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B e v e z e t é s 

Makarenko nagyszerü tömörstéggel jegyzi meg, hogy a gyer-

mek alapvetően- nem biológiai, pszichológiai aspektusban a— 

dott számunkra, hanem elsődlegesen mint "szociális kategó— 

ria ". A marxista szociálpedagógiai vizsgálódás élesen elha — 

tárolódik a nyugati idealista: koncepcióktól /pi. empirista-

pozitivista szociálp .edagógia, értékelméleti irányzat,vagy 

Lempert féle "human relatione, stb./ 1  de szerencsére: tul- 

jutottunk már az egy időben nálunk is divatos pedagógiai 

voluntarizmus betegségén, amely többségében verbális hatá-

sokkal akart gyógyitani anélkül, hogy a társadalmi struktu-

ra összhatásainak komponenseit is figyelembe  vette  volna 

már a dilgnózis, de méginkább, a terápia során. Ma már tud-

juk, hogy a gyermeket sem szemlélhetjük metafizikusan, , hisz 

az emberi személyiség rendkivül bonyolultsága indokolja el-

sősorban, hogy vizsgálódásaink a differenciáltságot erede-

tében létrehozó . s„ mktényezős hatásmechanizmusra terjedjenek 

ki. Makarenko szerint "az embert az egész társadalom neve.— 

li". Következésképp akár a hátrányos helyzetü, akár az un. 

problematikus /nehezen ne velhető/ gyermekek kérdéseit vizs— 

góljuk, e felé az "egész" felé kell közelitenünk, feltár-

ni az egészben a soktényezős jelleget adó részleteket :. 

Ugy érezzük, hogy mind a hátrányos helyzetű gyermek, ;  

mind a nehezen nevelhető gyermek problémája alapvetően 



olyan pedagógiai jelenség, amelynél feltétlen és elsődle-

gesen indokolt  a szociológiai metodikával való me gközeli- 

tés.: Tesszük ezt azért is, mert bár a hazai pedagógiai saj-

tó gyakran foglalkozik e témával /a. Köznevelés. 1964. 13, 

sz. óta legrészletesebben a Pedagógiai Szemle hasábjain/9 

mégsem látjuk elég világosan a kérdés lényegét, a különbö-

ző kritériumokból adódó megfogalmazások sokszor a fogalom 

homályos szövevényét adják, az éles kategorizálásra való 

hajlamnak engedve gyakran megfeledkezünk a probléma komp-

lex szemléletmódjáról, stb. 

Ugy t.ünik továbbá, - az Odd .ig megjelent cikkek, ta-

nulmányok bibliográfiáját tekintve - hogy a. hátrányos hely 

zet kérdése főleg didaktikai vonatkozásban vetődött fel, . 

ezért most tágabb, általános pedagógiai értelemben szeret-

nénk mindkét pr oblémával f oglalkozni. 

Bár pedagógiai sajtónk világosan elkülöriti a hátrá-

nyos helyzet és a nehezen nevelhetőség fogalmi határait, 

mégis gyakran  tapasztaljuk  a mindennapi élet gyakorla tá- 

ban, hogy a hátrányos helyzetü és a nehezen nevelhető gyer- 

mek fogalmainak rögzitése . keveredik  pedagógusaink tudatá-

ban.  Azt tapasztaltuk, hogy a két pedagógiai jelenség kö-

zötti összefüggések feltárása_ mind  szociológiai,  mind pszi-

chológiai vonatkozásban rendkivül izgalmas vizsgálódások- 

ra. kinál lehetőségeket. 

A következőkben e vonatkozásokban szeretnénk f ogalmi elha--

táeolásokat, illetve összefüggéseket keresni, 

I, A személyiség definitiv jellegü megközeli .tését igy," sz ok- 



tuk megadni: Az egyedi ember tufa jdonságainak sajátos 

ségbe rendezett összessége. Majd - a későbbiekben mi is - 

ezeket a tulajdonságokat didaktikai szempontokból rendsze-

rezzük., szétválasztjuk, csoportositjuk, a valóságban adott. 

oszthatatlan integrációst igyekszünk minél világosabban dif- 

f ere nci álni.. 

Ismertek R u b i n s t e i. a megállapitásai, melyek sze-

rint "a személyiség az ember és a külvilág kölcsönhatásé: 

ban alakul ki". /Rubinstein, 1967./ Következésképpen " a. 

személyiség fogalma nem pszichológiai, hanem társadalmi ka- 

tegória". /Rubinstein,. 1967./ 

Igen érdekesen I.Sz.. K o n rendkivül izgalmas, Az: 

Én a társadalomban c. művében is abból indul ki, hogy "a,  

személyiség és a társadalom kölcsönviszonyának filozófiai 

szintű tisztázása nélkül sem a szociol gia., sem a pszicho-

lógia, sem a személyiség problémájával f oglalko.z:ó más tu- 

dományok nem tanulmányozhatják értelmesen tárgyukat"l /Kon, 

1969./ Nem valetlenül fej ezi ki e gondolatot a mü eredeti 

címe is: A személyiség szociológiája. 

Egyébként a  fenti tömör megfogalmazást K a n t ováb=.- 

bi ilyen megállapit ásai r észle te.zik: "A,  személyiség f ogal- 

ma az egként mint a társadalom tagját jelöli, általán.osit-

ja a benne integrálódó, társadalmilag jelentős. vonásokat.. .. 

Mind a szerepek, mind a motivumok, mind a beállitott.ságok 

és orientációk társadalmi. termés ze,tüek... Ebben az értelem-

ben a személyiség strukturáját a társadalmi struktura hoz-

za:- létre. A. személyiség azonban megismételhetetlen egyedi 

totalitás is." /Kon, 1969./ 



Az idézett gondolatsor két lényeges következmény-meg-

jegyzést indokol témánk vonatkozásában: 

1. Az emlitett fogalmak /szerepek, motivumok, orien-

táció, stb./ társadalmi jellege sejteti, hogy alapvetően 

tehát szociológiai, éspedig nevelésszociológiai sikban kell 

megragadnunk a hátrányos helyzetet., valamint a nehezen ne-

velhetőség problematikáját is.. 

Ezt.,Szért is hanngsulyozz.uk, mett nem szabad megfeledkeznünk 

a szociológia - és éppen a nevelésszociológia - egyik igen 

lényeges funkciójáról, nevezetesen a világnézeti-tudatfor-

máló: szerepéről. Ez a funkció V.A J a d o. v ismert szov- 

jet szociológus s✓  erint több szinten valósul meg.. Emeljünk 

ki témánk vonatkozásában kettőt. A világnézeti-tudatfor-

máló funkció egyik  oldala abban nyilvánul meg, hogy gondo-

san megvizsgáljuk, a mai  társadalmi viszonyokat, megállapi-

tunk ellentmondásokat, majd ezeket problémákká fogalmazva 

mintegy visszahatást gyakorlunk a társadalom öntudatára., 

a társadalmi közgondolkodásra. Másrészt az emlitet.t funkció 

lényegében mindig konkrét tényekből, eredményekből, tehát 

"lentről" inditja a vizsgálódást, az elemzést, azaz a hipo- 

tetikus jellegü társadalom-modelleket a filozófiára hagy-- 

ja. /V.6. Valóság, 1969. 10.sz./ Igy mi is csak ilyen jel-

legü kisérlete.t teszünk témánk irányában, bérmiféle séma io  

tipus, vagy modell f.'elállitását mellőzve. 

2. Ugyanakkor a személyiség _"megismételhetetlen egye-

di  totalitás" jellege feltétlen eloszlatja azt a tévhitet,. 

mintha a  személyiség nem tartozna a pszichológia körébe:. 

Igaz ugyan, hogy a személyiség a maga egészében nem pszi- 

chológiai képződmény /mint majd látni fogjuk, :  - sokszor 



még a tula jdonságstruktura. anatómiai--fiziológiai, tehá t . 

öröklött szférái sem!/, s ezért iem lehet caz.p •án a pszi-

chológia,. tárgya. De ugyanakkor az is vitathatatlan, hogy, 

a pszichikus jelenségek szükségszerűen hozzátartoznak a 

személyiséghez. . Következésképp témánkat illetően is elkép-

zelhetetlenek a szociológia i . aspektus mellett bizonyos 

pszichológiai vizsgálódások, különösen a. nehezen  nevelhe-

tőség kér-désének kutatásakor. 

Végső soron tehát, mivel az ember személyisége bio-q 

gén ., pszichogén és szociogén elemek integrált egységét ké-- 

pezi, csak komplex:vizsgálatokkal közelithetjük meg a kér= 

dés lényegét. 

Jan S z c z e p á n . s k i igy, definiálja a szociá.- 

lis, személyiség  fogalmát: az ember azon tartóstulajdon-

ságainak komplexuma,: amelyek befolyásolják magatartását,, 

biológiai  és pszichológiai tulajdonságainak bázisán épül- 

nek fel , . s azoknak a közösségeknek a strukturájából és- ku1- 

turájábó-1 fakadó hatásokból erednek, amelyekben az egyén 

nevelkedett és amelyekben részt vesz.. /Szczepánski, 1968./ 

E szerint a szocializálás folyamatában alakuló> szoci= 

ális személyiség a következő szociogén. elemeket; hordozza 

magában t- 

1. a személyiség kultur ális eszménye,; 

2.társadalmi szerepek a különböző. közösségekben; 

3. szubjektiv én /mások hatására saját személyünkről 

alkotott elképzelés/; 

4. visszatükrözött én./másom rólunk alkotott e lkép-. 

zeléséből ragunkra vonatkozóan rekonstruált elké:p- 



zelések öss:zessége/. 

Kiegds.zitésképpen igen figyelemre méltó Zygmund 

B a u m. a n megjegyzése, mely szerint a személyiségnek 

igen lényeges összetevője az un. önmagáról alkotott e1- 

képzelése /autoszkereo.tip/, vagyis az az elképzelés, mely$t 

az ember kialakit a társadalomban elfoglalt helyéről, jo- 

gairól, kötelességeiről, s arról, hogyan teljesiti ő maga 

e kötelességeket. /Bauman,  1967./ 

G e r t h és Mills  szerint az embernek. önmagi: . 

gáról alkotott elképzelése ugy fejlődik és változik, aho-

gyan az ember társadalmi tapasztalatainak következtében 

tudatositja más emberek elvárásait és értékeléseit. Az em— 

bernek önmagáról alkotott elképzelése a fejlődési folya-

mat  során azokból az elképzelésekből alakul ki, amelyeket 

más emberék alkotnak róla, a helyeslés; vagy a helyteleni-

tés gegsztusai következtében. /Gerth—Mills:, 1953./ 

Mindezen elemek integrált összessége adja tehát az 

un.. szociális személyiséget. . 

Mielőtt azonban témánkat tekintve a személyiség mé- 

lyebb elemzésébe kezdenénk, tisztázzuk néhány  már eddig 

emlitett alapformalom  jelentését ., melyeknek egyértelmd fel-- 

fogása elengedhetetlen  a további vizsgálódások során. 

Gyakran előforduló, ma már külön bibliográfiával ren- 

delkező fogalomkör a szerep—probléma;.  Szimplifikálva sok- 

szor halljuk, olvassuk, hogy egy meghatározott helyzetű 

személy megszabott társadalmi szerepest játszik. Mit ér .► 

tönk e zen? Lényegileg szerepen a funkció értendő, a visel-

kedésnek az a normativ módon jóváhagyott mintája, amelyet 



az adott poziciá:ban /pl. osztályban, családban, uttörő 

őrsben, galeriben, stb.,/ mindenkitől elvárnak. 

R u b i . n s t e i n klasszikus megfogalmazásában 

"az inditék, a motivum /kiemelés tőlem/ nem egyéb, mint 

csirájában vett jellemvonás"..."Az életkörülményekből fa-

kadó inditékok jelentik a jellem épitőanyagát". /Rubinste 

in, 1967./ A hátrányos helyzet vonatkozásában is, de kü-

lönösen a nehezen nevelhető gyermek esetében figyelemre 

méltó e megállapitás. György  Julia ir jer egyik ta-

nulmánya összegező értékelésében: "Nem állitjuk azt, hogy 

minden dissz ociális gyermekből felnőtt korára feltétlej 

nül antiszociális, kriminális egyén válik; de azt igen, 

hogy minden felnőttkori antisz ociáls állapotot megelő-

zött egy hosszu processzus, mely a korai és legkorábbi 

gyermekkorban indulhatott el. Ez a folyamata külső kö- 

rülmények kedvezőbbé alakulásával megállhat, a gyermekben 

érzelmi áthangolódás következhetik be, s igy a fejlődés 

normális kerékvágásba kerülhet." /György, 1967.b./ 

Orientáció,. - Ismeretes, hogy a magatartás a szemé-

lyiségnek az a hajlandósága, hogy meghatározott motivu- 

mokat válasszon; az orientáció pedig ugyanennek a ' személyi-

ségnek az a törekvése, hogy meghatározott /pozitiv vagy 

negativ/ magatartásokat öltsön. 

S végül a szindroma fogalmán azt a jelenséget ért-

jak, hogy pl. X. gyermek személyiségében az . A magatartás 

megjelenését is /pl. iskolai kudarc-élményből csavargás,, 

majd lopás, esetleg betörés:, stb.,/. Akkor is beszélünk . 

szindroméról, midőn statisztikai elemzés utján a szemé-. 



lyiség felszini rét egeinek vizsgálatáról áttériin :k a mé-

lyebb szférák kutatására, s a továbbiakban e rétegek ké-

pét a felszini rétegek elemzése során megtalált elemek:_ 

ből építjük fel hip :otAtikusan. Jelen vizsgálódásunk so-

rén e módszert többször alkalmazzuk, ;  ezért tartjuk f . ntos-

nak itt a fogalmi megkülönböztetéseknél megeiiliteni. 

Végső soron azt kell mondanunk, hogy az ember visel- 

kedése két tényező együttes hatásának eredménye,: a környe-

zet külső hatása és az ember személyisége. Evidens ., hogy 

az ontogenezis folyamatában e két faktor eggyé olvad /in- 

teriorizáciá/, hisz a személyiség is  a környezet halmozó-

dó hatásmechanizmusaira alakul ki. Mégis a következőkben, 

a konkrét, egyes viselkedési aktusokban elkülönitve szem-

léljük a két ható tényezőt. . 

Ezt megelőzően azonban vizsgáljuk meg az emberi sze- 

mélyiség egészét részeire bontva, hogy azután megkeressük 

azokat a defektiv zónákat,, melyek elsődlegesen károsod 

nak - véleményünk szerint - hátrányos, illetve problema-

tikus szituáci& esetén. : 

A személyiség vizsgálatakor alapjaiban a funkció  

és szerkezet kettősségéből és egyben dialektikus kölcsön- 

hatásából kell kiindulnunk, amit a pavlovi klasszikus ter-

minol&gia a "dinamika és struktura egysége" elveként jelöl 

meg. A személyiség funkcionális oldalát közismerten a 

pszichikus folyamatok /megismerési, akarati, érzelmi/ vi-

lága adja :., Ezekre nem térünk ki most különösebben. Témánk 

vonatkozásában f ontosabb a strukturális szféra, mely a 

pszichikus tula jdonsáíkban manifesztálódik. A tulajdon:- 
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sáltok általában igy csoportosíthatók: egyrészt az anató-

miai-fiziológiai adottságok, vagyis a személyiség veleszü-

letett természeti tulajdonságai, mint pl. a szervezet jel-  

lemző sajátosságai, az idegrendszer jellegzetes szerkeze-

te, az idegműködés tulajdonságai, stb, másrészt a szemé-

lyiség egyedi életfolyamatában kialakult un. 3zerzett. tu-  

lajdonság-strukturák,. mint amilyenek a képességek, a ,lei- 

lem. és a személyiség irányults.ága. /érdeklődés,;  életterv,  

életcél, eszmények, elvek, világné:zet,.stb./p 

Az adottságok diszpozició'ka .t jelentenek a későbbi  

személyiségfejlődés: vonatkozásában, melyek részint bi olő  

piai /genetikus/, részint fiziológiai /intrauterin élet, ;  

szülés, stb., körülményei/ tényezők hatásainak eredménye - 

ként jönnek létre. Mindkét tényező: vizsgálatainkban elsőd-  

legesen morfológiai jelleget hordoz, a diagnosztikában pe-  

dig /mind a nehezen nevelhető mind a hátrányos helyzetű  

gyermek esetében/ a szomatikus, illetve a fiziológiai sta-

tus  praesens megállapitásánál jelentkezik.  

Az emitett szerzett tulajdonság-strukturák kialaki- 

tásában az aktuális környezeti tényezők  és a nevelés ját-

szanak döntő szerepet, .  melyeknek alapvetően családi és is-  

kolai vetületei emelhetők ki. A diagnózisban e faktorokat  

a környezeti, illetve a pszichológiai status praesensnél 

vesszük alapul.  

Tanulmányunkban tulnyomórészt a környezeti hatások  

és a helytelen nevelés következményeiként előálló; szemé-

lyiségkárosodásokkal szeretnénk foglalkozni, kevésbé az  

organikus eredetű sérülésekkel, személyiségzavarokkal.  
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Ugy érezzük., sőt meggyőződésünk, hogy a hátrányos helyze-

tű tanuló. személyisége: evidensen, de az un. problematikus= 

nehezen nevelhető gyermek is normális személyiség, még-

csak nem. is s.uroija a gyógypedagógiai határeseteket sem« 

Hogy mégis időnként szükségszerüen érintenünk kell_ a bio- 

lógiai fiziológiai faktort is , a későbbiek során. indoko-

lást nyer. 

Felvetődik tehát a kérdés, hol, a személyiség melyik 

része:, elmebárosodik a hátrányos,. illetve a nehezen nevel-

hetőségi szituáció esetén? 

Az eddigi tapasztalatok arra mutatnak, hogy hátrányos.  

helyzet esetén elsődlegesen a képességek károsodnak, re- 

tardálódrnak, vagy maradnak improdukt;iv állapotban, a nehe- 

zen nevelhető gyermek személyiségében pedig a ellem  tor-

zulása, esetleges defektivitása következik be., 

R ubin.s te in definiálásában aképességeka 

pszichikus folyamatok /tevékenységek/ rögződésének ered- 

ményei,, melynek segitségével történik a cselekvés vezérlé ,  

se, ugyanigy a jellem is a vezérlést ellátó inditékoknak 

az általánositott és a személyiségben rögződött rendszere. 

/v.ö. Lét és tudat IV. fej. 2.§. és Az általános pszicho-

lógia alapjai XVIII. fej./ 

Nézzük eldzör a képességeket. Azoknak a ps zichikus 

sa j át ossé goknak a bonyolult képződményét, komplexusát ne-

vezik képességnek, amelyek alkalmassá. teszik az embert a: 

társadalmilag hasznon tevékenységre., "Az individualizmus-

ra épült társadalmakban a képességek problémája csak az 

egyéni érvényesülést érinti, a szocialista , kommunista tár-g 

sadalomban viszont közösségi értelmet kap: elsőrendü ér- 



deke az államnak, hogy megteremtse a feltételeket a képes-

ségek átfogó és sokoldalu fejlődéséhez." /Rubinstein, 1967../ 

II. Vegyük tehát a hátrányos helyzet fogalmát. Általában 

az átlagnál nehezebb körülmények között, élő, családi mik- 

ro- és makrokörnyezeti ártalmaknak különösen kitett gyer-

mekeket szokták e kategóriába sorolni. Megjegyzendő, hogy 

e vonatkozásban jelentkeznek leggyakrabban a nehezen nevel- 

hető gyermekek problémáival történő átfedések, egybeesések., 

illetve  esetenként téves keveredések is. 

Egy.  tágabb értelmezésben a hátrányos helyzetfogalma azo- 

nos a fizikai dolgozók gyermekeinek problémáival. A két 

értelmezés nem áll éles ellentétben egymással, hisz az 

előbb emlitett kategóriába tartozó gyermekek is általában 

munkás-paraszt származásuak, inkább a segités célja és i- 

ránya mutat tul a korábbi értelmezés pedagógiai szempont-

jain. Ez esetben ugyanis már nemcsak a tanulmányi lemara-

dás elleni küzdelemről van szó, hanem az egész személyi- 

ség, valamint  azon belül különösen a szóbanforgó képessé-

gek : kibontakoztatásáról, s ezzel végső soron a továbbta.= 

nulás elősegitéséről. 

Emlitettük a bevezetésben, hogy a személyiség vizsgá- 

latánál, fejlesztésénél a társadalmi struktura hatásmecha-

nizmusát is feltétlen figyelembe kell venniink. Ni  is  a  
társadalmi struktura?  Talán ugy, fogalmazhatnánk meg, hogy 

egy bizonyos egészet jelentő társadalmi egység felépitése, 

amely a részek különállását és összefüggését egyaránt ki-

fejezi. Általában elfogadott, hogy a társadalmi struktu-

ra tanulmányozása_ magyarázatot ad a történelmi események- 
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ményekre,, a társadalmi jelenségekre, azonban pedagógiai 

kutatásokban még nem ópitettünk eléggé rá. Pedig ismere-

tében az individuális ember tevékenysége is könnyebben. 

megérthető, viszonylag előre kiszámitható. 

A marxista társadalomszemlélet a társadalmak osztó=. 

lyokra való tagozódását tekinti alapvető szempontnak egy= 
• egy konkrét társadalmi alakulat atrukturájának meghatáro— 

zásához. Az egyének, illetve csoportjaik különböző helyet 

foglalnak el a társadalmi termel& történelmileg meghatá-

rozott rendszerében, azaz , különböző a - viszonyuk a termelé s 

si eszközökhöz. Igy azután különböző az osztályok szerepe 

a munka társadalmi szervezetében, továbbá eltérés van köp► 

zöttük a társadalmi javakból való részesedésük me  gsz erzé:- 

si módjai és nagysága tekintetében. 

Ismeretes előttünk, hogy a Magyar szocialista társa  

dalom strukturája ma átmeneti jellegű. Főbb ismérveit egy-

részt a tulajdonviszonyok minősége szerint, másrészt a fog-

lalkozási ágak,, azaz a munkamegosztás szerint tudjuk elkü- 
löniteni. 

Milyen kapcsolatban van.  mindez t émánkka l? — vetődik 

fel a kérdés. — Köztudomásu, hogy pl. ' a munkamegosztás a-

lapján történő elkülönülés sorám az itt: vagy ott elfoglalt 

pozició meghatározott. iskolai végzettséghez kötött. Tehát 

az iskola, tervszerüen .irányitott: nevelő hatásrendszeré- 

vel a társadalmi rétegek mobilitásának egyik legalapvetőbb 

mozgatója. Persze a struktura. és funkció dialektikus köles 

csönhatása, e eysége nemcsak a biológiában , pszichológiá-

ban érvényesül., hanem társadalmi vonatkozás okban is. Tud- 
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juk, hogy az MSZMP VIII. kongresszusa megszüntette a ta-

nulók származás szerinti kategorizálását, és kimondta, 

hogy középiskolai, egyetemi és főiskolai felvételeknél a 

képességet, a rátermettséget kell alapul venni. A határo- 

zat kiemelte, ' hogy a fizikai "dolgozók gyermekeivél f oko-

zottabban kell. törődni. Közben azt tapasztaltuk, hogy a 

fizikai munkások tehetséges és rátermett gyermekei a kel-

lőnél kevesebb arányban jutnak el az egyetemekre, főisko-

lákra.  Igy tehát a szellemi  dolgozó réteg társadalmi sze-

lekciós - bázisa egészségtelenül leszükült, tulságosan csak 

önmagából merítette utánpótlását. A IX. kongresszus mege-

rősite.t .te: a tényt, hogy a munkás-paraszt. gyermekek egy ré- 

sze ma még a többiekhez képest hátrányos szociális, kul-

turális és családi körülmények között él, melynek követ- 

keztében egyes d olgozó. rétegek gyermekei a bennük rejlő 

adottságokat csak korlátozott mértékben tudják kifejlesz-

teni. A következtetéseket levonva: a Müvelődésügyi Minisz-

térium 1964-ben elvi állásfoglalást és módszertani  levelet 

adott ki a kongresszusi határozat végrehajtására, melyben 

körülhatárolta a hátrányos helyzetű tanulök kategóriáit, 

valamint megjelölte a segitós utját. is. 

Tudjuk, hogy a munkásosztály vezető szerepe elenged-

hetetlen feltétele annak, hogy tárnadalunk szocialista 

társadalommá fejlődjék :. Azonban a munkásosztály csak akkor 

felelhet meg t .m ténelmi feladatának, csak akkor képes po-

litikai, gazdasági és kulturális feladatait megoldani, ha 

if ju nemzedékét sokoldaluan fejlett emberekké neveli, akik 

tudatában vannak az őket mint leghaladóbb osztály tagjait 
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terhelő felelősségnek. Ez tehát kötelező feladatot ró az 

iskolára: olyan támogatásban kell részesiteni a munkások, 

szövetkezeti parasztok gyermekeit, olyan fejlődési lehető-

ségeket-kell számukra biztosítani, hogy később bármilyen 

helfre is kerülnek a társadalomban, meg tudjanak felelni. 

azoknak a feladatoknak, amelyek rájuk várnak. Következés- - 

képpen a hátrányos helyzetü gyermekekkel való fokozott 

törődés nem csupán a gyenge tanulmányi eredmények javitá-

sára, felzárkóztatására irányuljon, :  hanem a képességek ki-

bontakoztatására a munkás-praszt szülők azon gyermekeinél . , 

ahol ez valamilyen okból gátlódik, lelassul, vagy esetleg 

teljesen  akadályozódik. Az elmult évben egy Baranya megyei 

vizsgálat a következő képet adta e vonatkozásban: a fizi-

kai dolgozók gyermekeinek tanulmányi eredményeit 6 tantárgy 

tükrében vizsgálták. A jeles tanulók között tantárgyaktól 

függően 13-22 %-kal vannak kisebb: arányban fizikai dolgo- 

zók gyermekei, mint az iskolai számarányuk ., mert ma még pe-

dagógusaink figyelme jobbára az  egészen gyenge tanulókra . 

irányul♦  főleg, s kevésbé a tehetségestekre;. Persze azért 

fejlődés mutatkozik e területen is, mert pl. az emlitett 

megye: tanulmányi versenyeinek győztesei közül 16 tanuló-

ból már 9 /56 %/ fizikai dolgozók gyermeke volt! 

Ugy véljük, hogy éppen a képességek  kibontakoztatá-

sának megragadásával érhetjük el, hogy a hátrányos hely-

zet fogalmát: nem csupán oktatáselméleti sikra leszükitve: 

szemléljük. . 

III. Mármost, ahogyan a  társadalmilag kidolgozott cselek- 

vési módok a képességeket. érintik, . ugyanigy a ,jellemhez  
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tartoznak mindazok a tdrsadalmilag kidolgozott viselkedési 

módok, amelyek megfelelnek a társadalom által tagjaival 

szemben támasztott követelményeknek. Amilyen mértékben a 

gyermeki személyiség viselkedései eltérnek e mikro -=- /csa— 

lád, iskola, ifjusági mozgalom/ vagy makrokörnyezeti kö- 

vetelményektől, b. esz élhetünk nehezen nevelhető, problema-

tikus, esetleg már antiszociális személyiségről. Mivel  te-

hát az ember jelleme egyrészt inditékokbó :-1, másrészt az 

általa elsejátitott, nem közvetlenül az inditékokra épülő 

viselkedési módokból tevődik össze, mindkét komponenset 

figyelembe kell vennünk a "nehéz esetek"' vizsgálatékor. 

Gyökerében a gyermeki tevékenységre kell irányitanunk fi-

gyelmünket, ugyanis "valamely cselekedet szituativ erede- 

tü motivuma vagy inditéka egyuttal már csirájában a jellem 

személyiségvonása".. /Rubinstein, 1967,'./ 

Ezen elméleti fejtegetést igazolja az a gyakorlati 

tapasztalat, mely szerint a nehezen nevelhetőség leggyak-

rabban reakció,, felelet a gyermek helytelen értékelésére 

és besorolására: az otthoni, iskolai és szélesebb társa-

dalmi környezetbe.. Minél tovább tart ez a helytelen érté-

kelés, annál tartósabban rögzitődnek a szociális vissz— 

válaszok, továbbá a szubjektiv nyugtalanságnak, kiegyen—

s uly oza tlan s ág érzés ének egyre sulyosabb formája alakul 

ki, mely azután megmutatkozik gyakran a kialakult, érvény— 

ben lévő társadalmi normák ., erkölcsi elvek negligálásában 

is. A. nehezen nevelhetőség esete potenciálisan tehát fo— 

kozatosan szociális destrukci6vá nőheti ki magát ., erköl-

csi, gazdasági, sőt poltikai következményekkel. 
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E pszichológiai jellegü probléma mellett van egy szo-

ciológiai aspektusa is a nehezen nevelhető gyermekfejlő--

dés:ünk jelenlegi szakaszában meglévő "produktivitásának".  

Éspedig az a tapasztalt tény, hogy szocialista társadal-

munkban bizony os rendkivül pozitiv, a fejlődést el°ár evivő,  

gy orsitó társadalmi jelenségek átmenetileg, egyes helye-

ken, bizonyos rétegekre mégis, negativ hatást gyakorolnak.  

/Ez egyébként megint olyan jelenségsor, ahol igen erős a  

kepcs ola t a hátrányos helyzetti gyermekek problémáival./  
VIgy pl. az iparosodás, urbanizáci&, stb. fejlődést muta-

tó tendenciák, de ugyanakkor együtt jár velük a belső ván-

dorlás /migráció;/, ami sok embert elbizonytalanit, bizo—  
nyos talajvesztettsége érzés /uj környezet, a régi elha-

gyása/, stb. következhet be. Vagy pl. a nők munkába álli - 

tála, a család strukturájának a megváltozása. is a fejlődést  
tükrözi, átmenetileg azonban a válások számának emelked é--  

sét, az anyák tulzott lekötöttségét, a családi harmónia,  
érzelmi kötődési szerep megingását jelentheti. Nem két :-  
séges, az életszinvonal emelkedése is pozitiv előjele  t ~x 

sa.dalmunknak, még, is sokszor azt vesszük észre, hogy egyes  
rétegek tudati elmaradottságából adódóan a nagyobb jöve-

delmet több alkohol fogyasztására használják., vagy másutt  

pl.  agyon kényeztetik gyermekeiket.  

Az eddigiekben főleg az aktuális tényezőket  említet-- 

tük, mint ártó hatásokat. Bizonyos megjegyzéseket azonban . 

feltétlen figyelembe kell vennünk a teljes személyiségkép  

megragadása érdekében a biológiai—fiziológiai faktorok vo-

natkozásában is. Éspedig:  
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A nehezen nevelhetőség esetét tekintve Gegesi 

Kiss Pálra hivatkozva állitjuk, hogy bármiféle környezet i . 

ártó hatásra kialakult személyiségzavar létrejötte lehető- 

ségének szinte mindig vannak bizonyos biológiai jellegü 

előfeltételei. Egyes ilyen tényezők Gegesi Kiss termino-

lógiájában. "történelmi környezeti tényezők" - bizonyos. e-

gyedek szervezetében az ősökön, a szülőkön átörökitetten, 

mintegy funkcionális szempontból "potenciális locus mino-

ris resistentiae" hátrahagyását eredményezik.. /Gegesi Kiss- 

Liebermann, 1963./ 

Ugyanakkor a hátrányos helyzet vonatkozásában nem fo-

gadjuk el az un. "szellemi gén" fogalmának értelmezés ét i, 

melyet T h o r n d i k e emlit az emberrel és a társa-

dalmi életben játszott szerepével kapcsolatban. /Thorndi- 

ke, 1943.•/  Ugyanis az öröklődés és a változékonyság össze-

függenek, az ember és képességei a világgal való kölcsön- 

hatásban fejlődnek. E hatás alapvető tényezái és irányitói 

végső soron a környezet és a nevelés. 

Tehát a társadalmi--környezeti hatás funkcióit  kell . 

vizsgálnunk, ha szociológiailag akarjuk megközeliteni a 

hátrányos helyzetü és a nehezen nevelhető gyermekek prob-

lémáit. Ugy véljük, hogy e globális nagy hatásmechaniz -

mus müködés ét tekintve, három lényeges funkciót különböz-

tethetünk meg: a kondicionálást. /szoktatás/, a nevelést  

és az oktatást. Mig a nevelés helytelen módszerei követ-- 

keztében válik nehezen nevelhetővé a gyermek, kellő haté- 

konyságu oktatás hiányában lesz hátrányos helyzetüvé, ad- 

dig a családban, majd az iskolában elsikkadó, az adott: sze- 
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mélyiség igényének meg nem felelő intenzitásu kondicioná-

lás. következményei nehezen nevelhetőség ós hátrányos hely-

zet egyaránt lehetnek. Tudjuk természetesen, hogy a három 

faktor itt sem választható el mereven egymástól, hisz a 

személyiség integrált jellege ismét kizárja ennek lehetősé—

gót; tapasztalataink szerint mégis állitható, hogy a sze- 

mélyiség károsodásakor mindig a jelzett ható tényezők, 

funkciók "speciális elt telenségeiben" keresendők ás ta-

lálhatók a defektiv tünetek okai. 

Nlig eddig a két tünetforma különbségeire: próbáltunk 

elsősorban koncentrálni, a továbbiakban az összefüggések 

feltárását keressük.. Emlitettük, hogy rás zleges egybeesés 

logikai viszonyát találjuk a ké s t fogalom között. A külön-

állás világos, . a z érintkezési felületeket pedig ugy talál-

juk meg legtisztábban, ha a két szituáció lehetséges kö-

vetkezményeit vesszük figyelembe, melyekre a diagnózis so- 

rán.jelentkező tünetekből következtethetünk. Ezek feltáró- 

sa ele.ngedhetetlen a preventiv munka kidolgozása érdekében. 

IV.. Mind a hátrányos helyzetnek_, mind a nehezen nevelhető 

szituációnak — ugy véljük — lényegileg két lehetséges kö- 

vetkezménye adott. éspedig a hátrányos helyzetnél egyrészt 

a társadalmi inadekválts ;á». másrészt a dissz ociális álla-

pot.  Ugyanakkor a nehezen nevelhetőségből e_re . dően egyrészt 

a társadalmi inadaptivitás, másrészt  az  antiszociális ma-

gatartás. Az előbbi kettőnél tehát elsődlegesen a képes-

ségek korlátozásáról van szó, az utóbbiaknál pedig a jel— 

lemvonások negativitása jelentkezik. A két—két megkülön . 

böztatés egyben intenzitási fokozatot is  jelent:  a viszony- 
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lag "egyszerübb" társadalmi inadekváltság /a személyiség 

képességeinek kiaknázatlansága, nem ökonomikus beállitása/ 

nyilván nem olyan sulyos mint egy disszociális státus /pl. 

, a cigánygyermekek jó részének veszélyeztetett helyzete/; 
ugyanigy a "sima" társadalmi inadaptivitás /"nehéz" esetek: 

az osztályban, rajközösségben/ nem olyan káros még /de az-

zá lehet[/ mint a kifejezetten antiszociális magatartás 

/a kriminalitás különböző foku megnyilvánulásai/. 

Az összefüggés azonban nemcsak ilyen vonatkozásban je-

lentkezik, hanem keresztező irányban is tapasztaljuk. Nem 

minden esetben., de gyakran előfordul, hogy a társadalmilag 

inadekvált ember egyben inadaptiv magatartásformát is ölt. 

