül kell emelkednie a szabályozási és intézményi válságon, 
egyensúlyt kell teremtenie az intézményei között, annak érdekében, hogy a 
végrehajtás sikeresebb legyen, mint a lisszaboni stratégia során. Ahogy azt a 
szerző más írásaiban is többször jelzi, a sikertelenség fő oka az volt, hogy a 
strukturális reformok megrekedtek a nemzetállamok ellenállása miatt és a 
válság csak rontotta a kialakult helyzetet. A koordináció korábbi 
mechanizmusai szintén kudarcot vallottak, elsősorban az ellenőrzés hiánya 
miatt, így a jövőben létfontosságú a tervezés összehangolása és a végrehajtás 
ellenőrzése. 

 

A kötet zárszavaként szolgáló tanulmányt Andor László, foglalkoztatási és 
szociálpolitikai EU-biztos írta. A Szociális Európa és az Európa 2020 című 
fejezetben hangot ad annak a véleményének, mely szerint Európa 2000 és 2010 
között jelentős eredményeket ért el a foglalkoztatás területén, a gazdasági 
válság azonban komoly visszaesést jelentett, megkérdőjelezve a Lisszaboni 
Stratégia néhány célkitűzésének helyességét. A tapasztalatok felhasználásával a 
következő évtizedben továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a 
versenyképességre, azonban nem szabad feladni az eddig elért szociális 
eredményeket sem. 
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Andor az EU 2020 stratégia újdonságaiként említi a szegénység elleni célzott 
küzdelmet, valamint az úgynevezett zöld (a fenntartható, környezetbarát 
iparágakban létesítendő) munkahelyek teremtésére törekvést. A tanulmány 
hangsúlyozza a munkaerő-piaci keresletekhez való alkalmazkodó készség 
jelentőségét, a munkavállalók és a munkáltatók adaptív és innovatív 
rugalmasságának fontosságát. Értelemszerű, hogy a nemzeti 
foglalkoztatáspolitikáknak, csakúgy, mint a stratégiában megfogalmazott 
célkitűzéseknek, törekedniük kell a készségek és képességek fejlesztési 
lehetőségeinek biztosítására. A szerző meglátásai alapján a stratégiában emellett 
kulcsszerepet játszik a releváns, átlátható és átfogó információs bázis megléte, 
mely jelezni képes a munkaerő-piacon beálló keresletváltozást, idejében 
figyelmeztetve a megváltozott igényekre a munkavállalókat és a 
képzőintézményeket. 
 
A Lisszaboni Stratégia számszerűsítve határozta meg azokat az irányokat, 
melyek a fenntartható fejlődés mellett a foglalkoztathatóság növekedését és a 
társadalmi kohéziót is szolgálják. A korábbi fejlesztési célok új, az információs 
társadalom dimenziójába való beágyazása a versenyképesség zálogaként 
fogalmazódott meg a dokumentumban, ugyanakkor a megvalósítás eszközei 
hiányosan álltak rendelkezésre.  A Wim Kok jelentés már 2003-ban rámutatott, 
hogy a lisszaboni célok veszélybe kerültek, de az Unió nem mondhat le azok 
megvalósításáról. A folytatás, illetve az eredmények a könyv tanulmányaiban 
különböző aspektusból kerülnek elemzésre, de a konklúzió közel azonos. A 
fokozódó globalizációs nyomás a versenyképesség erősítését helyezte a 
fókuszba, mára ez az egyik legnagyobb kihívás az Európai Unió előtt. A 
legfőbb cél, hogy a tagállamok javuló versenyképessége révén Európa 
kilábaljon a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságból, majd a fejlődés 
fenntartható szintjén megerősítse pozícióját. A tudásalapú, zöld gazdaság felé 
történő átmenet közepette e stratégia kulcseleme a növekvő teljesítmény és a 
fenntartható versenyképesség. Az Európa 2020 a Lisszaboni Stratégiából levont 
tanulságokra épít, elismeri annak erősségeit, de pótolni kívánja hiányosságait, 
ennek eszközeként pedig a kötet szerzői nagy egyetértésben az új típusú 
(intelligens, fenntartható és inkluzív) növekedést, a határozottabb kormányzást 
és a szorosabb gazdasági koordinációt jelölik meg. 
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Introduction 

After the Soviet invasion of Hungary in 1956, a large number of Hungarians 
decided to leave the country and emigrated to Western countries. The 
integration of migrants into a host society creates questions. However, in this 
particular case the concept of “minority” is completely missing from the French 
Constitution. According this Constitution as of 1958, “France shall be an 
indivisible, secular, democratic and social republic. It shall ensure the equality 
of all citizens before the law, without distinction of origin, race or religion”. For 
this reason, this paper cannot speak about “minority” in France, but rather only 
about a “community” of immigrants to France and their descents living in this 
country. 

The focus will be on Hungarian migrants who arrived in 1956 as a direct 
consequence of the historical events. Trying to understand the reasons which 
lead them to settle in France, the way they were perceived by the host 
population, and the way they perceived themselves is important. First certain 
findings on historical waves of Hungarian emigration in France will be 
summarized. Next, the year of 1956 will be highlighted in the light of certain 
migration along with focusing on the reaction of the general public and the 
support given to these refugees. And finally, this paper will reflect on the status 
and self-definition of ’56 Hungarian emigrants to France in focusing on issues 
of self- and national identity. 

 

Historical background of Hungarian immigration in France 

The first wave of emigration from Hungarian lands took place at the end of the 
19th century. The concentration of land property was in the hands of the 
aristocracy and created a chronic state of agrarian unemployment, which in 
turn, forced some 1.2 million people to leave for Canada and USA. Between the 
two World Wars, the “white terror” (Horthy regime) combined with the 
economic crisis led to new waves of departures. The emigrants were mainly 
communists, social-democrats and radicals, but also included workers accused 
to have supported the revolutions, but also included landless peasants, 
intellectuals, and the younger generation without any hopes for the future. 
According to the Census of 1931, close to 19,000 Hungarians were enumerated
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 in France, in contrast to only 630 in 1921. The third migratory flow followed 
shortly after the destitution of Admiral Horthy, during the war and rise of the 
Popular Republic of Hungary. That time, the vast majority of emigrants were 
left-wing politicians and intellectuals. In 1936, the French Immigration Office 
(Seine) registered 5,737 Hungarians. By the end of 1944, a new wave of 
Hungarian migrants arrived to France, but entirely different than the former 
migrants. They were mainly Nazi military people, so called “Combattants 
hongrois”, directed by Farkas. At the same time, another group constituted by 
the Hungarian Catholic and Protestant Missions also came. The fourth wave of 
Hungarian immigration occurred in France from 1956-1957, which will be the 
focus. 

According to estimates of the Hungarian Catholic Mission, the emigration of 
ethnic Hungarians to France in 1956 was about 30,000 persons, which some say 
is underestimated. In the beginning, the immigrants spread unevenly across the 
country, with a relatively strong concentration in the Ile de France region. The 
size of the Hungarian immigrant community has since decreased both in this 
particular region and elsewhere.  

It is a well know that in 1956 and earlier the Hungarian emigration had its 
strongest roots in resistance to political regimes ruling their home country, and 
it has been always characterized by a strong presence of artists and intellectuals, 
and they became famous as a “socially indivisible group”. 