Hasonlóképpen gyakori a disszociális állapotból eredő kri- 

minális tevékenység is. Nem jelenti e tény persze azt,. 

hogy minden hátrányos helyzetü gyermek egyben nehezen ne-; 

velhető is, különösen akkor nem, midőn az emlitett tágabb 

interpretációt /fizikai dolgozók gyermekei/ vesszük alapul. 

A.  szükebb terjedelmű értelmezés ben felfogott gyermekanyag 

azonban  /az  átlagnál nehezebb körülmények között élő,. csa-

ládi és egyéb mikrokörnyezeti ártalmaknak kitett gyermek/ 

az esetek többségében egyben nehezen nevelhető statust is 

teremt. A kérdés rendkívül differenciált vizsgálódást igé-

nyel,. mert egy 6-8 gyermekes családban pl. esetleg anyagi--

szociális vonatkozásban hátrányos lehet egy gyermek hely-

zete, ugyanakkor a családi közösségben nagyszerü nevelési 

eljárásokkal formálhatják: a szülők, tehát nem lesz "nehéz 

eset"  az iskola tan sem; ;  ugyanakkor az egyke, akit tulké 

nyetztetnek a szülők -, nehezen nevelhető lesz az iskolai kö- 

zösségben, holott sokszor semmiféle anyagi vagy szellemi 
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/pl. szülők miivelts ége, iskoláz otts ága/ hátránya nincs osz-  

tálytársaival szemben. 	 . 

Ezért, ha gyógyitani akarunk, korrekciót végrehajta- 

ni, mindig az egész személyiséget kell néznünk á funkció 

és struktura egységében .. A terápiánál azonban, _  éppugy mint  

a diagnózisnál, az okok feltárásával, részletes: analizis-

sel tudunk csak eredményesen eljárni.. Tehát a következők-

ben először szeretnénk feltárni néhány olyan ok-hi _potézist,,  
melyek a hátrányos helyzet létrejöttének főbb feltételezé-

sei lehetnek, majd néhány, a hátrányos helyzetből fakadó  
vagy azt teremtő "nehéz eset" leírásával kazuiáztikus uton  
szemléltetni a két szituú .ció ' lehetséges összefüggéseit, . 

illetve különbségeit. 

~ +-+ + + -+  + 

A../ A. hátrányos helyzet létrejöttének feltételezhető ok  

hipotézisei.  

Mindenki előtt 'ismeretes az idézett MM. rendelet ál-

tal megjelölt 5 kategória a hátrányos helyzet:if gyermekeket  
illetően. Jelen tanulmányban lényegileg erre épitve, rész- 

ben szükitve, részben bővitve e kategóriákat folytattunk  

vizsgálatokat. Elsődlegesen a kiváltó okok alapján végez-

tünk felosztást, illetve tettünk besorolási kisérletet:  

1. szociális helyzetből adódóan-/anyagia.k, lakás, 

stb./;  

szülők: túlzott elfoglaltsága következtében;  

a kettős nevelés eredményeként;  

4. a családtagok vándorlásé miatt. /bejárók, kijárók,.  

utazgatók/; 
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5.'a szülők iskolázatlanságából; 

6. cigánytanulók különleges helyzetéből;, 

7. iskolai hátrányokból fakadóan. 

A t ági tás világos a felsorolásból, a szükités onnan ered, 

hogy pl .  a veszélyeztetettség, brutális környezet, tulké= 

nyeztetés, stb. problémáival a nehezen nevelhető gyermek 

kérdéseinél kivánunk foglalkozni, hisz ezek: az esetek ad-► 

ják: éppen az egybeesést jelen témánkkal. 

Előzetesen megjegyezzük - bár a későbbiekben tanul-

mányból ez világosan kitűnik -, hogy zömmel falun élő  

gyermekek  hátrányos helyzetével foglalkozunk. A bevezető- 

ből már kitűnt, hogy a szociológiai kutatások általában a 

tudati-ideológiai viszonyok ás a gazdasági viszonyok köt= 

csönös összefüggését vizsgálják. E fő cél elérésére jelen 

témánknál a falut alkalmasabbnak találjuk mint a várost.. 

/Bár összehasonlitáskérnt városi gyermekeket is néztünk./ . 

Ugyanis ma a város homogénabb társadalmi f ormáci6, mint a 

falu. Éspedig e ma gállapitás nemcsak a szocialista társa--

dalom falujára érvényes, hanem világjelenségként álli.tha- 

tó. Ugyanakkor megállapithatjuk, hogy a falu szociológiai 

vizsgálata nem azonos ma már a parasztszociológiával. Te-

hát nem eshetünk abba a hibába, hogy a falu lakosságát a-

zonositju.k a mezőgazdasági lakossággal, vagy az egységes 

parasztosztállyal. Érdekes képet mutat a mezőgazdasági la- 

kosság aránya az összes népességhez visz onyitva 1930 és 

1960 között.  
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Év Egység Mezőgazdaság Egyéb 

millió fő  4,50 4,19 

1930 

százalék 51,80 48,20 

millió fő  3,54 6,42  
1960 

százalék  55,50 64,50 

Az arány tehát csökkenő tendenciát mutat egyre inkább ipa-

rosodó térsadalmunkban.. Hogy ennek ellenére mégis témánk 

vonatkozásában a falusi viszonyokat választottuk, éppen a 

jelzett heterogenitás kinálta. A különféle társadalmi moz-

gásokból /urbanizáció, mobilitás, migráció, stb./ adódó 

előnyök és hátrányok falun élesebben. jelentkeznek napjaink-

ban,  mint városban. 

A helyzet bonyolultságából következik, hogy a vizs-

gálódás módszereit is s okrétüen kell megvá lasztaini: társa-

dalmi-gazdasági statisztika, véleménykikérdezés, egyéni 

interju, iskolai dokumentációs anyag tanulmányozása, meg-

figyelés, stb. Jelen irásunkban alapvetően a statisztikai 

módszert alkalmaztuk, ki.egészitve még a felsorolt egyéb 

módszerekkel. Ugyanis ha a pedagógiában mérni akarunk., fel--

tétlen a statisztikára kell épjitenünk. Lenin fogalmazta 

meg, hogy csak akkor dönthetünk pedagógiai kérdésekben, 

ha komolyan,és lelkiismeretesen keressük az adatokat /A 

Népmüvelési Minisztérium politikájának kérdéséhez/.. 

Vizsgálódásunk: kiindulásául egy 50 kérdésből álló 

kérdőive:t választottunk, mely sorozatot 3 sn aksszban egy- 

egy hónapos időközben töltettünk ki összesen 159 gyermek- 
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kel. Ebből a létszámból 110 tanul falusi iskolában és 49 

városiban. Zömmel az 1968/69. tanévben nyolcadik15. osztály-

ba járó tanulóknak tettük: fel a kérdéseket /113 gyermek/, 

32 hetedik osztályos tanuló is adott választ, valamint 14 

harmadikos gyermek. Ez utóbbiak továbbá 35 nyolcadikos vá- 

rosi iskolában tanult. A. települések iskolái. véletlen ki- 

választás alapján. lettek a vizsgálat tárgyai, Baranyában 

Pécs város egyik peremterületi iskoláján kivül /Pécssza- 

bol..cs-bányatelep  , két közs t,ben vettünk f elmérést, éspe-

dig  Kővágószőlős,. valamint Vereend település ek iskoláinak 

egy-egy osztályában. Összehasonlitásként Somogyban Darány  

községet néztük xis g, Zalában. Nagykanizsa. egyik iskolájára. 
esett választásunk, továbbá az egy hetedik osztályt Csornán  

vizsgáltuk meg.. Összesen tehát 6 iskola  egy-egy  osztályának 

tanulóitó%1 s záraznak adataink.  Utólag vettük észre, hogy - 
szerencsés véletlen folytán jól választottunk a témát ii-

le tően, mert mig Darány, Csorna ás Nagykanizsa esetén "nor-
mál!'-  helyzetet mértünk fel falusi, illetve városi ismérv-- 

Twáltozattal,' addig a másik három helyen speciális helyze-

tek adódtak:. Igy pl. Kővágószőlős jellegzetes az urbanizá-

ciós folyamat lendületében fejlődő tel_epülésförmá.ció /urán-

bányászat/, Versend igen erősen cigánylakossággal telitett 

község, Pécsszabolcs peremterületi jelleggel, a jelzett. • 

osztályban 50 % cigánygyermekkel adják vizsgálatainkban az 

érdekes összehasonlitási a lapokat. A kérdőinek visz onylag 

magas kérdésszáma ugy alakult ki, hogy sok indirekt kont-

roll  kérdést is kellett feltennünk a realitás biztositása 

végett, A három szakaszos kér dőiv a következő kérdésekre 

kért választ a gyermekektől: 
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I. 

1. Hányadik osztályba jársz? 

2. Hámy éves. vagy? /Ird le születésed helyét, évét, hónap- 

ját, napját/ 

3. Szüleid élnek e?-- Igen, mindketten.. - Apa nem. Anya 

nem. /Itt is a megfelelő szöt huzd alád/ 

4. Hány évesek szüleid? - Apa: 	- Anya: 

5. Szüleidnek mi jelenleg a foglalkozása? - Apa: 	 . 

- Anya:  

6, Mi szüleid legmagasabb iskolai végzettsége? - Apa:  

Anya: 

7., Szüleidnek mennyi a jövedelme havonta? -Apa:  

- 

Anya: 

8., Hány eltartott személy /jövedelem nélküli/ van rajtad 

kívül a családban?... Ezek közül gyerekek /testvéreid/ 

hányan vannak?,., És hány más ;, veletek egy alakásban 

élő egyéb jövedelem nélküli családtag /pl. nagyszülő, 

nagynéni, nagybácsi,- stb., akik kereset nélkül vannak/? 

	  /Sorold fell/ 

9. Általában naponta hány órára mennek dolgozni szüleid? 

- Apa: 

- Anya: 

10. Mindig ugyanabban az időben dolgoznak szüleid vagy vál-

tott müszakban? - Apa:  

Anya:  

11.. Szüleid hány órakor érnek haza a lakásba a munkájukból? 

- A.pa : 

Anya:  
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12. Szabad szombatjuk van-e?. 	 . 	•..... 

Havonta hányszor van ilyen szabad szombat vagy cs.uszta- 

tote nap? 	- Apa:  - Anya : 

13. Gyalog mennek szüleid a munkahelyükre vagy valamilyen 

járműve 1? 	-Apa: 	 - Anya:  

14. Milyen  messze  van szüleid munkahelye a lakásotoktól? 

/távolság, idő/ - Apa: 	 -.Anya: 

15. 

 

Mennyi időt vesz igénybe szüleid munkába ' járása oda és. 

vissza naponta? - Apa: 	 - Anya:  

16. Szüleid naponta hazajönnek  munkahelyükről vagy ritkáb-

ban,  pl. csak pénteken vagy szombaton? 

-Apa.: 	 - Anya:  

17. Szüleid mivel szeretnek legjobban foglalkozni rendes 

napi munkájukon kivül? - Apa: 	- Anya:  

II. 

18. Mekkora a lakásotok? - 1 helység, 1 szoba és konyha, 

2: szoba és konyha, 3 szoba és konyha /megfelelő szava-

kat aláhuzni/ 

Van fürdőszobátok is? - Igen. 	- Nem.: 

19.E Hányan laktok a lakásban összesen? 

20. Ebből szüleiden és rajtad kivül hány testvéred lakik 

veletek? 

2.1. Testvéreid hány évesek? /Sorold fel életkorukat sorban!! 

• • • ■ • • • • •N• .• '.•> - 

22. Milyen rokonotok lakik még veletek  egy lakásban? /So- 

rold: fel őket igy: pl. nagymarea, sógor, unokatestvér,stb. 
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— Ird le életkorukat és foglalkozásukat is zárójelben!! 

23. Ki lakik együtt veletek a lakásban, aki nem rokonotok? 

/Pl. albérlők. Itt is zárójelben •ird le foglalkozásukat 

és életkorukat, valamint hogy férfi vagy nő az illető!/ 

24.,. A lakást, amelyben most laktok, magatok épitettétek, 

vettétek mástál, örököltétek, bérlitek az államtól vagy 

magánszemélytől, vagy szövetkezeti tulajdonban van? 

/A megfelelő szavakat huzd alá.!/ 

25. Van—e rádiótok, televiziótmk, lemezjátszótok, magneto —  
fonotok, táskarádiótok, fényképezőgépetek, filmfelvevő- 

tök? /Ámi Nen, azt huzd alá.!/ 	. 

26. Milyen háztartási gépetek van: mosógép, centrifuga, 

porszivó, padlókefélő, egyéb, éspedig:............. 

/Huzd alá a megfelelőt, illetve ird le, ami még van!!  
27. Milyen járművetek van otthon: kerékpár,. lovaskocsi, 

kismotorkerékpár, nagymotor, személyautó milyen tipusu 

	 /Huzd alá a megfelelő szavakat!! 

28.. Kb. hány könyvetek lehet otthon?' .. 

29.. Hol tartjátok e könyveket? 

30. Milyen jellegü könyvek vannak ezekből többségben? 

/Pl. regények, utleirások, tudományos szakkönyvek, stb./ 

31. Délután otthon mivel foglalkozol először? 

32. Szüle idnek milyen munkákban segitesz? 

33. Általában otthon egy nap mennyi ideig dolgozol? 

34. Mit szeretsz legjobban csinálni otthon? 
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35. Akarsz-e az általános iskola elvégzése után továbbta-

nulni? 

36. Ha igen, miért? - Ha nem, miért nem? 

37. Hol, melyik iskolában tanulhatnál tovább? 

38. Hol szeretnél dolgozni a tanulás után? 

39. Szoktál-e hosszabban beszélgetni szüleiddel? 

40. Kivel szoktál gyakrabban beszélgetni édesapáddal vagy 

inkább édesanyáddal? 

41. Ldesapáddal milyen témákról szeretsz beszélgetni? 

42. 1s édesanyáddal miről beszélgetsz szivesen? 

45. Ha még élnek nagyszüleid, valük miről szoktál beszél-

getni? 

44. Az  iskolától milyen messze  laksz?  

45. Gyalog vagy valamilyen járművön jársz iskolába? 

46. Szabadidődet hol töltöd el a legszivesebben? 

47. Jelenleg mivel foglalkozol a legnagyobb kedvvel? 

48. Milyen volt a tanulmányi átlageredményed az előző év-

végi bizonyitványban? 

49. Melyik tantárgyat szereted a legjobban és miért? 

50. Melyik tantárgy tanulása :, a legnehezebb számodra és mit 

gondolsz, mi lehet ennek az oka? 
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I. Az első ok-hipotézist, tehát a szociális helyzetből 

eredhető hátrányokat  tekintve, a III. kérdőivek tartal-

maznak kérdéseket, illetve várnak feleleteket. Igy a szü= 
lők jövedelmével kápcs ola t os adatok /7../, valamint a csa-

ládban élő eltartott személyekről adott tájékoztatás /8./, 

továbbá a lakásviszonyok, lakók száma, laksüriiség, lakás-

eredet, lakberendezés kérdései /18--27./ igazithatnak el ben- 

nünket a felvetett problémát illetően. 

Az emlitett Darány község 8. osztályát Nd. zs gálya a  

következő képet kaptuk: 

Jövedelem: .  

Összeg Apa Anya együtt 

500-999  - 2 2 
1000-1499 1. 5 1 
1500-1999 7 3 4 ,  

2000-2499  7 ' 	2 3 
2500-2999 - 2 
3000- 1 - 7 
nincs  3  7 

Össz se en: 	 19 	 19 	 19 

Az 1 főre jutó átlagjövedelem a következőképpen alakult: 

200-299 /1 fől,. 300-399 /0 fő/, 400-499 /5 fől, 500-599 

/3 fől, 600--699 /2 fő/, 700=799 /0 fő/, 800899 /1 fő/ I.  

900-999 /1 fő/, 1000 fölött. /6 fől., 

Megjegyzendő, hogy 3 apa halott, s igy jelentkezik 

náluk a jövedelemnélküliség. A 19 gyermek .családjából 9-= 
nél van két kereső,. s részben ez  okozza ez együttes kere- 
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seteknél a 3000 Ft feletti rangsorban a visebnylag magas 

számot. /7 gyermeknél/. Ez utóbbi vonatkozásban érdemes 
összevetni a keresők számát országos.mutatókkal az 1949-es 
és 1960-as évekből, mely szerint a következő képet kapjuk: 

Keresők 

száma 

A családok %-os megoszlása 

1949 1960 

1 kereső 61,6. 46,3 
2 kereső 26,8 40,0 

3 kereső 8,4 9,3 

4 és több kereső 2,,8 2,1 
nincs: kereső 0 y 4 . 2,3 

Tehát az általunk vizsgált szülőknél a  4'46 %-os kétkereti-
sői arány ismét fejlődést muta t  az elmult éve' hez viszo- 

nyitva. 

A kérdés vizsgálatánál azonban mégis elgondolkozta-

tó, ha országos viszonylatban megnézzük a főbb népesség 

csoportok számának és jövedelmének arányát. Kiderül, hogy 

a parasztság 1960-ban is /5,5-del/ és 1965-ben is még /3,9-
el/ alatta marad jövedelmét illetően a számához viszonyitva.. 

A munk43 ok és alkalmazottak  viszont  mindig magasabb száma-

ránmyal rea delkeznek, bár 1965-ben. még csökkenő tendenci- 

át látunk, illetve az egyéb lakosságot tekintve már kiegyen-

litőd.ést találunk. 

A főbb népességcsoportok számának és jövedelmének aránya 

a következőképpen mutatkozik_ a jelzett években: 
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• Mtu1kás'ok és 

adka lma z ot tak 
Parasztság 	Egyéb lakosság 

száma jövedelme 	száma 	jövedelme száma jövedelme 

62,8 68,0 33,6 28,1. 3,-6 3,9 
67,,8 71,7 29,6 25,7 2,6 2,6 

/Megjegyzés : a ,  felső sor az 1960-as, az alsó pedig az 
196 5-ös évre vonatkozik./ 

Megállapithatö tehát az országos adatokból, hogy a 

parasztság e vonatkozásban hátrányosabb helyzetben van a . 

munkás, illetve alkalmazotti réteggel szemben. 

Az 1 főre eső átlagjövedelem alakulása világosan mu-

tatja, hogy ebben a tekintetben mely gyermekek vannak hát= 

rányos helyzetben. Véleményünk szerint falusi viszonyokat 

tekintve a 800 Ft-on alul esők tartoznak ide, azaz 11 tanu-

ló az osztályból, tehát 57,8 %. 	 . 

Mielőtt a szociális tényezőket vizsgálva a lakáshely-

zetre térnénk át, érdemes fellapozni a pontosan 30 évvel 

ezelőtt megjelent "A magyar szociálpolitika feladatai" c. 

kiadvány első köteté, amelyben Nádujfalvy József "A mun-

kásvédelem problémái" c. előad sóban a következőket olvas-

hatjuk a mezőgazdasági munkásvédelem alcim alatt: "Amíg a 

gyermekek el nem érik a munkaképes kort,_ addig nyomasztó 

terhet rónak az eltartó munkásszülőkre. 11-12 éves kor u- 

tán azonban már a gyermekek is keresethez jutnak és növel- 

hetik-  a család jövedelmét." /I.m. Pécs, 1939. Kultura 

Könyvnyomdai Műintézet kiad. 294. p4/ 

Világosan ős egyyenesem következik az ellenforradalmi rend-

szer eme "munkásvédelmi" koncepciójából az a kép, amit ma 
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látunk pl. a darányi gyerekek, vagy akár a baranyai Ver--

send község vizsgált tanulói szüleinek iskolai végzettsé- 

génél: 

Végzettség Darány 
Apa - 	Anya Apa 

Vers end 
Anya_ 

1-4 elemi — 5 7 
6 elemi 5 11 12 12 
8 általános 7 6 8 6 
középiskola — 1 — — 

egyetem v.. főiskola 1 1 — 

megha lt 	v. nem tudja 6 — -- 

összesen:  19 19 25 25 

Tehát 1969—ben  végző 8., osztályos gyermekeink szü'ei ta-

nulás helyett kénytelenek voltak dolgozni már 10-12 éves 

korukban, hogy a. család jövedelmét biztositsák ezáltal, 

megoldva igy a Horthy—rendszer "munkásvédelmi problémáit". 

Egyébként a szülők életkorát vizsgálva nyilvánvalóan adó . =. 

dik a mai szülők ., mint akkori gyermekek helyzete. Darány- 
ban p1., az apák életkor—rangsora igy alakult: 59, 55, 54, 
47, 46, 44, 44, 43, 42, 42, 42, 41, 40, 40, 37, 37 /3 apa 
elhalt!. 

byte = n+1 	16+1  =C  8; tehát a 43 átlagéletkort ve= 2 
hetjük alapnak, melynek jelzett gyermekkora pontosan a 30= 

as évek "munkásvédelmet" szorgalmazó korszakára esik. 

Noha a szülők: iskolázottságának, mint tényezőnek ha =- 
tékonyságával majd az 5. ok—hipotézisnél foglalkozunk rész-

letesebben, mégis szükséges volt már most, a jövedelem prof— 

lémmájánál utalni rá az összefüggések részletesebb fe:ltárá-. 
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sa érdekében. 

A fent nevezett. előadó különben rendkivül "bizakodó.- 

an" ir parasztságunkról: "A gazdasági cselédség a jó tu- 

lajdonságairól ismert: szerény, munkabiró és erősen nemzet- 
fenntartó elem, amennyiben szaporodóképessége nagy, és mint 
emberanyag a katonaságnak legjobb rezervoárja." /I.m. 296. 

p./ - Nyilván a szerző itt. már a fasiszta államgépezet szá- 

mára kés zitette elő fejtegetésével azt a talajt, ahonnan 

fokozatosan próbálták elhitetni a tömegekkel a területrab--

ló háboru jogosultságát. 

Nem kivánunk hosszabban időzni e "münél", összeha- 

sonlitásul azonban érdemes idézni még a lakáskérdésről szó-

ló néhány mondatot: "A cselédek lakáskérdése már több mint 

30 év óta vajudó probléma., Még ma is előfordul, hogy két 

családnak 1 konyhája van, a szobák szimpla ablakkal van-

nak: ellátva, a szobák: a legtöbb helyen földesek, és az e-

gészségügyi követelményeket ritka helyen elv itik ki."  /I.,m. 
297.p./ Ezt követően megoldási javaslatok következnek több-
nyire feltételes módban:. "kivánatos volna", "biztositani 

kellene", stb. 

- Jelen vizsgálatunknál maradva mi a helyzet pl. a darányi 

19 gyermek esetében a lakáshelyzetest illetően. Figyelembe 

véve a 18. és 19. kérdések válasz-adatainak korrelációját, 

a laks:ürüségi táblázat a következő képet mutatja:  

6,0 - 6,0 - 4,0 	4,0 - 4,0 - 3,0 - 2,5 - 2,5 - 2 , 5 - 2,5- 

2,0 - 2,0 - 1,6 - 1,6 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,3 - 1,2 . 

/laksürüség =  lakók száma 	. %-ban/ lakószobák  száma 
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A. 19 tanulóból álló osztály riediánja a laksürüség 

vonatkozásában tehát: 

Me 	n 
2 
 1   	19 2 1  = 10;, azaz 2,5 százalékos. 

érték, anti  normálisnak mondható, mert a sorban közelebb áll 

a 10. hely a 11. helyen álló 2,0 értékhez, mint a 6. helyen 
álló; 

 
3,0-hez.  

Megjegyezzük még,. hogy a 19 darányi gyerek lakása kö 

zül mindössze 3 helyen találunk fürdőszobát. is /15,7 %/. 

Össz ehasonlitottuk a laksiirüségi adatokat a baranyai 

Versend község 8., osztályos gyermekeinek adataival. Az it- 

teni 2.5 gyermek laksüsüségi rangsora igy alakult 

- 

- 

Itt még egyértelriübben jön ki a 2,0 átlag, amelynek  

oka talán abban keresendő, hogy r&ig Darányban a 19 csa-

ládból csak 3 házat épitettek ujonnan /15,7 %/, addig Ver-

senden a 25 családból 8-an /32 %/ épitettek uj, korszerü, 

falusi épületeket, ahol a férőhelyek: száma is nagyobb már, 

mint a régi elavult kis parasztházakban. Érdekes azonban, 

hogy Versenden sere. épiteiek minden uj házban fürdősz obát,. 

ugyanis csak 5 gyermek családjában találunk /20 96/. Lakás- 

viszonyokat tekintve tehát: nem mondhatók egyik osztály 

gyermekei sem h átrányos helyzetüeknek. Ha a zonban a sta- 

tisztikai adatokat finomabb és mélyebb elemzésnek vetjük 

alá, azt találjuk, hogy Ver;enden a cigánytanulók, lakás- 

9,0 8,0 - 7,0. - 6,0 -- 3,5 	3,0 3,0 - 2,5 - 2,5 - 2,0 

2, . 0 2,0 - 2,0. - 2,.0 - 2,0 - 2,0 - 1 , 5 , l n  5 - 1,5 - 1,4 

1,4 - 1,4 - 1,4 - 1,2. - 1,2 

_ 	25 +-1 13 	/2 ,0/ Me.osztály - . 	. 	2 
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viszonyaikat vizsgálva hátrányos helyzetűek. A jelzett osz-

tályba 8 cigánygyermek jár /32 %/, küzülük csak 1-nél van 

2,0 laksürüség, a többi mind magasabb ennél. /A legnagyobb  

9,0/  

Laksürüs éltük átlaga tehát Me:cig 821 
= 4 /6,0/  

Ugyanakkor össze:hasonlitva az osztály, nem cigány  

tanulói laksürüségi hányadosával: Menem  cig - 17+L  9 /1,.5/ 

E vonatkozásban tehát a cigánytanulók feltétlen hát-

rányos helyzetben vannak. Hasonl& képet kaOtunk Pécssza-  

bolcson is a cigánytanulók esetében, de e problémára még 

részletesen visszatérünk majd.  

A harmadik község, mely vizsgálatunk tárgya volt, 

Kővágószőlős. A már említett uránbányák vonzási hatása kö-

vetkeztében igen érdekes terület, ahol erőteljes szuburba-  

nizációs folyamat indult meg, a településszociológia a  

"fringe" fogalommal jelöli az ilyen jellegü benépesedést.  

Nemes-Szelényi a "Fringe . " and suburb: a  confusion  of concepts"  

/Kurtz-Eicher, 1958./ cimü müre hivatkozva a következőkép- 

pen  közeliti meg a fogalmat: "A. szakirodalomban némi bi-  

zonytalanság figyelhető meg a "fringe" és a "suburb" fo-

galmainak elhatárolását illetően. A fringe mindenesetre  

olyan területet jelent, ami mind közigazgatásilag, mind  

gazdas ágf öldra j zilag a kertváros övezetén kivül fekszik.  

A fringe-re ezek szerint jellemző a vegyes terüle tfelhasz-•  

nálás, tehát a laköövezet mezőgazdasági felhasználásisi te-  

rülettel párosul." /Nemes - Szelényi, 1967./ Kővágósző «~ 

lős.re pontosan ezek a jegyek jellemzők. Termdzetesen itt  

is megtaláljuk az urbanizációs folyamat legfőbb hordozóit  
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/a városba járó munkások; falusi értelmiségiek; az egyre 

hatékonyabbá váló hirközlőeszközök: tv, rádió, ujságok, 

stb./, mint ahogy egyre erőteljesebben bontakoznak ki e 

tényezők akár Darányban vagy Versenden, de itt ezek mellett 

egy speciális helyzet alakul ki a bánya rohamos fejlődése 

következtében. . 

Azonban még a lakásviszonyoknál maradva érdemes 

összevetni Versend /jobbára még mezőgazdasági jellegü, 

az urbanizálódás alacsonyabb szintjén álló köbség/ és Kő- 

vágószőlős néhány adatát az egész települést illetően 1967-

ben: 

Megnevezés 	 Versend. Kővágószőlős 

1. Vizhálózatba bekapcsolt 
lakások száma 	- 	141 

2. Propán-bután gázt fogyasztó 
háztartások 	 42 	174 

3, 1967-ben  épi te tt 7akások 	1 	4 
a,/ ebből két v. több szobás 	1 	2 
b/ vizvezetókkel ellátott 	- 
c/ villannyal ellátott 	1 	4 
d/ 

 
fürdőszobával ellátott. 	1 	4 

Kővágőszőlősön. p1.. 1910-1947 között évente 0,5 lakás épült 

fel a  mai  évi vlsggyel szemben.  

A jövedelem és lakprobléma után, illetve vele összefüg-

gésben megvizsgáltuk a fogyasztás kérdését is közvetett 

uton. /II. kérdőiv 25, 26.. kérdéseire adott válaszokból./ 

Előzetesen kiindultunk a munkás.. és paraszti népesség jöve- 

dalmének ás fogyasztásának összehasonlitásából, melyet Mód 

Aladárné 4.,500 háztartásból begyüjtött reprezentetiv adata 
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jó .l . s zemléltet,., Kiderült a felmérésből, hogy a p&rasztság 

fogyasztásában lényegesen erősebb arányt mutat az élelmi-

szer-fogyasztás, valamint jóval kisebb az egészségügyi, 

kulturális és közlekedési célokra fordított összeg, mint 

a munkás-alkalmazotti háztartásokban. A reprezentativ fel-

mérés eredménye a következő képet mutatja:  

Kiadási /fogyasztási/ 
főcsoport 

Munk. alk.. Parasztok 

háztamásaik 1960. évi 
%•-os megoszlása 

Élelmiszer, ital, dohányáru 46,2 56,1 
Lakbér, lakáskarbantartás r  
fűtés, 	világitás: 7 , 6 6,6 
Ruházkodás: 16,8 16,0 
Lakberendezési l  lakf elszeret-- 
légi és más tartósjavak 10,4. 8,; 2 
Egészségügyi, kulturális r  
közlekedési kiadások 9,0 4,8 
Egyéb személyes fogyasztás 10,0 8,3 

Vizsgálódásainkban még két eszközcsoportot össze-

geztünk, egyrészt a tömegkommunikációs eszközök számarányát 

/különösen a rádió, tv-t, melyek állandó havi kiadást is 

igényelnek/,valamint a háztartási gépek meglétét, illetve 

hiányát. Az előbbiek hatása közismert a gyermeki személyi- 

ség fejlődése szempontjából, az utóbbiak azért lehetnek 

jelentősek témánkat illetően, mert ezek megléte jelentős 

idő- ás fáradság megtakaritást eredményezhet a szülők /fő-

leg az anya/ részéről, melynek következtébe többet fog- 

lalkozhat a gyermekkel. 



Tárgy megnevezése 
Darány Versend 

Család sz, % Család sz. % 
• 

Rádió 17 89 23 92 
TV 8 42 11 44 
Lemezjátszó 4 21 2. 4 
Fényképezőgép 7 36 8 32 

Nincs se rádió,. se TV 1 5 1 4 
TV nincs 9 47 12 48 

Mosógép 15 78 17 68 
Porsziv6 3 15 5 20 
Centrifuga 	- 5 15 

Nines egyi k s em. 4 21 7 28 

Megjegyzendő, hogy a 8 cigánytanuló családjdban 7 

rádió, 3 TV, 4 lemezjátszó található; egy családnál egyik 

eszközt seat találtuk meg. Tehát e, vonatkozásban jó az e1- 

látottságuk a háztartási gépeket azonban nem szivesen 

használják. Csak. 3 családnak van mosógépe, a többi 5-nél 

semmilyen gépet nem használnak. 

Összegezve a vizsgálat eredményét a szociális hely 

zet vonatkozásában megállapi.thatjuk, hogy falusi gyermeke- 

ink hátrányos helyzete fokozatosan felszámolódik, ahogy a 

falu és város közötti különbség is eltűnőben van. Névet- 

ségesen anakronisztikusan hat ma már pl. az a megállapitás, 

melyet. közel 40 évvel ezelőtt egy miniszteri tanácsos irt 

a magyar  faluról:  "Általában a magyar falu életének egyik 

legkevésbé kedvező megnyilvánulása a falusi nő szerepe..,. 

Az asszonyok. hibája az, hogy a magyar falusi embernek, kü-

lönösen a földsüvesnek háztartása annyira ésszerütlen. A 
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tisztaság iránt naágy érzékük van ugyan, a házak meszelése, 

takaii.tás .a, a. földelete .s padlók: ledöngölése, a nagymosás 

szinte rituális €innepélyességgel megy és lelkiismeretesen 

betartott szertartások jellegét ölti magára, azonban emel— 

lett többnyire elvakult hivei mindennemű babonának és gyer-

mekeik nevelése, testi, lelki épségének fenntartása tekin-

tetében: gyakran sulyos mulasztás terheli őket." 

Me, amikor falun is kb. 7.0 %—ban mosógéppel dolgozik 

az anya, modern, korszerű lakásokat égit a család, az anyák 

i. egyre többen kapcsolódnak be a termelőmunkába /Darány '— 
ban pl. az anyák 68 %—a dolgozik!, a fenti .megállapitások 

az ellenforradalmi rendszer gazdasági strukturájának hü 

vetületei, különös naivitással hatnak szocializmust építő 

parasztságunk és azok gyermekei vonatkozásában. Sőt az 

adatok azt dokumentálják, hogy Módné 6 év előtti felmérése 

óta is erősen változott a helyzet, ma már a parasztság na-

gyobb arányokban fogyasztja az egészségügyi, kulturális 

javakatt is, mint pár évvel ezelőtt.. E ténynek pedig fel-

tétlen kihatása van a hátrányos helyzet arányszámának meg-
billenésére is, mégpedig poziti.v irányban., 

II. Kétségtelen,. hogy a szülők tulzott elfoglaltságából  
szintén származhatnak hátrányok, sőt esetleg ártalmak is a 

gyermek nevelését. illetően .  A kifejezetten ártalmakat elő- 

idéző helyzet már a nehezen nevelhetőség problematikájához: 

tartozik,. ezért most csak a hátrányokat előidéző okokat 

próbáljuk feltárni. Kérdőiv ünkben viszonylag a legtöbb kér 

des /3. 4. 9. 10. 11. 12. 13. 31. 32. 39. 40. 41. 42./ 
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igyekezett. választ kérni. közvetlenül vagy közvetve a fele • 

vetett problémára..  

A szülők munkába járása többségében állandónak mord-

ható. Darányban mindössze. 2 gyermeket. találtunk., ahol a  
szülők munkaideje változó, Versenden pedig egyáltalán nincs 

ily.en• szülő. Az előbbi községben csak 2 szülőnek van sza ---
bad s zombatja /inkább mezőgazdasági terület még/ t. az utőb~  
bi faluban azonban már 9 gyermek szülei kapnak szabad szom--

batot:. /Közelebb van a város ipari településéhez, üzemek_  
hez:./ 	 . 

A 31. kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy a  
három f6 emberi tevékenységforma közül gyermekeink, igen.  

egészségesen, otthon első helyre délután a játékot. teszik  

/57 %/, továbbá 21,.5 96. a tanulást. és ugyancsak 21,5 96 -  a  
különféle otthoni. házi munkákat végzi el először.- Napon--

tő átlag egy-egy gyermek másfél órát tölt el otthoni  se- 
gLtő munkával /33. kérdés válaszaiból/.. E munkák a legkü-  

lönfélébbek: bevásárlás, favágás, vizhordás, • etetés, take-  

ritás, mosogatás stb. /32. kérdés válaszai/.: Ezek rendsze--  
res napi elfoglaltságot jelentenek, amelyek kétségtelen 

jobban leterhelik a falusi gyermeket., mint a városban é-  

lót, ahol a szülőknek végzett munka jóval kevesebb időt  

igényel.. Nem mintha ezt a gyermekek nem csinálnák. nagy kedv-

vel,:  hisz a 34. kérdésben. adott válaszok többségénél.  ép-- 

pen. e fizikai erőt igénybevevő tevékenységformák szerepel-  

nek. /85 96/, kevésbé a szellemi munka /15 %/.. Rendkiviil nagy  

pedagógiai lehetőségeket is rejt magában a szülőknek törté.-  

nő segités:, mégis ugy .tűnik - falusi viszonylatban, -  sok-

sz:or fékezheti az intellektuá'is képességek. kibontását,  
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egy oldaluan a fizikális erőkre épit, tompitva ezzel a sze-

mélyiség egyenletes, harmónikus fejlődését.. 

A gyermekek nagyobb része szeret beszélgetni szüle-

ivel, csak 10 % az, aki nem beszélget el rendszeresen ap-

jával vagy anyjával /39. kérdés/.. Szivesebben beszélget-

nek anyjukkal /79 %/, kevesebben apjukkal /21 %/. Az apjuk-

kal Szivesebben beszélgetők 75 %—a fiu /40. kérdés/. 

A beszélgetés témái a következők: 	. 

Apánál: sport. 21 % Anyánál: háztartás 15 % 

foglalkozás 21 filmek 25 % 

politika 15 % tanulás 30 % 

történelem 13 % öltözködés 15 % 

egyéb 30 % egyéb 15 % 

A szülők, különösen az anyák munkába járása egyébként nincs 

égyenes: arányban a gyermek esetleges gyenge iskolai münká--

jával. még városi viszonylatban sem. A Nagyle nizsán vizsgált 

34 nyolcadik osztályos gyermek anyja közül 11_ nem dolgozik, 

hanem a család háztartását vezeti.. Ugy tűnne, hogy az ilyen 

anya nagyobb gondot fordithat gyermeke nevelésére, jobban 

figyelemmel kisérheti annak tanulását, . magatartását, egyem 

szóval többet segithet rajta. Mégis a 11 gyermek közül csak 

7 érte el éppenhogy a 3,5—es átlageredményt, négynek a mun-

kájá. 2,4 — 2,7 között ingadozik. . 

Következésképp társadalmi viszonyaink, a társadalmi 

makrostruktura nem gátolják. a gyermeki személyiség fejlő-

dését. Itt elsődlegesen a családi mikrokörnyezet jelent-

het gátló vagy serkentő hatást.. Ahol a szülőnek van ideje, 

de mégsem tud vagy nem akar időt szakitani gyermeke neve:lé,. 
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lésére, foglalkoztatására, a vele való beszélgetésre, ott 

a hátrányos helyzet fennállhat akkor  is, ha egyéb vonatko-

zásokban /lakás, jövedelem stb../ semmiféle hátrányt nem 

szenved a gyermek. Látszólag ez az ok—hipotézis jelenték-

telennek látszik, sulya azonban igen nagy lehet, ha állan-

dóvá válik. Az otthoni támogatást semmilyen formában nem 

kapó, . ilyent nem is elváró gyermekek kiszakadnak a csalá- 

di közösségből, talajvesztett, kudarc—élményekkel terhelt 

személyiségekké válnak, akik másutt keresik a "sikert" , 

a boldogságot, negativ közösségi hatásoknak vetik alá  ma-

gukat /gang, galeri, stb./, egyre több nevelési nehézséget 

okoznak szülőnek, pedagógusnak eg áaránt, 

III.  A kettős nevelés  problematikája ismeretes a nevelésel-

méletben. Alapvetően termeli a hátrányos helyzetet  egy gyer— 

mek életében, ha a különböző nevelési tényezők: nem azonos t  

eltérő vagy esetleg homlokegyenest ellentétes hatásokkal 

dolgoznak. Ez nem mindig szándékos vagy tudatos, van a kér— 

désben bizonyos generációs probléma is. Igen találóan mu— 

tat rá a probléma lényegére a nagy orosz forradalmi demők-

rata., N.  A. Dobroljubov, amikor azt: irja, hogy "a gyermek 

már uj szférában készül az életre, élétkörülményei nem u-= 
gyanazok., mint 20-30 évvel ezelőtt, amikor nevelői szerez-

'ték. ismereteiket.' Általában a nevelők nemcsak hogy nem lát- - 

ják előre, de  nem  is értik meg az időkövetelményeit. Ők 

arra törekszenek t  hogy neveltjeiket olyan fogalmak és o— 

lyan szabályok szerint neveljék, ahogy őket nevelték,... 

s ebből következik, hogy a nevelés természetes elve las- 

san érvényesül, de a környező társadalom, a valóságos élet 
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jelenségei és követelményei iránti fogékonyságot szinte 

agyonnyomják a régi előitéletek és vélemények." /Dobroiju-

bolE.. 1948./ 

Iskoláink pedagógusközösségeiben ma már nemigen ta-

lálunk ilyen "agyonnyomókat", szülők, de méginkább nagy-

szülők esetében azonban - különösen falun - még a haladó 

hagyományok mellett igen sok régi elavult nézet él, melyek 

nek fékező hatásra érződik a gyermek magatartásában is., 

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája neveléselméleti 

és neveléstörténeti kutatóintézetében E.G. Kosztyaskin . 

végzett kutatásokat.. A 100 családnál folytatott vizsgálata 

eredményeképpen többek között megemliti, hogy véleménye. 

szerint a neveléstudomány még nem tanulmányozta eléggé a  

minimális pedagógiai képzettség problémáját, valamint hogy 

a gyermeki szemlyiség fejlesztésében mi a szülő és mi .a 

pedagógus feladata. Abból a tényből indul ki a kutató, hogy 

a gyorsütemben fejlődő kultura ás tudomány ellenére sok 

szülő nem rendelhe zik. azokkal a speciális .ismeretekkel, . a-

melyek biztosithatnák a felnövekvő nemzedéknek az iskolai-

hoz hasonló és a társadalmi fejlődés ütemének megfelelő 

fejlődést. "Arról van szó, - irja Kosztyaskin - hogy az 

egyes szülői generációk nevelése más körülmények között: 

ment ,égbe, mint gyermekeiké, s ez óhatatlanul jelentős; 

disszonanciához vezet a családi nevelésen belül. /Kosz :- 

tya skin, 1967./ 

A szociális tényezőknél már idéztük a szülők gyer- 

mekkorának parasztsorsát, még érdekesebb képet adhat a 

nagyszülők különféle informáciőja unokáik számára.. Ezek 
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pozitív vagy negativ hatását a válaszokból nem tudtuk  le-

mérni, csupán a tényt ismerjük, hogy van hatásuk a gyer-

mekekre. A gyermekekkel történő beszélgetés során derül 

ki, hogy főleg a vallásos hagyományok vonatkozásában igen 

erős, .letározott. tudat él a nagyszülők generációjában. 

Bennünket a 22. 23. és 43.  kérdés próbált tájékoz-

tatni a nagyszülők hatásáról. Kiderült, hogy Darányban 7 

alusi un. nagycsaládos háztartást találtunk /36 %/ --te-

hát,  ahol a szülők együtt élnek a nagyszülőkkel -, Ver 

senden pedig 9 /ugyancsak 36 %/ ilyen háztartás van. ívek-

kel ezelőtt ., a mezőgazdaság szocializálása előtt jóval na-

gyobb százalékban voltak ilyen családok, hisz akkor elsőd-

leges volt a földszemlélet, hogy minél több hold maradjon 

a nagycsalád birtokában, ne aprózódjon szét a birtok. A 

23., kérdés válasza falusi viszonylatban teljesen negativ, 

a vizsgált gyermekeknél sehol sem találtunk _albérlőt. A . 

nagyszülők beszélgetési témája unokáikkal szinte kizáró-

lagosan a régi időkre korlátozódik, összehas onlit ásokat 

téve az ó ifjuságuk és a mai fiatal nemzedék között /71 %/.. 

A mai életről 15 % beazélget, semmilyen választ nem adott 

e kérdésre 10 %. 

• 	Ugy tűnik ', -. s a már ismertetett  tömegkommunikációs 

eszközök nagy száma bizdnyit ja is, - hogy a gyermekek ma 

már dolgozó szüleik, valamint  a sok egyéb információs  esz-

köz, utján zömmel reális ismereteket kapnak otthon is a rég- 

mult idők nagyszülők által itt-ott még rózsás szinben fel-

tüntetett életéről. 

IV.  Lényegileg a társadalmi mobilitás: hátrányos helyzetet 
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teremtő szerepét vizsgáljuk a következőkben. Mobilitáson 

szociológiai értelemben egyrészt a társadalom átrétege .ző—  

désé t értjük, másrészt a földrajzi helyváltoztatást, a ván-

dorlást /migráció/. 

Az előbbi részleteiben kétirányu lehet. Változhat-

nak az alapstruktura osztályai és rétegei /pl.• társadalmi 

helyükben, jelentőségükben bekövetkezett  változások/, to— 

vábbá előfordulhat az egyénnek a társadalmi rétegek közti 

mozgása is. Ez utóbbi individuális mozgás ezután lehet in -

tergenerációs mobilitás /azaz szülei társadalmi rétegéhez 

képest van változás/, valamint intragenerációs mobilitás  

/amikor saját élete során kerül át egyik társadalmi réteg-- 

6ő1 a másikba/. 

Amikor tehát a hátrányos helyzetnél a bejárást, ki-

járást,, utazgatást, vándorlást mint ok—hipotézist felállit-

juk, sokkal szélesebb terjedelemben kell a kérdéssel f og-

lalkoznunk, mint a csupán fizikális mozgással, helyválton- 

tatással„ Ugyanis a mobilitás vezető csatornái az iskolák. 

/Különösen az intergenerációs mobilitás szempontjából je-

lentősek./ Ismeretes előttünk, hogy  az iskoláztatás elvi-

leg  korlátlan lehetőséget biztosit a mobilitásra, a való— 

ságban azonban bár nem olyan mértékben, mint a t ó'ké ek--- 

nél — még mai viszonyaink között is hatnak olyan tényezők, 

amelyek egyes társadalmi rétegek szerint alakitják a mobi— 

litással kapcsolatos szerepét is. A hatótényezők egy részét 

már ismertettük, ill., fogjuk ismertetni még: pl. anyagi . 

problémák, család nagyság, a "hazulról való" kulturáltság 

vagy ennek hiánya, a szülői foglalkozásból eredő ambiciák/ 

esetleges "foglalkozás öröklés"/, előitéletek, stb. 
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A. mobilitásnak kétségkivül pozitivumai és negativu-y 

mai egyaránt vannak. Pozitivuma: ahol könrryü és gyakori az 

egyi átrétegeződése, ott. a társadalom gyorsabban fejlődik, 

élénkebb szellemi élete van. Negativuma viszont többek kö-

zött. abban található, hogy az intim családi kapcsolatok 

jobban lazulnak, változnak az egyén felé történő elvárások, 

elbizonytalankodik a magatartás, sőt ehhez egyéb tényezők 

hatásaként bün.özés is előállhat. A szocialista társadalom- 

ban az uj környezet esetleges káros hatását tudatos intéz—. 

kedésekkel csökkenteni tudjuk. 

A. vándorlás gyakran együttjér átrétegeződéssel /pl. 

a parasztság egy részének kétszeres mobilizálódása/.: 

Visszatérve és kiindulva a társadalmi átrétegeződés  

/social mobility/ kérdéseihez, mely az angolszász polgári. 

szociológiából származik /Sorokin/,. lényegében tehát az 

egyes társadalmi rétegek tagjainak egy másik társadalmi ré= 

tegbe történő átkerülését fejezi ki. Ez lehet horizontális 

jellegü, midőn azonos szinten élő társadalmi rétegek tag 

jai kerülnek át egy másik azonos szintü rétegbe, továbbá 

vertikális,: amelynél a társadalmi megitélés szerint alacso — 

nyabb., illetve magasabb szinten lévő rétegek tagjai kerül-

nek át egy másik szinten lévő rétegbe. Fontos szerepe van 

a népesség vertikális mozgásának a szocializmust épi.tő or-

szágokban is. Megváltozik ugyanis a munkásosztály összeté- 

tele; a soraiba áramló paraszti, kisiparos stb. elemek ha— 

tással vannak az osztály erkölcsi, magatartásbeli viseltre— 

désének alakulására. Ugyanakkor az értelmiség soraiba is 

nagyszámu munkás— és parasztszármazása egyén kerül, akik 

az értelmis ség társadalmi arculatát változtatják meg.. 
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A vizsgált szülőknél az intragenerációs mobilitás 

Darányban 21 %—os, Versenden pedig mindössze a szülők 

12 %—a rétegeződött át a paraszti rétegből a munkásosztály 

soraiba /apák és anyák együttes. százaléka/. Ezeknél kb. a 

fele vándorlóvá /ingázóvá/ válta 

Az int .ergenerációs mobilitás inkább a jövő felé te— 

kintve ad érdekes képet, tehát a most végző 8. osztályos 

gyermekek pályairányulását vegyük szemügyre, következtet-

ve belőle a várható átrétegeződésre. 

, T)ar any : 

Félévi tanulni.. 	Továbbtanulásra vá-- 
eredmény 	lasztott iskola 

Sorszéni 	Származás 

1.  P 2,7 Gép- és gy orsiro": 
2.  M 4,5 Gimnázium 
3.  M 2,4 Segédmunkás 
4.  P 5,2 Lakatos 
5.  P 2,5 Tsz 
6, M 4,8  Gimnázium 

7. /A mindennapi iskolába járástól.felment ,és kapott/ 
8.. P 2,8 Gépszerelő 

9.  P 2,5 Tsz. 

10.  P 4,6 Gimnázium 
11.  M 4,3 Gimnázium 
12.  P 4,5 Közgazd.Szakközépisk. 
13.  P 3,9 Gimnázium 

14.  P 2,6 Tsz 

1 .5. M 3,2 Gimnázium 
16.  É 4,9 Gimnázium. 

17.  M 3,7 Villanyszerelő 
18, M 3,9 Pályafenntartási Techn. 

19. M 2,5 Cipőfelsőrész készitő 
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Már emlitettük, hogy a falu életviszonyai  ma egyr e  

kevésbé érthetők meg a hagyomány os falusi életminták: alap-

ján. Szóltunk már arról, hogy a régi homogenitás f ogleiko-

zást illetően egyre inkább megszűnőben van, helyette a spe- 

cializálódás tendenciáit látjuk, valamint az ipari jellegü 

foglalkozások megnyilását a parasztság részére. Az előbbi 

pályairányulás törekvései is ezt bizonyitották a fenti táb- 

lázatban. 

Darányban pl. az apáknál 13 fizikai dolgozó 
/ebből 6 tsz-tag  7 ipari m./ 
2 szellemi dolgozó 

1 beteg 
3 meghalt 

az  anyáknál: 9 fizikai dolgozó, 
/ebből 6 tsz-tag, 3 ipari  m./ 
3 szellemi dolgozó 
7 háztartásbeli . . 

Annak .ellenÉr e tehát, hogy Darény jellegzetesen so-

mogyi mezőgazdasági terület, mégis az ipari munkás átréte-

geződés elérte az apáknál az 50 %-ot., 

Ismeretes az a tény is, hogy régen a társadalom alap- 

egységét . nem az egyén, hanem a család alkotta; a társadal-

mi kötelékek közül jelentőségében kiemelkedett a rokonsági 

köteléki tehát az egyéni parasztgazdálkodás rendszerében a 

családnak termelési funkciója volt /a. már említett régi un. 

nagycsalád ok/. Akkor . a fiatal nemcsak f izikai létét és lét- 

feltételeit kapta a családtól, valamint nevelését, hanem 

munkáját is a család keretein belül folytatta.. A ma végzős 

8.. osztályosok közül Versenden 6 /24 p/ marad otthon a csa-

ládban, a többi mind dolgozni megy ipari területre vagy ta- 



tt 14 

-48-- 

nul középiskolában., trdekes, hogy itt is csak mindös sze  

4 /16 %/ tanul mezőgazdasági szakmában tovább. Egyébként 

az  inter- és intragenerációs mobilitás emelkedő tendenciá-

ja az utóbbi években falusi fiataloknál tapasztalható erő- 

teljesebben. 

Az előbbi vizsgálatból következik az a ténymegállapi- 
tás is, hogy mivel megbomlott a család termelési funkció-
ja /kollektivizálás/ eltünt a családban végzett, termelő 

munka uralkodó jellege is falun. Némileg ugyan pótolja, he-

lyettesiti ezt a háztáji vagy a családi tervezés pl.. a tsz-

hen, de nem olyan jellegü ez, mint a patriarchális: jellegü ;  

faluk életében. 

Kérdőivünk 4. kérdéseinek válaszai arra is következtetni 

engednek, hogy ál tal ában falun gyakoribb  az  alacsonyabb 

korban kötött. házasság /főleg a nőknél!, ezért gyermekeik 

nevelésére még életük derekán tudnak kellő időt és ener-- 

giát. forditani. Jóval többen élnek családi kötelékben, mint 

varosban. A vizsgált anyagban nincs egyáltalán válás, kü- 

lönélés, zilált családi élet-példa. A városban ilyen jel- 

legü okokból származó hátrányok. igen erőteljesek egy-egy 

gyermek életében. Következésképp falun nagyobb a termékeny- 
ség /születések száma mutatja/., 

Az utóbbi megállapit ások bizonyitékaiként megvizsgál-

tuk- az emlitett szuburb-fringe határán mozgó település , . Kő-

vágószőlős néhány szociográfiai adatát: 

Szaporodás-vándorlás:  

1920-30 között.: tényleges szaporodás;: 43' 

természetes 

Tehát a bevándoroltak száma: 	 57 
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1930-40 között.: tényleges csökkenés: 45 

ebből termás zetes 	" 	: 42 

3 

1941-47 között a természetes szaporodás 19 

1967-ben a bevándoroltak száma már 	286 

Születés-halálozás: 

elve szülések. 194 .7-ben . 11 1967 -ben 43 
Halálozások 	1947-ben 1 1967-ben 13 
Egy éven aluli 
elhalálozások 1947-ben 13 .1967 -ben 3 

Közismert előttünk a falu iskolázatlanabbsága , a müveltség 

alacsonyabb szinvonala, kulturális és más intézményekkel, 

közmüvekkel való kevésbé ellátottsága, amely szintén a hát-

rányos helyzet egyik komponense, erről a zonban majd a követ-

kező részben szólunk. Előzetesen csak néhány tényt mégis: 

az analfabéták aránya falun jóval nagyobb, mint az országos 

átlag /persze eztt nagymértékben növeli a falun élő cigány-

lakosság száma/; vagy: 1960-benn pl. a főiskolát végzettek 

vagy érettségizettek aránya az országos átlag felét sem éri 

el /Darányban a 8.> osztályos szülők közül 1 apa és 2 anya 

rendelkezik vele/. 

A migráció: problémája két vonatkozásban jelentkez-

het, mint hátrányos helyzetet teremtő faktor, Egyrészt a 

szülők vándorlása időszakosan /az állandó településhely - 

változtatása gyakrabban/, vagy rendszeresen /napi vagy he-

ti ingázás!, másrészt a gyermekek bejárása körzeti iskolák-

ba naponta, 

Az előbbi esetben a szülők huzamosabb távolléte a 

e lvándorlás: 
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gyermektől, ill, a naponkénti utazással eltöltött idő elvo-

nása a gyermekkel történő intenzivebb és rendszeres fog— 

lalkozástól. Mindkét tényező hátrányosan befolyásolhatja 

a szülő—gyermek viszony helyes kibontakozását. A vizsgált 
községekben szerencsés a helyzet, Darányban ugyanis minden 
szülő naponta hazajár a munkából, s átlagban 1 óránál töb-

bet  egyik szülőnél sem vesz igénybe a munkábajárás oda és 
vissza, Versenden pedig mindössze 3 gyermek apja ingázik 

ugy, hogy csak hetente jön haza családjához.. A két bara-

nyai község /Versend és Kővágószőlős/ nép— és'vándormoz-

galmi adatai is normálisaknak mondhatók: : 

Versend K,szőlős 

1. telve szülések 19 43 
2. Halálozások 16 13 
3. Ebből egy éven aluli meghaltak 1 3 
4.. Természetes szaporodás,i11. fogyás + 3 t 30 
5. Házasságkötések 9 ' 	10 
6. Bevándorlók 85 286 
7. Kivándorlók. 112. 298 
8. Vándorlási különbözet. 27 — 12_ 

Elgondolkoztatók a zonban azok a Baranya megyei adatok,. 

amelyek a lakóhelyváltoztatók: korcsoport szerinti elkülö-

nitésé.t mutatják.: 

Korosztály 
1  

Ál]aradó lakóhelyüket. A lakóhelyüket ideig— 
változtatók száma 	.lenesen változtatók 

  

odakölt. elkölt. 	odakölt. 	elkölt. 

0-14 éves. 	5261 	5065 	1802 	2199 

Itt viszont elég magas számot kapunk. Azt jelenti, hogy 
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0--14 éves korban 14.327 gyermek "vándorol" szüleivel 1967-

ben._ Ebbő' jelentős százalék általános iskolai tanulóin-  

kat tészi ki.  

Mármost. a Baranya megyei viszonyoknál maradva az  

tapasztalható, hogy az állandó jellegü vándorlás mellett  

különösen a kisközségek lakóinál megfigyelhető az ingaván-

dorlás is, amely közvetve vagy közvetlenül szintén hozzá  

járul. néhány község visszafejlődéséhez.  

Kovacsics József "Községfejlesztésünk problémái Ba-

ranya '  megyében" c. tanülmányában azt. irja, hogy "a vissza-

fejlődő 300 lakos alatti községek iskoláztatásának fejlesz-

tése nem volt célszerű. Ezekben az oktatás feltételei nin-

csenek adva.. /Kovacsics, 1960./ 

A továbbiakban Kovacsics kitér_ arra a tényre, hogy -

"az általános iskolás koruak,. a 15 éven aluliak aránya me-

gyei átlagban 23,2 %-ot tett ki. Az országos átlag 26,3 %.  

Egy tanteremre a norma szerint 42 - tanulót számitva 23 %  

15 éven alu~.i ,  azaz a Baranya megyei átlagos kormegoszlást  

figyelembe véve 183 lakos szükséges ahhoz, hogy ott egy  

tantermes iskolát érdemese legyen létesiteni. 4 tantermes  

iskola 800 lakos körül látszik racionálisnak. Ezt a népes-

ségszámot. Baranyában csak 80 község érte el". /T.m. 19 -=20.1./  

Ha e megálla pitáshoz még tudomásul vesszük a Tudomá-

nyos Akadémia Településtudományi Főbizottságában lefolyt  

viták. eredményét, mely szerint az általános iskolai okta--  

táa megszervezés ét /szakrendszerü oktatás/ 840 lakos felet-

ti községben látják csak racionálisnak /Településtud ományi.  

Közlemények,.. Bp. 1957.. 9. sz. 17. p./, akkor ismét nagy  

ellentmondás: előtt állunk. Ugyanis ez esetben f okozni kell  
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a bejárók tanulás-lehetőségeit /zsufoltabb osztályok a kör- 

zeti iskolákban, közlekedési eszközök biztosítása, stb./. 

A hátrányos helyzet e tanulóknál ugyanakkor nem s zünik meg, 

sőt fokozódik. 

Bizonyitsanak itt is a tapasztalt tények. Baranyában 

éppen az előbb  jelzett  okokból ,kifolyólag /sok kistelepü-

lés ./ igen magas a bejárón tanulók száma /5050'ő/, tehát min : 

den a egyedik felső tagozatos tanuló bejáró. A megyében a 
felső tagozatos tanulóknak egyébként 89 %-a részesül ma mér 

szakrendszerü oktatásban /országosan 93 %/, azonban még 

mindig 67 iskola vár körzetesitésre, ahova kb.  2.000 tanu- 

lóí jár. E tanulöknak jelenleg csak bejárással biztositha-

tó a szakrendszerü oktatás. A bejárás azonban sok fárad-

sággal jár, és hátrányos helyzetet jelent a helybeliekkel 

szemben. Mutatja a tény, hogy tanulmányi eredményük gyen-

gébb a helyben lakókénál. Pl. a jeles tanulók aránya a be-

járóknál 4'%, a helybelieknél 13 % Az elégséges és elég-

telenek aránya bejáróknál 35 %, , a helybelieknél. 16 %. Ta-

nulmányi eredményeiket nem befolyásolja lényegesen a köz : 

lekedési eszköz, hisz városokban is utazgatnak a gyerme-

kek, ellenben sokat számit a tanulók felkészültsége, kör-

nyezetük /szülők, a kisközség,/ kulturális igénye es a kör- 

zeti iskola által nyujtott segitség. 

Összegezve tehát e részproblémát, elmondhatjuk, hogy 

a falusi életviszonyok között élő ember /tipikusan a mező- 

gazdasági dolgozók/ jévell kötöttebb saját szükebb helyi 

társadalma által mint a városi ember. Részben nagyobb és 

hagyományosabb magatartási kötöttségekben él, részben pe-

dig kisebb lehetőségekkel rendelkezik a szélesebb és diffe- 
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renciéltabb világkép kialakitására, mint ahogyan szükebb 

területeken alakithatja ki társadalmi kapcsolatait is. A 

müvelődési, kommunális stb. ellátottság kisebb foka mellet t . 
ez is oka annak, hogy sokan különösen a fiatalok - pers 

pektiváikat nem a faluban látják és igyekeznek a falusi vi-

szonyoktól megszabadulni.. A hagyományos falu, de még a 

mai is részben, zártabb közösséget jelent, éppen ezért az 

egyénnek kevéssé differenciált környezethez kell. alkalmaz-

kodni:a. Ez másönmagában is hátráltató lehet az egyén fejlő-

désében - ha a dolog természeténél fogva mentálisan levés... 

bé is terheli meg, - különösen problematikussá válhat azon-

ban ennek következtében az egyéni magatartás akkor, ha a 

sokrétűbb városi környezethez kell alkalmazkodnia. . 

V.: Tovább vizsgálgatva az előbbi résztémát a szülők isko-

lázatlanságából adódó okot kell reflektorfény be álli tanunk, 
vagyis. az emlitett társadalmi rétegeződés konkrét kapcsom 

latát az iskolával. Hogyan, milyen mélységben hat a társa-

dalmi rétegeződés az iskolai nevelési folyamatra? A kér-

désnek végső soron két oldala van: az egyik, hogy milyen 

funkciót tölt be sz iskola a társadalmi mobilitás formálá-

sában, a másik pedig annak kutatásában jelentkezik, hogy 

megnézzük, milyen az iskolai pedagógiai folyamat kapcsola-

ta a társadalmi struktura sajátosságaival. Jelen témául. 

nál. inköbb az utóbbival foglalkozunk, hisz az előbbit  rész-

ben  mér érintettük /a pályairányulás tendenciái!, illetve 

külön tanulmányban igényelne részletes kifejtést ., 

Nem mondunk ujat azzal, hogy az iskolai teljesitmé-

nyek szinvonala rendkívül erős összefüggést mutat a szülők 
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iskolázottságának fokával. Pataki Ferenc vizsgálataira hi— 

vatkozva állithatjuk, hogy a magas iskolázottságu családi 

környezet közel háromszor annyi jó tanulót. eredményez. 

Konkrét osztályaink vizsgálatát megelőzően nézzük 

meg statisztikai szemmel, hogyan alakulnak napjainkban a 

falu kulturális viszonyai? 	. 



O  
ti 

H  
N 

ON  

O  
~ 

H 

O  
O\ 

~ 

~V 

CV 	L~ 

N N 
r-i 

•  

.sd 
CO  
•ri 
ko  

O 
O 
O 
r-I 

O 
O 
O 

`H  

O 
O  
O 
H 

O 
• O  
O 
~ 

p  

O 
O 
O 
~ 

— Sj - 

N 

30
,4

 29
9,

0  
1

0,
4 

O  
~ 
H 
LC\  

25
, 2

 2
4

8,
0  

3
2,

3  

	

tel 	M  

	

.. 	 i. 
N H  

N 
01  

1.
.  a

  k
öz

sé
ge

kb
en

  é
l ő

 l
a

ko
ss

ág
  k

u
lt

u
r

ál
is

,  
el

l á
to

tt
s

ág
a,

  v
a l

am
in

t  
a

k
- 

ti
v
it

ás
a  

a
bs

zo
lu

t 
m

ér
té

kb
en

  i
s
  n

öv
e k

sz
ik

,  
s
  

he
ly

ze
t é

ne
k  

h
á
tr

án
y

os
sá

ga
,  ö

ss
ze

ha
so

n l
it

v
a  

a
  

v á
ro

sb
an

,  é
lő

 n
ép

es
sé

gé
ve

l,
  v

is
z

on
yl

ag
os

an
  i

s  

:O  

d'  
0.  

H 

q  
O\ 
t--~ 

O 

Lf~ 



•rl  

Q) 

R7 

il 

N 

+3  
41.) 	~ 	~

r
i

~ 

.~ 	Ci3 	 p  
I 	a) 	+' 	v)  

VD 	:g 	CO 
Lf\ 	0 	

.0 
 

fa
lu
  
is
ko

l
áz

o
tt

s
ág

i 

• • 
	1:6  

+3  s~ 	0  
4) 	:0 	`cu  

W `+U  20
  B

ár
  a

  
p
ar

as
z
ts

ág
  k
u
lt
ur

ál
is
  

Or
sz

ág
os

  
át
la
g  

CO  40' O CO  

te1  

CO 	LC\ 	Lt1 	~••• 

_ck`  
tr1 tel tn , st,  

M O r•i N  
• í. 	w 	i. 

	

CO 	in 	Lf\  
ri N N  r-I 

d- d-  d-  

..  

d- O\ l0 	(Ni  

ON CO  k0  

.. 	.. 	w 	.. 

V
id

ék
i 
v
ár

os
ok
 

á b
6
l 
 v
e
tt

ük
..
  /
Ta
nu

lm
án

y
ok
  a

  
m
a
i 

fa
l
u
r
ó
l,
  
K
o
s
s
u
th

 K
ia

d
ó,
  B

p.
.  

19
64

.  
1
1
5
-
14

3.
  
p
.
/
 

m
in

t 
a
ho
gy

  a
  
k
öz
s
ég
be

n  
la

kó
ké

.  
a  
v
ár

os
ok

ba
n  

la
kó
k
éh

o
z  
ké
p
es

t.
  

c i
m

ü  
ta
i n
u
lm
  

E
z
e
k
  s

ze
r
in
t
 te

h
át

 a
  
g
a
 ra

sz
ti
 r

ét
eg
  
is

ko
lá

zo
tt
s
ág
i 
mu

ta
tó

i 
ar

án
y
ta

la
nu

l 
r
os

sz
a
bb

a
k 

és
  
a  
n
e
m
  p
a
r
as

z
t
i
 
L
a
k
o
s
s
á
g
  
k
u
l-

 

sz
áz
a
l
ék
os
  
a
r
án
y
ba
n 

 



=- 57 — 

Jelentős negativ értelemben is a különbség: sokkal nagyobb 

az analfabéták és az alacsony iskolai végzettségüek rész-  

aránya. Érdekes pl.. hogy a mezőgazdaságban még a szellemi 

munkaköröket besz ámi  tva is hatszor kevesebb érettségizett. 

személy dolgozik, mint a többi népgazdasági terület fizikai 

dolgozói között. 

Ezt  saj;át`. felméréseim is bizonyit.ot:ták, sőt azt is,, 

hogy a szülők iskolai végzettsége és gyermekeik tanulmányi 

eredménye között: összefüggés mutatkozik. A hátrányosságot. 

tekintve pedig ez igen lényeges oknak tekinthető, éppen a 

falit kulturális hatása vonatkozásában. Ugyanis a családi 

mikrokörnyezet ingerszegénysége mellett a falu élete ma még 

globálisan sem adhatja azt a közeget„ amit a város nyujt, 

Darányban a szülők iskolai végzettsége valamint a gyermek 

tanulmányi átlageredménye között a következő korrelációt. 

találtuk: 

Hat: elemit végzett: 	Apa:: 5 	Anya:: 10 
Hét elemit végzett: 	 — 	 1 
8 általános t. 	 7 	 5 
középiskolát 	 1 
egyetem, f őisk.. 	 1 	 1 
nem tudja. 	 3 	 1 

A szülők iskolai végzettségét: és a tanulók tanulmányi ered-

ményének korreláci&ját a következő táblázatban mutatjuk  be:  

/Megjegyzés: a ianulóík átlageredményét egész számokra kere-

kitett.ük ki /pl, 3, 5--ös átlag = 35/, a sz i.ibők iskolai vég-

zettségénél a 6 elemit 6-tal,, a 7 elemit 7—tel t  a 8—at 

8—cal, a középiskolát 12—vel és az egyetemet, főiskolát 

16—os értékkel vettük  számi  tásba./ 
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S or. sz:. x=-végzettség y.=-tan»1 m.átl. x vált. y  vált. x y 
 a pa. + anya. 

1.  
2.  

12 
16 

30 
44 + + 

+ 
+ 

3._ 13 25 + =- 
4.. 12: 30 — + 

5. 0 2 5 — — + 

6. 14 - 50 + +- + 

7. /A mindennapi iskolábajárás alól felmentett/ 
8. 16 24 + — — 

9. 6 27 — — + 
10 . 16 47 +. + +. 
11 . 20 45 + 	i + + 

12. 6 45. — + 
13. 12 38 — + 
14 , 6 26 -- — + 

15. 12. 30 — — + 

16, 32. 50 + +„ + 
17.  6 	. 35 — — +- 

18.  16 37 + + + 

19.  6 2 _6 — + 

20, 16 24 + _ 

Ösaz. 	237 668 /p/+/ = 1 4 
At1. x—  _ 12 . ,u 4 . Y — 35,1 "cq/--/ = 5 

r = 	p r a = 	P 	15`M4  
- 

9
-= 0 473 

' előjel p + g . 	. n 	19 19 

Itt a mult évvégi átlageredményt vettük még figyelembe, mely 

nek során tehát 0,473 értéket kaptunk korrelációé koeffici-

ensként, ami arra mutat, hogy a vizsgált két jelenség között. 

közepes sz orossA gu lineáris pozitiv kapcsolat van. /Ismere 
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tes., hogy az összefüggés szorosságának mutatószáma ilyen 

korreláció esetében 0,3 - 0,7-ig közepesnek mondható./ 

Arra következtethetünk tehát, hogy bár nem döntően és ki- 

záfólagosan, de azért meghatározó szerepe van a szülők isko-

lai végzettségének is a gyermek hátrányos helyzetét illető- 

en. 

Reálisan el kell ismernünk, hogy ma még sok ipari és 

mezőgazdasági munkás egyaránt képtelen arra, hogy gyermekei 

szellemi fejlődését rendszeresen irányitsa. Ehhez még hozzá. 

kell s7zámitanunk azt a tényt, hogy éppen az öntudatos mum 

kás ok közül soknak a társadalmi életben való tevékeny rész-

vétele ós önmaga: továbbképzése nem hagy elegendő időt. gyer-
mekei számára.. A tényleges helyzet tehát az, hogy sok mun- 

kás és paraszt gyermek még ma is hátrányos helyzetben van,, 

rosszabb indulási starttal rendelkezik,: mint a polgári csa-

ládokból, vagy az értelmiség köréből származók.. 

VI.. Az eddigi versendi cigánytanulók. helyzetéből adódóan is 

többször felmerült a cigánygyermekek fokozottabb hátrányos 

helyzete  a nem cigány sz ármazásu gyermekekkel s zemben. Viz:s-

tálataink további kiterjesztésére egy jelentés hivta fel 

figyelmünket, melyet a pécsszabolcsi iskola ut.t.örőcsapatá- 

nak: vezetősége nyujtott be a :Pécs városi U7tt:örő Elnökségre. 