 

The year 1956 and after 

Shortly after the Soviet tanks crashed the Revolution, in 1956, approximately 
9,000 Hungarians arrived to France, 4,000 of whom were asking for transit to 
move on to other countries: 2,000 to Canada, 1,000 to the USA, and another 
1,000 to Australia. At the time being, charity organizations such as Cimade or 
the Red Cross were responsible and cared for the refugees, first settling them in 
refugee camps (barracks), and then, finding jobs for those who wanted to stay. 
Progressively the priority was given to those who were willing to stay in 
France, which was between 700 and 800 monthly, including late arrivals in 
1957. The immigrants were mainly younger men, between the ages of 16 and 
30. About three quarters of the refugees were manual (industrial) workers, with 
the rest being professionals (engineers, professors, nurses, and many students). 
Testimonies collected by Antoine Marès show the welcoming of Hungarian 
immigrants was due more to their status of being refugees rather than their 
nationality itself. Moreover, they were regarded and sympathized as “legitimate 
victims”. On the other hand, they were perceived as readily-employable 
workforce. Only a few months after the first arrivals 2,000 Hungarians were 
already employed, 1,400 left for Canada, and 3,600 stayed in reception centres. 
The social services did not provide any financial help (cash) to Hungarian 
refugees. Instead, they were given legal advice on how to settle, and free 
language courses for two months fostering their integration as soon as possible. 
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They were strongly advised not to regard their status as a “safe haven”, but 
rather to build up their own ways of integration into the French society. Most of 
them settled in the Ile de France. The strong concentration in this area could be 
explained by the presence of the public administration dealing with migration 
issues, such the OFPRA, Ministry of Interior, Foreign Embassies) but also by 
two other factors: better opportunities for employment compared to any other 
region, and the existing Hungarian community as a supportive network created 
by earlier migrants, are two other factors that could have caused a strong 
concentration.  

According to G. Kecskés, the Hungarian revolution and its brutal crushing by 
the Soviet army had a particular impact on the French society. The summary of 
notes recorded by the prefects, and collected by the Ministry of Interior makes it 
evident that “during the month of November, ‘56 the public opinion revealed an 
unpredictable sensitiveness toward international affairs”. The matters in Algeria 
and the interior problems of the country were pushed into the background. For 
different reasons, stresses G. Kecskés, the Hungarian revolution echoed back 
the historic memory of the Resistance, the revolutionary traditions in France, 
and the brutality of the Soviet repression which stirred up deep-seated emotions 
and solidarity with the victims. According to Professor Bernard Michel, no 
event since 1945 ever had such an impact in the French opinion. Not only 
intellectuals, but all social classes were impacted. The moral conscience was 
stronger than the reflexes of group or class. In general, neither the intellectuals, 
students, nor the working class were interested in the official reactions of the 
political elite, and they were not concerned with the opinion and public release 
of the French Communist party (PCF). This reaction can be explained by two 
main factors. On one hand, it was solidarity towards Hungary and Hungarians, 
and on the other, it was the indignation towards the action of USSR and the 
PCF, which approved the aggression. The deep compassion for the Hungarians 
was conveyed from the beginning by a full series of spontaneous voluntary 
actions, such as immediate help given to the victims by sending cash, clothes, 
organizing blood drives, as well as other provisions and food supplies. The 
newspaper La Croix relates on November 3rd of 1956 the momentum of 
solidarity of the inhabitants of Strasbourg who, within a few hours, flooded en 
mass to the City Hall with donations for Hungary following an appeal on the 
radio station, Europe 1. After the Soviet military intervention of November 4th, 
the sympathy of the French population also was expressed by numerous 
initiatives in favour of the refugees. Clothes and food were collected and 
distributed. According to an article by Michel Legris, published in Le Monde 
dated December 5th on the situation of Hungarian refugees, “spontaneous offers 
of jobs, accommodation and adoption -for the children” poured in. The letter of 
Odile Levesque, a young girl from the countryside, to the President of the 
Republic, Rene Coty, shows the general feeling: “In our village, we would like 
to receive Hungarians. Could you send some to us? We filled four cars of 
clothes, food cans and we collected a lot of money for them.” The most 
spectacular event made in that sense surely was the “national day in favour of 
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the Hungarian population” held on November 18th, carefully organized by the 
Ministry of the Interior.   

In spite of the undeniable intensity of these events, the effects were rather short-
lived, and the “martyred Hungary” disappeared from the pages of the daily 
newspapers rather quickly. One could wonder whether the instrumentation of 
these events was a demonstration of propaganda from the French government or 
something else (Kecskés). 

 

Complexity of refugee status 

The exact causes of these migrations are left to speculation. According to 
Stephane Dufoix, it is possible to classify the reasons of emigration in a few, 
rather simple categories: (1) willingness to find more freedom, (2) escaping 
poverty, (3) fear of an arrest, (4) refusal to bear the communist system longer. 
The questions, left unanswered are whether or not it is possible to classify on 
the basis of these categories to what extent emigrations were economic or 
political.  

The case of Pierre Kende, a Hungarian journalist, is significant. Partial to the 
ideas of Imre Nagy since 1953, he wrote in the daily newspaper of the 
Communist party, Szabad Nep. With friends, he created a “pro-Nagy” 
newspaper, called Magyar Szabadsag. Forbidden after the Soviet intervention, it 
was later renamed Oktober 23, symbolizing the resistance. He decided to leave 
Hungary after the first arrests of people in charge of its distribution. He 
considers the fear of being arrested for political reasons and threat to his life the 
first reason of his exile. In reality there was a secondary reason, which was 
seeing the ending of his career as a political activist. To quote how he explains 
this: “... the reformist movement was also a failure, first because it obtained 
nothing except from a revolution. … I left Hungary with the idea that I had to 
begin a new life. I could not do it in Hungary because of my situation as an ex-
member of the Resistance.” This willingness for change, doing something else 
has to be correlated to the physical pressure and threat. The younger migrants 
found the possibility of creating something new, possibly being a key factor 
making their integration in the French society much easier than one would 
expect. Surely, economic motives were also present. As Dufoix provides an 
example of many young people, who stated that poverty was the reason they left 
Hungary.  School was important but it became too expensive.  “Poverty.  I used 
to read a lot, I was a good pupil and I preferred studying rather than cultivating 
the fields, but high school was too expensive for my parents.  Man should eat 
first, and then he can make politics. 

A summary note of the Bureau of the Hungarian Refugees (Magyar 
Menekultugyi Iroda) dated January 1957 gives very interesting indications of 
what was happening. At the time being, the Bureau was in charge of welcoming 
Hungarian migrants upon their arrival in France, helping them fill out different 
administrative forms. It has been documented that 30% of those who arrived in 
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1956 were real victims of the revolution, but 30-35% of applicants belonged the 
category of economic migrants. Surely, it cannot be said that they did not take 
an active part in the revolution, but the true purpose of their emigration was to 
join their families in Western countries. It would have been very hard to find 
any earlier Hungarian migrant, who would not have had some family members 
already living in some Western country. In this case, the revolution has been a 
unique opportunity to get out of Hungary.  

Of course this can also be qualified, as shown by the testimony of Béla Takacs: 
“As for Hungarians, I didn't try to make any contacts with them. I have a friend 
in Paris, but I hardly know any other Hungarians at all. I don't keep in touch 
with the Hungarian Catholic mission either. I was afraid of making Hungarian 
contacts, I don't know why. When my first baby was born, I thought it would be 
correct to clarify my citizenship status. I acquired French citizenship simply out 
of consideration for my children. But I still have Hungarian citizenship to this 
day; I have not relinquished it and I don't think I ever will.” 