A jelentésben többek között a következőket olvashatjuk: 

"Iskolánk tanul6inak létszáma az István-aknai tagiskolást 

is beszámitva : 591 fő. Ebből. . létszámból 102. cigánytanu-

lók:s.záma.. Három cigányosztályunk van, egy olyan osztály,.. 

ahol a magyar és a cigánytanulók száma 1:1 /3.a... osztály/. 
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Hogy  milyen problémáink vannak?  Egy  példával jeleznénk. A 

3., osztály rajvezetője megrendezte raj—keretben a tanulmá— 

nyi versenyt. Hangulatosan peregtek az események a szép--

számmal jelenlévő szülők és a zsüri előtt. Egészen az ered-

ményhirdetésig., A helyzetet mármint: az osztály összetéte-

lét elemezve nyilvánvaló volt, hogy a  cigánytanulók lema-

radnak. Ezt ők is érezték, de mégis amikor a jutalomosz-

tásra /csokoládé, cukor/ került a sor, kitört a vihar. 

Hangos jeleneteket rendeztek /mármint ők azért nem kaptak 

jutalmat, mert cigányok — ez disznóság, család/ és végül 

egyszerüen kivonultak a tanteremből. Másnap 4 cigánytanuló 

nem jelent meg az iskolában." 

Egy Baranya megyei jelentés is arról számol be, hogy 
a megyében a cigánycsaládok száma több mint 2000 /5 °b/, s 

bár több iskolában javult tanulményi előrehaladásuk, mégis 

közülük kerül ki az osztályismétlők zöme, s többségük nem 
végzi el az általános iskolát. 

'Ugyanakkor kontrasztként egy másik tény szintén Ba-

ranya megyéből: Komlón 1968 végén a "Május 1" Müvelődési 

Házban gyermekrajz kiállitást rendeztek, melyen cigányta-

nulóik is részt vettek. Szendrő Miklós megyei vezető rajz 

szakfelügyelő ezt irja a kiállitási anyagról: "Néhány ci— 

gányszármazásu tanuló — köztük tulkorosak, sőt osztályt is— 

métlőkr  d e csali körülményeik, környezetük, az otthon 

segítésének teljes hiánya, analfabéta szülők, nagy távol- 

ságok az iskolától, stb. következtében valamennyien sulyosan 

hátrányos helyzetben — megrázó őszinteséggel, ar=adó mesé 

lőkedlvvel, sehol sem látott; ragyogó szinekkel tárta elénk 
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életük legintimebb jeleneteit olyan markáns típus jegyekkel,  

melyek a legraffináltabb müvészi eszközökkel sem utánozha-

tók.," /A kápzőmüvészeti adottságok kifejlesztésnek utjai  

Komlón, Baranyai Müvelődés, 1969. dec. száma./ Egyszóval:  

hátrányos helyzet igen sok ok-tényezővel, s vele együtt  

rejtett adottságok, ki nem bontott képességek elhalása,  

parlagon hagyása . , visszafejlődése.  

A probléma nem helyi t  falusi, városi vagy megyei szin-

tű, hanem országos méretekeit ölt.. Hazánkban e népcsoport  

több mint 200.000 embert tesz ki. érdekes, hogy éppen Ba-

ranyában találták: a legtöbb cigánykaravánt /54 kocsi, 55  
sátor ás 97 16/,. de ugyanakkor megtaláljuk őket a szom-  

szédos Somogyban vagy a t .iszántuli. Békésben /itt pl. 6.500  
cigány él/, de az északi Szabolcs-Szatmárban is. Mielőt t . 

saját kutatásainkat ismertetnénk, nézzük csak az utóbbi - hó-. 

rom emlitett megyét a cigányproblémát illetően.  

A Szabölcs .-szatmári tanköteles koru gyerekek 36 %-a  

nem végzi el a nyolc általánost. /A megye távlati terve  

csak 1980-ra reméli, .  hogy 20 %r-re; szoritható/._ Ezek t,u1- . 

nyomó része: a cigánygyermekek közül k erül ki. Ugyanis a  

cigányos is jogszerüen éppolyan állampolgárok, ;  mint a töb-

biek, mindenféle népesedési, fíoglalkozási stb. statisztiká-  

ban együtt szerepelnek a többiekkel. A regi társadalmakban  

évszázadok óta rájuk kényszeritett"életviszonyaik - amelye- 

ket minden jó ~ és hasznos intézkedés ellenére is konzervált 

a. megszokottság -- ,  életszemléletiik általában sajátos erköl-

csiségük -miatt minden statisztikát alaposan befolyásolnak.  

Közülük kerülnek ki. Szabolcs-Szatmárban is az iskolát ab- 
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bahagyők nyomós százaléka. Ők azoritják Szabolcs-Szatmárt 

ama statisztika legaljára is, amely az állami gondozásba 

Vett gyermekek számát összegezi. Itt van a legtöbb elha- 

gyott, gondozatlan, erkölcsi züll ésnek kitett gyermek, . 

akiknek 44:,7 %-a cigánygyermek /v..ö.. Mocsár,  1967./ 

Békésben kb. a gyermekek 75 %-a jár iskolába /ez vi-

szonylag jó arány, mert Biharban pl. csak 15 % cigánygyer-

mek látogatja az iskolát/. -A  gyors szaporodást demonst- • 

rálja, hogy Békésben pl. 65 év alatt  megkétszereződött  a 

cigánylakosság létszáma /v.ö. Erdős, , 1959./ 

Somogy megyében a kaposvári járást vizsgálva érdekes 

képet kapunk a cigánylakosság szaporulatáról. 

Idő 	Családok sz. Cigányok látsz. 16 éven 16 éven 
aluli. 	felüli 

1.9 63  7 09 3522 1720 1602 

1966 776 3815 1.87 5 1940 

1968 797 ' 3961 1964 1997 

Tehát: 5 év alatt: 19,4 %-os az emelkedés, ugyanakkor a já- 

rás összlakossága; 3 %-kal csökkent., Általában egy cigány -- 

családhon 5 gyermek tartozik r  de a kóborlóknál még több.  

A járás általános iskoláinak 9074 tanulójából 102.0, tehát. 

11,2 % a cigánygyermek. Ebből a 120b61 elsőbe.. jár 308, al-

s& tagozatba 664, nyolcadik osztályba csak mindössze 30 

tanuló jut. el /tehát nem egészen 3 % csak/. ^vente közel 

100-an nem végzik el a tanköteles körhatáron belül a 8 ál-

talánost. Ugyanakkor az elsősök 46 %-a, megbukik. A járás 
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2:20 állami gondozottjából 112 a cigánygyermek, akiket, 65 

családból szakitottak ki.. 

Olyan  tényezőket  találunk tehát e népcsoport életé,. 

ben, amely süritetten adja a hátrányos helyzetet előidéző 

összes lehetáéges okot. 

Megdöbbentő adat pl. 1959-ben, hogy a 200.000 ember- 

ből ezidőben még kb. 150.000 putriban éli le életét. Vé-

leményünk szerint a cigányság helyzetének megoldása ösaztár- 

sadalmi, de ezen belül mégis elsődlegesen nevelési kérdés:, 

amelynek legfőbb csatornája csak az iskola lehet,: Rendki- 

vül találóan mutat rá a kérdés lényegére Hoőz István tanul 

mnányában,,_ amikor a következőket irja: ".... a cigányok tár- 

sadalmi átalakulásának központi problémájává kell tenni a 

nevelés, vagy másként az iskoláztatás kérdését. E nélkül 

az asszimilációnak, uj foglalkozás választásának, átrétege-

ződésnek még a lehetősége sincs meg. Társadalmi rendszerünk:  

a felmmelkedésnek korlátlan lehetőségeit biztositja, de az 

általános iskola sikeres elvégzése az a minimum, ami. nélkül 

még szakmát sem lehet tanulni. Iskolai végzettség nélkül 

munkájuk tehát mindig csak kisegítő jellegü marad. A tár- 

sadalom legmesszebbmenő segitsége; nem változtathat ezen a 
tényen. Uj.  lakás vagy lakótelep egészségesebb környezetet  

teremthet számukra, közelebb hozhatja a társadalom külön-

böző rétegeihez, de iskola, nélkül nemcsak a mostani., hanem 

a felnövő nemzedék is mint népcsoport marad a társadalom 

legrosszabb anyagi viszonyok között levő része, és viseli 

annak minden kivetkezményét. /Hoőz, ;  1964./ 

A. cigánykérdés igen bonyolult problémasort foglal 

magában, melyből most csuk a tanköteles koru gyermekek hát- 
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rányos helyzetét tesszük vizsgálat. tárgyává. Ahhoz azonban, 

hogy a szociológiai kutatás során nyomonkövethessüka ci-

gánygyermekek ontogenetikus fejlődését, a születéstől az 

általános iskola sikeres vagy gyakran sikertelen befejezé-

séig, szükségesnek tartjuk a cigányság filogenetikus utját 

is némileg érinteni r  csak néhány történelmi képkocka fel- 

villantásával természetesen. 

a/ A cigányság eredete, történetük, társadalmi helyük  
alakulása napjainkig 	 . 

Már közvetve emlitettük r  hogy a cigányság nem "nemze-
tiség", hanem népcsoport. Ugyanis nem találunk náluk egy-
séges nyelvet, közös területet, sem közös gazdasági éle-
tet, sem közös kultuumilis lelkialkatot. 

Származásuk indiai eredetü, a "Nyugat-Himalájától" 
délre fekvő területen az ősidőkben a Kara-Khitán nevű 
géndás hirü indiai császárság korából /az itt élő egyes in- 
diai törzsek ma is azt a nyelvet beszélik, amely'csaknem. 
megegyezik egyes cigánytörzsek nyelvével. Ez az ősi szank-
rit nyelv egyik .ága:/:Indiából azután a mongol betörések 
idején Perzsia felé vándoroltak /Iránban pl. ma is "lur" 
a nevük/. Itt hosszu ideig tartózkodtak,, régi kulturájuk 
itt. keveredik a perzsa vallás motivumaival /ezt bizenyitják 
jellegzetes "jós" kártyáik is,- melyek a XIV: sz-b;an jutot- 
tak el Európába. Ezeken az ábrákon különféle perzsa valláy 

si szimbólumokat találunk/. Ekkor 5 törzsre tagozódnak. A. 
romák, manukok. és szintik -Örményországon át egyrészt a Ka 
iikázuson keresztül Gruzia és Oroszország felé veszik utju-
kat, másrészt Anatólián, majd Törökországon át Romániába, 

. iii. kisebb: részük Korfu szigetére jut. A Romániába telepe-
dett. nagyobb csoport jut azután el Magyarországra is. A 
gitánok ás a kalék Arábián keresztül a Vörös tenger  part-.  
ján, Izraelt, Egyiptomot. észak-Afrikát; Spanyolországot 
érintve. jutnak el 1490-ben 'Angliába. 

Magyarországra tehát ugyancsak a XV, sz-ban jutottak 
e:1,- itt is' irtóhadjárátot inditottak ellenük, mint ahogy 
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vérdi.jat. tüz.tek ki rájuk Franciaországban, számüzték őket 
Lengyelországban ós a többi európai államokban is. A Pesti 
Hirlap 1907. augusztus. 6—i sz ámában Porzs olt Kálmán publi-
cista igy  irt "Kulturállam az ilyen fajt a saját területéről 
kiirtja. Kiirtani! Igenis ez az egyetlen mód. "' — Hitlerék 
50.000 cigányt végeztek ki a gázkamrákban, 

500 évig üldözték. őket, melynek során kineveltek egy 
rendkivül élelmes és agyafurt emberfajtát, akit az élet-
ösztön az übd'özések közepette évszázadok óta csak arra ta— 
nit,. hogyan tarthatom fenn családom és önmagam életét e- 
gyik napról a másikra. Ha munkát kérnek, sokszor nem kap.. 

- nak, — lopásra kényszerülnek, mert élni akarnak. 
1945 óta kétségtelen nagy változás történt életükben, 

de nem elegendő. Ennek több oka van. Egyrészt a cigányság 
eredete, származása, életszemlélete i s  különleges világa. 
a -környező lakosság előtt ismeretlen, tehát az egyszerü 
embereknek gyanus. Többet  tudnak pl. a négerekről, indi-» 
ánokrál, mint a cigányokról, akik itt. élnek. Másrészt a 
fiatalság, a gyerekek állandóan csak negativ értelemben 
hallanak a  cigányokról.: Harmadsorban a cigányság a környe - 
ző lakosságtól eltérő gondolkodásmóddal rendelkezik, mely 
éppen a társadalomból való kirekesztettség következménye. 
Azt jelenti ez t  hogy képzettársitásaik elütnek a környe- 
zet által megszokottól. A primitiv népek bizonyos fejlődé-
si szakaszára jellemzően-átmenet van itt a "praelogikus ás 
a logikus gondolkodás között., Tehát. kérdéseinkre adott. váa 
lasza:ik nem mindig köntörfalazások, mellébeszélések, hanem 
asszociációs törvényszerüaégek. /v.ö. "Sosem volt cigány 
ország" c. mes.együjtemény kötetest/ 

Egyébként erre. mutatnak Veker"di József megállapitá'. 
sa.i is,  midőn a következőket írja: "Az  ind filozófia. már 
az ókorban aprólékosan kidolgozta . a logikát, de az indiai 
logika sohasem jutott el a fogalmak pontos elhatárolásá-,  
nak és az  ellentmondások kizárásának európai alapelvét,. 
Ha a cigány határozottan állit ja, .hogy megjelent a meg— 
beszélt találkozón, a közben bebizonyosodik, hogy ugyan-
abban 'az időben otthon volt, ő nem érzi, hogy hazudott, 
mivel a két dolog kizárja egymást. Szeretett volna ott. 
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lenni., s a szándékot és a megvalósulást nem választja éle-
sen külön:; másrészt az egymást kizáró két-dolog ellentmon-
dását éppoly kevéssé érzékeli, mint a hagyományos: indiai  
logika." /Vekerdi, 1969./  

Hasonlóképpen nyilatkozik nagyobb általánositással  
már a• mult század végén Vierkandt: "A. képzetalkotás a ter-
mészeti népeknél - teljes egészében az ,  assz ociácid törvénye—e  
inek uralma alatt áll. Ennek megfelelően az egyes fogalmak  
összekapcsolása tekintetében tér— és időbeli összefüggéseik  
a döntő, ellentétben a kauzális és logikus összekapcsolás-  
sal, ami a tudományos gondolkodást jellemzi." /Vierkandt,  
1898./  

Mármost a primitiv mentalitásit — melyet sokszor a ci— • 
gányoknál is megtalálunk- 2, — nem a logika hiányával kell ma-
gyaráznunk, hanem éppen f orditva : a logika hiányosságait.  
kell  levezetnünk azoknak a környezeti—társadalmi körülmé-
nyeknek az egymásrahatásából, melyek az adott primitiv  
társadalomban megvannak, valamint azokból a pszichikus  
belső feltételekből, melyek e társadalom emberében jelen 
vannak. /V..ö. Láng, 1963./  

Köztudomásu. ugyanis, `hogy -  a rubinsteini tezminológi-
ában me gf ogalma z ot.t belső feltétel éppen ugy, vagy még  
sokszor jobban hozzájárul a pszichikus jelenségek /folya-
mtatok, állapotok, -tulajdonságok/ determinálásához, 'mint a  
külső, objektiv.környezet összes /társadalmi—termem zeti/  
megnyilvánulása.  

A polgári tudósok p.1. egyrészt leirják a primitiv  
társadalmak külső viszonyait, másrészt pedig saját kultu—  
rájukat tükröző tudattartalmak segitségével "élik bele" 
magukat a természeti népek lelkivilágába.. Igy pl. Wlhel— 
mi  ezt irja: "Az ausztráliai bennszülötteknek a házasság-
gal . kapcsolatos utálatos nézetei és szemérem nélküli  vi— 
selkedésük jellemüknek legcsunyább vonását képezik."  
/~ilhelmi, 1860./ 

Visszatérve tehát a cigányokhoz: a lopás szerintük.  
nem b ün, hanem isteni joga minden cigánynak. Egyébként- a.  
nomád népekre jellemző az idegen javak eltulajdonitása. 
A civilizáció; és a keltura: változásai a szociális és egész- 
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cégügyi létesitmények sem gyakoroltak látható: hatást rá- 
juk. E jelenségben bekövetkezett kedvező változások elő- 
nyeitől teljesen elestek vagy nem olyan mértékben vették 
igénybe, mint a társadalom egyéb osztályai és rétegei. A 
cigányok a nagyarányu társadalmi változások korában is 
szinte teljesen megtartották eredeti életker ülményeiket, 
szokásaikat, konzerválták hagyományaikat ás viselték an- 
nak minden hátrányos következményét. 

1957-ben hozta létre a párt és kormány az MM. nemze-
tiségi osztályán belül a Magyarországi Cigányok Kulturá 
lis S'zövets.égét. E szövetség fő célja, hogy a cigányok ba-= 
zárak egyenjogu állampolgáraivá váljanak, melynek érdeké- 
ben a következő feladatokat kivánják végrehajtani:  a cigány 
gyermekek kivétel nélküli iskoláztatása:; megfelelő munka -- 
alkalom teremtése; kulturált lakásviszonyok biztositása; 
az e lőitéletek megsz üntetése. 

Az asszimiláció problémája alapvetően jelentkezik a 
cigányságnál, mondhatjuk azt, hogy egyedüli ut társadalmi 
státusuk megváltoztatására. Asszimiláción általában a vén- 
doklóknak a befogadóképességhez v.ald alkalmazkod árát ér t-
jük. /Lehet társadalmi .,. kulturális, nyelvi, stb. asszimi-
láció:/ Az érkezési helyen történő elhelyezkedésnek, az uj 
környezethez való alkalmazkodásnak különböző  fokozatai  
vannak. A naturalizáció p1. az érkezési hely népessége: jo-
gainak  elnyerését jelenti. Az absz orbció a bevánd orlónak a 
produktiv gazdasági életbe való belépés e, gazdasági szem-
pontu elnyelése. Az akkulturáciő pedig a kul_turális alkal-
mazkodást jelenti, amelyben a befogadó népesség szokásai 
nak, erkölcsi értékrendjének, kulturájának átvételét je-
lenti. Az előbbi kettő gyorsabban megy, az utóbbi azonban 
lassu folyamat, sokféle tényező függvénye. Igy pl.. az idő-
sebbek általában nehezebben asszimilálódnak. Az egyén pszi- 
chológiai adottságai is nagymértékben befolyásoló tényezők, 
továbbá a befogadó népesség heterogenitása: elősegitheti 
ezt a. folyamatot. /Pl. Beremenden az épitkezések idején./ 
Igen megnehezült a folyamat a cigányok esetében, ugyanis 
a befógadók ' legtöbbször lenézik őket, ridegek, zárkózot- 
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tak, nehezen oldódnak fel. A cigányok asszimilációs  fog 
lyamatának több fokozatát ismerjük:.  

1. A .  beilleszkedettek csoportja /állandói munka, lakhely,  
elérik a környező lakosság kulturális, társadalmi ni—  
vó.ját/. Számuk: 60.000, a cigányság 30 %-a.  

2... Beilleszkedésben lévők /időnként alkalmi munkájuk van,  
külön telepeken laknak/'szintén kb.. 30 %. 	 . 

3. Még be nem illeszkedettek /szórványos munkavállalás:,  
nem dolgozik,. lakóhelye állandóan változik, alacsony  
kulturális szinvona i/. Számuk kb. 80.000.  

Megjegyezzük, hogy 'a marxista szociológia alapján  
a fenti kategorizálás alapja a cigánylakosság anyagi, szo-
ciális és kulturális helyzete, munkához való viszonya, (e 

• 

a szocialista társadalomba való beilleszkedése. Továbbá,. .  
hogy milyen a társadalmi helyzete, rendszeresen dolgozik—e  
vagy nem, társadalom ellenes—e továbbra is a magatartása;  

vagy nem, stb. Tehát nem faji, ;  vagy törzsi megoszlás alap,  
ján. differenciáltuk őket.  

Néhány országos adatot idéznénk még. A harmadik kate—  
góriában. egyáltalán nincs szakképzettség, mig az első ket-  
tőben össze.s:en kb. 6 % mondható szakképzettnek. A cigány-
ság egyharmad része /kb.  60.000/ teljes vagy fől analfa.  
béta. Magyarországon 2.100 cigánytelep van, amelyből egy-
harmad rész belterületen, fele a települések perifériáin,.  
a többi pedig több kilóméterre él a lakott településektől.  
A lakások 58 %--a ház., 33 %—a putri és 8 % kunyhó /a többi  
% sátor, vagy egyéb/.: A telepek több mint felén nincs kut,  
kétharmad részén nincs villany, csak egyharmadán: van va—  
lamiféle állandó jellegű WC, a. járda pedig teljesen isme-  
retlen fogalom.  

Faludi András közismert "Cigányok...." cimü riport- 

könyvében a cigánygyermekekről szólva igy"ir: "A legtöbb'  
iskolás — munkások., parasztok, a főleg az értelmiségiek:  
gyereke 	otthon támogatást, segits.éget kap az iskolai  
munkához. A cigánygyerekek általár.an — s különösen az ilyen  
primitiv telepen élő analfabéták gyermekei — semmi segi is ég- 

re nem számi   tha tnak. Jó,. ha a. szülők nem tiltják a gyereket  

- - 	 -- 	 - 	 - 	 ~ 	 ~ - - ~ 	 ~ 	 ` 	 ~ 	 ..  .• - 	1  . - 	 . 	 , 	 .,  ~. 
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az iskolától,_ nem gátolják:, hanem legalább megtörik a ta-. 
nulást, s némi ruhát,. időnként valami. pénzt adnak iskola,.,  
szerekre. Ennek ellenére természetes eszük - általában 
értelmesek, tanulékonyak átsegiti Őket az első buktató-
kon, nehézségeken r  egyre többen tanulnak türhetóen, sőt 
jól.. S akad  közöttük nem egy kiugr.ó . tehetság - ez termé-
szetes - t  aki nem cigány iskolatársait is messze t .ulszér-
.nyalja.." /i.m. 29. p./ 

Mielőtt azonban az iskolások hátrányos helyzetét rész-
letesen elemeznénk, vessünk egy rövid pillantást a szüle-- 

tést követő és az iskolás kort megelőző időszak státus 
praesensére a cigánytanulóknál. 

b/ A tényeket és adatokat zömmel Hoőz István már 

dézett . müvéb .ől vettük ., melynek sorén Báranyában /13.000 

cigány, azaz 4,6 %, s igy több : mint kétszerese az orsz át. 

gos átlaguk/, a sellyei járásban /9,1 % cigány a lakosság-

ból/ végzett vizsgálatainak eredményeiből közlünk néhány 

bennünket érdeklő problémát. 

Megjegyzendő, hogy az adatok az 1960-61-es évekre 

vonatkortathatók. 

A  nyers születési arányszámok alakulása mutatja a 

cigányok kimagasló szaporulatát: 

1960 1961 1960.61 átlaga. 

1. Magyarország összesen 14 17 14, .0 14,4 
2, Községek összesen 16,8 16,0 16,5 

3. Baranya m.. összesen 17,1 16,8 17,0 
4. Baranyai községek 

összesen 16,7 16,5 16,6 
5. Sellyei járás összesen 17,7 16,7 17,2 
6. Cigányok a sellyei 

járásban. 38,3 43,5 40,9 
7. Nem cigányok: a• sellyei 

járásban 15,1 13,5 14, .2 



- 70- 

Tehát a cigányok több mint kétszer annyi gyereket 

hoznak a világra, mint a másik csoport a járásban. Per- 
sze ez az arányszám sem egységes, függ az emlitett asszi-

milálódás fokától. A magasabb fokon állóknak negativ i-.. 

rányban tér el,  a  telepen  élőknél visz ont még ennél is 
magasabb az arányszám. Ez lehet tehát az alapvető ok. Az 

asszimilációs státus emé heterogenitásáról tesznek eml- 

tért Dr. Balog Károly és Dr. Huszár György a "Cigányok 

gerostomatológiai vizsgálata" cimü tanulmányukban, ami-

kor leirják: "A. hazai cigány népcsoport társadalmilag i-

gen változatos képet ad ..>. Falun élő cigányság életkörül-
ményei igen eltérőek; helyenként csaknem egyezik a környe-
ző falusi lakosságéval, mig másutt - a falun kívüli tele-
püléseken - igen primitív larülmények között élnek... 
Itt-ott még vászon és bőrsátorban, sok helyütt földbe 

vájt kunyhóban, vagy sártéglából épi te tt putrikban lak-

nak. Butoruk alig van, fekhelyük csak szalma és rongyok. 

Egyszerü ételüket szabadtüzön főzik." /Balog Huszár, , 

1962./ 

A jelzett és saját vizsgálataimban is talált környe-
zeti Patások, valamint a vele egyenes arányban lévő magas 
s;zületés:i. aránya ',ám már a születés pillanatában,- tehát 

hátrányos helyzetövé teszi a kis cigány ujszülöttet. 

Izgalmas következtetésekre ad alkalmat az ujszülöttek 

vizsgálata oly szempontból, hogy házasságból vagy házas-

ságon kfivül születtek-e? A házasságon kívüli születések  

aránya országosan 5-6 % az utóbbi években. A cigányoknál. 

ez 35 %-ra emelkedik. 

Az is meglepő , hogy a cigányoknál nem a fiuszületé-- 
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sek aránya magásabb, hanem a leányszületéseké, holott a . 

demográfiai szakirodalom ilyet még eddig nem közölt. 

Figyelemre méltó a hátrányos helyzet szempontjából,  

hogy mig a nem cigány ujszülöttek sulya átlag 3212 g,  

addig a cigánygyerekek átlag 2961 g-mal születnek. Tehát  

már az ujszülött korban jelentkeznek a problémák, külö-

nösen sok a koraszülés. Dr. Horváth Mihály siklósi főor-  
vos vizsgálataiból tudjuk, hogy 350 dél-baranyai cigánycse-

csemő közül 17,-5 % születési sulya 2500 g volt, s a gyer-

mekeknek csaknem. a fele 3000 g-nál kisebb sullyal szüle-

tett. A koraszülés okai főleg az anyák elégtelen  táplált= 

sága, a gyakori betegségek és a rossz higiéniai viszonyok.  

E tény következményeire rámutatnak azok az adatok, melyek  

Fóti János kutatásai alapján ismeretesvc.Eszerint Budapes-

ten 1960-ban e 2000-2499-es g-mal született gyermekek kö-

zött. a halálozás ' 77, .7 %-volt, mig a 2500 g-on  felülieknél  

csak 16,2 % /FÓti, 1962.1 S valóban, a cigány fiatalkoru-

ak halálozása: még mindig kétszer akkora, mint a nem cigá-

nyoké.  

A csecsemőkor után főleg a táplálkozási hátrányok  

jel entkeznek a cigánygyermekeknél .. Fekete László vizsgá-  
latai szerint a Pécs környéki cigánygyermekek táplálkozá-

sa alatta van az élettani tápanyagszükségletnek, vonatko- 

zik ez mind a kalorikus alultáplálásra, mind az állati fe-

hérje és vitamin. ellátásra. Ezek a számadatok nem lénye- 

gesen különböznek a nem cigány lakosság között gyüjtött 

táplálkozástani adatgyüjtésnek eredményeitől.. Azonban a  

cigányok finomitott szénhidrátot, cukrot, vagy cukrászsü- 
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teményt, vagy tésztát igen keveset fogyasztanak és a szén-

hidrát bevitelük kenyérből és főzelékfélékből tevődik ösz-
sze. A vitaminszegény finomito.tt, szénhidrát helyett vita- 

mindus főzeléket fogyasztanak. A Baranya megyei cigányok 

tej,, tojás fogyasztása minimális, fő táplálékuk a száraz-

bab, burgonya és kenyér. A napi kalória felvételük 60 %'. 

ának forrása, a kenyér. A cigánygyermekek táplálkozása te-

hát lényegesen különbözik a nem cigányokétól. /v.ö. "Pécs 

környéki cigánytelepülések és Pécs város II., sz. bölcső-

déjének táplálkozásegészségügyi vizsgálata, tekintettel a. 

két kategória tápláltsági állapotára, antrophiás ártal-

mak elterjedésére és az ellenállóképesség változására.." 

/Kézira.t./ 

A szerzett betegségekkel szembeni küzdelem vonatko- 

zásában, már igen nagy, a fejlődés, a csecsemőhalandóság 

általában csökken a cigányságnál is; ma inkább az endogén  

tényezők szerepelnek nagyobb sullyal, amelyben igen jelen-

tős szerepet  játszik a szülők kulturálatlansága. Hoőz 

vizsgálati anyagában pl. a szülő cigányanyák 65 %-a egyál-

talán nem járt iskolába, s akik jártak, azok is csak 4 

osztályt végeztek el. Ilyen helyzetben a kulturális és 

egészségügyi felvilágositó munka igen nagy feladatokat 

állit a társadalom különböző szervei elé. E vonatkozás-» 

ban. nagyon érdekesen és korszerűen veti fel a_ probléína 

megoldását Dr. Szabady Egon, amikor a következőket. írja: 

"A csecsemő halandóságban mutatkozó társadalmi különbségek 

arra utalnak, hogy a magasabb csecsemőhalandósághoz a köz-

vetlen anyagi-gazdasági helyzet különbsége mellett még az 
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egyes rétegek eltérő kulturális szinvonala is hozzájárul. 

Ez elsősorban ugy hat a csecsemőhalandóság különbségeinek 

a  kialakulásához, hogy a magasabb kulturális szinvonal egy-

uttal a z egészségügyi kultura. magasabb ismeretét, a,la cs:o 

nyabb kulturális szinvonal az egészségügyi ismeretek terén 

kisebb foku já tasstot jelent. Ezt bizonyit ják a szülők 

legmagasabb iskolai végzettsége szerint fennálló: csecse-

mőhalandósági különbstégek is." íSzabady, 1961./ 

S ezzel eljutottunk tulajdonképpen a cigánygyermek 

hátrányos helyzete felismerésének kulcsponti kérdéséhez, 

azokhoz a feladatokhoz, amelyek az iskolára várnak. Ugyan-

is alapvetően valamely társadalmi probléma végérvényesen 

az uj felnövekvő nemzedékkel oldódik meg. Ezért a cigány— 

kérdés rendezését a gyermekeknél kell kezdenünk. Mi ind o- 

k ol ja: elsődlegesen? Annak az alacsony műveltségi szintnek 

a felszámolása ame ly ma körülveszi a cigánygyermekeket, ;  
amely közeg az emlitett anyagi, szociális hátrányok mel-

lett külvönös .en fékezik képességeik kibontakoztatását. Yes-- 

sült össze a cigány ás nem cigány lakosság iskolai végzett-

ségét a sellyei járásban, s világosan áll előttünk a cin► 

gánygyerekek óriási hátránya e vonatkozáá.ban. 
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Az analfabéták a ránya eltérő csoportonként. Pl. a 

nők között magasabb az arány /S9,6 %/, mint a férfiaknál 

/44,:2 %/; a telepen élőknél ; szintén gyakoribb /60,7%/, 

mint a faluban élők között /42,2 %/t . Vagy pl. korcsoporton-

ként: 7-14 évesig /42,8 %/, 15-39 évesig /45,5 96/, 40- 

59 évesig /72,8 %/ .és 60-tál /56,1 %/. 

Ezek az adatok idősorként is felfoghatók és mutat. 

ják az  iskolai oktatás hatékonyságának változását. A fel. 
szabadulás utáni oktatásügy,  igen  sokat tett a cigányok 
kulturális felemelkedése érdekében, , ami részben tükröző- 

dik is az adatokban. E fejlődés ellenére is 1960-ban,a : 

járásban még a cigányok fele analfabéta maradt, 97 y-uk 

még nem végezte el az általános iskolát. Az általános is-
kola elvégzése nélkül pedig ma már semmiféle szakképzett-

ség megszerzése nem lehetséges. Igy nemcsak a mos tani 

produktiv korunk, hanem a felnövekvő cigánynemzedékek, 

is, mint cigány népcsoport, a társadalom legrosszabb a-

nyagil viszonyok között élő tagjai maradnak és viselik an-
nak minden következményét. 

Összevetve, az általunk vizsgált versendi 8. osz- 

tály 8 cigánytanuló szülei adatával, hasonló képet kap 

punk: az a pák közül 8 általánost végzett: 1, 6 elemit: 

3, 4 elemit: 2 fő. Az anyáknál 8 általánost: 1, 6 ele-

mit: 1, 4 elemit: 2., 1 elemit. 1 fő. - H ogy azért fej; 

lődés van, s ez elsősorban az iskolai hatásoknak tulaj- 

d ontható, ezt bizonyitja a versendi helyzet is. E köz-

ségben a cigánysor 65 házában 110 család él, 440 fő; 

minden családra másfél kereső jut. Az 1960/61. tanévben., 
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amik a 211 isk .olába járó tanulóból 103 cigánygyermek 

volt /80 % alsós/ 0  az akkori 8. osztályban csak  .1 ci-

gánygyermek tanult, mert a többi nem jutott el odáig. 

Ma ugyanebben az iskolában már 8 cigánygyermek ül a 8. 

osztály padjaiban, akik közül mér csak 4 marad otthon, . 

a! másik 4 továbbtanul a mezőgazdasági szakmunkásképző 

iskolában. 

Vagy vegyük pl.: Komlóst, ahol a baranyai 4 %-os ci=- 

gánylakosságból a zöm /2, .9 %/, közel 900 ember él és 

dolgozik. It .t a Kossuth-aknai cigánytelepen 1962-ben  

még 53 tankteles nem járt iskolába. Az 1966-67. tanév- 

ben  minden 6. évet betöltött gyermek beiratkozott /140 

fő/. Egyáltalán. az iskola lett a telep központja, melyet 

bizonyit a tény, hogy a müvelődési otthonban csak átlag 

40-50 fő vett részt a filmmel kisért ismeretterjesztő 

előadásokon, addig az iskolában tartott  ilyen rendezvé 

nyeken általában 115 fő szerzett ismereteket. 

Noha inkább didaktikai problémákat vet  fel,  mégis 

foglalkoznunk kell vele, mert az egész személyiség fejlő-- 

désében hátrányos helyzetet teremt: a cigánytanulók nyel-

vi nehézségezi.. Szerencsés Rudolfné Komló, Kossuth-aknai 

pedagógus tapasztalatai is megerősitenek bennünket azon 

feltevés igazságában, hogy a cigánygyermekeknél az amugy 

is  süritva jelentkező hátrányosságot előidéző okok köp• 

zött jelentős tényezőként `hat a rendkivül hiányos magyar 

nyelvű tudás. Ennek felszámolására javasolja annak  a le-

hetőségnek megteremtését, amelynek r évén a cigánygyerme-

kek megfelelő magyar nyelvi tudással rendelkezzenek is- 
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kolázásuk megkezdésekor /1d. Baranyai:_ Művelődés t. 1968. 

decemberi számában Pirisi Jánosné: tanulmányát: A buká-

sok és a lemaradások csökkentésének problémái az általás 

nos iskola alsó tagozatában/. Göbölös Sándor szigetvári 

járási tanulmányi felügyelő kezdeményezésére az 1967/68. 

tanévben a nyáron előkészitő tanfolyamot szerveztek he- 

ti 2. alkalommal 2 óra időtartalommal, ahol 10-14 

gyermek vett részt egy-egy csoportban kétszer két hetes . 

ciklusban /u.,o.. ismerteti. Pirisiné/. 