 

In order to know more about those Hungarians who decided to leave their 
country statistics can be studied. The figures given by the Hungarian Central 
Service of Statistics show that two thirds of the migrants come from the regions 
of Budapest, Gyor-Sopron, Vas, Komaron and Veszprem. The migration was 
also favored by the geographical conditions, all these regions being near the 
Austrian border, which was opened by way of an exception. The two only 
Eastern cities with a significant emigration, Miskolc and Debrecen, could be 
explained by the fact that there was a strong revolutionary movement there. The 
migrants coming from Hungary in 1956 are a very heterogeneous population. 
The Renseignements Generaux (Secret Services) tried to make a quantification 
of the political population in February, 1956. Records on 12,497 Hungarians in 
France show that 8,020 of them were nationalists, 4,039 are refugees and 438 
are stateless persons. Moreover this specifies that of those 12,497 persons, 
5,500 persons (40%) were politically engaged; 1,500 were more or less in favor 
of the Communist regime and 4,000 were members of different anti-
governmental associations, either as active members or sympathizers. 
Regardless of the mix in ideological background, it can supposed that the vast 
majority of the refugees from 1956 have readily taken the role of mediation of 
their national cultures in France without being insensitive towards the majority 
culture. 

There was still the remaining question: how to create a balance between the 
country (culture) of destination and the country (culture) of origin. As 
underlined by Roger Braun in 1958: “... there is the question that as whether 
these satellite countries once become free, would these refugees come back 
there? After a long absence, would they feel at home there? Countries now 
evolve so fast and men too. Would the liberated country have the same face 
before and after the cataclysm?”. Béla Takàcs was confronted to this kind of 
hesitation: “I went home for the first time in 1978. I was in Belgrade with my 
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wife when I had the crazy idea that I ought to visit my mother. I went to the 
Hungarian Embassy where I ran into a Hungarian girl I knew, we'd been at high 
school together. I probably wouldn't have got home if I hadn't known someone 
there. As it was, I rushed off home to my mother's in Csongrád with a passport 
and a visa, in other words, not in secret. But on the way back I felt as if I was 
escaping again, I hadn't enjoyed it at all. Perhaps I was still afraid. Since then, 
I've been back to Hungary twice. I enjoyed myself so much this year that I've 
become homesick for the first time in my life.” It is interesting to see how this 
situation and framework can explain the fact that they managed to integrate 
themselves in the French society without too many complications. Most of them 
found jobs or continued their studies and stayed in France afterwards. 

 

Conclusion 

The 1956 refugees to France transformed the structure of the Hungarian 
community that existed before their arrival. The number of ethnocentric 
Hungarian immigrants multiplied themselves, and a kind of rather peculiar 
cultural distance has been created between the “earlier settled” and “newly 
arrived” groups. Evidently, the “newcomers” tended to mark down from the 
previous immigrants by creating their own associations and communities, 
including a Revolutionary Council (Conseil Revolutionnaire) in Strasbourg, an 
“Association of Fighters for Freedom (Association des Combattants de la 
Liberté) and the like, in continuing political actions. All these moves have 
broken the dynamic of integration of the central Europe immigrants, which 
existed before. It is particularly difficult to draw a homogeneous portrait of the 
Hungarian community in France. Yet the fact remains that virtually all 
Hungarian migrant groups have found their own ways to fit and integrate 
themselves in the French society, mainly thanks to the help and support 
provided by the host population. A large number of 1956 Hungarians 
immigrants became well-known writers, journalists, teachers and professionals, 
adding new values both to the French and Hungarian culture. 
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Introduction 

Red flags with a half moon and a star are waving in a street in Ankara, pretend-
ing to be part of a celebration. Behind those banners, broken windows can be 
spotted and reveal their real purpose- showing unity and covering the damages. 
It is May 23, 2007, one day after one of the worst suicide bombings in the histo-
ry of Turkey. Six people died instantly, three more in the hospital and over 120 
were badly wounded. The man responsible for this attack was the 28-year old 
Güven Akkus from the predominantly Kurdish Southeast. Meanwhile the Kurd-
ish Workers’ Party (PKK) denied any involvement, Ankara’s governor Kemal 
Onal blamed the group of carrying out the attack: “The type of the explosives 
and equipment used is similar to those used by the separatist group” (Dowling 
2007). 

This case is just one example of a long list of incidents between the Turkish 
state and the PKK, which fights for an autonomic Kurdish state. The bitter re-
sult of this struggle is that more than 40,000 have died in the Turkish-Kurdish 
conflict, nearly 30,000 of them members of the PKK (cf. Yackley 2010). This 
acrimonious fight is not only about their own state, but also for an identity as a 
nation. Scattered in Turkey, Syria, Iraq and Iran, colonial interests worked 
against them depriving their self-determination and statehood. This essay will 
address the Kurdish issue of identity and asks whether or not Turkey’s policy 
aims to achieve assimilation or promotes repression of the minority.   

Most countries in the Middle East suffer from the fundamental problem of na-
tional identity. More than 75 years after the fall of the Ottoman Empire, from 
which most of them emerged, these states have been unable to define and main-
tain an identity that is both inclusive and representative. Two reasons are given 
for this. First of all, none of these countries are homogeneous; they consist of 
numerous ethnic, religious, linguistic and cultural minorities. Taking Turkey as 
an example, Turks are living together with three officially recognized minorities 
(Greeks, Armenians, Jews) and with a mosaic of other non-officially recognized 
ethnic groups (the biggest ones are the Kurds, Zaza and Circassians). The other 
reason can be traced back to imperialism and colonialism. The disbanding of 
the Ottoman Empire was anything but smooth and the states were carved out 
with little concern for the people, culture, religion or history. That said, those 
states were neither homogeneous nor cohesive and were only held together by 
an artificial boundary. The driving force behind this process was the imperial 
legacy of the British and French; some ethnic groups were put together into one 
state or one nation was divided among other states. The dispersal of the Kurds
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in Turkey, Syria, Iran and Iraq symbolizes the latter. Ultimately, the diverse 
countries of the Middle East have to face the issue of giving themselves an 
identity that reflects their heterogeneity and this couldn’t be imposed from 
above. “In other parts of the world, nations, both old and new, have become 
states; the process has been reversed in the Middle East where states are still in 
search of a nation” (Kumaraswam 2006). This process can only be accom-
plished when the various minorities can identify with the state they are living in, 
receiving an identity and thus shaping the state identity at the same time – a 
reciprocal evolution. 

 

Kurds in Turkey 

As already mentioned, the Kurdish people live separated by the borders of Tur-
key, Syria, Iran and Iraq in the roughly geo-cultural area called Kurdistan 
wherein they form the prominent majority. The whole Kurdish population is 
estimated to between 25 -30 million people, which makes them the fourth larg-
est ethnic group of the Middle East. Roughly 14 million Kurds (~18% of the 
whole Turkish population) live in the southeastern part of Turkey. The Turkish 
constitution provides a single nationality designation for all Turks and thus does 
not recognize ethnic groups as national, racial or ethnic minorities. Therefore a 
true census has been historically unavailable. Nonetheless, millions of the coun-
try’s citizens, mainly in the southeast, identify themselves as Kurds. Those who 
publicly or politically assert their Kurdish identity in the public domain risk 
public censure, harassment, or even prosecution. However, many Kurds who 
are long-term residents in the industrialized cities in the west are often getting 
assimilated into the political, economic, and social life of the nation. To under-
stand the Turkish policy of assimilation and suppression, it is also necessary to 
understand the history of Turkey. 