A nyelvi nehézségek ilyen preventiv feloldására .a 

Szovjetunióban is folytak igen eredményes. próbálkozások 

különösen azokon a területeken, : ahol nem orosz, nemzeti= 

ségiz gyerekek szülei kívánságára orosz nyelvü iskola 1. 

osztályaiba iratkoznak. Igy pl. N.Mergyejevá a Kujbisev- 

terület sztavropoli körzet viszelszkojei középiskoláját' 

nak tanitdnő je az 1960/61. tanév ben. 6 éves tatár gyere-

keknek tartott előkészitő foglalkozásokat, igen jó ered-

ményeket ért el a szóbeli  orosz  beszéd terén. Ezután már 

az első osztályban:. megkezdődhetett a gyermekek rendes o-

rosz nyelvü tanitása .. 1965/66-ban ezek a tanulók már az 

5. osztályt végezték, sikeresen az orosz nyelvű iskolát- 

ban. 	. 

Hasonló; tapasztalatokról ir M.Kurdjumov a Kabargyin-

Bálkarszki autonóm köztárnaságok és az Adigenszk t .erü 

let iskoláiban végzett kisérletek során. Észrevételeinek 

lényegét igbr összegezte: "Kujbisev 15 iskolájának és Bo- 

gátoje falu két iskolájának tanítói megvizsgálták és ele- 

mezték az. összes 6. osztályos osztályismétlőik óvodáskor. 
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ban történt nevelését., Szándékosan vették a 6. osztály-

ismétlőket, hogy ne kerüljenek közéjük olyanok, akik va-

lamiképpen elmaradtak a pszichikai és fizikai fejlődés 

normáiból, miután ilyenek az 5. osztályban még akadnak. 

Az eredmények a következők voltak: 59-en jöttek olyan 

családi körből, ahol a szülők nem tudtak vagy nem akar-

tak velük iskola előtt foglalkozni; a hatodikos osztály- 

ismétlők közül 29-en hosszadalmas betegség miatt marad-

tak le fejlődésükben, 13 pedig normálisan fejlődött, s 

elégtelen eredményét elégtelen iskolái munkájának köszön-

heti. Ugy gondoljuk, hogy az iskolát megelőző felkészi- 

tés megszervezésével kb. 50-60 %-kal emelhetjük a jelen-

leg lemaradt tanulók teljesitményét. /Kurdjumov, _ 1967 ../ 

Az Egyesült Államok hátrányos helyzetü néger negye-

deiben is eredményes munkálatok folytak az iskolás kor 

előtti  nyári tanfolyamok b eve zetésével. Pl. New-York  north- 

side-i gyermeknevelő intézete által 1955-től kezdve 1964 

nyaráig folyamatosan szervezett 1 hónapos nyári olvasási 

"szükségtanfolyamok" eredményeiből kiderül, hogy az ia . 

gyerek, aki 1 hónapon át naponta különoktatásban része- 

sül y  olvasás terén átlagban 1 tanévnek megfelelő előre-

haladást ér el. A legnagyobb fejlődést a legkevésbé el-

maradt gyermekek érték: el. A 110-nél magasabb intelligen-

cia-hányadosu gyerekek több mint két tanévet hoztak be, 

de még a legelmaradottabbak is legalább 5 hónapot nyer-

tek .. Az oktatásban részesült 104 gyerek saját elhatáro-- 

zásából és szorgalmasan vett részt a tanfolyamon. A je t,  

lenléti index sohasem esett 85 % alá. /v.ö. Kenneth B. 
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Clark, 1968./ Mindehhez persze hozzá kell tennünk Clarkot 

idézve,, hogy ezeket a gyerekeket. "olyanok tanitották, a- 

kik hittek abban, hogy megtanulnak olvasni, akik szere- 

tettel és együttérzéssel. foglalkoztak velük... Csak az e 
dolog iróniája, hogy amikor visszatértek az iskolába,, a  
nyári tanulás eredményeit ugyan megőrizték, de tovább mér 

nem fejlődtek". /i.m. 255. p./ 
E. problémakört tovább elemezve felmerül a cigány osz- 

tályok problémája.. Tudjuk, hogy szocializmust épitő tár- 

sadalmunkban nem a faji előitélet hozta létre őket, mint 

az amerikai néger gyerekek esetén, hanem a körülmények 

sürgették. /bejárási problémák, erős szintkülönbség stb./ 

Mégis véleménycink szerint elvileg nem helyes a szervez'- 

sük . , mint ahogy azzal sem tudunk egyetérteni, hogy külön 

un. cigány napköziket szerveznek egyes helyeken. Mire jó 

ez a "a?ziikségszerü" differenciálás? Miért akarjuk mér a  

gyermekeket szegregálni, amikor elvileg a felnőtt cigány-

lakosság asszimilálódásában látjuk a kivezető utat? U-

gyanis általános pszichológiai tapasztalatok bizonyitják, . 

hogy az alacsonyabb kategóriába helyezett gyermekeknek 

megrendül az  önbizalmuk, csökkentértéküségi tudat, vesz 

erőt rajtuk, amely aztán az iskola és tanulás iránti e-

gész magatartásukra rányomja a maga sajátos specifikumát., 

Az ilyen különféle "kategóriákba" helyezett gyermekeknek 

° az iskola iránti megvetése szoros összefüggésben van e1- 

lenséges, agressziv magatartásukkal, látszólagos kezel-

hetetlenségükkel. S itt ismét eljutunk a nehezen nevel.:. 

hető gyermekek t : ipusához. Holott itt tulajdonképpen csak 



bizonyos lázadozás tapasztalható , . válasz az emberi méltó» 
ságuk és integritásuk ellen, — sokszor jószándékból -- in-

tézett támadásokra. 

Clark szerint pl.. az Egyesült Államok néger negye— 
deiben létesite.tt un. "jogfosztott" iskolákban beveze-

tett  kisérleti tervek azt bizonyitják, hogy az a gyerek, 

akitől az iskolában elvárják, hogy  tanuljon, az jól is 

tanul, akitől viszont keveset követelnek, hivatkozva az 

otthoni környezeti ingerszegénységre, az keveset is fog 

teljesiteni. "Az igényességen alapuló ösztönzés és tani-

tás a tanulmányi előmenetel szempontjából, ugy látszik, 

még a gyerek otthoni környezeténél is fontosabb. tényező."  

/i.m. 244.. p./ Egyáltalán mi indokolná, hogy az otthoni 

ingerszegénységet fokozzuk az iskolában is azzal, . hogy 

ne ambicionáljuk, doppingoljuk a cigánytanulókat egy ve-

gyes osztály jobbjainak serkentő hatásával? 

Mindenesetre nem olyan elavult pedagógiai módszerek-

kel kell dolgoznunk e "vegyes . " osztályokban, ahogy pl. 

Halasi Mária: Az utolsó padban c. ifjusági szinmüvének 

főhősére, a kis cigánylányra, Katira akar "hatni" osztály-

főnöke. Ugyanis a darab egyik drámai jelenetében a tanár-

nő kiküldi a gyerekeket  az  osztályból, s négyszemközt -

gyekszik megmagyarázni Katinak az osztály negativ maga-

tartását vele  szemben. Azzal érvel, hogy ha tiszta ruhá- 

ban,  rendes hajjal jönne ide közéjük, társai szivesen fo-

gadnák. Míre. Kati egyetlen kiáltással -- "An  cigány vagyok!" 
— válaszolva, otthagyja os ályfőnökét. Ugy véljük, , ennél 

élesebben nem is lehetett volna bemutatni a makarenkoi 

közösségi neveléssel homlokegyenest ellenkező individuá- 
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lis pedagógiai hatás-próbálkozást. A jelzett darab haj- 

táselemzését kitünően adja a "Müvészeti kommunikáció ha-

tása faji előitéletekre" c. tanulmány. A mü.szerzőinek 

következtetései között olvashatjuk: "A nemzeti, faji ki-

sebbség sikeres beépüléséhez gazdasági, társadalmi-er- 

kölesi, pszichológiai feltételek megvalósitásán át vezet 

az ut... Az előitéletek sikeres felszámolása csakis az 

izoláció alapvető okainak felszámolásával együtt követ-

kezhet be." 

cl E meggondolás alapján vizsgáltunk meg 7 cigány-

gyermeket abban  az  osztályban, amelynek elemzéséből fej-

tegetésünk kiindult a cigánytanulók helyzetét illetően. 

Tehát a pécsszabolcsi iskola 3.  a. osztályáról van szó, 

ahol az osztály összlétszáma 30 fő, ebből 16 nem cigány 

ős 14 cigánygyerek. A felmérések során csak 21 tanuló 

volt: jelen,  9-en  hiányoztak, ebből 7 cigánytanuló volt:. 

Igy a viszonylag stabil hét gyereket választottuk vizs-

gálódiásra, valamint velük párhuzamosan 7 nem cigány ta 

nulót vettünk az osztályból véletlen sorsolással. 

A megfigyelt 7 cigánygyerekből 1 egy évvel, 4 két. évvel, 

1 három évvel és 1 négy évvel tulkoros. A többi hét nem 

cigány származásu gyerek valamennyi normál. koru. 

A továbbiakban az eddig vett fő hátrányossági lehetőségek 

szempontjai alapján nézzük meg a jelzett 14 tanuló hely-

zetét az adott osztályban. 

1. Családi helyzet. - Mind a 14 gyermeknek élnek szülei.  

A 7 cigánygyerek között nincs egy sem, akinek ne lenne 
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testvére. Egyiknek már csak  egy testvére van otthon /idős 

szülők, a többi testvér már nem lakik velük együtt/, egy-

nek. 2 testvére van ., a többi négy esetben a gyermekek szá-

ma  meghaladja az ötöt. /Az osztály cigánytanulói közül 

ketteni testvérek, ezért csak: 6 családról szólunk./ A 

nem cigány gyerekeknél három családban van 2 gyerek, ket- 

tőben 3, a  ugyancsak kettőben 4 gyerek található. 

A 7-7 tanuld családjának összehasonlitásáb6l az eredmény: 

a nem cigánygyerekek között egyet sem találunk, ahol 5--
nél többen lennének testvérek, mig a cigánygyermekeknél a. 

6 gyerekből ötnek 5-nél több testvére van. Itt is igazoló.-

dik tehát a Hoó'z vizsgálataiban is kimutatott magasabb 

születési arányszám.. Megjegyzendő, hegy az iskola peda-

gógusai felhivták a szülők figyelmét a helyes csal ádter- 

vezésre, a szülők azonban. inkább vállalják a gyermekáldást,. 

mert ez anyagilag jelent valamit ideig-óráig/ szülési s.e;- 

gél,y, családig píitlék, egyéb. segélyek/. 

Szülők életkora: 

Cigányoknál: Apák:  32,32,57 , 37,41,58,60  

Anyák:  29,5Z,39,39,40,46,53  

Nem cigány oknál: Apák:  30,31,32,34 , - 34 , 36, 36 

Anyák: 28,30,30,32,35 38 

Az eltérés főleg abból adódik cn gány ok 40 és 40 fölött, 

nem cigányok 30-35 körül, - hogy a cigányok nagy on korán 

házasodnak, de a szülőknek pl. már negyedik-ötödik gyer- 

mekük jár ide a 3. osztályba, mig a nem cigányoknál zöm- 

mel az elsőszülött. 



- 83 

2. Foglalkozás, iskolai végzettség 

A cigányszülőknél főleg az apák dolgoznak csak.. Öt apa se- 

gédmunkás a bányánál, kettő nyugdijas. Az asszony sértés .«- 

nek veszi, ha megkérdezik, miért nem dolgozik. Az ő fela-

data  vigyázni a házra.. Közben koldulás, időnként lopás 

/bár ez csökkent az utóbbi években a férjek hatására, a- 

kik megmagyarázták a törvénybe ütköző cselekmények követ 

kezményei-t/ á. 

L nem cigányok szülei közül 4 fizikai dolgozó /3 vájár, 

1 szőlőmunkás/ ', 3 szellemi dolgozó . /mérnök, technikus, 

l t onatiszt/. 

Az anyák helyzete: 4 fizikai dolgozó, 3 a háztartásit vej- 

zeti otthon:.- 

3. Jövedelem  

A bányában dolgozók jól keresnek, de mivel nagy a család, 

s a feleség sem d olgozik, az egy főre jutó átlag igen ala-

csony. 

A kereset és a gyermekek számának alakulása, a; következő: 



~4- 
SZÚLOtC Kt7~5t

-  
i  t. 	GYEKEK5Z~1'1AtC ftLitt<UL-NA  

#t A 	. 	/hEM C1c-7knY/  

. 400  

2000 - 	 

~ 
	

4 	5 	6 	h 	8 

GKNEK'E1C  SZ~f`1f~c 

~ 
gULOtC tCEIKESETE E:5 GYEKEIT►C 57_77cilittiAK fLAtCULAA  

/C1CXNY/  

5000  

4000  

3000  

2030  

-1000  

1  
6 	17 	g  

=TAM  SZAM*  



- $5 - 

4. Lakáskérdés, kulturális igények kielégitésére szolgáló  

eszközök  

- A cigánygyerekek lakása négy családnál csak egy helység- 

ből áll, a más ik család oknál pedig egy sz oba ás egy kony-

ha van. Fürdőszoba sehol sincs& 

Két esetben négyen, egy esetben hatan, három családnál 

nyolcan, egyben pedig kilencen lakják a lakást. A testvé-

reken kivül más rokon vagy idegen személy sehol sem lakik 

együtt a családdal. Mind a hét család maga épitette putri-

ban lakik. Három helyen van rádió, lemezjátszót ugyancsak 

3 család szerzett be  /a  cigányság muzikalitását bizonyit-

ja/. Háztartási gépekből csak mosógépet találunk, azt is 

mindössze egy családnál. - Az egyik család kb. 50 könyvet 

vásárolt már eddig, 4 családnál egyáltalán nincs otthonuk-

ban semmiféle könyv, két kisgyermek állit otta,, hogy 1-1 

mesekönyv van náluk otthon.. 

A nem cigány tanulók családjainál a fentiek vonatkozásában 

a következő helyzetet találtuk: 

3 szoba + konyha: 1 család, 2 szoba + konyha: 4 család, 

1 szoba + konyha: 1 család ás csak egy helységből áll a 

lakás 1 családnál. 

Két lakásban van fürdőszoba. Csak egy családnál élnek 

gyütt a nagyszülőkkél', albérlőt itt sem találunk egyik he- 

lyen sem. 
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Lakás eredet .: 

Örökölték: 1 család 
Bérlik: 2 - család  
Vették:: 2 család 
Épitatték: 2 család 

Kultur cikkek: 

Tv: 6 család 
Rádió: 5 család 
Fényképmőgép: 4 család 
Táskarádió: 3 család 
Magnetofon: 1 . család 
Lemezjátszó: 1 család 

Csak egy olyan tanuló akadt a nem cigányok közül, akiknél 

otthon a fenti  cikkek  közül egyik sem található meg.,  

Háztartási gépek:  

Mosógép: 6 lakán 
Centrifuga: 3 lakás 
Hütő sz ekr ény: 3 lakás 
Porszivó: 2 lakás 	kb.  

Könyvá llománys 

1305 kötet:  1 családnál 
100 kötet: 2: családnál 
70 kötet:  1 családnál 

50-- 60 kötet.: 3 családnál 

A felsorolt adatsor világosan adja a cigánytanulók hátrá . 

nyos helyzetét a nem cigányszármazásuakkal szemben. 

5. Tanulmányi eredmény /Előző év végi adatok/ 

Cigányok: 2,8 3,2 3,2 3,6 a. többi három gyerek ismé-

telte az osztályt. 

Nem cigányok: 2,6 3,1 3,2 4,4 4,5 4,7 5,0 

A. cigánygyerekek kedvenc tárgyai /ebből érik el a jobb e-

redményeket': ének, testnevelés, gyakorlati foglalkozás :. 

Igen fejlett kézügyességük, manuális képességeik vannak, 

rendkivül jó a hallásuk. Ezzel maguk is tisztában vannak, 

ezért szeretik azokat a tárgyakat, ahol e képességek - kibon-

tásával sikerélményhez jutnak.  - Legnehezebb t : árgyak: kör-

nyezetismeret, számtan, nyelvtan, fogalmazás. Érthető az 

emlitett nyelvi nehézségekből adódóan, hisz otthon nem ma- 



gyarul beszélnek velük szüleik. Az elvcent gorxl olkodás pe- 

dig ugyancsak igen nagy problémát jelent náluk /számtan,. 

környezetisméret/. 

Összegezve a cigánytanulók helyzetét evidensen adódik, hogy 
rendkivül erős hátrányokkal küzdenek az iskolában s még a 

társadalomban is. A megoldás utja tehát nem a szegregáci- _ 

óban, hanem az integrált személyiség totális asszimiláci-

ójában keresendő, mely nemcsak a cigánytelepek felszámolá-

sában jelez .tkezik, hanem feltétlen - véleményünk szerint - 

fel kellene számolni az un. speciális cigány iskolákat, 

cigány osztályokat, s egyéb "külön" cigány nevelési int éz-

ményrészlegeket. Márkus István "Sejtelmek a cigányvilág-

ról" c. irásában ugyan ellenkező véleményt valószinüsit: 

"A. külön cigányosztályok és méginkább - a külön cigány- 

iskolák széles hálózata, ez v olna a következő lépés? Va-

lószinüleg igen." 

Mégis, amikor olvassak ugyan cikk "cigánygettó" megfogal-

mazását, a "viskóvárosok" atmoszféráját lehelő feudaliz-

mus előtti cigánytársadalomról szóló igen reális képet, 

ugy érezzük, hogy nem az izoláló utat választva kell mun-

kához látnunk. Hisz igy éppen ezt az "ott kint"-i idegen 

világot, melynek  "értékei és követelményei itt bent, a ci-

gányközösségben nem érvényesek" - zárjuk el  a cigánygyer-

mekek elől továbbra is, vagy még jobban mint eddig. tp- 

pen ezdct nem tartjuk tulságosan vonzónak a "Köznevelés"" 

1969. 6. sz. 15. oldalán közzétett pályázati hirdetések 

között az ilyen "csalogató" megfogalmazásokat: "Alsószent- 
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már.ton. -- 2 tantó, 100,- Ft területi, 140,- Ft napközis,:  

150,- Ft cigánypótlék._ /kiemelés tőlünk!/. Lakás albérlet-

ben, étekezés napköziben.biztositott, " stb, stb. - Ezen 

az uton nem várhatunk e vonatkozásban az eddigieknél haté. 

konyabb eredményeket. Ugyanis az általunk leirt kép még a 

"szelidebbek" közé tartozik. A "Dunántuli_ Napló" 1968. 

nov., 14-i számában "A salakdomb árnyékában" /Kétszáz ember 

a roggyant kunyhókban. - A büntanya állandó uj lakókat  

vonz./ cimmel riport jelent meg egy perifériális cigányte-

lepről. E cikk feltárja, hogy a négy év előtti helyzet nem-

hogy javult volna, hanem sokkal rosszabbá vált: "Nem telje-

sen ismeretlen előttem ez a telep- irja az ujságiró. - 

Négy éve jártam itt, akkor kb. százan lakták.= Most közel 

kétszázan. A börtönből szabadultak közül sokan ide jönnek, 

itt: huződnak meg, aztán kezdik. előről. Bejárnak a városba 

lopni, betörni." /I.m. 5.p./ 

Tehát a hátrányos helyzet szülheti, s mint látjuk szüli is, 

a veszélyeztetettséget, erkölcsi züllés feltételeit, kri- 

minalitást, a disszociális magatartásmódok sokféle varián-

sát. Erről azonban, mint jeleztük már, külön tanulmányban 

szeretnénk beézámolni. 	 . 

VII.: Fejtegetéscink utolsó részében az iskolai ártalmak né-

hány, hátrányos helyzetet előidéző: okáról szeretnénk szól-

ni a már t öbbször emlitett falusi és különösebben most a 

jelzett nagykanizsai iskola nyolcadik osztályának vonat-

kozásában. 

A kérdés részletesebb elemzése előtt azonban néhány gondo- 
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latot a hátrányos helyzetü gyermek pályaválasztási törek.,  

véseiről. Ezt a kérdést főleg a csornai iskola 7. osztá-

lyában vizsgáltuk, ahol még csak csirájában jelentkeznek a  

pályairányulás problémái. Ebben az osztályban 31 tanulót  

találtunk. Ebből 24. /77,5 9b/ fizikai dolgozók gyermeke, . 

7 pedig szellemi dolgozóké /22,5 ;b/.- - Az osztály tanul-

mányi átlaga: 2,8. A fizikai dolgozók gyermekeinek átlaga  

ebből 2,35 /kettő ván 4-es felett/ a szellemi dolgozók 

gyermekeinek átlaga pedig 4,37 /mind a . 7 tanuló: 4-es vagy  

4 felett van/. A munkás- ős parasztgyermekek között 11 bu-  

kott és 7 a tulkoüos. /V.ö. I. sz. ábránkat a 91. oldalon/ 

Itt sincs' persze minden munkás- és parasztgyerek egyuttal  

hátrányos helyzetben  is.  Ebben az osztályban csak négyen.  

Marad tehát 20 fő,. az . osztály-  64,5 %-a, /a munkás-, paraszt-  

gyermekek 83,3 %/ hátrányos helyzetünk .a tanulmányi ered-

mény vizsgálata alapján. /átlaguk 2,06/.  

érdemes volt megvizsgálni azt is, hogy az egy főre jutó 

Mulasztott órák száma hogyan alakul ebben az osztályban.  

Az 1968/69. tanév első felében, 4 hónap alatt átlagosan  

egy gyerek 15 órát mulasztott. Ebből egy hátrányos helyze-  

tü gyermek átlagosan 19 órát, a többiek átlag 9 órát hiá-

ny oztak.. E jelenséget két okkal magyarázhatjuk: egyrészt  

a családoknál az otthoni egészségügyi körülményei . követ-

keztében a gyerekek könnyebben megkapják a különféle fer-

tőző betegségeket, másrészt a szülők nem törődnek eléggé 

gyermekeikkel; nem ellenőrzik, hogy hova járnak, mit°csi-

nálnak, igy a gyerekek gyakran elcsavarognak. Szülői ér-

tekezleteken többszöri panasz,, hogy a szülők nem érnek rá 
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gyermekeikkel eleget foglalkozni. E kijelentés részigazsá-

gát bizonyitja az a tény, hogy azoknál a gyerekeknél is  

ugyanilyen helyzetet találunk, ahol csak e gyik szülő dol-

gozik  a kérdőiv válasza szerint, tehát elvileg jutna idő 

rá. A valóság az, hogy nem tudnak, nem képesek foglalkoz-

ni gyermekükkel tanulmányi vonatkozásban, de sokszor elemi 

nevelési feladatokat is rosszul, hibásan oldanak meg. 

Nézzük meg, hogyan alakul ebben az osztályban a  pályairányu-
lási tendencia? Alapjában vóve igen kevesen jelentkeznek 

középiskolába, ugyanis általában hiányzik ehhez a család 

támogatása ás a gyermek önbizalma. A 31 közül 12 gyerek 

szeretne középiskolába menni. Bár hetedik osztályban nem 

tekinthetők ezek az adatok véglegeseknek, mégis érdekes a 

megoszlásuk. A szellemi dolgozók gyermekei mind /100 96/ 

középiskolába készülnek, a fizikai dolgozók gyermekeinek . 

20,8 %—a, ezen belül a hátrányos helyzetü gyermekek közül 

mindössze kettő /10%/ szeretné középiskolában folytatni 

tanulmányait. Sőt a kettőből is csak egynek van esélye az 

elvégzésére, mert félévkor bukott s az eddigi általános 

iskolai legjobb eredménye is csak gyenge közepesre sike-

rült. /A továbbtanulási szándékok alakulásáról v. ö. II. 

sz.. ábránkat a 91. oldalon/ — Egyébként a többi hátrányos a.o  
helyzetü gyermek ipari tanulónak készül. Jellemző példás- 

ul, hogy senki sem aka r az osztályból mezőgazdasági mun- . 

kás lenni. 
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Egyébként nagyobb populációt vizsgáló reprezentativ felem 

mérés is kimutatja ugyanezt a jelenséget. Kiss Albert ve-

zetésével folytatott vizsgálatot az  Agrártudományi Egye- 

tem Statisztikai és Számviteli Tanszéke az egyetem hall- 

gatóinak bevonásával, a Magyar Tudományos Akadémia anyagi 

támogatásával 1962-ben, amikor 13007/ 20-23 éves fiatal 

pályaválasztásának átrétegeződési irányát kutatták: 

Az átrétegeződés iránya Ifjak Nők 

Mezőgazdasági fizikai dolgozók gyermekeiből: 

mezőazd.fizikai foglalk.-ban maradt 23,6 28,7 
ipari v. egyéb fiz.fogl.-ba ment át 50,5 23,3 
mezőazd.-i szellemibe ment át 14,4 6 1 6 
ipari v. egyéb szellemibe ment át 11, 5 14,0 
háztartásbeli lett a mezőgazd.,-ban 	. - 9,5 . 

háztartásbeli lett a mezőg.-on kivül - 17,9 

Ipari és egyéb fizikai dolgozók gyermekeiből: 

ipari v. egyéb fizikai f oglalk. -ban maradt  70,8 32,6 
mezőgazd.-i fizikai fogl-fia ment át 4,9 5,0 
mezőgazdasági szellemibe ment át 5,2. 4,5 
ipari v. egyél szellemi fogl-ba ment át 19,1 33,0 
háztartásbeli lett a mezőgazdaságban - 3,2 
háztartásbeli let t  a mezőgazdaságon kivül - 21,7 

Világosan kitűnik tehát, hogy az összes átrétegeződési 

mozgások közül az apák foglalkozásához viszonyitott átré=. 

tegeződés a mezőgazdasági munkás- és parasztfiuk esetében . 

a legnagyobb arányu. 

A továbbiakban a jelzett vizsgálat rámutat arra a tényre, 

hogy a fiuknak .negyed része, a lányoknak pedig kétharmada 

csak az élt. iskola nyolc osztályát járta ki, utána már 

szervezett közép- v. felsőfoku oktatásban nem vett részt. 
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A. vizsgálat eredménye az iskolai végzettség szerinti meg-

osztlá:st %-ban a következőképpen mutatja ki: 

Végzettség Mezőgazdasági 	Nem mezőgazdasági 
származása 	származásu 

Ifjak. Nők Ifjak Nők 

Csak 8. általános 33,1 75,8 14,2 50,4 

Szakiskola,szaktanfolyam 43,7 9,9 53,7 19,0 

Érettségizett,kereső lett 8,5 8,7 15,9 22,9 

Egyetemen,főisk.-án tanul 14,7 5,6 16,2 7,7 

/Ld.: Kiss, 1964./ 

Nagykanizsán egy  un.  napközis iskolában vizsgáltuk meg egy 

34 fős nyolcadik osztályt, ahol 23 fiu és 11 leány tanul. 

Az iskolába összesen kb.  600 gyerek jár, s átlag 10 % a-

zoknak a száma, akik évente megbuknak különböző tan tárgyak- 

ből.. Az iskola igazgatója szerint a bukottak, kevés kivé-

teltői eltekintve, szellemileg fejletlen gyerekek, s gyógy- 

pedagógiai intézetben lenne már a helyük. Hogy ennek elle-

nére mégis rendes iskolába járnak, ezt azzal magyarázza az 

iskola vezetője, hogy mindez csupán a szülők hiuságából 

ered, akik nem akarják elismerni a tényt, mely szerint 

gyermekeik értelmi képességei korlátozottak., - Nyilván, 

ez a kérdés megoldásának könnyebb és egyuttal kényelmesebb 

módja, melynek: nap j.ainkban Nyugaton is akadnak. hivei. Az 

oktató-nevelő munka valamiféle ökonomizálását sürgető bur-

zsoá vélemények, "érvek" lényege igy foglalható össze: 

a/ Minden gyereket a maga igényeinek és képességeinek meg- 
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felelően kell nevelni. 

b/ A munkásosztály és parasztság kulturformájában élő gye-
rekeket az oktatás terén a középosztálybeli gyerekekhez 

képest nemcsak eltérő bánásmódban, hanem másféle okta- 

tásban is kell részesiteni. 

c/ Az alacsony kulturzsférából származó gyerekektől nem le- 

• het elvárni, hogy az iskolában megfelelő előmenetelt 

tanusitsanak, mivel otthon semmiféle impulzust nem kap- 

nak a jó tanulásra. 

d/ Ingerszegény környezetből származó gyermekek bizonyos 

lélektani problémákat hoznak magukkal az iskolába, me-

lyek károsan befolyásolhatják ay oktatást. 

e/ Az első osztályba lépő gyermeknél az  intelligencia teszt-

tel előre meglehet állapitani, hogy milyen lesz a ta-

nulmányi eredménye, hogy érdemes-e vele különösebben 

foglalkozni, stb. stb. 

Nagyon találóan irja Clark már idézett. könyvében - s ez 

egyben válasz is lehet az előbbi érvelésekre: "Ha felté-

teleznénk, hogy a tanulók csak azokat a gyerekeket képesek. 

tanitani, akik olyan családi körből származnak, ahol érté- 

kelik és el.ősegitik a tanulást, ez hasonló" volna ahhoz,, 

mintha feltételeznénk, hogy az orvosok csak a nem tulságo 

san beteg vagy csak az egészséges pácienseken tudnak segi-

t.eni." /I.m.. 263. p./ 

Majd igy  folytatja: "A legfontosabb tényező, amely meghat- 

tározza a diákok iskolai előmenetelét, az oktatás eredmé- 

natességi szintjét és az iskolák_ általános minőségét, a ta- 
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nitók rátermettsége, a diákokkal szemben érvényesitett mai= 

gatartása: az együttérzés vagy annak hiánya.. Hozzáértés 

és bizalom nélkül a gyerekek még akkor sem tanulnak, ha a: 

tankönyvek történetesen korszerüek, és az osztálylétszám 

kicsi." /I.m. 264-265. p./ Egyébként is közismert, statisz-

tikai adatok is  bizonyitják, hogy az embereknek_ mindössze 

1-2 százaléke születik értelmi defektusokkal, melynek kö-- 

vetkeztében nem érik: el a normális intelligenciaszintet. 

Az itt jelzett tanulók esetében sem anatómiai-fiziológiai, 

intelligencia-hiánybeli ok áll fenn.,:  hanem hátrányos hely- . 

zetük determinálja bizonyos mértékben elmaradottságukat. 

Ebben az iskolában is, mint sok helyen, a hátrányos hely-

zet fogalma csak papiron ismert világosan vagy homályos' 

értelmezésben, a gyereknél azonban csak jó vagy rossz,.ren-

des vagy rendetlen alanyokat különböztetnek meg, nem tárva 

fel hátrányos helyzetük valódi okait. 

A következőket tapasztaltuk a jelzett osztályban. Bár nyol-- 

cadikosokról van sző, mégis igen kevesen akadtak, akik pon-

tosan meg tudták nevezni szüleik foglalkozását:, beosztását, 

iskolai végzettségét.. Igen sokan nincsenek tisztában szü- 

leik keresetével, a család anyagi erőforrásaival. Persze 

ez már a' családi nevelés f ogyetékoss.ága, mert sok esetben 

a szülők részéről is fennáll az érdeklődés hiánya., de ugyan-

akkor az iskolai nevelő munka hiányosságát is tükrözi, ha 

a gyermekek nem érdeklődnek szüleik munkája, tevékenysége 

iránta Noha közvetlen pályaválasztás előtt állnak, igen 

sokan tanácstalanok, elképzeléseik irreálisak, céljaikat 

sem tudják konkrétan realizálni.. Egyesek pl. abban a tu- 
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datbanL vannak, hogy osztályismétlésekkel a hátuk mögött, . 

jelenleg 2,5 - 2,7-es átlaggal is mehetnek szakközépisko- 

lába, szaknirnkásképző intézetek "divatos" szakmáiba. 

--Bejáró  tanuló nincs az osztályban, . valamennyien közel 

laknak az iskolához, nem kell utazniok, hosszabban gyalo- 

g olni ok. Többgyermekes családból /3-5 gyerek/ származik 

7 tanuló. Szüleik fizikai dolgozók, csak egy van közöttük 

vezető beosztásban /főművezető/. Tanulmányi átlagaik egy 

kivételével 2,4 - 2, ,9 között ingadozik. Szüleik, különösen 

apjuk nem sokat foglalkoznak velük, nem érdeklődnek az is- 

kolában történt dolgok iránt. Hátrányos helyzetüket fokoz-

za, hogy a szülők keresete csak két esetben  haladja  meg a 

2000,- Ft-ot. Az egyik családnál pl. az apa keresete. 2700 

Ft., . az anya viszont nem dolgozik. A tanuló mult évi át- 

laga 4,6 volt. Papiros tehát e gyerek hátrányos helyzetü 

lenne, hisz az egy főre jutó átlagkereset eléggé alacsony, 

az eredményei, magatartása azonban normál helyzetre enged 

következtetni. E példa is mutatja, mennyire komplex vizs-

gálat és szemléletmód szükséges a hátrányos helyzet felis-

meréséhez. 

Három olyan fiutanulót találtunk az osztályban, akiknek' 

szülei különváltan élnek. Mindhárom esetben  az  apa hagyta 

el a családot. Egyiknél az anya másodszor is kötött házas-

ságot. A nevelőapa nem érdeklődik a fiu problémái iránt, 

csak az anya sz okótt vele néha beszélgetni. Tanulmányi 

átlaga;. az uj; házasság est a süllyedő tendenciát mutat, 3,4- 

ről. 2,9-re esett. A másik két gyereket az anycdja, maga 

neveli, munkája mellett azonban nem sok ideje  marad a ve- 
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lük való foglalkozásra :. Különösen észlelhető ennek követ-

kezménye az egyik fiunál, aki büszkén vallja, hogy hippy 

szeretne lenni, öltözködésében, hajviseletében, viselkedé- 

sében ezt ki is mutatja. Viselkedése miatt nevelőintézet- 

be irányitották, ahonnán megszökött. Saját bevallása szerint 

nem érdekli a tanulás, bizonyi .tásképpén félévkor három 
tárgy kivételével mindenből megbukott.  Az élt. iskola után 

nem akar dolgozni, mondván, hogy ahhoz ő még fiatal. 'r-
delelődési köre nincs. Csavarogni szeret és beat-zenét hall- 

gatni. Tipikus eset ez, ahol a hátrányos helyzetből /e-

gyik szülő elvesztése/ nehezen nevelhetőség jött létre, 

melyből aztán könnyen alakulhatnak ki az antiszociális ma-

gatartásformák különböző fokozatai és tipusai. 

trdekesen alakult ennél a városi osztálynál is a szülők 

iskolai végzettsége és foglalkozása. A 32 apa és 35 anya . 

közül itt is csak mindössze egy személy végzett főiskolát., 

trettségizett 4 apa és 1 anya, kereskedelmi v. egyéb szak. 

iskolát végzett. 4 apa és 4 anya. Az ált. iskola nyolc osz-

tályát. 8 apa,. 11 anya: végezte el, hat elemit 6 apa,- 10 a- 

nya l  négy elemit 1 apa: és 1 anya végzett. . Tizenhárom eset- 

ben a  tanulók nem tudták, hogy milyen végzettsége van szia- 

leiknek. - A szülők foglalkozását és beosztását tekintve 1 

főkertész /főisk.végezettséggel/, 1 fogtechnikus, 1. főköny-

velő, 1 épitőipari szövetkezet elnöke, 1 főfurómester, 1 

főmüvezető, 1 művezető, 1 csoportvezető. Tehát viszonylag 

sok vezető beosztésu ember van köztük. 23 családban a szü-

lők munkások, kereskedelmi v. más alkalmazottak. 5 tanuló 

csak szülei munkahelyét tudta megnevezni, beosztását nem . 
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ismerte. Azok a gyerekek, akiknek szülei vezető beosztás - 

ban vannak /kizárólag az apák/ 2  egy kivételével 3,5 felet-

ti átlageredményt értek el. Ennek oka valószinüleg abban 

rej lik, hogy e szülők vezető beosztásuknál fogva munkahe- 

lyükön emberekkel dolgoznak, azokat irányitják, igy tehát 

nagyobb nevelési tapasztalatokkal rendelkeznek, többet és 

nagyobb hozzáértéssel foglalkoznak gyermekeikkel mint a töb- 

bi szülő. 