After the end of World War 1 the Allies occupied Istanbul and Izmir and 
prompted the establishment of a Turkish national movement. A young cadre of 
military officers, led by Mustafa Kemal Pasha (better known as Atatürk), ex-
pelled the invaders and founded the Republic of Turkey in 1923. Soon after the 
establishment of the state, the government passed a series of laws to serve as the 
foundation of a new nation. Ethnic diversity was perceived as a danger to the 
integrity of the state, and the Kurds, as the largest minority group, were obvi-
ously a serious threat. They were decreed to be Turks and as a result, their lan-
guage, culture, dress, family names and even village names had to be Turkish. 
This was realized through plenty of prohibitions. It was forbidden to speak their 
language in cities and towns, all external symbols of their ethnic identity were 
suppressed, Turkish teachers were sent to Kurdish villages with the teaching of 
Kurdish as their chief objective, and distinctive Kurdish dress was forbidden 
(cf. Bruinessen 1989: 8). The closing down of medreses (Kurdish centers of 
education and cultural transmission), though not exclusively directed against the 
Kurds, were felt as major blows to Kurdish culture. By the end of the 1960s, the 
last one had disappeared. “These assimilation policies were backed up by a new 
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historical doctrine according to which the Kurds were really Turks originally, 
but had by historical accident lost their language” (ibid.). 

It goes without saying that many Kurds fought against those measures of sup-
pression, some with peaceful protests, others with violence both against the 
Turkish state and their own ethnic group. The first uprisings began in the 
1930’s, which were all suppressed by the Turkish government.  As a result of 
these movements, millions of Kurds were forcibly relocated between 1925 and 
1938. Meanwhile, other ethnic groups like the Circassians were settled in the 
Kurdish districts, all attempts to speed up the Turkicisation of the Kurds. The 
“Ararat Revolt”, one of the biggest revolts, was stopped after a massive military 
campaign (roughly 66,000 Turkish soldiers) including the destruction of many 
Kurdish villages.  

In the 1980’s the PKK started a full-scale insurgency when announcing the 
Kurdish uprising. It was the beginning of a bloody battle not only against the 
Turkish military and civilians but also against their own ethnicity. According to 
human rights organizations, the PKK killed and tortured peasants and its own 
members because they were suspected of being collaborators. The PKK is con-
sidered by the US, the EU, and NATO to be a terrorist organization. Although 
the leader of the PKK Abdullah Öcalan was arrested in 1999, the conflict still 
continues today. It is worthy to mention, that a considerable number of Kurds 
believe, that the Turkish state would not even recognize their identity without 
the existence of the PKK (cf. Tezcur 2007). That said it is without a doubt that 
the intention of the PKK is to defeat Turkey, which is impossible. It seems more 
likely, in the context of the lack of identity among the Kurds and the Turkish 
policy of denying the Kurdish ethnicity, that the terror attacks can be seen as a 
desperate shout of Kurds, that they exist in their unique culture and differ from 
the majority. The depth of the fear of “Kurdistan” can be illustrated and under-
stood by a quotation of a Turkish journalist, “And a Kurdistan is a major red 
line for Turkey. Even the word is taboo. […] it is worth noting that we are often 
told that the Turkish flag is bright red to forever remind us of the blood that was 
shed to create this country. Nationalism, and its attendant paranoia, runs deep” 
(Turgut 2007).  

 

The lesson of a “dual strategy” 

Summarizing the mentioned measures of the Turkish policy, it can be said, that 
Turkey employed a dual strategy towards the Kurds, repression as well as as-
similation. Banning the Kurdish language and prohibiting distinctive Kurdish 
dress can be seen as examples of fear of the Kurdish nationalism and thus a 
repression of their culture. Furthermore this kind of policy does not only dis-
criminate against the Kurds but also makes it hard for them to find their real 
identity. The language is maybe the most important variable for a human being 
to identify him/herself with a nation or ethnic group. On the other hand, those 
Kurds who did not openly express their Kurdish identity are able to integrate 
into the Turkish society. Many prominent statesmen and public figures in Tur-
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key like Sebahat Tunel, a female parliament member, have Kurdish origins and 
a successful job. Second, due to the fact of the competitive and pluralistic elec-
tion system, the Kurds had the possibility to integrate into the Turkish political 
system as well. Moreover, parties recognized the potential power of the Kurdish 
voters and tried to make their program attractive for them.  In the 2007 elec-
tions, the Justice and Development Party (AKP) mobilized the Kurdish vote and 
won. Third, the Turkish state and politicians have periodically attempted to 
promote Islamic identity as a counterweight to the exclusive and conflict-
promoting tendencies of both Turkish and Kurdish nationalism (cf. Tezcur 
2007).  

 

Conclusion 

The dual strategy of repression and assimilation has been partially successful. 
Millions of Kurds who are living in the cosmopolitan areas of Turkey have 
mostly avoided being identified with Kurdish nationalism and thus assimilated. 
The passed laws were not aiming at the integrated Kurdish citizens in the cen-
tral and western region of Turkey but on the Southeast. Ankara fearing the pos-
sibility of a Kurdish nationalistic uprising, tried to ignore the minority and only 
saw the PKK. However, guns have never managed to eliminate Kurdish rebel-
lion. Mr. Erdogan now has to open his eyes and become aware of the largest 
minority in Turkey. A new policy designed to address Kurdish grievances, en-
courage economic growth, and stop discrimination would be the best practice. It 
would not only enable the integration of the Kurds into the Turkish society but 
also give them notice of being an ethnic group and thus an identity. Perhaps it 
will also allow the Turkish flag to wave in the air as a sign of unity and diversi-
ty as opposed to covering broken windows.  
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Introduction 

There are more than 3 million inhabitants with Turkish origin living in Germa-
ny comprising three generations.  All of them cope with ever growing problems 
of integration, and issues of individual and collective identity.  

This brief paper will reflect on the problem of Turk immigrants living as “al-
iens” in a foreign society, Germany. First, there will be an overview of the his-
torical background of the problem. The core question asks why there are so 
many Turks in Germany, and why they have a problem with education, immi-
gration and other social issues. Subsequently, the issue of identity and social 
integration including language, education and employment which quite a siza-
ble group of the third generation of Turks face will be elaborated on. Finally, 
when compared to Polish and Italian immigrants, Turks face far more deep 
rooted and collective problems of social integration than the other two large 
cultural minority groups.  

 

Historical background 

The settlement of Turkish people in Germany started in 1961. With initiation 
from the Turkish state administration, the German and the Turkish governments 
made an agreement for Turks to come to Germany as “guest workers”. Both 
wanted to increase their economies. Only unmarried persons from the European 
part of Turkey were allowed to go to Germany. Most of the individuals were 
unskilled male workers from the countryside. The initial stipulation allowed 
them to stay in Germany for two years. Consequently, many of them did not 
have any reason to learn the German language.  

Family reunification was made impossible until 1973-1974. With loosening of 
the immigration code, many families from Turkey came to Germany to live 
with their sons, brothers or their future husbands. Although some of the families 
returned back to Turkey after a few years, still many stayed. 

 

Situation in Germany 

More than three million Turks (26%) live in Germany today, including those 
who have German citizenship making them the largest group of all foreigners 
living in the country. Many of them face problems with both education and 
employment. Nearly 30% of them did not complete elementary school and
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 25.5% are unemployed. Compared to the rest of German society, the Turkish 
people have higher unemployment rates and have much lower education rates. 
Recently the migration trends have changed as more people with Turkish origin 
are migrating back to Turkey than ever before, and the trend of immigration to 
Germany seems to be decreasing. 

 

Identity issue 

According to the findings of a qualitative case study with 100 interviewed na-
tive Turkish people living in Germany, most of them claimed to be “Turkish”.  
Forty five percent of the interviewees said that they are “Turks” even if they 
have the German citizenship. One respondent stated:  

“It doesn´t matter if you have the German citizenship or not. Turk stays 
Turk, German stays German. If you have dark hair and dark eyes, you´ll 
be always picked as Turk, it doesn´t matter, for how long you have the 
German citizenship.” ["Es ist egal, ob man einen deutschen Pass hat o-
der nicht. Türke bleibt Türke, deutsch bleibt deutsch. Auch wenn man 
dunkle Haare und dunkle Augen hat, wird man immer als Türke 
manchmal raus gestempelt, egal wie lange man deutsch ist."] 