A tanulók érdeklődési köre, a szabadidő eltöltése igy osz-

lik meg; többségükben olvasni szeretnek /16/. Utána rádió-

hallgatás /tánczene/ következik /7/, majd a Tv-nézés /5/ , 

játszás /4/,. barkácsolás /4/. Ugyancsak négyen szeretnek 

szüleiknek segiteni, hárman takaritani, ketten vadászni 

/szüleik erdészek/. Egy-egy tanuló szabadidejében szivesen 

kertészkedik, sportol, lemezeket hallgat, gitározik, mások- 

kal beszélget. Négyen legszivesebben fekszenek, hárman leg-

inkább aludni szeretnek. 

Városi tapasztalatainkat összegezve, hasonlitva a falusi 

vizsgálatok eredményeivel, a következőket állapitb tjuk 

meg: Igaz, hogy homogénabb a város ma mint a falu, de a 

foglalkozási strukturát nagyfoku heterogai .itás jellemzi, 

s ez előnyösebb helyzetet teremt összehasonlitva a falu-

si fiatalság perspektiváival. 	. 

NN.gyobb továbbá a városban a mobilitás, mégpedig a foglal- 

kozási átrétegeződésben és a városba irányuló vándorlásban 

is. Ez is előnyt jelent a faluval szemben. . 

Még kevésbé integrálódott közösség a város. Ez viszont 

hátrányt jelent a faluval szemben. A városban jelentkezik 
6 

elsősorban azif jusági bandák bűnöző tevékenysége, továb- 
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bá a "hivatalostól" eltérő normákkal és értékekkel rendel-

kező csoportok garázdálkodása is főleg a városi környezet-

ben terjed. /V.ö. Denis Szabo, 19639/ 

Csökken végül a családnak,. mint társadalmi egységnek a sze-

repe. Azaz.: a család ma már a városban nem termelési, csak 

gazdálkodási_ egység, hanem tagjai anyagi jellegű ellátását 

sok vonatkozésban az egyre jobban fejlődő városi szolgál- 

tatások keretében maga a társadalom veszi át /persze idő-

vel a falu is ilyen jellegü lesz, de ma még nem./. - Ugyan-

akkor a városban jobban lazul is a családi kötelék ma még, , 
mert a család tagjai igen sok esetben eltérő munkahelyi kör-

nyezetben, sok tekintetben különböző hatások alatt élnek. 

A falu életében ez csak igen csekély mértékben tapasztal-

ható. 

Ki kell emelnünk a tényt, hogy az iskolai hátrányokat 

nem csupán szubjektiv, személyi hatások idézhetik elő, vagy 

éppen. fokozhatják, hanem sokszor objektiv tényezők, alap- 

vető tárgyi feltételek hiánya is létrehozhatja. Hasonlit- 

suk Össze pl. a vizsgált két baranyai község müvelődésü 

gyi adatait ilyen tárgyi feltételek vonatkozásában isi: 
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Megnevelés Versend Kővágószőlős 

óvodai férőhelyek 45 24 
óvodába beírtak 46 34 
Ált.: isk.. osztálytermek 8 9 
Alt.  isk. tanulók 221 411 
Alt. isk. tanerők 13 16 
Rádió: előfizetők 227 319 
Televizi& előfizetők 54 285 

Közmüvelődési könyvtár állomány 1841 1366 
Beiratkozott olvasók 449 145 
Kölcsönzött kötetek 12 .237 1111 

/Az adatok az 1967. évre vonatkoznak./ 

Látható, hogy Kővágószőlős erős urbanizálódó törekvése e1-" 

lenére is hátrányosabb helyzetben van objektive mint Ver- 

send, ahol pl. az osztálytermek és tanulólétszám aránya, 

valamint a tanerőkkel való ellátottság és tanulólétszám 

aránya is kedvezőbb. Ugyanakkor a rádióelőfizetők, de mégy» 

inkább a t.elerizió előfizetők száma jóval nagyobb .Kővágó-

szőlősön. 

De nemcsak a két község között mutathatók ki az alté--

rések, hanem egy községen belül is érzékelhető a fejlődés 

meggyorsult üteme. Vegyük pl. Kővágószőlőst 20 év távfa- 

tában. 

A községben a felszabadulás után közvetlenül beveze-= 

tik: a hetedik osztály évfolyamét, majd 1947-ben a nyolca- 

dikat is. Mig 1947-ben csak 1 tanteremmel és 1 tanerővel 

müködött a község felekezeti iskolája, addig 1967-ben már 

9 tanteremben 16 tanerő végzi a szakositott oktatást. 
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Továbbá mig 1947-ben az emlitett. egy tanteremre és tanerő«- 

re 72 gyermek. jutott, addig 1967-ben egy tanerőre jut 25 

gyerek /országos átlag: 22,2/, valamint egy tanteremre 45 

gyerek /orsz. átl.: 43,6 /, Az  utóbbi még mindig objektive 

hátrányos helyzetet teremt. . 

A fenti elemzésekben a hátrányos helyzet:ü gyermekre 

jellemző specifikumokat kerestük, teljesebbé téve ezzel a 

bevezetőben felvetett fogalmi megközelitést. Vizsgálatunk 

céljának, problematikájának megállapitása után felvetet- 

tick: a különféle ok-hipotéziseket, majd a statisztikai mód-

szer segitségével igyekeztünk megfelelő mutatókat kialaki-

tani egy-egy téma vonatkozásában. Empirikus vizsgálati a-

nyagunk eredményeit összéhasonlitottuk nagyobb populációt 

figyelembevevő felmérések konkluzióival. Ezt követően az  

egyes résztémáknál az adatok számszerű feldolgozását: elmé-

leti jellegü általánositások követték. 

A hátrányos helyzet megitéléséhek tomplexicitása miatt nem 

lehet a felszámolás módszereire szem kész recepteket adni, 

már csak azért sem, mert e jelenség felszámolása nem megy 

máról-holnapra, igen sok tényező függvényeként él és fog 

élni az elkövetkező években is társadalmunkban. Egy biz-

tos: minden olyan módszer, amelyet a munkás- és paraszt-

gyermekek segitésére kialakitunk, csak akkor jár eredmény- 

nyel, ha összekapcsoljuk e gyerekek osztályöntudatának fej-

lesztésével. Igy- azok  a fáradozások, erőfeszítések is, a-

melyeket e gyermekek eredményeinek fokozása érdekében kifej-

tünk, csak akkor lesznek hasznosak, eredményesek, ha a mun- 
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sok és parasztok gyermekei maguk is felismerik azt a tényt,  

hogy milyen szerepet játszik osztályuk az állam életében, 

továbbá azt, hogy milyen felelősség hárul .  rájuk magukra  e-

gyenlőre. az iskolában, majd kint később a társadalom  éle.. 
tében.  

Befejez43 ül nézzünk néhány következtető megjegyzést  

még a '  jövőre vonatkozólag:  

1/ A munkás— és parasztgyermekek támogatását nem szabad 

tehát az elmaradó gyermekek segitsésével e g ey sorba 41—  
litani., Ugyanis néhány évvel ezelőtt még kevésbé  ér— 
tették meg pedagógusaink a kérdés politikai vonatkozá— 

sa i t.  

2/ Különösen fontos azon tanulók személyiségének még ala =- 

posabb meRis'merése t  akik véleményünk szerint az emlitett  

okok valamelyikéből kifolyólag hátrányos helyzetben  
vannak. 

3/ Didaktikai szempont: a szakkörökben ne a gyenge, hanem 

a tehetséges: munkás—paraszt gyermekekkel foglalkozzunk.  

4/ A pályairányitást már jóval a hetedik osztály előtt meg  
kell kezdenie az osztályfőnöknek. 

5/ Ne féljünk nevelőtevékenységünkbe minél több társadal- 

mi  szervet is bekapcsolni /Párt, KISZ, SzMK, stb./  

6/ Feltétlen janitanunk kell az anyagi, tárgyi feltétele-

ket-. is az iskolában /osztálytermek, napközi, tanulószo=-  

ba jobb felszerelése, iskolabusz, meleg' váróterem,  ét-. 

kezés, stb.,/  

7/ iS végül meg kell szabadulnunk attól a hamis, illuzóri ~ 
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kus elképzeléstől, mintha szórványosan, időszakosan, 

vagy kampányszerüen megszervezett rendszabályokkal is 

megoldtatnánk a munkás— és parasztgyermekek támogatá- 

sát. Ezt a segitést, támogatást mindig csak az egész 

osztály, az egész uttörőraj, egyszóval az egész kollek— 

tiva: fejlesztésével együtt lehet megoldani. 

Végső soron arról van itt szó, hogy társadalmunk min-
den tagjával meg kell értetnünk a hátrányos helyzetif ta-  

nuló támogatásának célját. Mindenkinek látnia kell azt, 

hogy ezzel tulajdonképpen az egész társadalmat, annak min— 
den egyes tagját akarjuk továbbfejleszteni, életutját ki-

bontakoztatni. Ha sikerül elérnünk, hogy a munkások és pa- 

rasztok gyermekeit  ugy segitsük, hogy képesek legyenek 
társadalmi küldetésük teljesi tésére, akkor ezzel az e gesz 
társadalom számára .gazdagabb, mindig szebb távlatok tárul— 

nak fel.  
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B/ I. A. nehezen nevelhetőség problematikájánax e1-- 

méleti vizsgáládásához_a nevelhetőség kérdéséből kell ki--

indulnunk. . A kérdés ugyanis, mely felvetődik, tömören ugy 

fogalmazódik mag, hogy beszélhetünk-e egyáltalán a  ne he 

vélhetőség pr oblémáláról, a különleges: nevelés egyik te- 

rületéről, továbbá, ha van ilyen -probléma , melyek a f orrá 

s ai, tünetei, magnyilvánulásai , gyógyitásának, megoldásági 

nak utjai, mád jai. A probléma meglehetősen bonyolult és 

Összetett, egész s or vele. szorosan összefüggő kérdés-komp,  

lesez umot érint, ezért jelen fe jtegetésiinkben először el- 

méletileg kivánjuk. felvetni a kérdést, illetve a források 

feltárásival bizonyitan.i,' hogy. Iátezik  G.  probléma, sőt e- 

leven aktualitása, indokolja a róla való eszmefuttatást., 

majd a gyakorlati élet nyujtotta tapasztalat során né-
hány eset elemzésével bizonyítani az elmélet igazságát. 

A. nehezen nevelhető gyermekek léte, mint ilyen, tény. 

Gyakorló pedagógusainkkal folytatott besz élgetések során 

szinte mindig eljutunk addig a pontig, hogy vannak isko-- 

osztály- vagy őrsi közösségükben nehezen, á "normális " '-

től eltérően nevelhető gyermekek is. A. probléma amuitv sem  

mai, mint ahogy azt néha egyes szüklátókörü emberek szere-

tik mr gfogalmazni. Lű a k a r e n k o 	sajnos csak tézi- 

sekben megmaradt -e lőad .ása:. külön foglalkozik témával: 

"A. nehezen nevelhető gyermekek nevelésének megszervezése". 

/Makarenko, 1965./ E tézisekre a későbbiekben részletesen 
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visszatériink még. A ténnyel tehát nincs probléma, adva 

van, mint kézzel fogható realitás. Véleményünk és tapasz-

talatunk szerint akkor adódnak a téves, sokszor egy egész 

életre kiható végzetes elcsuszás ok, amikor a tünetek ész-

lelésekor a nevelő /tágan értelmezve, tehát szülő vagy 

más felnőtt is/ az okok, források felületes feltárásával 

tévesen diagnoszticizál, majd ezt követően, következés-

képpen. helytelen terápiát alkalmaz vagy egyáltalán elsik-

lik a gyógyitás szükségessége mellett. 

Természetesen előljáróban mindjárt le kell szögez-

nünk, hogy - noha az előbbiekben analógiás alapon orvosi 

terminológiát használtunk, -» a. "normális"-tól eltérő ma-

gatartásfarmák forrásai sorából eleve  kizárjuk az organi- 

kus eredetü okokat._ Sajnos, a problémameglátás, az elem=w 
ző vizsgálódás elkerülése végett, vannak, akik differen-» 

ciálás nélkül azonnal gyógypedagógiai alanyok, vagy orga- 

nikus sérültek kategóriájába szeretnék sorolni e nehezen 

nevelhető gyermekeket. Még a lelkiismeretesebben vizsgá-
lódó nevelők is hajlamosak arra, hogy -bár evidens előt- 

tük az organikus eredet kizártsága, - mégis az ismert na- 

tivista, szociogenetikai vagy konvergencia elméletek nyo- 

máu téves koncepciókat hordoznak magukbam egy-egy  nehe-
zen nevelhető gyermek magatartásának okit illetően. Ne m . 
véletlenül mondja Makarenko : "Vannak talán, a-

kik azt hiszik, hogy ezekből a régi erkölcsü normákból 

semmi sem maradt meg nálunk. Pedig valójában megmaradt 

ajz erkölcsi tapasztalat, a magatartás évszázados hagyomá-  

nya. Mindez a mi társadalmunkban is tovább él, rejtett, 
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bonyolult: maradványok csökevényes formájában, igazi lé—. 

nyege nem mindig szemmel látható, sőt olykor forradalmi 

mezbe öltözik." /Makarenko, 1965./ 

Az alán bi, fatalista determinizmust hirdető állás: 

pontokon  nevelőink többségének tudata már régen tuljutott, 

mondanivalójuk  azonban világosan a d ja a századeleji és 

felszabadulásunkat közvetlen megelőző időszak véleményét 

a nehezen nevelhető vagy ahogy ők nevezték "rendellenes" 

gyermekek magatartásának okairól ás a gyógyitás. lehetősé-

geiről: 	 . 

E n g e l Zsigmond ügyvéd például a következőket 

irja: "A gyermekvédelem bölcselete:" c. munkájában:- "A. 

légjobb nevelés sem képes egy teljesen rossz karaktert 

megjavitani vagy j ókarakterrel született., de már teljesen 

elromlott. gyerekest jó utra tériteni... teljesen beteg ka-

rakterü gyermekekkel a társadalom nem tehet egyebet, mint-

hogy őket a társadalomból kikiiszöböli és őket ártalmat--

lanná- teszi. A társadalom egészséges tagjai szenvednek, 

ha  egy ilyen beteg karakterű gyermek nevelésére a társa-

dalom időt és jószágot Fordit." /Engel, 1908./ 

Hasonló., a "sors" által predesztinált, megváltoztat-

hatatlan "törvényszerüség" —et jelöl meg a pedagógusgene-

rációkat oktató V á r k o n y i is, midőn. a rendellenes 

környezet eseteit taglalja: " .,.. Második eset: a  gyermek  

rendes lelki életű ugyan, de balsorsa /kiemelés 

tőlünk/ rendellenes  környeze:tbe, :helyzete /bünöző 

lők,. rossz társaság, csavargás, koldulás stb./... mind-

egyik változatnál érvényesül az a törvényszeriimvég, hogy 
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a meg nem felelő környezet csak arra hat, akiben m á r 

e l e v e /kiemelés tőlünk/ fogékonyság van a rossz; ha- 

t ás befogadására..." /Várkonyi,. 1944./ 

A választ  nagysz erü tömörséggel adja. Makaren-

ko . e véleményekre, a mikor egyértelműen kijelenti, hogy 

"ahova  a szocializmus beteszi a lábát, ott a sors auto .' 

matikusan elveszti hatáskörét. A szocializmus a törté- 

nelem folyamán elás zör szabaditotta fel az embert a  vé-

letlen hatalma alól." /Makarenko, 1965./ 

No persze a fiatal szovjet pedagógia gyermekévei-  

ben, ha nem is ily élesen, de ezért kisértett még a  bur-

zsoá pedagógiai koncepciók megnyilatkozása. Igy a nevel 

hetőség kérdésében is. Ezeknek a determinista teoriáknak 

a lényege az volt, - elemzi a kérdést M a k a r e n- 

k o - hogy "egyrészt tagadták az erkölcsi szférának bár-. 

miféle biológiai megalapozottságát, és azt tartották , . 

hogy minden a környezettől és a m veléstől függ; más'- 

részt - ezzel egyidejüleg - az ember egész nevelését ref-

lex:ológiával akarták alátámasztani, és ugy vélték, hogy 

az uj embert csupán a feltételes í'eflexek tanulmányozása 

utján is kialakithatják." /Makarenko, 1965./ 

A szovjet pedagógia ezen időszakában a biológista 

irányzaton b elül nem annyira a genetikus, nativista irány-

zat dominált, hanem az experimentális biológia mechani-

kus vulgáris átvitelének gondolata az ember nevelő tevé-

kenységére, valamint a fiziológiai tényezők egyoldalu 

tulhangsulyozása. 

B l o n s z k i j szerint pl.: "A pedagógiát. ugy 
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kell. tekintenünk, mint emberalakitást, s miként a növény. 

termesztés vagy az állattenyésztés az experimentális bio-

16gián alapul, olyképpen. kell a pedagógiának a nevelés- 

lélektanon nyugodnia.." /P. . Blonszki j: Pedagógika. Moszk-

va, 1922. később 1933'-ban  uj kiadásban. Idézi: F.F. Ki- 

rolov, T..D.. Kornye j esik,. Z.J. Ravkin: Ocserki po isztorii 

szov jetsz ko j skoli i pedagogiki 1922-1931. Moszkva, 1961. 

422. 1./ 

Hasonló; nézeteket vall A r c h i p o v is a huszas 

évek elején, a különbség csak abban mutatkozik, hogy ő a 

környezet egyoldalu determináló; hatását emeli ki, amikor 

a következőket írja: "A környezet és a gyermek kölcsönha. 

tásának eszköze a gyermek aktiv tevékenysége, játéka. A. 

pedagógusnak - miként a kertésznek - csupán szerveznie: és 

irányitania kell a gyermeki életnek ezt a természetes f o- 

lyamatát, mégpedig ugy, hogy csak minimális mértékben a- 

vátkozzék: bele." /Archipov: 1922./ 

Mielőtt a probléma egyik részletét - a nehezen nevel- 

hetőség okait - mélyebben, történetiségében is megvizsgál= 

nánk, - nézzük meg mit mond róla M a k a. r e n k o: 

"A tudat sérülése.... nem az egyéniség technikai érte-

lemben vett defektivitása, hanem bizonyos szociális jelen-

ségek, szociális viszonyulások defektivitása - egyszóval 

elsősorban az egyén és a tán sadalom közti, az egyén köve- 
telményei és a társadalom követelményei közti viszony el- 

torzulása.; megromlása, ... ez a defektivitás végső fokon 

olyan formában tükröződik az egyénben, hogy az egyén ab- 

normisan keveset tud az emberi társadalomról, korlátolt 
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képzetei vannak róla." /Makarenko: Szocs., t. 5., A.P. N. 

RSZFSZR, Moszkva 1958. 507-508. Idézi: L.M. Z jubin: Trud-

nie gyétyi. Leningrád, 1963. 6. 1./ 

Vagy, ugyancsak az oknyomozást folytatva: "A viszo-- 

nyulán ok defektivitásának. igazi oka a személyiség és a 

társadalom közti érdekösszhang megbomlásában rejlik. E- 
zeknek az okoknak gyökerei azok a defektiv motivációk, 
amelyet a személyiségegészségtelen szociális tapasztala-

tából erednek." /A Makarenko-archivumban levő "Defektiv 

viszonyok" c. töredékből. Közli: V.J. Gmurman: Iz beszed 

o nyom. Narodnoje 0brazovanyije. 1963. 10. sz./ 

Ezek szerint tehát az okokat, s nehézségek gyökere 

társadalmi vonatkozásban kell vizsgálni. Lényegében. 

Makarenko a marxizmus klasszikusainak emberfogalmából in-

dul ki, amikor a kérdés ok-okozati összefüggéseit feltár- 

ja.,. mely szerint "az ember lényege nem valami az egyes: 

egyénben lakozó elvontság.,: Az ember lényege a maga való-

ságában. a társadalmi viszonyok összessége,.." /Ivrx:, Engels, 

Lenin, Sztálin, 1955.1' 

Ha mármost a megfogalmazást mint principiumot. elfo-

gadjuk, akkor problémafelvetésünket illetően nyilvánvald;- 

an  adódik  az a válasz is, hogy "nem az egyevfdsen kell 

büntetni a'büntettet, hanem a bün társadalomellenes forrá- 

sait kell elpusztitani, és .mindenkinek 'meg kell adni a 

társadalmi teret, lényegi életmegnyilvánulása számára. 

Ha az embért a körülményekIalakitják, a kkor a körülménye-

ket emberiekké kell alakitani. Ha az ember természeténél 

fogva társadalmi.l, akkor igazi természetét. csak a társada-

lomban fejlesztheti ki, és természetének hatalmát nem az 
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egyes egyén, hanem a társadalom hatalmán kell mérni." 

/Marx Engels Müvei II.. köt.. Bp.. 1957. 129. 1. "A szent 

család vagy a kritikai kritika kritikája. Bruno. Bauer 

és társai ellen "/ 

Egyébként igen érdekes utalást találunk "A német 

ideoló:giá:"-ban, ahol. Marx és Engels  az in-

dividualista gondolkodóval May Stirnerrel vitatkozik. En- 

nek során a fizikai és szellemi fogyatékosságok társadal-

mi okait elemezve kijelentik, hogy "még a természet adta 

nembeli különbözőségek is, mint faji különbözőségek ., stb." 
történelmileg jöttek létre, következésképpen történelmi. 

leg ki is: küszöbölhetők. /Marx Engels Müve .i III., köt. 

Kossuth, Bp.. 1960. 418. 1. - Részletezi a kérdést Karma 

ras; 1962./ Mennyivel inkább érvényes, e kijelentés az a- . 

lyan különbségeknél, melyek nem fizikai, nem is intellek-

tuális, hanem erkölcsi, érzelmi fogyatékosságban manifesz- 

tálódnaki 

Marx és Engels gondolatai már sejtetik a terápia ut-

ját, egyelőre azonban maradjunk még a probléma anamnézi-

sénél. Mit  mondanak a kortársak, a mult század kiváló ha-  

ladó egyéniségei a. kérdéssel kapcsolatban? 

C s e r ni s e v s z k i , j: "Az ember valamennyi. jók,- 

tulajdonságának kifejlődését csakugy a társadalomnak kö.. 

sa önheti, miként valamennyi rossz tulajdonságáét. Az em-

ber osztályrészéül csak az  jut,  hogy gyönyörködjék: vagy 

szenvedjen attól, amit a társadalom.nyujt neki." /Cser- 

nisevszkij, 1953./ 



D obrol jub ov: "... maguk a nevelési hibák ter-

mészetesen történelmi jelenséget alkotnak és a dolgok je••  

lenlegi állapotából erednek." /Dobroljubov, 1952./  

Önkéntelen.l felmerül a kérdés, hogy mindaz amit  

Marx és idézett kortársai a problémáról szólottak,  

gyon is igazak a kapitalista társadalmi viszonyok között,  

ugyanakkor - mint már emlitettük, - azt tapasztatijuk, . 

hogy szocializmust építő társadalmunkban is, jelentkeznek . 

a problémák, nevelési nehézségek tanulóink bizonyos szá--  

zaiékd an . , ,  vajon ezek is társadalmi eredetűek?  

Mindenekelőtt két irányban kell distinkciót tennünk.  

Egyrészt differenciálni a közvetlen, szükebb értelemben . 

vett, és a közvetett tágabb értelemben vett környezeti ha-

tásokat a. társadalom részéről, másrészt el kell különite-

ni az antagonisztikus és nem antagonisztikus ellentmon=»  

dásokat egy adott társadalmon  belül. 

Az utóbbi megkülönböztetést véve ismeretes, hogy a 

kapitalista társadalmak régen és ma ., az imperializmus ko-

rában is magukban hordozzák az antagonisztikus,  kibékít= 

hetetlen ellentmondásokat, tehát a nevelési konfliktus o  

kat sem, tudják lokalizálni. A mi szocialista társadal-

munkban ezek a konfliktusok nem antagonisztikusak, tehát  

megoldhatók, s fejlődésünk egyes fázisaibani fokozatosan  

kiküszöbölődnek. Á g o s t o n György professzor külön  

kiemeli azt a tényt, hogy "nagyon is aláhuzzuk. a nevelés  

nagy társadalomformáló: szerepét, jelentőségét". Ugyanak ~  

kor kihangsuly ozza : "Ezt azonban nem szabad ugy felfogni,  

hogy a szocialista vagy egyre inkább szocialistává váló  
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gazdasági és társadalmi viszonyok automatikusan,  tömeg-

méretekben kialakitják. a kommunista világnézetű és er- 

kölcsü embereket." /Ágoston, 1965./ 

Tehát feltétlen számolnunk kell a már Makarenko ál-

tal idézett, sokszor erősen betokosodott hagyományokkal, 

a kapitalista környezet propagandája, ellenséges burzsoá 

ideológiai hatása, stb. fejlődet gátló} tényezőkkel. Egyéb- 

ként Pui a k a r'  e n k o ismét egész pedagógiai rendszeré-

nek  alapjára, a közösségi relációkra hivatkozik e vonat-

kozásban is: "Minthogy mindig viszonyulással van dolgunk, 

minthogy éppen a viszonyulás az igazi tárgya pedagógiai 

tevékenységünknek ., igy mindjárt kettős objektum. áll előt-

tünk: egyéniség és társadalom. Semmiképpen sem kapcsol- 

hatjuk ki az egyént, nem szigetelhetjük el, nem emelhet-

jük ki e bből a viszonyból, technikailag lehetetlen ez, le-

hetetlen tehát elképzelni az  önmagában vett egyén evolu- 

ció ját is; csak e viszony evolució ját képzelhetjük el. " 

/Makarenko Müvei, 1955.. 7. köt./ 

Ha pedig ez igy van, akkor szükségképpen az egyén épp 

pen az előbb emlitett okok miatt a közvetett: környezeti 

hatások, a nagy társadalom hatásainak áramlatában bele-i-

kerül a nem antagonisztikus ellentmondások sodrába. A tá- 

gabban értelmezett környezetben, jelen esetben adott sz o=- 

cialista társadalmunkban, ezek az ellentmondások f okoza-

tosan meész önnek, ugyanakkor ez még "nem oldja meg a ne- 

velés problémáit, egyáltalán nem. küszöböli ki annak lehe-

tőségét, hogy ellentét keletkezzék a növendékek intellek-

tuális nevelése és az életkör iflményeiből származó tapasz- 
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talataik: között.." /Dr. Ágoston György: I.m. 105. 1./ vagy- 

is, ha a makrokörnyezet meg is teremti az egyén számára 

a kedvező feltételeket személyiségének helyes irányban 

történő kifejlődéséhez, a mikroszféra  egyes területein. 

az ellentmondások feloldatlansága nevelési nehézségeket. 

eredményezhet - tanulóink egy részénél. Gondolunk itt pl. 

a nők fokozott bevonására a termelésbe, társadalmi mun- 

kákba, mely tény társadalmunk szükségletei és a lehetősé-

gek között  bizonyos átmeneti ellentmondást eredményez; 

vagy a zilált családi élet, válások problémája, a csalá-

dok egy részénél kialakult un. kettős nevelés stb., me-T-

lyekről már szóltunk a hátrányos helyzet problémájánál 

is.  

Más vonatkozásban igen érdekes tényre hivja fel fi'. 

gyelmünket L jublins zka j a professzor, ami-

kor a gyermeki személyiség pszichikus fejlődését mozgató 

szüksé gs:zerü speciális ellentmondásokról ir. /A.  A.  

Ljublinszkaja: A gyermek pszichikai fejlődésének vázlata. 

Pedagógiai Tudományos Akadémia, Moszkva, 1959. Ismerteti: 

Dr„ Duró Lajos a "Fejlődés- és neveléslélektan" c., egye- 

terci jegyzetben. Tankönyvkiadó, Bp. 1965. 43-46. 1./ Ez 

utóbbi ellentmondások - a gyermek eddigi lehetőségei és 

az uj keletkező szükségletek között, továbbá a viselkedés 

régi, "konzervativ" és uj "iniciativ" formái között, va-

lamint a tartalom és a forma között - szükségszerüen lép-

nek fel, de meg kell jegeznünk, hogy minél. élesebb a 

megjelenési formájuk, annál nehezebb a feloldásuk. Tehát 

következésképp rendkivül differenciált pszi _choldgiai-pe-

dagógiai látás, tapintat kell ahhoz, hogy ezeket az el- 
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lentmondásokat a' környezeti és nevelési hatásokkal óva-

tosan, de ugyanakkor határozottan öld juk fel, anélkül,. 

hogy a gyermek pszichikus élétében kedvezőtlen nyomot 

hagyva a. későbbiekben hehézségek támadnának nevelésében. 

Mindkést ellentmondáss orozatra - tehát a nem törvény- 

szerű mikrokörnyezeti hatásokra, valamint a pszichés fej-

lődést mozgató speciális ellentmondásokra - egyaránt ár-

vényes a nevelés társadalmi jellegéről alkotott makaren- 

koi megfogalmazás, melynek értelmében a személyiség helyes 

iránya alakításában a fejlődési, ont ogenetikus determi-

nánsok, környezeti tényezők mellett döntő jelentőségü a  

nevelés:  "A nevelés társadalmi folyamat a szó legszéle-

sebb értelmében. - Minden nevel: az emberek, a dolgok, a 

jelenségek,. de mindenek előtt - és leginkább - mégis az 

emberek. Közülük legelsősorban a szülők és a pedagógusok." 

/Makarenko Müvei ,; 1955. 4. köt./ 

Visszatérve a már idézett makarenkoi tézisekre a ne- 

hezen nevelhető gyermekek problémáival kapcsolatban, a ha- 

todik pontban a következőket találjuk: "A konfliktusok 

okai mindig a társadalomban rejlenek, azonban: mindig a 

személyiségből eredőknek látszanak, minthogy a társadalom 

nem hajlandó revideálni követelményeiket. A defektivitás 

ezért rendszerint a motivációban fejeződik 

ki, az inditékok általános képét /a reflexek képét/ ért-

ve ezen."./Makarenko, 1965./ "A nehezen nevelhető gyer- 

mekek nevelésének megszervezése" c. előadás tézisei./ 

Ezt követően megállapitja, hogy három fő területen jelent-

keznek-  a defektiv viszonyok, éspedig különböző motivációsa 
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bázisok talaján manifesztálódva: 

1. Az eltulajdonitás motivációja. Különféle megnyil- 

váraulásai vannak, igy a lopás, kéregetés, közvetett eltu— 

la jdonitás, stb. Lényege, hogy a személyiség fejlődése 

igen a lacs ony szinvona lon megállt, sőt jelentékeny mérték-

ben dissz oci álódott.. Szükségletéi általában az organikus, 

vegetativ szükségletek szintjén maradtak. Igen gyakori. 

tipus a fiatalkori bűnözők. között .  Kifejlett formájában 

a felnőtt társadalmi éle.tbem egyrészt mint munkakerülő, 

spekuláns,- harácsoló élősdiség,, másrészt mint primitiv,. 

munkátlanul javakét igénylő ügyeskedés jelentkezik. 

2._A. hatalmaskodás motivációja.. Két variációját 

különböztetjük meg: 

a/ Szervezetlen hatalmaskodás, mely az önérvényesig 

tésnek és a szükséglet kielégitésnek az a módja, ahol az 

egyén közvetlenül a nyers fizikai erőre támaszkodik és 

elutasit minden etikai vagy jogi normát. 

b/ Szervezett hatalmaskodás, melynél az egyén a nyilt, 

sokszor brutális agresszivitás helyett., vagy mellett köz-

vetettebb intellektuális eszközöket használ fel,  leple-

zettebb formákat alkalmaz, manőverezáseke t is végrehajt 

esetenként. Többnyire meghatározott csoport keretei között 

érvényesül ténykedése. /Pl. galerik./ Jellemző toyábbá a  

széthullott, vagy rosszul szervezett közösségekre, ahol 

sokszor az "ököljog" jut érvényre. — Leggyakrabban a. pe-

dagógiailag elhanyagolt gyermekcsoportokra jellemző,  to-

vábbá.a nagy fizikai erővel rendelkezőkre, valamint a4ik 

bőséges negativ társadalmi tapasztalatokkal telitődnek. 
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3. Az elkülönílés, motivációja. - Az egoizmus alap 

bázisa. Igen sokrétü a megnyilvánulási formája. Ezért 

differenciált és magasszintü személyisdgfejlődéssel is 

együttjárhat. A tudat és a magatartás ez esetben legtöbb. ,  

ször teljes összhangban vannak egymással. Gyökerei több- 

nyire a kisgyermekkorba nyulasak vissza a helytelen neve-

lésből adódóan. Különösen veszélyes, ha a későbbiekben 

is megmarad, s a közösségi ember helyett individualista 

személyiségjegyek hordozóivá válik a felnőtt egyén. 

/E negativ motivációtipusokat részletesen elemzi Pa- 

taki Ferenc: Makarenko élete és pedagógiája c. müve, Tan- 

könyvkiadó, Bp. 1966. 222-225 lapig, sőt negyedikként ki-

fejti "Az indokolatlan cselekvés motivációjá"-t is./ 

Lényegüket tekintve tehát a motivációs okok a társa  

dalmi viszonyulásokban keresendők. Igy válik érthetővé,, 

hogy a motivációkon alapuló nehéz esetek tipusait a tár-

sadalmi relációk alakitják ki. Ezt különben Pavlov tanai 

is bizonyit ják a magasabb idegtevékenységről szólva, ami-

kor beigazolódik, hogy az egyén tevékenysége, életkörül-

ményei, nevelése megváltoztatják a magasabb idegtevékeriy-= 

ség t.ipusá.t, azaz hathatnak a született különbözőségekre 

is. Adódik ez abból a pavlovi alapkoncepcióból, mely sze-

rint a fiziológiai funkciók tulajdonképpen reflexmüködé. 

sek, a külvilág tükröződései, következésképp a társadalmi 

relációknak is.. Nagyszerűen mutat rá G e g e s i. Kiss  

Pál akadémikus az ember lényegére, amikor elemzésében a 

következőket mondja: "....a személyiség fozmálását minden  

egyes egyed érésre közben ujból és ujból a szélesen értel- 
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mezett társadalmi környezeti hatások végzik el,  e környe— 

zetnek, környezeti hatásnak az egyedi elfogadása— változ-

tatása mechanizmusán át. Ekként értelmezzük azt, hogy a 

fejlődés mai szintjén az ember, nevezetesen az éretté feje  

lndött  ember biológiai  ás társadalmi formációk egysége."  