Close to one third of respondents (30%) claimed that they feel “German-
Turkish”, forming a new national identity for themselves. This double identity 
was found mainly in the group of the second generation of Turkish immigrants. 
They were born in Germany, but their affiliation to Turkish roots strongly influ-
enced by their parents. Only two people answered, that they see themselves as 
German. In a number of cases, interviewees simply refused to answer the ques-
tion pertaining to what nationality they feel they belong to. Some of them would 
refer to their religion, while many others were not able to define their nationali-
ty, thus unable to claim personal affiliation to any kind of national identity. 

Turks in Germany represent a very heterogeneous group concerning self-
determination or identity. This heteronomy certainly results both from interac-
tion (influence) and confrontation (conflict) of two diverse cultures, including 
stereotypes. On one hand, the German society has a rather firm, long-standing 
stereotype of a Turkish migrant, while on the other; the Turkish society in Ger-
many has its own stereotypes about German society as a whole. The reality of 
self-identity and interethnic relationships lies somewhere in between these two 
cultures. 

One reason it is so difficult for Turks in Germany to grasp and define their own 
identity lies in the fact that Turkey has changed dramatically in the past few 
decades as well. People who go back to Turkey often feel like foreigners. Even 
with the same ethnicity, they feel as if they are in a completely different society, 
because they were socialized in Germany. Their social references are from 
Germany. While the young Turks experience this, the elderly do at an even 
greater level. Those who lived in Germany for more than forty years and return 
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to Turkey do not find it as it used to be in the 1960’s. The following quotation 
from a qualitative study illustrates this type of disillusionment: 

“It’s not clear, as if we’re Germans or Turks. We are here for 30 years, 
what means that we spent the best years in our life in Germany. Werther 
we‘re German or Turks, we don´t know.”["Ob wir Deutsche oder Tür-
ken sind, ist nicht klar. Wir sind seit 30 Jahren hier, d. h., die schönsten 
Jahre im Leben haben wir hier verbracht. Ob wir Deutsche sind oder ob 
wir Türken sind, wissen wir selbst nicht."] 

 

The identity issue of the third generation 

Many German people have strong prejudices towards the Turkish people in 
Germany, especially of the younger generation, who were born in Germany and 
are naturalized German citizens. The third generation of Turkish immigrants are 
often accused of not wanting to integrate themselves into the German society. It 
is true that young Turkish immigrants are not as educated as their German 
peers, are more often unemployed, and more often caught in conflict with law 
than immigrants of other nationalities. It remains to be seen why young Turkish 
people have problems with cultural integration into the mainstream society. 

One cause is the poor education. As already mentioned the first generation of 
Turkish immigrants were unskilled workers from the rural areas of Turkey. 
They did not plan to stay in Germany for more than two years, so their willing-
ness to learn the German language must been very low. Many left Germany and 
went back to Turkey, while others stayed. However, for those who stayed, they 
still faced the language problem. This included many families who lived in 
Germany for more than forty years.  

The social and inter-ethnic attitudes within the German (host) society have 
changed dramatically since the early 1960’s, including an increase in prejudices 
and xenophobia. Many Turks were originally only supposed to be in Germany 
for two years. School teachers did not have many expectations, show support or 
provide attention for Turkish children, despite the fact that school education is 
the key to social integration. In short, rather poor school education for Turkish 
youngsters has become a first step in long unemployment. This was the first 
“vicious circle” that many Turkish families were caught into.  

Another issue is the conditions of the neighbourhoods. Most Turkish people live 
in districts inhabited predominantly by other Turks, causing them to be separat-
ed from the mainstream society. A step towards integration would be to get 
more direct contact between the Turks and Germans. One of the consequences 
of such a cultural isolation is a rather low rate of mixed marriages, as low as 5% 
in Turkish minority population. There is also a religion problem. The vast ma-
jority of Turkish people are Muslims. This creates an enormous gap between 
them and the Christian German society. Turkish girls with headscarves are often 
heavily discriminated both in schools and in public places. 



SCHMIDT, K.: TURKS IN GERMANY (82-86.) 
SZOCIÁLIS SZEMLE 2011/1-2. 

85 
 

All these mutually interwoven problems make the identity issue of the third 
generation of Turks in Germany complex. They are excluded from mainstream 
society in many ways. In Germany they stay “the Turks”. They do not belong to 
the Turkish society and culture either since their social development occurred in 
Germany. Those returning to Turkey cannot identify themselves with the Turk-
ish way of living, and are not be accepted by that society either, since they are 
regarded as “the Germans”. The result of this social exclusion process from 
both nations can be detrimental for building any kind of national identity. 

 

Comparison 

The Polish and Italian immigrants seem to cope better with integration into the 
German mainstream society. One reason for this could be that both countries 
are historically Christian, posing no problem with religious integration in Ger-
man society. On the contrary, the Islamic religion of the Turkish people is alien 
to the vast majority of Germans. In addition to that, the terrorist attacks in 2001 
on the World Trade Centre in New York deeply touched the German people as 
well. Since then, the public fear of the “Islam” created another obstacle for 
young Turks attempting to integrate themselves into the German society. 

The lifestyles and mentality of both the Polish and Italian immigrants are far 
more similar to the German, Westernized way of living in comparison to the 
Turkish way of living. In the statistics of the country’s Federal Office for Mi-
gration and Asylum, there is evidence that Polish and Italian people prefer to 
live in neighbourhoods and districts inhabited predominantly by native Ger-
mans. On average of both the Polish and Italian immigrants are better educated 
and have significantly lower rates of unemployment compared to the Turkish 
population. 

 

Conclusion 

Integration and identity of the third generation of Turkish immigrants are com-
plex problems. These two issues are highly interwoven causing problems. If the 
young Turkish generation is not able to build their own identity, they will not be 
able to integrate themselves either in the mainstream society.  

The Turkish president Abdullah Gül asked the Turks in Germany to learn and 
speak the German language fluently. In his opinion, the language is the key 
factor of integration. He suggested enrolling Turkish children in language 
courses as early as kindergarten simply because it will be easier beginning in 
elementary school. 

However, a direct integration of Turks in Germany might be not enough; even 
impossible at the time because of the existing prejudices and xenophobia from 
the Germans. Germans should also learn how to live in a multi-cultural society. 
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Many populist politicians tend to reinforce xenophobia however, with state-
ments such as the one quoted below:  

"I don t́ have to acknowledge anyone who lives by the state, who refus-
es this state, who doesn t́ provide and support the education of their 
children, and continuously produces new small headscarf girls." [“Ich 
muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, 
für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig 
neue kleine Kopftuchmädchen produziert.“] 

This statement was made by Thilo Sarrazin, a politician of the Social Democrat-
ic Party (SPD), former chairman of the National Bank of Germany, who was 
removed from this position because of this particular statement made about the 
Turks in Germany. 
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Introduction 