/Gegesi Kiss,. 1966./ 

Nos, ha ezt elfogadjuk, akkor eljutunk felvetet t.. kdr- 

désünk teljes egyértelmü megválaszolásához.. Tovább kisér.  

ve Gegesi Kiss akadémikus fejtegetéseit — melyekben az 

ujszülött társadalmi jell .egü alkalmazkodási tevékenységé-

ről szól, — rendkiviil fontosnak tertja a feltételes ref- 

leiek ráépitését a feltétlen ferlexivekre. Igy ir: "Tár-

sadalmi jellegű hatás ui. az,ahogyan ezekkel a tevékeny— 

- ségekkel az anya vagy a környezet, a környezeti körülmé-

nyek egészének hatása ráépiti a vele született feltétel 

nélküli reflexövekre az ujszülöttben, a fiatal csecsemő-

ben  a kezdetben primitiv, csupán fiziológiai jellegű fel-

tételes reflex—iveket, reflexláncokat." /I.m. Magyar Pszich. 

Szemle, 1966. XXIII köt. 3. sz.  336. 1./ 

Azt jelenti tehát a tény, hogy a genetikus, biológi-

ai, fiziológiai valamint a környezeti társadalmi hatások 

mellett döntő jelentősége van  a feltételes reflexek ráé- 

pülésének, azaz a nevelésnek. Azt jelenti ez tehát, hogy 

nincs olyan genetikus vagy környezeti faktor, melyet nes 

velésse1 le nem küzdheti;nk, meg nem változtathatunk, he-

lyes irányban ki , nem alakithatúnk. 

Sőt ennél tovább menve, még határozottabban állit—

hatjuk a következőket a: 
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Ismeretes, L e o n t y e v -nek az a megállapitása, 

hogy a z összes pszichológiai tulajdonságok és folyamatok 

a feltételes reflexek termékei. Közismert  előttünk kisér- 

lete a hangmagasság megkülönböztetési képesség kialakitá 

sának folyamatában, midőn különböző analizátorok folyama- 

tainak kölcsönös hatása különleges agyi funkcionális szerv 

képződésére vezetett, azaz kapcsolatrendszer alakult ki, 

s ezzel a képződő képesség alapja lett.. /Ismerteti: A. G. 

Kovaljov: A pszichológiai folyamatoknak, a személyiség ál-

lapotának és: tula jdokiságainak összefüggése c. cikkében, 

Magyar Paz ich. Szemle, 1963. KX. köt. 2. sz. 182. 1./ 

Mármost tudjuk azt, hogy általában az emberi szemé- 

lyiség formálódási folyamatában két erő működik: a ható  

/nevelő/ erők és a visszaható erők /válaszreakciók, a 

gyermek ellenállásai, jelen esetünkben a nehezen nevel- 

hetőséget okozó negativ magatartásformák, megnyilvánuló- 

sok.. Az történik, hogy a feltételes reflexek, mint nega .-

tiv motivációk épülnek rá a csecsemőkortól fogva  később 

is  fokozatosan  a feltétlen láncokra, következésképp az 

emlitett makarenkoi motiváció tipusok kialakulásához: ve-

zetnek. A környezetnek a hatása tehát:, mint a feltételes 

reflexiek sorozatának hatása, evidenssé válik előttünk az 

erkölcsi defektivitás eredményét illetően. 

Mit kezdjünk a továbbiakban az öröklött diszpozici 

ókkal, melyek kétségtelen léteznek, s ha nem is a nativis- 

ta szélsősé:ges értelmezésben, de mégiscsak hatást gyako- 

rolhatnak az egyén személyiségének alakulására.. Az előb-

biekben emlitett reaktiv, visszaható erőkről szólva igen 
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érdekes Gegesinek a következő megállapitása: ". a. a ,td-- 

nyek' kiváltotta ténykedések visszaható dredményei a szer— 

vezetben nemcsak funkcióban,, hanem mintegy anyagba rejtet-

tezi formailag is rögzitődnek, mintegy anyagformában ,tar-

talékolódnak' , és igy mint genetikai információk már az 

utódoknak is átadhatók, átörökithetők." /I.m. Magy.. Pszich. 

Szemle, 1966. XXIII., 3. sz. 33.4-335. 1./ Tapasztalataink 

azt mutatják; hogy e momentum igen lényeges és reális. Van-

nak esetek, amikor a környezeti /mikro— is/ hatások kifo-

gástalanok, mégis nehezen nevelhetővé válik a  gyermek.  

Ez  esetben feltétlen az előbbi értelemben vett yenetikai  

információkat is szárvitásba kell venni.  Sőt,  ha a fenteb-

bi marxi koncepciót, — a történelmileg létrejött külön-

bözőségek • kikib zöbölés éről,. 	ebben a genetikai vonatko - 

zásban is érvényesitjük, akkor bizonyos esetekben itt kell 

keresnünk a nehezen nevelhetőség okát, következésképp a 

gyógyitás módjainak megválasztását is. Véleményünk sze-

rint  a  nyugati  burzsoá irányzatok éppen abban tévednek 

alapvetően ., hogy a nehéz gyermekeket tulságosan speciális 

eseteknek fogják fel, az erkölcsi defektivitás okaiban a . 

genetikai, fiziológiai, csak  pszichológiai  megtalálások 

végére pontok tesznek, ezzel magyaráznak, nem kutatnak a 

váz olt társadalmi hatáserők után, melyek mint végső gyö-

kerek ás mozgató erők adnák a probléma feltárását. Vagy 

ha fel is vetik a szociális környzeti hatóerőket, bennük 

a gyermeket mint elszigetelt individumot vizsgálják.,  füg-

getlenül a társadalmi egész  vonzásától. /V. ö. B, e r g e. 

1954. "Les sources des difficult és" 3 .6-68. p./ 	. 
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Végső soron felvetődik tehát a kérdés: van-e egyálta-

lán külön, speciális nevelés, mely a nehezen nevelhető 

gyermekek problémáit öleli fel? Nincs. egyetértünk V á r 

k o n y i-val abban a vonatkozásban, hogy találunk "nehe-

zen nevelhető gyermekeket, akiknél a nevelds rendes és át-

lagos eljárásai nem vezetnek eredn .ényre." /Várkonyi: i.m. 

159.1./ Ugyanakkor határozottan állit juk M a k a r e n- 

k o megfogalmazását a kérdést: illetően: "A jó gyermekek 

és a törvényszegők nevelését nem lehet külön-külön elvek- 

re épiteni. E nevelés elvei, ha valóban, helyesen tükrözik 

a ráhatási törvények és társadalmi követelmények egyensu- 

lyát, valamint a kor feladatait, csak részei lehetnek az 

egységes pedagógiai kódexnek." /Makarenko, 1965./ Az a Ma- . 

karenko állitja a fenti sorokat, aki életének javarészét 

éppen a törvényszegők, a nehéz esetek világában élte le, 

speciális módszereket alkalmazva sokszor, de sol sem szakad-

va el a marxista pedagógia alapelveitől, célkitiizéseitől.. 

II. Tehát Makarenkora hivatkozva "a gyermek nehezen ne- 

velhető voltát a biológiai defektusoktól teljesen függet ; 

lenül. értelmezzük". /Makarenko Müvei, 1955. 2. köt/ 

Lényegileg a nehezen nevelhető gyermek esetén az el-

térő, bizonyos szabályokat sértő magatartás egyik vagy má-

sik formájáról van szó. Mint tudjuk, a társadalmi normák-

tól v al ó eltérések oktát sokáig individuális tulajdonsá-

gokban, negativ egyéni vonásokban keresték. /pl. pl. Lomb--

rós:o szélsőséges elméletéti / 
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Durkhe im választotta  el  először sz  ember  in-

dividuális tulajdonságaitól a normáktól való eltérést. Az  

individum magatartása teljesen szabályos lehet a társada-

lomban meglévő egyik magatartásszabály alapján, ugyanakkor  

ellentmond a másiknak. 	 . 

A marxista szociológia. - mint már jeleztük - a normák : 

és értékek közötti konfliktust visszavezeti a meghatározó  

társadalmi ellentmondásokra és folyamatokra, másrészt kü-

lönbséget tesz a normáktól való eltérés, mélyebben a tár.  

sadalommllenes viselkedés társadalmi és individuális okai  

között.  

Köztudomásu ugyanis, hogy az eltérő és konfliktusban  

lévő normákhoz való alkalmazkodás, hasonulás igen sok em-

bernél okoz problémát, ez azonban mégsem vezet. mindenkor,  

sőt viszonylag ritkán társadalomellenes: magatartáshoz,  vég- 

s3 soron. bünözésre. Tehát: az egyén saját társadalmi hely-  

zetétől, tapasztalataitól, szocializálástól, individuális  

pszichikai és egyéb sajátosságaitól is formálva oldhatja  

meg oly módon a társadalmi tényezők, pl. az értékek és nor-

mák ellentmondásosságából vagy más társadalmi folyamatok-

1361_ adódó szituációi, hogy magatartása igy esetenként tár-

sadalomellenes: vagy éppen büntetőtörvénybe ütközővé válik.  

Psz~ichológia~ oldalról tekintve megjegyeztük, hogy a  

személyiség-struktura jeliem-komponenségen létrejött defek-

tivitásban látjuk a nehezen nevelhetó gyermekkel kapcsola-

tos problémákat. Tágan. értelmezve az alkalmazkodás hiánya  

/inadaptivitás/ igen sok káros jelenséget hordoz magában,  

végső soron pedig a személyiség dezorganizációjához vezet.  
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kisebb vagy nagyobb mértékben. Az inada,ptivitás tulajdon 

képpen különféle erősségű /gyermeki szinten még minimális, 

sz .elidebb , jellegü, majd egyre nagyobb intenzitásu/ össze - 

ütközések, konfliktusok sorára: jön létre. Tehát egy olyan  

társadalmi folyamatról van szó, amelyben az egyén vagy  

csoport céljainak elérésére /szükségleteinek kielégitésé-  

re, érdekeinek érvényesi.tésére/ a hasonló: vagy azonos cé-

lokra törekvő másik egyén, illetve csoport kiküszöbölésé-

re,  megsemmisitésére, esetleg alárendelésére törekszik. 

Az antiszociális magatartásforma. a dezorganizálódás ta-

laján sarjad , .  azaz olyan társadalmi folyamatok komplexe-

máról van szó, amelyek arra vezetnek, hogy egy bizonyos  

közösségben a normától eltérő és negativan értékelt visel-

kedések meghaladják a megengedett optimumot és a közössé-

gi életfolyamatok megállapitott lefolyását vesz éleztetik.  

Véleményünk szerint a nehezen nevelhető e  gyermek stá-
tusa sokat fed a társadalmi elidegenülés fogalmából. Töb-

bé-kevésbé e gyermekek is elidegenülnek a körülöttük lévő  

mikroklimátó:l: családtól, iskolától, ifjusági mozgalomtól, 

stb. I.Sz. K o n mér a bevezetőben idézett. müv e az eli-

degenedés ilyen értelmezéseit adja: 

1. A filozófusok elidegenülésen az emberi tevékeny-

ség bármely eltárgyiasulását értik - hiszen a tevékeny-

ségem minden megnyilvánulása, munkám minden  eredménye va-  

lamilyen anyagi formát ölt, következésképpen különválik,  

elidegenül tőlem, mint alkotótól. /V. ö. szülő - gyermek  

viszony./  

2. Az elidegenülés jelölheti a szubjektum eld ologia- 

~ 
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sulását, az emberben működő aktiv alkotó elv korlátozá- 

sát, saját. termékei által történő leigázását. 

3.. Jelentheti továbbá '. sz elidegenülés annak a sze-

mélynek a pszichikai állapotát, aki tette siben sem  érzi 

magát szabadnak, önmagát dolognak észleli, valamilyen 

külső erő játékszerének tapasztalja.  

Az első két értelmezés nyilván keveri,illetve azo= 

nosi t ja az elidegenülést és az eltárgyiasulást /ld. az 

exisztencialisták/. Holott Marx világosan elkülönitette 
az eltárgyiasulást / ergegenstandlichung/- azaz minden 

tárgyi tevékenység nélkülözhetetlen jegyét az emberi tör 

ténelem bármely szakaszában - az eldologiasulástól /Ver- 

sa chlichung vagy Verdinglichung/. Ez utóbbi szerinte az 
eltárgyiasulásnak egy sajátos formája, mely meghatáro- 
zott történelmi feltételek között adott, . s főleg az áru-
termeléssel, a. magántulajdonnal és az antagonisztikus 
munkamegosztással függ össze 

A mi mondanivalónk szempont jóból a harmadik értel-

mezés a lényeges. Marx is először azt kezdte vizsgálni, 

hogyan viszonyul a munkás munkájához, s csak azután tért 
át az ob jektiv társadalmi folyamatoknak, e visz ony meg-

határozóinak elemzésére.. Analogikus alapon mi a gyermek 

viszonyát vizsgáljuk a tanuláshoz, mozgalmi tevékenység-

hez, stb,  tehát, az ő munkája vonatkozásában vetődik fel 

a kérdés mint elidegenedés. 

Egyébként a harmadik értelmezésben fogja fel az el- 

idegenedés problémáját Melwyn S e e m a n is, midőn azt 

az egyén sajátos élményének: tekinti, s ezáltal a szocio. 
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lógiai szemléletmód mellett a pszichológiai megközelités: 

is érvényesül nála. Ennek, megfelelően a következő  moda-

litásokat állitja fel /Seeman, 1959./: 

1. tehetetlenség:  az  egyén ugy véli, hogy tevékeny- 

sége nem járhat a kivánt eredménnyel; 

2. értelmetlenség: az egyén nem látja világosan a-

zoknak  az eseményeknek az értelmét, amelyekben részt vesz, 

nem tudja, miben higgyen, miért cselekedjék igy, s nem . 

másképp; 

3. önelidegenülés: az egyén elidegenülése önmagá- 

tól, amikor önmagát és saját képességeit idegen valami, 

nek, mintegy eszköznek észleli; 

4. elszigetelődés: az egyén elidegenülése az ural-

kodó céloktól ás értékektől, eltérése a közvéleménytől 

az adott társadalomban fontosnak itélt célok. és megyő-

ződések értékelésében; 	 . 

5. norma-felbomlás /normlessness/ vagy törvénynél-

küliség /anómia/: az a helyzet, amelyben az egyén ellent-

mondásos szerepelvárásokba ütközik, s céljainak elérése 

végett társadalmilag jóvá nem hagyott viselkedésre kény-

szerül. 

Mint látható, e sorrendiség egyben intenzitási fo- 

kot is jelent. Ebben a kategorizálásban kiséreltiink meg 

vizsgálatot inditani 6 pécsi általános iskolában főisko- 

lai hallgatók: bevonásával, melynek során a szokások kör-

nyezeti status praesens felvétele mellett igyekeztiink fc5-. 

leg neveléslélektani, illetve nevelésszociológiai aspek- 
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tusból megközeliteni a kérdést. A kiválasztott iskolák 

a következők voltak: 

Nagy iskolák /párhuzamos osztállyal rendelkeznek!: 

Belvárosi. iskola VI. c. osztályából 

VIII. c. 	" 

Jókai uti iskola VI. b. osztályából 
„ 	" 	VI. c•  

Szigeti uti iskola VII «  a. osztályából 
It 	 " VIII. b. 	it 

 

4 gyermek 
, 1 4 

3 	, 

n 5 

6 

3 	„ 

Kis iskolák /szimpla osztályokkal rendelkeznek!: 

Bercsényi uti iskola VII. oseályából 

" 	 " 	VIII. 

Egyelem utcai  iskola  VI. osztályából 

3 	" 

4 

5 

It  

Székely Bertalan uti iskola VIZ. osztályából 3 
m 

" 	 VIII. 

összesen: 43 gyermek 

Megjegyezzük még, hogy információinkat az egyes gyermekek- 

-ről részben közvetlen megfigyelések, tapasztalatok alap- 

ján /főiskolai hallgatóink óralátogatásai, nevelési gya-
korlataik uttörő foglalkozásokon, családlátogatásaik, 

beszélgetéseik a gyermekekkel/, részben pedig közvetett. 

uton /osztályfőnök feljegyzései, iskolai dokumentációs 

anyag tanulmányozása, beszélgetés infjusági vezetőkkel/ 

szereztük.. Kérdőiveket itt nem használtunk. A jelzett 

Seeman féle rendszert a következő konkrét tartalommal 

megtöltve alkalmaztuk; 

tc 3 „ 
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Az első szituációt /tehetetlenség/ a családi nevelés  

vizsgálatára konkretizáltuk. Ilyen variánsokat állitot- 

tunk. fe l: 

szeretethiány vagy elkényeztetés, leértékelés vagy is-

tenités, háttérbeszoritás vagy előnyben részesités, sz ü- 

lői erőszakosság, tulkövetelés, ellentétes hatások a csa-

ládonbelül /apa--anya/ v. a család mellett /család-tár= 

sadalom/. 	 . 

Az értelmetlenség vonatkozásában ppeciális élmények 

után kutattunk, melyek a gyermeket érték.ed.digi életut-

ján. Igy pl.. vizsgáltuk az esetleges. különbözőség /csök -- 

kentértékiiség/ élményét; figyelembe vettük az adódható' 

megrázkódtatásTokat /haláleset, betegségek4 számoltunk 

bizonyos kudarcélményekkel /osztályzat, fe gy elem, uttö- 

rő élet/; továbbá belső konfliktusokra is  gondoltunk  

/testvér, szülő gyülölete, szexuális konfliktus/. 

Az önelidegenülés mélységét főleg a tanulmányi ered-  

ményen keresztül próbáltuk regisztrálni. Differenciáltuk . 

az  általában /minden tárgyból/ gyenge - tanulókat és a. rész- 

legesen /egy-egy tárgyból bukott/ gyenge eredményt fel-- 

mutató gyermekeket.. Megnéztük azt is, hogy milyen más 

területeken érvényesitik e gyermekek aktivitásukat. Fi- 

gyelembe vettük e vizsgálatnál. a t.anitási órákról és. ut- 

törő foglalkozásokról való hiányzások számarányát. 

A negyedik kategóriánál /elszigete.lődéa/ bizonyos 

tipizálást próbáltnak keresni Clauss és Hiebsch alapján. 

/Clauss-Hiebsch, 1964./ A közösségen kívüliség lehetsé- 

ges eseteit, - a  nehezen nevelhetőket tekintve, - ilyen 



-127 - 

tipus okban. kerestük: 

a/ az osztály bohóca /legtöbbször testi vagy szellemi 

gyengeség/ 	. 

b/ a közösség réme /durvaság, agresszivitás s kire-

kesztés, miatt/ 

c/ az arcátlan típusa. /agresszivitás, szemtelenség 

felnőttekkel szemben is/ 

d/ sztár /csodálat. s egyben megvetés luxus élete: mi-

att/ 

e/ a bőgőmasina /szekálják, piszkálják, gunyolják, 

kin ozz :ák/ 	 . 

f/ a trottli /nem terhelik feladatokkal/ 

g/ a bűnbak /nem védekezik, levezető szerepet visel/ 

• Végül a norma-felbomlást, illetve törvénynélküliséget 

tekintve fejlődéslélektan szempontok alapján a téves  

fejlődés. 	lehetőségére irányitottuk figyelmünket. 

Igy az esetleges elvadulás /gátlástalanság, bánat hiá- 

nya, huliganizm4sra való.-  hajlami, a megkeményedés /ke- 

délytelens ég, érzelmi élet hiánya/, a szenzibilitás /tul-

érzékenys ég, puhányság/, bizonyos gondterheltség /szoron-

gásos gátlás, érdektelenség, bizalmatlanság/, valamint a . 

kompenzációs fejlődés; /pl.. a "stréber"./ lehetőségeit vet-

tük.. /Tehát e kategóriánál nem vizsgáltuk még a kifeje-

zetten antiszociális megnyilvánulásokat ../ 

A teljes összegezés eredményeként a következő táblás 

zatot kaptuk a jelzett iskolák, osztályok, illetve gyer-

mekek vonatkozásában: 
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A vázolt öt elidegenedési kategória mindegyikéből egy-egy 

esetet szeretnénk bemutatni. Olyan személyiségeket, akik-

néa az előbbi felmérés eredményeként ezen kategóriák vala-

melyikében halmozódtak fel mennyiségileg a legszembetiinób- 

ben a feltételezett, nehezen nevelhetőség esetét kiváltó 

okok. 

Ezen esetek vizsgálata előtt azonban feltétlen hang-

suly ozzuk, hogy amikor mi itt gyermeki vonatkozásban vet-

jük fel az elidegenülés problémáját, azt semmi  esetre sem. 

értelmezzük Adam S c h a, f f megfogalmazásában. Szerin-

te ugyanis "az elidegenülés egyben az ember ön-elidegenü-

lése is, az emberé, aki megalkotta a dolgok világát, és 

aki elveszett  /ki.emelés tőlem!/ az őt maga alá gyűrő sze-

mélytelen nem emberi világban". /Schaff, 1968./ Mi nem 

"elveszett" személyiségekről_ szólunk, de elveszhetnek e 

gyeim ekek is,  ha idejében felismert diagnózis alapján nem 

alkalmazzuk náluk a megfelelő terápiát. 

Elvetjük azt a felfogást is, mely szerint az  elide-

genülés azonosul a bajokkal, a társadalmi negativumokka 1 

- ahogy Schaff vallja. Látjuk a vázolt esetekből majd, 

hogy nyilván ezek is lehetnek kiváltó okok, de nem kizá-

rólagosan, egyértelműen. E tényt azs. t is kiemeljük, mert 

egy ilyen félreértés esetén egyesek hajlamosak arra, hogy 

e fogalom téves értelmezésével a szocialista tárnadalom 

épitése során jelentkező negativ, jelenségeket ,összegyü jt- 

sék, majd kiragadva összefüggéseikből, felnagyitva, eltor- 

zitva mint a szocializmus "önkritikáját" mutassák be az 

embereknek. /Vö. Lick József előszavával Schaff idézett 
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müvénél./ 

A következőkben nézzük a már jelzett néhány esetet, 

melyeket főiskolai hallgatók megadott szempontok_ szerint 

végzett vizsgálatai alapján közionk. 

Dudás Mária II.: éves hallgató. a Bercsényi uti iskola 

VII.  osztályából megfigyelte többek között az 5. sorszámu 

tanulót. Ezeket irja róla: . 

Igazán a nehezen nevelhető gyermekek közé tartozik, 

de nézetem szerint keveset foglalkoznak vele mind otthon, 

mind az iskolában. Állandóan szidják, bántalmazzák /szó- 

ban/, pedig megfelelő módon eredményt lehetne nála elérni. 

Pl. különböző dolgokkal megbizni, /ill. sz ellenőrzés na- 

gyon fontos, s az is/ hogy meghatározott határidőre készit- 

se el a rábizott feladatot. 

Figyelembe kell venni a gyerek érdeklődési körét. O-

lyan feladatokkal kellene megbizni, amely érdekli .. P1. 

helyesnek tartom a"Ki mit tud" megrendezés ét.. Ű büvész-

mutatványokat mutatott  be.  

Ezen a ponton. hatva, s ebből elindulva /ügyességet igény-

lő feladatokkal megbizni/ megfelelő eredményt lehetne  el-

érni nézetem szerint mind a fegyelem, mind a tanulás te-

rén. Persze  kitartó munkával. Ezt bizonyitja, hogy némi 

eredmény már mutatkozott mála: nincs annyi beirás a fegyel- 

mi naplóba, némileg jobb jegyekre felel, érdeklődni kezd 

a földrajz iránt. A kötelességtudat még nem alakult ki 

teljes, mértékben nála. Megtalálható a lógás motivuma. E-

gyik nap elszólta magát, mikor moziban voltunk velük. 
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"Holnap; /azaz szombatom/ nem megyek iskolába, elmegyek az 

orvoshoz, mert fáj a t Srkom és a fejem. De mégsem, inkább 

hétfőn megyek, mert akkor szombat délután sem mehetnék 

"Ki mit tud."-ra, s vasárnap sem mehetnék sehova sem." 

Beszélni próbáltam vele:  - Délután nem mehetnél el az or- 

voshoz, akkor is rendel, s ugy nem hiányoznál az iskolá- 

ból, mert nehéz lesz bepótolnod a mulasztottakat.. /1965. 

XII.10.1 Nem szólt semmit sem., csak lehajtotta a. fejét, 

de látszott rajta,_ hogy teljesen nem ért velem egyet. 

A II. félévben változást lehetett tapasztalni nála a ta-

nulás és a fegyelem területén is.  Jobban tanult, s ez fe-

leletein is meglátszott. Az órákon figyelt, igaz néha el-

kaland ozott a figyelme, néha mással foglalkozott. /de min-

denesetre a változás meglátszott minden téren./ 

Mindez nézetem szerint egyrészt a tanárok módszerei-

ben bekövetkezett változásoknak az eredménye. Mig eddig 

csak a rosszatt vették észre,, csak figyelmeztették, kor-

holták, most már néha kedvesek /becézően/ szólnak hozzá. 

1966. III. 18.. Magyar 6ra.. Óra közben: Dékány a ceruzáját 

hegyezte'- rászólt a tanárnő: "Jenőke, ezt otthon kell. 

megcsinálni..." De mindez mellett észreveszik a csintevése-

it, rosszalkud ósait is.. 	. 

Nézetem szerint, mint ezt a II. félévi javulás is mutat-

ja, ha foglalkoznak véle, ha több gondot. f ordi tavak rá,. 

akkor az eredmény is megmutatkozik. Az iskolában és ott-

hon is többe€ kellene foglalkozni vele. Otthon alig fog 

lalkoznak a gyerekkel. Az apa á].landóan iszik, utána bán= 

talmiazza: családját. Az anya meghunyászkodik, szólni nem 
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mer.. A gyermek nevelésével sem az anya, sem az apa nem fog-

lalkozik. Megkövetelik, hogy a gyerekek időben menjenek ha-

za az iskolából, hogy fegyelmezetten viselkedjenek, de  nem 

néznek utána, hogy valójában hogy viselkednek. Pl. egyik 

nap nem volt tanitás, s az osztálytársaikkal a Dékány fel-

ment a Mecsekre /a szülők nem voltak otthon/ s otthon  azt  

mondta, hogy elmaradt a tanitás s egész délelőtt otthon 

volt.. 

Tehát ha a gyerekkel többet foglalkozánának, akkor nem len-

ne olyan fegyelmezetlen. 

Ebben az esetben tipikusan a tehetetlenség olyan tü-

neteit találtuk, mely szerint ugy vélte a gyermek, hogy te-

vékenysége: /iskolai - családi/ ne m járhat az általa várt, 

livánt eredménnyel. A gyermek kezdeti hátrányos helyzete a 

szülők nemtörődömségéből fakadt, mely aztán fokozatosan 

átment nehezen nevelhető szituációba az iskolai élet ve-

tületében. Az apa alkoholizmusa is nagymértékben káros té-

nyezőként jelentkezett, mely megbontotta az egyébként nor-

málisnak indult családi életet, harmóniát. 

Igy azután /apa-anya más nevelési mód szere/ a kettős 

nevelés családon - belüli relációjából eredően igen gyakori 

a későbbiekben már mint felnőtt, az un. "marginális ember".  

tipusa. Nem tudja e tipus, hova kötődjön erősebben. Konflik-

tus ok esetén aztán nehéz helyzetbe kef ülnek: kettős kötött-

ségük belső feszültséget idéz elő, választaniok kell az egy-

másnakellentmondó vonzalmak, elvárások és értékek között. 

Ez a helyzeti kettősség, az azonosulás ingatagsága a szemé.,, 
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lyiség többi jellemvonásában is megmutatkozik, s eseten- 

ként neurózishoz is vezethet. 

A Belvárosi Iskola íTIII .  c. osztályának nehezen nevel-

hető gyermekei közül. a  3.'  sorsa ámu tanulót Makk Johanna II. -

éves hallgató kis érte figyelemmel: nála főleg a családi 

környezet zaklatottsága, feldultsága játszik nagy szere-

pet.  Édesanyja beteg, tbc-s, édesapja alkoholista. A csa-

ládban többen vannak testvérek. Az apa, aki malomban dolgo-

zik, szinte minden fizetését elitta, a családnak az anya-

giak egyáltalán nem voltak biztositva. Emellett az apa dur-

va is volt a családhoz: verte a feleségét, a gyerekeket 

állandóan rémületben tartotta. Ezért került Jancsi intézet-

be. A gyerekre nagy hatással volt a durva apa viselkedése. 

Teljesem idegroncs. A reflexei egészen lassan működnek, s 

ebből következően gyenge tanuló: is. Amit leginkább észre-

vettem nála az órákon és őrsi foglalkozásokon, hogy rend-

kivül közömbös  és érdektelen, minden körülötte történő do-

log iránt. A tanórákon elmerengve ül a padban, mintha mi-

sem történne, és a kezével babrál valamit. Ha felszólitják, 

akkor nehézkesen feláll, és lehajtja a fejét. Arra gondo-

lok, hogy az otthoni környezet, a sok rossz látása egészen 

érdektelenné: tették, és szinte nem tud örülni. Egy alkalom-

mal megkérdeztem tőle, hogy hol van az édesapja, ő a leg-

nagyobb közömbösséggel ós egy nem éppen finom szóval fejez-

te ki, hogy meghalt., Még most is, a halála után is iszonyod-

va gondol vissza a családot gyötrő a pia. 

Ezzel a fásultsággal, s az otthon látott példával ma- 

gyarázom, hogy a kis Jancsi nem egy alkalommal eltulajdoni- 



— 138 — 

totta társai tulajdonát. 

Az osztályfőnök feljegyzéseiből: "Csak látszatra sze-

rény, csendes. Valójában alattomosnak mondható, aki kedve-

li a helytelen társaságot." Én azt hiszem, hogy ez a gye- 

. rek még nem tud határt vonni a jó: és a rossz között, s mi-

vdl otthon csak a rosszat látta, igy itt is még egyelőre a 

rossz felé vonzódik. A Gyermekotthon nevelőtakára azt mond-

ja röla, hogy alaptermészete a gyerknek jó, csak könnyen 

befolyásolható, — az előbbiekből következően — s ha megfe- 
lelő állandó jó hatás éri, meg fogjavulni. Sajnos ez elég-
gé kétséges, mivel most VIII.: osztályos és ha kikerül a 

Gyermekotthonból, nem biztos,. hogy jó társaság és jó kör— 

nyezet veszi majd körül. 

Az  á' tel me tlens .ég státusát 	lág as an mutatja a vázolt 

szituáció, amelyben a gyermek. élt. A gyermekotthoni neve_ . 

lés ezt igyekszik fokozatosan felszámolni, de mi lesz az-

után? 

Nem a Schaff—i értelemben vett önelidegenülés lehető-

ségét találta meg Angeli_ Judit II. éves hallgatónk az Egye-

tem utcai iskola  VI.  osztálya 7. számu t avulójánál: 

Erős, egészséges, j61 fejlett. gyermek. Külseje tisz-

ta, gondozott. 

Osztálytársai nem szeretik. Panaszkodnak, hogy vere-

kedik, mindig ő a rendbontó, nem lehet rá számitani. Bará- 

tai nincsenek .  Semmi közösségi munkában nem vesz részt. Ta-

nárait nem tiszteli. Iskolába felkészületlenül jön, Yázi. 

feladatot nem kés zit. Füzetei rendetlenek és hiányosak. 

Félévkor hat tárgyból bukott. Gyakran csavarog ás nem megy 
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iskolába. Nem feltételezhető, .  hogy rossz társaságba került, . 

inkább a számonkérés, fel előssé grevonás elől menekül.  

Gyenge tanulmányi eredményének egyik oka, hogy 3 évig falun  

járt iskolába. Osztatlan iskola volt. Először nem tudta  

megszokni a városi környezetet. A tanulásban sem tudott  

együtt haladni a többiekkel. A szülők nem nyujtottak  

jében segitséget. Negyedik osztályban még átment, ötödik-

ben már pótvizsgázott. Tanárt fogadtak mellé, de a korre-

petálásokról megszökött.  Tanulmányi eredménye a 2. félév-  

ben sem javult..  

Az apa a BM-nél dolgozik. Három müszakban jár, gagyon el-

foglalt ideges ember. A családban. ő "viseli a kalapot".  

Hirtelen természetű, kiabál és veri a gyereket .. A szomszé-

dok mesélik, hogy néha olyan lárma van, hogy zeng az egész  

ház ás a gyerek segits ~ gért. kiabál. . 

gdesany ja szintén dolgozik a MESZOV nél pénztáros. Ifiét mü-

szakban dolgozik. A gyerek az apa haragje elöl mindig hoz-

zá menekül és ő mindig megvédi. A. szülők gyakran veszeked-

nek egymás között a gyerek miatt és nem értik meg egymást..  

Még egy testvére van, gimnazista. Gyenge idegzetü félénk  

gyerek. Félévkor egy tárgyból bukott, de osztályt még nem  

ismételt. A kisebb testvére előtt semmi tekintélye. A szü-  

lei előtt i s  árulkodik, minthogy segitene neki.  

Uj házban két szoba összkomfortos lakásban laknak.  A gye-

rekeknek nincs külön szobájuk, együtt vannak a szülőkkel.  

A lakás rendes, tiszta. Egyedül az édesanya tartja rendben.  

A gyerek egész nap csavarog, soha nem tudják merre jár.  

Sokat hazudik, rossz feleleteit, intőit nem mondja meg.  
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Az apa azt tervezi, hogy a következő évben intézetbe adja. 

Igy állandó ellenőrzés alatt lesz és nem tud majd csava-

rogni. Kérdés, hogy ez a megoldás nem okoz majd ujabb tö- 

rést a gyermeknek. Nem gondol-e arra, hogy szülei eldobták. 

Tehát, jellegzetesen, kezdeti hátrányos helyzetből  /fa-- 

lun, osztatlan iskola/ eredő nehezen nevelhetőségi állapot, 

ahol a kettős családi nevelés is nagymértékben ható ténye- ' 

ző /anyjához menekül az apa elől/. dne ligegenülése végül 

csavargásban oldódik fel. 

A Jókai uti iskola VI.> b. osztályának 18. száma tanu-

lójánál Simon Julianna ugyancsak II. éves hallgatónk nagy-

részt organikus okokban találta meg a nehezen nevelhetőség 

magyarázatát: 

Ennek a gyermeknek a családi környezete megfelelő. A 

családi nevelésben az okoz problémát, hogy anyját ideges ter-

més zetü,. türelmetlen a gyerekkel szemben, nagyanyja viszont 

elkényezteti. Az ebből f akadó viták a gyermek előtt zajla-

nak le, ami károsa Ez a gyerek békanyakkal született. Ezen- 

kivül testileg, idegileg gyenge. Gerincelváltozása is van, 

szeme is gyenge. Mindezeknek a fejlődési sajátosságoknak 

a következménye, hogy az iskolában a nehezen nevelhető gye-

rekek közé sorolták. Osztálytáraai nem nagyon vették be 

maguk közé. Emiat t  mindennel megpróbálkozott: agresszivi- 

tás társai iránt, bohóckodást, sirást. Társai most semna- 

gyon veszik komolyan, bér befogadják most már. Bohócnak,, 

bőgőmasinának tartják. Feladatokkal nem nagyon bizzák meg, 

mert mindent akar, de mindent elfelejt. Nagyon sokszor ő 

a "bünbak'R., Részlegesen_ gyenge tanuló, mert nem kitartó - 
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betegsége miatt. Ez az oka annak is, hogy sokat hiányzik, 

bár pl. uttörőfoglalkozásról többször feledékenysége miatt 

maradt távol. Véleményem szerint vele csak nagyon türel-

mesen, szeretettel szabad bánni. 