Kosovo is a territory which is still disputed in the Balkans. For the Albanian 
people it is a self-declared Republic since February 17, 2008, recognized by 70 
countries in the world (among them the USA, Germany and France). It is con-
sidered a parliamentary representative democracy. According to the Constitu-
tion, "Republic of Kosovo is a secular state and neutral on religious beliefs". 
Serbia does not consider this territory an independent country.  The Constitution 
of 2006 considers it as a governed entity within its sovereign territory, the “Au-
tonomous Province of Kosovo and Metohija”. The Republic of Yugoslavia was 
composed of federal republics within a federal state (Slovenia, Croatia, Bosnia, 
Macedonia, Montenegro).  After the wars in the 90’s all of these territories be-
came independent and were recognized. Kosovo was considered and is still 
considered as a single province within the Republic of Serbia. This was not the 
first time that a single province declared its independence unilaterally.  In 1991, 
Tatarstan, Chechnya, Abkhazia, South Ossetia, Transnistria and Nagorno-
Karabakh had already done so; however, it was the first time that a significant 
number of nations recognized this independence.  This was followed by Russia, 
which in 2008, recognized Abkhazia and South Ossetia (but not Kosovo). In 
October 2008, following a vote at the UN General Assembly, Serbia asked the 
International Court of Justice to rule on the legality of Kosovo's declaration of 
independence. In July 22, 2010, the ICJ declared that it did not violate the inter-
national law, and it was possible to declare its independence without violating 
international law. Now this new country is in deep crisis, mainly economic (at 
least 50 % of unemployment) but also social. Since this independence, the 
country has experienced a series of ethnic conflicts causing a wave of emigra-
tion, mainly Serbs, even though the government of this new country promised 
protection for minorities. The current population of Kosovo represents about 2.5 
million people, with 92% Albanians (according to the government), 5.3% Serbs, 
and 2.7% other populations (Bosnian, Goranis, Roma, Turks, Ashkalis and 
Egyptians). The cohabitation of these populations seems impossible. For exam-
ple more than 100 Orthodox churches have been looted, vandalized and de-
stroyed by the Albanian population. The northern part of Kosovo, mainly com-
posed of Serbs and controlled by Belgrade, is in real chaos. The population is 
subject to the law of violence by Serbian criminal groups. The Bosnian people 
are victims of forced assimilation by some Albanians in spite of the presence of
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 a peace-keeping army called “Eulex”. The Roma are also victims of this vio-
lence against minorities. 

There is an explanation for the continuing violence in that country.  First the 
history of Kosovo is, more than anywhere in Europe, a central issue and is still 
currently responsible for ethnic conflicts.  The nature of ethnic conflicts will be 
explained along with the perspectives for the future.  

 

Two competing visions of History  

(I) The political role of History 

Kosovo was part of the region of the Dardani which seems to have been occu-
pied first by the Illyrians in the twentieth century BC, before it was conquered 
by Rome in the 160’s BC. The Albanians pretend that the Illyrians are their 
direct ancestors. It seems to be a way to prove they were in the country before 
the Serbs, which is still uncertain. The Slavic migration reached the Balkans in 
the 6th and 7th century after the end of the Roman Empire. Both nationalisms 
(Serbian and Albanian) pretend they have the historical legitimacy to control 
this territory. It comes without saying that history in this region has a political 
goal. It belonged to the Byzantine Empire until 1170. Then it belonged to the 
Serbian Empire. In 1233 the city of Pec in Metohija (the current Kosovo) was 
chosen as the seat of the first Serbian archbishop. Since that period, Kosovo 
became the spiritual center of the Serbs. After the Battle of Kosovo (“Kosovo 
Polje”) in 1389 in which the Ottoman Empire beat the Serbs, this territory be-
came the symbol of oppression against the Serbs.  This date is regularly used to 
justify why Kosovo has to belong to the Serbian Republic. After 1459, the 
whole territory of Kosovo came under the dominance of the Ottoman Empire. It 
was occupied by Austrian troops after the siege of Vienna between 1683 and 
1699, but the Ottoman Empire re-established their rules in that region. In that 
period, many Serbs left Kosovo, marking the demographic breaking point with 
the weakening of the Serbian population and the progression of Albanians. Dur-
ing the whole period of Ottoman Empire’s occupancy Kosovo became a Mus-
lim territory, especially among the Albanians. In 1766, the Ottomans abolished 
the Patriarchate of Pec causing the situation of Christians to deteriorate.  After 
two significant uprisings in 1804 and 1815, the autonomous Principality of Ser-
bia was created in 1830.  It recognized it as an independent country in 1878. 
During that period Kosovo stayed under Ottoman domination until the Treaty of 
Bucharest in 1913 resulting from the wars in Balkans.  Albanian nationalism 
was also growing since the League of Prizren in 1878 which marked the begin-
ning of their own political movement. The whole of Kosovo belonged to the 
Kingdom of Yugoslavia after 1918. During that period the King tried to push 
Serbs to colonize Kosovo and to decrease the rate of Albanians in the total pop-
ulation. 
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(II) The impossible reconciliation after the Second World War 

In 1941, Yugoslavia and Kosovo became involved. A large part of Kosovo 
came under Italian-controlled Albania and the other part came under the Ger-
man occupied Administration of Serbia. During that period the ethnic conflicts 
between Serbs and Albanians began. The Mussolini regime of Italy exploited 
the nationalist sentiment among Albanians to gain the favour of the population 
for the Albanian Protectorate. This encouraged the establishment of Great Al-
bania which was achieved during the Second World War. The Serbs, as Slavic 
people, were the main victims of this period. After numerous uprisings of parti-
sans led by Fadil Hoxha, Kosovo was liberated after 1944 with the help of the 
Albanian partisans of the Comintern.  It became a province of Serbia within the 
Democratic Federal Yugoslavia. After that, the communist regime of Tito op-
pressed nationalism and gave increasingly more political autonomy even when 
the Serbs were against those reforms. With the Constitution of 1974, Kosovo 
received a new autonomous status. That was the beginning of a period which 
was and still is seen as the “gold age” for some Albanians. The problem with 
that period of communism was that there was not the necessary debate concern-
ing the massacres between Serbs and Albanians during WWII. It should have 
provided a way to reconcile both communities. However, that historical work 
was prevented by the communist regime, which considered both communities 
together against fascism to liberate the country.  Among the Albanians and 
Serbs, parallel histories and memories were maintained in private and oral form, 
which burst into public space in the late 1980’s. So the communist method, 
preventing any kind of debate in the public space concerning that period was a 
big failure. After the oppressed demonstrations of Albanian students in 1981 
demanding to create an autonomous republic, the gap between both communi-
ties increased inexorably. During that period, due to very high birth rate, the 
percentage of Albanians increased from 75% to 90% of the total population, 
which increased Serbian fears. The administration discriminated in favour of 
Serbs which worsened the ethnic relationships. On June 28, 1989, for the 600th 
birthday of the Battle of Kosovo, Slobodan Milosevic delivered the Gazimestan 
speech which abolished the political autonomy of Kosovo. That was the begin-
ning of the Serbian cultural oppression and the non-violent separatist movement 
of Albanians under the leadership of Ibrahim Rugova who had the assistance of 
armed groups. In 1999, the war of Kosovo began with the intervention of West-
ern countries, the bombing of Belgrade and the occupation of NATO-troops. It 
comes without saying that since that period, ethnic relations between Serbs and 
Albanians are in total disarray. 
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The roots and nature of ethnic conflicts in Kosovo  

From our western point of view, religion seems to play a central role in the cur-
rent conflict between Serbs and Albanians. Since the end of the war there were 
a significant number of Orthodox churches destroyed by Albanians (more than 
100). The role of religion is actually more complex. Islam is the religion of the 
majority of Albanians, Bosnians, Turks, Gorani, and some Roma, Ashkali and 
Egyptians (90%). About 5% of the population follows the Roman Catholic tra-
dition. The Serbian population has an overwhelmingly Orthodox Christian tra-
dition. All of the Albanians are distinguished by their low levels of religious 
practice. Most of them became Muslims during the Ottoman Empire because of 
fiscal advantages but continued to practice the Christianity in secret. Today a 
significant number of Albanians consider their nation to have a heavy Christian 
heritage. It is seen as a way to claim themselves as European people although 
they still want to be distinguished from the Serbs. There is in fact some sympa-
thy among the Albanians for the Christian culture. For example, Mother There-
sa (who comes from Albany) is the most popular woman in the Albanian public 
opinion. Some rumors say that Ibrahim Rugova was converted to the Catholic 
Church before his death. And the Albanians know that in their neighboring 
country of Albany, 30% of the population is Christian (Catholic and Orthodox). 
That means that Albanians are not necessarily anti-Christian but against the 
Serbian culture. Even if there are some political differences among the Albani-
ans of different faiths (For example, the Catholics were not in favor of the 
UCK), there is a great religious tolerance between them. So the Albanian na-
tionalism is primarily linguistic, ethnic and territorial. There is certainly a de-
velopment of new forms of Islam (especially radical forms) among the Albani-
ans, but this movement is isolated and the Albanians want to show their friend-
ship with Western countries and at first the USA, which recognized their politi-
cal independence. The radical religious movements are not extended but spread 
within families, without recruiting new members. The USA is popular among 
the Albanians and they do not want to be assimilated with other Muslims in the 
world. The Serbian church, whose place was so important in Kosovo, paid the 
high price of their political positions. In conclusion, the destruction of more 
than 100 orthodox churches since 1999 results more from political reasons ra-
ther than religious reasons.  

 

The current situation of minorities and the perspectives for the future 

Now the situation of ethnic minorities is really worrying. The repression against 
Albanians in the 1980’s broke the last bridges that might exist between both 
communities. Contrary to their parents, the new generation of Albanians who 
were born at the end of the 80’s does not speak the Serbian language and never 
had common experiences with Serbs. Their parents experienced the Tito period 
with Serbs, but the new generation just experienced the war and Serbian op-
pression. They live totally separated.  For example, the city of Mitrovica is di-
vided into two parts. In Bosnia-Herzegovina, people tend to know that they 
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must live peaceful in the future with other communities, but in Kosovo, the 
projections of Albanians and Serbs deny all rights of the other people living in 
this land. There are some attempts to break this logic on a symbolic level, such 
as the memorandum of the Serbian Church in 2003 to make Kosovo a common 
“holy land” for Albanians, Serbs, Muslims, and Christians.  As far as the other 
minorities in Kosovo are concerned, the situation is really dark. At first the 
Roma (considered as pro-Serbian during the war) are victims of a high level of 
discrimination, oppression, and assimilation. The majority of them already left 
the country, hoping they would get some protection in western countries. But 
contrary to the Serbian minority, they are not considered as political refugees. 
Many of them are sent back to Kosovo (for example those in France or Germa-
ny) although they may be sent back to physical and vital danger. The European 
Commission declared recently that Western countries should stop sending the 
Roma back even if some of them do not have any official papers (38% are state-
less). Among the Amnesty International, the fundamental rights for minorities 
are not respected in Kosovo, especially by the Albanians. The Goranis who are 
Slavic and Muslim people are victims of cultural assimilation. The Bosnians 
and Turks are forced to give up their own culture and to become Albanians, or 
they must leave the country. The situation in Kosovo is still currently very frag-
ile and its economy remains volatile. Freedom of movement cannot be guaran-
teed or secured for all. Such is the case for the divided city of Mitrovica. The 
global economic crisis has implications in that country still surviving on money 
from the Diaspora in particular. Some political analysts believe the situation 
will continue to deteriorate in coming months from social tensions. 

 

Conclusion 

The situation in Kosovo, even after the declaration of independence in 2008, is 
still a serious issue. The political realism would be to reach a solution that guar-
anteed the presence of Serbs in Kosovo, which would ensure the preservation of 
all monuments and holy places in Kosovo. It would allow the Serbs not to 
maintain a nationalist fixation around Kosovo’s lost. Since the independence is 
a threat of dividing the territory in two parts: the North for the Serbs and the 
South for the Albanians. The prospect of an annexation to the neighboring 
country Albany for the southern part does not seem to be relevant, because there 
are still some cultural differences between both sides of Albanians. They were 
separated for a very long time (Enver Hodja’s regime was totally isolated) and 
they do not speak the same dialect. Albanians from Albany speak Tosk, while 
the Albanians from Kosovo speak Gheg. Even if they have the same language, 
the culture seems to be too different.  Albany clearly declared that they want a 
political unification within the European Union. Very few people think about 
the “Great Albany” and the biggest issue now is the issue of national minorities. 
The Serbs are still in danger and obliged to stay together to survive.  They can 
still have the status of political refugees because of the Albanian oppression. As 
far as the Roma situation, it is becoming worse and worse, not only in Kosovo 
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but also in Western Europe. The governments do not consider the Roma at the 
same level as the Serbs and are threatened by the new wave of populism in 
those industrialized countries. The situation of non-Albanian Muslims is also 
very serious now, with the heavy Albanian pressure to assimilate them. The 
Albanian authorities are not strong enough to guarantee their protection, and do 
not have the political wish to improve their situation.  
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There are presently around 3 million Native Americans living in the United 
States today, which accounts for approximately 0.9% of America's population. 
They live mostly on reservations, which are known to be some of the worst 
locations of realty in the country. Native Americans have a long history of war, 
genocide, and hate against them, and for that reason The Bureau of Indian 
Affairs (BIA) was founded. The BIA is a federally appointed government 
organization that looks out for American Indian rights. 

The United States has only been called thus since the colonies declared 
independence from Great Britain in 1775. However, before the colonies, the 
Americas were home to a native population that has occupied the greater 
territory for as long as 12,000 years. This population, though once many nations 
strong, now known simply as Native Americans, or American Indians, is one of 
the country's least populated minorities. 

Today there are 564 federally recognized American Indian tribes, but it is 
speculated that there were once thousands more that were either entirely wiped 
out or cheated out of recognition. The most populated areas of the United States 
were on the Atlantic or Pacific coastlines. This is where the most prominent and 
powerful tribes built their cities, some hundreds of thousands strong, equipped 
with hereditary hierarchy, a policing system, and a military. These types of 
tribes prospered from systematic agricultural farming and (�����%�	 ��	 
�����	
diet was known to be greater than that of any European settlers. The majority of 
Native tribes were nomadic, consisting of anywhere between a dozen to a few 
hundred Indians. These were the types that use the infamous Indian “tipis,” 
which were easy to set up and take down, much like a modern tent. They relied 
mainly on hunting for food and clothing, but constantly being on the move kept 
their numbers relatively low. 

At the time of colonization, there are thought to have been ten to twelve million 
Native Americans within the current geographic boundaries of the United 
States, and their opinions of the white settlers varied by tribe. Some tribes saw a 
threat to their lands and attacked, while others welcomed the newcomers and 
helped them survive in the “New World.”  Jamestown, Virginia was the first 
successful English colony built in 1607 and it owes its success to the Natives. 
They had an immense knowledge of their surroundings, viewing the Earth as 
their mother and all living creatures within as their siblings. The Indians helped 
the Jamestown colonists survive by giving them food and protection from other 
hostile tribes and in return the colonists gave them iron and guns.  
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By the end of the century, the British had colonies along the entire eastern 
seaboard, and the French, Dutch, and Spanish had tapped into the colonial 
market as well. Relations between the Europeans and Native Americans were 
growing seemingly as both sides benefited from new trade. However, by the 
1630's the colonists had become self-sufficient and did not need the Natives' 
food or protection. As more and more settlers moved in, the colonies expanded 
and disease took hold. 

In 1633, the first Native case of the smallpox virus occurred in Plymouth, 
Massachusetts. The Natives never had encountered the virus before and 
therefore had no immunities to it. The virus did not spread all at once but did 
eventually reach through the entire Americas killing eight to nine out of ten 
Native people. By 1662, virtually the entire Native population of the East Coast 
had been eliminated.  

)�	��	$��������	'���	���	������	��������	����%�'���	�(	����	����	

between colonial countries. Thus the French-Indian War (also called the Seven-
Years War) began in 1754. Although the war was between the French and the 
British, the British still had many Native allies who fought alongside of them. 
The British, with the Indians' help, won the war and it was King George's orders 
to cease colonial advancement west of the Alleghenies, a section of the 
Appalachian Mountains, so the Natives could keep their land and remain 
Britain's faithful allies. This law is known as the Royal Proclamation of 1763. 
However, the law was not policed and settlers continued to move west. 

As the colonists won their independence from England in 1783, their relations 
with the Natives had begun to dwindle. As some Natives were still upset with 
all of the land that had been taken from them, scarce instances of theft and 
murder occurred. Though rare, it became a popular opinion among the settlers, 
most of whom had never met a Native, that they are brutal savages. The United 
States at this point, still young, had not passed west of the Mississippi River. 
Most Natives in the Eastern area had died from disease or moved west, but still 
some tribes remained. This was until Andrew Jackson, the seventh president of 
the United States and known for truly hating the Native population, 
implemented the Indian Removal Act of 1830 stating that all Indian Tribes east 
of the Mississippi River were to be relocated to present-day Oklahoma. Though 
fighting with the Indians had stopped and all were living relatively peacefully 
for the time being, the “Five Civilized Tribes” Chippewa, Seminole, Cherokees, 
Creeks, and Chickasaws were moved by force hundreds of miles northwest in 
1832. This became known as “The Trail of Tears” as thousands of Indians left 
their homes ill-prepared to march on foot. Approximately 4,000 Indians died on 
their way to America's first reservation, and many escaped into the mountains to 
continue living without the white man's knowledge or dictations.  

This became a common occurrence as the new Americans moved westward. As 
the railroad phenomenon took infrastructure to a whole new level, the white 
Americans were expanding west faster than ever and the land was either taken 
by deceit or force. Then word spread of gold sightings from Colorado to 
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California and so began the Gold Rush. Thousands of settlers hurried towards 
the Pacific coast, but the Natives there had heard of the white man's atrocities 
and were better prepared. The Western Indian Wars ensued, mostly between the 
U.S. and the collaboration of the Cheyenne, Lakota, Sioux, and Arapaho. The 
United States military began attacking unsuspecting villages and encampments 
even when they are unarmed or have already surrendered. Such an instance was 
the Sand Creek Massacre in 1864 where Colorado militia, an unofficial military 
regiment, attacked a Cheyenne and Arapaho camp that was waving the flag of 
truce, killing over 150 women and children. The tribes got together, and under 
the command of chief Black Kettle, started making successful raids on 
American settlements throughout Colorado and Nebraska. Four years passed 
before retaliation from the U.S. Military commenced as what is known as the 
Battle of Washita River. Washita River is located on a U.S. designated Indian 
Reservation, meaning that all Indians are legally allowed to be there. The 
infamous Commander Custer and his 7th Calvary contingent attacked the 
encampment, again killing mostly women and children. Nearly a decade passed 
without any battles, but hostility never ceased. 

In 1876, perhaps the most famous Indian battle of all time erupted called The 
Battle of Little Bighorn. Ten thousand Indians attacked Commander Custer and 
his cavalry, killing nearly all of them including Custer himself. Two years later, 
the remaining 7th Calvary under the command of Colonel Whiteside found a 
Lakota encampment in South Dakota. They surrounded it and approached 
peacefully. They ordered all Indians to give up their weapons, but one man 
named Black Coyote was deaf and could not hear the orders. When they tried to 
take his gun by force, he would not let go claiming that he paid a lot for it. In 
the scuffle, the rifle went off and the entire 7th regiment opened fire on the 
Lakotas. They shot every man women and child and pursued those who fled. 
Over three hundred Indians died at the “Battle” of Wounded Knee, the vast 
majority again being women and children.  Thirty one cavalry troops died. 

The U.S. Government continued to increase military pressure and pursued all 
Natives who were not on reservations. Chief Blackwater was eventually 
defeated and the great Cheyenne tribe was relocated to a reservation in southern 
Montana. Natives, forced to live on undesirable plots of land with little food or 
game to hunt, were completely reliable on the United States for survival. Tribes 
who were yet to be relocated were usually hostile and became fugitives. Non-
subdued Indians were seen as a threat for White settlers and were hunted.  

Once virtually all surviving Natives were moved to their respected reservations, 
a study was done to see how they were living. This study, conducted in 1928, 
was called the Meriam Report, and it concluded that Indians were living in 
complete filth. Five years later, as President Franklin Roosevelt was elected, he 
initiated the Reorganization Act of 1934, which became a nationwide law. The 
law declared that each tribe has the right to its own constitution and the ability 
to conduct its own government within its reservation. America stopped 
encroaching on reservation soil and two million dollars was given to the Indians 
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for their land as well as ten million dollars in loans. Also during this time the 
BIA was founded to protect these new Native rights.  

To this day there are 310 reservations split among 564 federally recognized 
tribes. However, many tribes that still exist continue to go unrecognized. The 
Native Americans Rights Fund (NARF) is an organization that was founded in 
1970. This organization has and will continue to fight for the identity of tribes 
who are not recognized. Once a tribe is recognized they are entitled to an 
amount of undeveloped land and a decent sum of money. For example the 
Passamquoddy and Penobscott Indians of Maine received 300,000 acres of land 
and 27.5 million dollars thanks to the NARF. 

Today the Indian population is nearing three million people, but their quality of 
life has hardly improved. Indians have the right to leave the reservation 
whenever they want and can join American society as a citizen, but most tend to 
stay with their tribe on the reservation. Generally, the majority of Indians on 
reservations is unemployed and live in poverty. Their reputations involve heavy 
alcohol abuse and domestic violence. Many Americans surrounding the 
reservation have become racist towards the Natives as rumors of drug abuse and 
senseless violence circulate the regions. However, a select few Natives have 
become wealthy while staying on the reservation. Due to having the rights to 
their own laws, reservations located in states that prohibit gambling have 
opened up casinos that attract gamblers from all over that state. Casinos provide 
employment for many Natives and are commonly the biggest financial resource 
a reservation has. 

About half of Native American jobs are founded through the BIA, and about 
60% of their population's compensation owes its existence to the BIA. Benefits 
like these are only offered to certified Native Americans, which causes a lot of 
turmoil and confusion when it comes to defining who is and who isn't a Native 
American. 

All officially recognized Indians who are eligible for Native benefits carry a 
Certified Degree of Indian Blood (CBID) card, which dictates that the carrier 
has at least 25% Native blood. This is often difficult to track. For example: if 
one's mother is 40% Native, and the Father, whom needs to be at least 10% for 
the child to be eligible for a CBID card, is unsure what Native blood, if any, he 
has, it may be frivolous to attempt Native nationality. Aside from eligibility, it is 
not certain that one will be a distinguished Native once he can prove he has at 
least 25% ethnicity. He must apply to his specific tribe, which must be one 
recognized by the United States, and the respected government within that tribe 
will decide if he should be an official Native. 

Native Americans have one of the most tragic and unforgiving pasts any one 
nationality has endured. It is a saying among white Americans that no Indian 
can live today without regretting that he was born Indian. Although their history 
is now celebrated for being a peaceful and an eminently spiritual people who 
were undeniably wronged by European settlers, they continue to face poverty 
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and identity crises. It is rare at best to find anyone who is 100% Native as their 
population has been watered down by hundreds of years of contact with whites. 
Furthermore, it is common to come across a Native American tribe not 
recognized by the United States, and therefore the people are not recognized as 
a Native American. However, to look on the bright side, it is clear that the future 
for Native Americans is irrefutably brighter than their past. 
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