Itt tehát a személyiség elszigetelődése a társadalom-

tól /osztályközösség/, az osztály közvéleményétől, stb. 

bizonyos csökkentértéküségi tudatból s zármazik, malynek 

feloldása feltétlen az osztályfőnök-rajvezető feladata, a 

közösségen keresztül. Az izoláltság megszüntetése csak si-

kerélmény nyujtásával, önbizalom felkeltésével érhető el. 

Igen nehéz itt a hátrányos helyzet és a nehezen nevelhetőség 

elkülönitése. Inkább az utóbbi szituáció áll fenn a jelen 

esetben. 

Goróczi Katalin hallgatónk az ötödik kategóriába jel- 

legzetesen beleillő esetről számolt be. a Székely Bertalan s 
uti iskola VII. osztálya 2. sorszámu tanulója személyében: 

Családlátogatás: apja raktárvezető, anyja htb. de be- 

dolgozója egy Kisipari Termelő Szövetkezetnek, varr. 4 szo-

bájuk van, egy nővére van, aki tanul. 

Az iskolától közelitettük meg az otthonukat. Másfél kiló-

Métert gyalogoltam, hegyre fel. Hosszu, kanyargós, ze.g-zu- 

gosa utakon jutottam el a Mecsek lábánál, lankáján á116 vil-

laszerit házukig. Romantikus sziklák, dus növényzet, szép 

kilátás,. Alig egy sik terület, ahol focizni lehetne. 

Az anya fogadott., Mindjárt panasszal kezdte. Az ő fiában 

szinte csak rossz tulajdonságok vannak: tétlen, lusta, szem-

telen, gátlástalan, semmi nem köti le, csak a barátok, a 

foci . Pontatlan, csavarog, nem hallgat rágiuk, el sem kére- 
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tőzik, este 10 órakor állit haza. Könnyelmű. A szomszéd ipa-

ri tanulóval barátkozik. Cigaretta, ital, bicskázás, 

A gyerek az ajtó előtt hallgatózott. Behivtami. 

- Hát nem mondom mindig, hogy maradj itthon, és akkor még- 

is elmész? —kérdezi az anya.. 

- Ha a main. is focizna vélem, akkor nem mennék el hazulról. 

De nem 'tud!. 

Az anya azzal vigasztalja ma gát, hogy a többi gyerekek sem 

különbek. Az utcában egy ötödikes kisfiu megbukott, félt 

hazamenni,'az apja. megveri. Elment a rendőrségre, hogy elő-

re bejelentse., 

- Ha egy ötödikes képes ilyenre, akkor mit várjak az én 

fiamtól? 

Megjött az apa  a munkából. Együtt a család. Azonnal dühbe-

jön: 

- Fiam! Csak egy megoldás van! Téged fe jbecsaplak a baltá-

val, én meg felakasztom. magam! 

A gyerek csak áll, néha keserves fintort vág.. Erre a kije- 

lentésre majdnem elkuncogta magát. Tetszett neki a kép. 

A szülők a munkában élik ki mzsgukat. Házukat 3 évi rész-

letre fizették. ki  - 120.000 Ft-ért. Állandó pénzkeresés. A 

gyereknevelés csak szidásból állt. 

A gyerek elcsen egy üveg bort - viszi barátaihoz. Vézna„ 

szőke, alacsony gyerek. Nem tesz neki jót sem az ital, sem 

a cigaretta. 5 éves korában elütötte egy autó', és kivették 

a lépét. Csoda, hogy a focizást igy bir. ja_. Nagyon  ideges:. 

Arckifejezése fintora., váliránditása is erre  vall.  



-143— 

A szülők egyetértenek a tanári karral. De az . egyetértésen 

ki .vül, megváltoztatásra, megnevelésre való törekvésük hi-

ányzik. Eszükbe sem. jut megérteni a gyereket, az ő sz emszö 

géből felmérni a dolgokat. Mint egy gépet irányitanak, de 

az nem megy. Igy nincs meg a bizalom, a megértés, amely el-

engedhetetlen feltétele a nevelésnek. Ha nemcsak szidásból 

álma a gondoskodásuk, de megfelelőképpen kielégitenék a 

fiu igényeit, akkor nem lenne probléma. 

;A  fiu olyan messze lakik barátjától, hogy egy órás . 

utat kell megtennie. Otthon üres a ház. Egy gyerek a 4 szo- 

béna, a e ly szép, rendenz, és nagy fáradtság gyümölcse, -nem. 

.tud örülni, nem barátkozhat. vele. Őt nem kötik le a köny— 

vek. Akkor az érdeklődésén keresztül kellene megfon, ás 

irányitani . . 

Beszélgetés a gyerekkel: 

Megkértük a családlátogatás befejezésével a szülőket, 

hadd kisérjen el bennünket a gyerek. Utköz.ben zavartalanul 

beszélgettünk. 

— Hogy létezik, hogy a legjobb tanulóval barátkozol? Őr.á . 

nincs panasz, téged meg mindenki szid? 

— Mert ő jól focizik. 	jó az iskolában, de otthon szintén 

verekszik, vad. 	. 

— A  sporthoz fegyelem  kell!  Másképpen nem lesz •eredményes:. 

Ezt neked is be kell tartani. —  

— Az edző figyelembe veszi az án taktikai e lképzelésemet, 

igy nem mindig kell azt csinálni, amit más akar! 

Veszprémben volt az unokabátyjánál. Ő edző. Nagyon 
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rezt.e magát. Keményen dolgortak.  Megkérdeztem utközben, nem 

gyujt rá? . 

- Már 2 hete leszoktam! - nevetett. 

- Hogyan kell? Nem volt pénzd? 

= Pénzem az mindig van. Kapok mérkőzésre. Be1ögok, és akkor 

12 Ft-om lesz. 

Miért bicskázol? 

-- Kénytelen vagyok, ha megtámadnak!. Nem? 

Beszélgetés közben nem volt nagyképű. Drüs, gyerekes. jókedv t  

jópofaság érződött beszédében. Minden gondolaton eltünőd.öt.t. 

Uttörő foglalkozáson: 

KISZ gyűlésekre nem jár. 6rsgyülésről elszökik, he= 

lyette ping-pongozik az udvaron, futbalozik az udvaron. 

Flegma, szemtelen. Mindig szidják.. Iskolán kivül viszont 

sokkal értelmesebben lehet beszélni vele. Ha az őrsgyülést 

nem az osztályban tartottuk, akkor szivesen. jött velünk. 

Megnéztük Pécs törökkori müemlékeit. Felmentünk a mina -

retbe. Megjátszotta magát: -Én nem merek. felmenni., félek! 

Te, aki a legvagányabb•vagy az osztályban? Ezzel megta,. 

láltuk á. hangot. vele. Hogy elérjük, amit szeretnénk, az ő" 

stilusában kell szólni. hozzá. _ts van .eredmény. 

Hospitálásom szerzett tapasztalataim: 

Nem jelentkezik. Padjára könyököl. Magatartása 3-as. Test= 

nevelésből, gyakorlati foglalkozásból 5-ös.. A tibbi 2-es, 

5-as. Szünetben rohan. az  udvarra. Neki van a legnagyobb 

hangja..  A. legjobb tanulókkal barátkozik. Központi egyéni- 

ség.- trtelmes, de fegyelmezetlen és hanyag. Osztályfőnökit • 

is: kapott, 	 . 
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Persze a norma—felbomlásnak, illetve törvényenkivüli-

ségnek ez még igen szelid esxte, nem kriminális cseleke— 

detekről van itt szó. Későbbi vizsgálatainkban azonban ta-

lálkoztunk sulyosabb esetekkel is problematikus gyermeka-

nyagunkban. Kellő felismerés, kezelés elmulasztása itt  is  
létrehozhat viszont olyan akut eseteket, mint az előbb fel-

sorolt kategóriák bármelyikében. Az a tapasztalat, hogy az 

előfordulások többségében. e stádiumot többnyire megelőzi 

az előbbiek valamelyike, vagy esetleg fokozatosan minde-

gyiken átesnek a gyermekek. 

B e r e l s o n és S t e i. n e r vizsgálatai ugyan-

csak megerős:itenek bennünket abban.a vonatkozásban, hogy -

minél kevesebb gyengédségben, gondoskodásban van része a 

gyermeknek, annál lassabban érik mint személyiség, annál 

hajlamosabb a passzivitásra, jellemegyengeségre, majd a 

továbbiakban normafelbontó t rekvések keresztülvitelére. 

Elsődlegesen. a szülői. szeretet ébreszti fel a gyermekben 

énje értékeinek megérzését, később tudatositását, ugyanak— 

kor a gondoskodás hiánya viszont csökkenti érzelmi, később 

intellektuális. önértékelését,, melynek következményei a fel-

nőtt társadalomban betöltött szerep—vállalásaiban is megmu-

tatkozhatnak, mint negativumok. /Berels.on-Steinek, 1964/ 

A. vizsgált. 43 gyermeknél a táblázatban jelzett 27 

szempont mellet t  természetesen figyelembe vettük a környe-

z.eti status praesenseket is.  
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I.tt is egy olyan jellegzetes esetet mutatunk be, ahol 

a kezdeti hátrányos helyzet fokozódó elmélyülése nehezen 

nevelhetőséget eredményezett. A Szigeti uti /jelenleg 

bore utcai/ iskola VII. a. osztályában•a 12. számu tanu- 

lót Szepessy Mária II. éves. főiskolai hallgató kisérte fi-- 
gye.lémmel: _ 

Ági problematikussága messze nyulik vissza.. Pappék a 
legmódosabb családok közé tartoztak Cserkuton. Lányuk ipa.. 
rosthoz- ment férjhez. A házasságból gyermekük nem. születhe -- 

e 

tett. Az öreg Pappné azonban mindenáron kis unokát akart. 

Egyszer a mezőre mentek dolgozni, amikor a falu szé-

lén lévő nevelőotthonból kiszökött három év körüli kislány 

szegődött melléjük. A kislány helyes volt és kedvest.. Papp- 

nénak és lányának tetszett a kisgyerek.Q  

-- Te -  vagy az én anyukám. -- Nem - kislány, nem én vagy ok a te 

anyukád. - Legyél az én anyukám! 

Aztán a gyereket visszavitték. Másnap Pappék megjelentek 

az otthonban. és teljesen örökbefogadták a  kislányt. Ez- 

után Papp Áginak hivták.. Igy került Ági Pappékhoz. . 

A. fiatalok között nőtt az ellentét e  A vő állitólag rossz 

szemmel nézett a gyerekre. A nevelőszülők .elváltak.. /Az 

osztályfőnök véleménye alapján a válásnak nem egyedüli oka. 

a'. gyerek volt, hanem az is, hogy a feleség erkölcstelen 

életet. folytatott és folytat. még most is./ 

Ezután. Agit a "nagymama"-  és az "'anya." nevelte.. A szülők . 

sokat dolgoztak. A mezőre szives.en. kisérte őket a kislány. 

Élvezte a falusi környezetet. Beiratták az általános is-m 

kolába. Az első os ztálybankkitün.ő tanulónak bizonyult vagy : 
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vagy bizonyitotta a tanitó a sok anyagi szolgáltatásért. 

Majd a második és harmadik osztályban jeles rendű. A szü-

lők: eladósodtak. Ott hagyták a falut és egy szoba összkon--

f.ortos, kis méretü lakást béreltek Pécsett. 

Ezideig ugy tudta Ági, hogy nevelőszülei édes szülők. 

Közben a . szomszéd család és az ő családjuk között ellentét 

tört ki. A sz omszéda.sszony,: hogy bosszut álljon Pappékon — 

elmondta. a gyereknék, hogy ezek az emberek akik nevelik, 

nem édes szülei. Ez lelkileg teljesen. összetörte. Közöm 

bös, lett minden iránt. Nem hallgatott a szülők szavára.. A. 

szülői nevelés magnehezedett., mert szófogadatlanná vált..
. 

Testi fenyitést nem. alkalmazhattak, mert a haragos szom= 

szédok feljelentésekkel fenyegettek.. A gyengébb szóval pe 

dig inkább elkényeztették, mintsem megnevelték volna. 

.E.gy évet kimaradt  az iskolából... Majd a Szigeti inti ál-

talánós iskola negyedik osztályába. irattők be. A gyerek 

igazi képességei csak  itt  jutnak reálisan kife jézésre. . 

Gyenge, közepes képességü tanulónak bizonyult.  A tanulmányi 

eredménye fokozatosan romlott. Ezt bizonyitja az e félévi 

eredménye is. Oroszból megbukott., a többi ttárgyból is ket - 

tes, esetleg közepes osztályzata van. 

' Az anya főápolónő, keveset tartózkodik otthon. A nagy-

mama:  szerint sokat dolgozik és tanul, mások szerint - zül 

lött életet folytat, nemcsak házon kivül, :  de otthon is. A 

. fentieket az ,osztályfőnök elbeszélése után irtam. Vélemé- 

nyem szerint is az osztályfőnök állitása a való igazság,. 

mert megkérdeztem. a kislányt, hogy s.ze.reti --e az 'anyját,, 

mire ő közömbösen válaszolta, hogy  igen.  Ebből az igen  is  

meg a nem.  is  válaszból az anya megvetése tűnik ki. A gye- 
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rek csak a rosszat látja meg az anyjától, bár az anya pró- 
bálja a gyermeket helyes irányba nevelni. P1.- számtalanszor 

felhivja figyelmét, hogy olvasson könyveket, vagy nagyon 

szeretné megtanitani kézimunkázni, de ez őt teljesen hide-

gen hagyja. A nagymama szerint semmilyen ajándéknak nem 

örült még, , pedig elhalmozzák játékokkal és könyvekkel, sőt 

már a st af irung ja is  megvan. 

De mit ' mindez, ha az anya erkölcstelen életét látja és: 

tapasztalja cigi. A nagymama panaszkodik, hogy soha nem se-

git - még a ruháit sem tartja rendben.. Hazajön az iskolá-

ból, bedobja a táskáját és estig játszik az utcán vagy a 

szomszédoknál. Pedig otthon is eltölthetné hasznosan_ sza-

badidejé:t, mert minden biztositva van számára: könyvek, 

rádió, lemezjátszó. Miért nem érzi jól magát otthon, és 

miért nem segit? A. napköziben szivesen segit a konyhán: . 

felmosni, törölgetni, vagy pedig a szomszédban lakó idős 

beteg néninek mindent megcsinál, a szülői ház azonban nem 

érdekli. A nagymama nagyon fél attó 1,, hogy az általános is- 

kola elvégzése után otthagyja őket. Arra a kérdésemre, hogy 

mi akarsz lenni csak azt válaszolta, hogy semmi. 

A nagymama. szerint Ági jobban kedveli a mezőgazdasági mun-

kát: - 'dia végzel, akkor falura viszlek, segitek neked .dol- 

gozni r  hogy több munkaegységed legyen." De ez mögött ér.zé-- 

sem szerint csak az lehet, hogy a nagymama szeretné a kis-

lányt kiszakitani abból a züllött környezetből, aminek a 

központjában az anya áll. 

A család és az iskola között a kapcsolat nem a legmeg-

felelőbb. Mdr négy éve jár a gyerek a Szigeti uti által ó- 

nos iskólába, de szülői értekezletre és fogadóárára csak 
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a, nagymama megy el néha. Általában gyenge tanulmányi ered.- • 

ményének talán az is az oka, hogy napközis és ott a tanár 

nem tud kellőképpen foglalkozni mindenkivel. Otthon pedig 

a nagymama kérdezi ki néha a leckét, de általában mindig 

más leckét kérdeztet ki  mint-ami  fel van adva, tehát be-

csapja, hazudik a nagymamának, vagy ha megkérdezik, - Ági 

nem kell tanulnod?- a válasz: - nem, mert már készen va-

gyok. 

Az iskolába rendetlenül jár, de ez nemcsak a szülők hibá-

ja. Magéa semmit sem ad, mindenét elveszt és elhagy.. Pl. 

az ujonnan kapott köpenyét elhagyta, vagy az ajándékba ka 

pott gyürüt is.: Tanitás órákról nem hiányzik. 

Ha mármost a százalékos összegezést nézzük a , vizsgált 

anyagban, a következő képet kapjuk: 

Magasan kiugró, közel 50 %-os érték mutatkozik az 61- 

talában gyenge /tehát több tárgyból bukott/ tanulókat il-

letően /48,8 %/. Tehát a nehezen nevelhetőség esetén mint-

egy 50 %-ban rendkivül gyenge tanulmányi eredmény is mutat-

kozik, függetlenül attól, hogy eben hát rány os helyzetü 

is a tanuló vagy nem. E tény ismét azt bizonyítja, hogy  a  

személyiség tulá jdonságstrukturájának integráltsága a  'tor-

zulások, sérülések tekintetében is kimutatható. A jellem 

fejlődésének retardáltsága, negativitása kés lelteti sok e- 

setben a képességek kibontakozásának lehetőségét is, vagy 

forditva: a képességek kimunkálásának hiánya a jellemvo-» 

nások pozitiv irányulásának akadályai lehetnek. 

Elég magas százalékban jelentkeznek még /a: 25 % köp 

zelében/ a következő kategóriák: 
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A. tehetetlenségi helyzetben: az ellentétes hatások r  

kettős nevelési  tendenciák.  /20,9 94/. Utalunk itt a mil-

szldn" hátrányos  helyzetü gyermekeknél végzett vizsgálata-

inkra, melyről már szóltunk. 

Az értelmetlenségi szituációknál: főleg a különféle 

megrázkódtatások ugranak ki /30,2 %/, továbbá a be1s5 konf-

liktusok /23,2 %/, mint  feltételezett  okok. 

Az önelidegenülés  vonatkozásában  a mér emlitett tanul-

mányi szint alacsonysága •mellett viszonylag magas száza16- 

kot ad a tanitási órékról  való, hiányzás /27,9 94/. Az  álta-
lános  tapasztalat is bizonyitja, hogy a gyakori hiányzás 
az órákról, szignifikáns kisérő jelensége a nehezen nevel-

hetőségnek. 

Az elszigetelődést illetően magasabban tünik ki az  ar-
cátlan.  ti-pusa /37,2 96/,'melynek gyökere az agresszivitás 

valamiféle megnyilvánulásában kerül felszinre; valamivel 

alacsonyabb a közösség rdae /27,9 %i t  tipus, melynek lénye-
ge ismét az agresszivitás, durvaság talajából táplálkozik; 
továbbá a 20,9 %-kal jelentkező, feladatokat nemvállalő, 

visszahuz6J6 trottli-tipus emlithető még e kategóriában. 

Végül a norma-felbomlást tekintve egyrészt az elvadu-

ids /25,5 V, másrészt a szenzibilitás /23,2 VW a figyelem-
re méltók. E vizsgálati  anyagunkban kevés, elenyészően kia 

százalékban találtunk kifejezetten antiszociális /krimind- . 

lis/ tendenciákat, ezé?t erről a következő, nagyobb ható-

sugaru kutatás során felmerült  eseteknél  

III. Ezt a  vizsgálatot Duna'ntul területéh a következő' 

telepUléseken végeztük: 
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Dél Dunántul: Pécs /egyik uj lakótelepi Urénváros-i isko- 

la 12 nehezen nevelhető. gyermeke./ 

Közép-Dunántul: Siófok /kisvéros, üdülőtelepi jelleg, 10.: 

tanuló/. 

Észak-Dunéntul: Tatabánya. /bányász település, fővárosi. kö:- 

zelmég, 8 gyermekkel/. 

Kiindulópontul a kérdőives mód szert választottuk, me-

lyet a kérdések .természetéből adódóan pedagógusok töltöt--, 

tek ki. A kérdő iv a következő kérdéseket tartalmazza:  

Kérdőiv a  nehezen nevelhető gyermekek  problémáinak 

vizsgálatéra  

A,../A. na  mn-é.  z i-s : 	 , 

• I. P e r. az on á. 1. i s: tényezők.  

1./ S:zemél.yi:. adatok: 	 . 

Pdév:. Stif Judit_; VIII., b. 	 , 

Születési időpont:"1955. junius 27. 
Állandó lakhelye: Tatabánya, V. Kilián Gy. krt. 

12. II/2.  
Származása:  
Általános tanulmányi eredménye legutóbb: 3,9, 

2./ Szülők helyzete:   . 
a/ __x.  Együtt. élnek-e? Igen - nem 

x Ha nem élnek együtt . , miért? törvényesen elvál 
tak - külön élnek disszidáltak/ apa -- anya/ , 
-egyéb okból a 

x Ha elváltak, kötöttek-e ujabb házasságot? 
Igen - nem. 
apa:  igen - nem 	anya: igen - nem 	.. 

x Ha nem kötöttek, együtt élnek-e más élettárssal? 
apa: igen --nem 	anya : igen - nem 
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b/ -Ha csak az egyik szülő 
zAz özvegyen maradt kötött-e uj házasságot? Igen - 

nem. 
x.Ha nem kötött, létesitett-e élettársi viszonyt? 

Igen - nem. 
c/ Ha egyik szülő sem 61., de a gyermek a mostoha-

háztartásában maradt, lépett-e a mostoha uj 
zasságra, vagy létesitett-e élettársi viszonyt? 

xnem házasságot köttlitt - élettársi viszonyt léte-
sitett. 

3..  Fiziológiai tényezők:  

a/xAz öröklési anyagban: Találhatók-e a csalddban 
mindkát oldalágban előfordul6 endogén elmebete-

. 	gek? Igen - nem. 
xVagy értelmi f ogya tékosság biz ony os tipusai? 
Igen - nem. 
/Vigyázat!  A neurotikus megbetegedések, perver-
ziók, bünösiés, vagy egyéb jellemfejlődési zavarok 
nem öröklődnek!! 

b/ A méhen belüli /interuterin/ ártalmak: 
xAz anya bárányhimlóloen, rubéolában vagy egyéb fer-
tőző betegségben. 	OOOOOO ....volt-e a terhesség 
ala tt? Nem volt. 

xAlkoholizmus? Igen - nem. 
cl Szülés  folyamán. adódó Artalmak: 

xKoponyacsont eisszenyoraódás? Igen - nem 
xVdr- és oxigénellátás zavarai? Igen - nem. 
xKomplikációk? fogós - cstisz&. - egyéb:  nem.  volt.' 

4. Testi és szellemi állapota:  

xVan-e testi fogyatékossága, rendellenessége? 
Nincs - van. 

xéspedig: félkaru - féllEibu -  béna. sénta - pupos 
félszemü - nagyot hall - egyéb• 	 

xVan-e szellemi fogyatékossága, rendellenessége? ' 
Nincs - van. 
éspedig: aengeelméjü - terhelt -- nehézfelfogásu 
efgéb• 	 
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XVan-e v. volt-e olyan kóros v.  idült betegsége, 
amely  hatással volt testi v. szellemi fejlődésére? 
Nem volt 	volt.. 
éspedig. 

II S z o c i á. f i s tényezők:  

1./ Csecsemőkor:  

XKi gondozta . a gyermeket? anya-.-bölcsődében -
egyéb• 	óvodában. 

2./ Családi lékit :  
.a/ XKinek a háztartásában él a gyermek? édes ve- 

- gyes - mostoha - örökbefogadó -- nevelő - intéz- 
ményes szülők háztartásában? /Csak az e gyi k 
nagyszülő háztartásában, éspedig: 	 nagy- 
szülő - testvér - egyéb rokona, éspedig. 	... 

• háztartásában 
Idegen háztartásban /családtagként/., éspedig:... 

b/ A szülők, ill. a felügyeletet gyakörló személyek 
megnevezése: 	 . . 
Az apa, ill. aki helyette a felügyeletet  gya-
korolja: Stif Lóránt XV/c. 	 . 

x foglalkozása: szak- ill. betanitott munkás a ne- 
kéziparban - egyéb munkás a nehéziparban - szak- 
munkás a könnyüiparban - egyéb munkás a könriyü- 
iparban - munkás a bányászatban - munkás a szál-
litás és hírközlésben - munkás a mezőgazdaság- 
ban - munkás a kereskedelemben —egyéb -munkás 
alkalmazott - önálló iparos, kereskedő, és egyéb 
önálló - egyénileg gazdálkodó - egyéb: vájár 
keresete /jövedelme/ 1500,- 
munkaképtelenséget ökozó. betegségben szenved-e? 
Nem. 
szellemi fogyaték? nincs.  

	

X etimó,d jat: normális.- iszákos, züllött 	bünöz.ő 
egyéb 	 
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Az anya,  ill aki annak szerepét betölti: 
Blia Rozália, "MIKROLIN" 

x f oglal kozása : szak- ill. be tani t ott munkás  a nem 
héziparban - egyéb munkás a nehéziparban - szak- 
munkás a könnyüiparban - egyéb munkás a könnyüi  
parban munkás a bányászatban - munkás a szálli-
tás és hirközlés ben - munkás a mezőgazdaságban - 
munkás a kereskedelemben - egyéb munkás - alkal-
mazott - önállé iparos, kereskedő, és egyéb ön- 
611(5 - egyénileg gazdálkodó - egyéb: ........... 

keresete /jövedelme/ 1000,- 
munkaképtelenséget ókozó betegségben szenved-e? 
Nem. 
szellemi fogyaték? nem. 

X életmódja: normális - züllött - iszákos - bűnöző 
egyéb: 
A zilált családi élet ok .? erkölcstelen életmód 

iszákosság - durva bánásmád - rossz anyagi kö-
rülmények - együttlakás házastársa felmenőjével 
- egyéb 	 

c/ A különélő szülők viszonya ágymáshoz . : 

XJó 	közömbös - rossz - nincs kapcsolat. 	. 

A gyermekkel együttélő szülő vagy a felügyeletet 
gyakorló viszonya a gyermekhez? 
Bánásmódjuk: apai ill. apahelyettes: 

xnormális - gyenge - szigoru.  - durva - ellenséges 
- nemtörődöm - egyéb: sok a tiltás. 
anya, ill. anyahelyettes:. 	.. 	 . 

Xnormális - gyenge  - szigóru - durva - ellenséges 
- nemtörődöm - egyéb .: sok a tiltása 

Foglalkoznak-e a gyermek nevelésével? 
apa, . ill. apahelyettes: igen - nem. 

x anya, ill. anyahelyettes. : Igen - nem. 
Miként gondoskodnak a gyermek eltartásáról? . 
apa ill. apahelyettes: jól - gyengén rosszul 
- nem gondoskodik. 	. . 

x anya, ill. anyahelyettes: 	- gyengén - rosszul 
- nem gondoskodik. 
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d/ A gyemekkel együttélő szülők, ill a felügyeletet 
gyakorlók távolléte az otthontól: 

X  apa, ill. apahelyettes: otthon van, nem dolgozik - 
otthon dolgozik - lakóhelyén nappali müszakban  . 
lakóhelyén éjjeli müszakban - lakóhelyén váltott 
müszakban - lakóhelyén kivül dolgozik, naponta. ha-
zajár. - lakóhelyén kivül dolgozik, nem jár haza na-
ponta. 	 . 

X anya, ill. anyahelyettes: otthon van, nem dolgozik, 
- otthon dolgozik - lakóhelyén nappali müszakban - 
lakóhelyén éjjeli műszakban - lakóhelyén váltott . 

müszakban lakóhelyén kivül dolgozik, naponta ha-
zajár, lakóhelyén kivül dolgozik, nem jár haza na-
ponta. 

e/ A családtagok és viszdnyuk a gyermekhez,: 
- Hányan élnek-a gyermekkel egy háztartásban? 1 test- 

vér, 2 rokon, az apa szülei. . 	 . 

Hogyan- bánnak a családtagok a gyermekkel? j61. 
Testvérével /15 éves fiu/ jól megvannak. 
A családi összetartás érzése él-e a gyermekben? 
Igen - nem. 

3. Lakáshelyzet.:  

x. Hány és milyen helyiségből áll a lakás? előszoba, 
konyha, kamra,_ 2 1/a szoba, egyéb helyiségek. 	 

X Milyen  a lakás állapota? rendes 	tiszta. -. pisz- 
kos - elhanyagolt - egyéb  
Hányan laknak a lakásban /lakásul szolgáló helyi- 
ségbent a gyermekkel együtt? 2 felnőttkoru férfi, 
2 felnőttkoru nő, 1 fiatalkoru fiu, 
lány. 
A gyermekkel egy helyiségben alvók? 
házaspár, - 16 éven felüli férfi, - 
nő - gyermek 

- fiatalkoru 

1 /nagyszülők/ 
16 éven felüli 
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B./ D i a g n ó: z , i s : 

I. E 1 t u 1 a j d o n i t á s motivációja : 

1./ Lopás, kéregetés, közvetett eltulajdonitás:  

a/ - Anyagi vagy erkölcsi forrásból fakadt? 
b/ Kisebb képességünél-a sztárrá-válás motivumaként? 
c/ Neheztelés szülőkre, testvérekre /otthoni lopás- 

nál/ 
d/ Magáért az izgalomért, a felnőttek kijátszásáért? 
e/ Kiskocától erősen el volt kényeztetve? 
f/ Dacból követte el /a becsületes szülő elleni? 
g/ Akaratnélküli nevelés, alkalomadtán követte: el? 
h/ Szülők példájából kiindulva /üzemi Ugyeskedők/? 

2./ Az eltulajdonitás körülményei: . 

Az elkövetés ideje: ....de,  .........416, -- nap. 
Az elkövetés helye:. 	 
A hét melyik napján? 
Milyen napszakban? reggel - délelőtt - délután - es- 
te - éjjel. 	. . 	 . 

A cselekmény célja? .. . ...... . . . .. 	. x A cselekményt rendszeresen - folytatólagosan /ismét- 
lódően/ - alkalmilag követte-e el?- .  
Az elkövetéskor tanusitott magatartása.? kitartó /ál-
hatatos/. vakmerő - erőszakos - bátor - gyáva - lki-
tartás nélküli. . 

x A cselekményt előre fontolgatta /tervezte/, vagy rög-- 
tönösen, hirtelen határozta el? 
Az okozott kár összege?..,....... 

c s e l e k' v és moti vuma 

1./ Hazugság:  
a/ A. kellemetlenségből való tudatos menekülésből 

adódóan? 
b/ Elképzelt kellemes helyzetben való feltünniakarás 

végett? 
c/ Párosult szorongással?  
d/ Erős megterhelés, magas  követelmények esetén? 



-159— 

e/ Veszekedések, hütlenségek a családi életben, 
melyeket a gyerek szégyel? 

f/ Tulságosan zaklatott, agyonfegyelmezett gyerek? 
g/ A szülők kóros jelleméből adódóan /kényszeres 

csavargás!? 
h/ Brutális bánásmód miatt? 
i/ Származásának tapintatlan közlése/nevelt gyerek 

esetén/ miatt? 
j/ Kapcsolatban van—e lopással? 

III. H .a t a _ 1 m a s k o d á s motivációja. 

1./ Szervezetlen forma:  

a/ Felesleges korlátok állitása az önállósághoz szo-
- kott gyereknél? 	. 

b/ Oktalan lekicsinlések /"belőleg ugy sem lesz 
semmi "/ 	. 

c/ Feltünniakarás, kitünniakarás? 
d/ Társadalmilag kár os ide álok b efolyásoltsága 
e/ Gátolt agresszivitás a brutális nevelés hatásár 

2.>/ Szervezett forma : :  

a/ Nyilt agresszivitás mellett /fizikai erők ösztö-
nös, anarchikus tusája/ leplezett, intellektuá— 
lis eszközök, manőverezések 

b/ Milyen csoportban jut érvényre a hatalmaskodás? 
szervezetlen gyermekcsoportban ./galeri/ — szét- 
hullott, rosszul szervezett közösségben. 

c/ Milyen inditóok áll fenn? fizikai erőfölény —
'negátiv szociális tapasztalatokban való "gazdag-- 
'ág"? 

IV. E l k ü l ö n ü l é s motivációja. 

1./ Passzivitás:  

a/ Akarati sajátosságból kifolyólag? 
b/ Nevelési körülmények folytán, fejlődési menetből? 
c/ "Egykeség"? 
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d/ Családi rendezetlenség? szégyeli.szüleit /válnak/ 
— anyagi viszonyok —. egyéb 	 

e/ Egocentrikus családi légkör? ./"Ne törődj senkivel, . 
te csak tanulj, az emberek ugyis mind rosszak" szó-
lamok./  

f/ Álomvilágba menekül a brutális ,körülmények miatt?  
g/ Tulha jsz olts ág következményeként? /különér ák töme-

ge, menetrendszerinti kimos életritmus diktálása/ 

2./ Lustaság:  otthon sokat segit.  

a/ A mynkához való szoktatás hiányából kifolyólag?  
/elkényeztetés, kiszolgálás/ 

b/ Képességhiányből fakadólag?  - /tulerőltetés  követ-~ 

kezményeként/  
c/ Időleges, csók a dackorszak idején?  

Összegezve a kapott' válaszokat . a következő képet kap—  
tuk a. három település viszonylatában:  



- 161 — 

Megjegyzések 

Ap a
  

du
rv

a  

A
pa

  
is

zi
k

  
ke

tt
ős

  n
e
-

ve
lé

s  
 

c i
g

A
ny

  
cs

av
ar

g
és

.  
10

  t
e.

  v
o
l   

cs
av

ar
g

ás
  

Tanulm. atl. 
d 
(V 

o 
r-I 

o  
r-i M M d-  rl 

o .  
M  

L e e tle ge.s ab-= 
normi t á~ok 

fo
g

ás
  

sz
ü

l é
s  

r  m 	1 ,54 H o ,(1) 
~ ``  ~  
cNn

•
~~  ba

l  
k é

.  
bé

na
  

ag
y

ve
-

lő
  g

yu
l  

Il
a
dá

s  
 • 0 	N  b.o Í 	Ca  

0 (2.)i ~~  
~.~  ~  

Bűncselekmény . 
elkövetése  

_ J  

Cs e cs emo"k.cr i 
gondozás 

as  
o 

(d 
0 
cii 

~ >  ~  

as 

a5 

at  
o  

al  

cü 

ca 

A szülők 
s-tatus:a 

1  
hA

za
  

no
rm

.  
1  

h
áz

as
  

no
rm

.  
I  

há
za

s  

no
rm

..  

1
 há

za
s  

no
rm

,  
1  

h
áz

as
  

n
or

m
..  

1.  
há

za
s  CO  

as 
` N ~  ~a5 
o~  
o 1-4 

(!)  
as  

` N  5  ~~ 

á~  
0 r-1  

Szülőkön Id.  
via  egyéb csa- 
ládtagok: a 
családban  

. 
-4?; 
r~ 

-~ 

~ 

°~ 
M 

• 
.w 	+) 
c~ 	d-  

4 ..st 
+ ti 
r-i CÚ 

• 
~  
r-1  

.  
-P
0 

 
H  

,  

Lakó s zobák szá'-  
ma" és állapota., 

2,
0
 

ti
sz

ta
  

2
5  
,
  

2,
0  

re
n d

es
  5 

2,
0  

ti
sz

ta
  0 

2,
0  

re
nd

es
  

2
,5

  
 

1
2.0

 
re

nd
es

  

2,
0  

re
nd

es
  

3,
0

  
2,

0  
re

nd
es

.  
2,

0  

La ks ürüs ég. 

Az apa:, i11. 
az  anya.  havi 	. 
j öv. 	és az  1 +3  - 

~I 
fős; átl-. jöv,. 

o 	~ oo~ o ~ o ~. o ~. o , . o ~ o 	o o o o  cm 	d-~D 	c~  o 	tr\ 0 	0  
0 1 o w CM  o t-i ,i In  • 	i M-4' i CO  t-- t. tV Co . 1 0  
Ctl 	d= r-i ri d' CV 	I-1 	M r-) 	C V  r-1 	d- CV 

`~ 	~ 	`~ 	' 	~ 	` 	~ 	' 	~ 	' 	...... 	~ 

A z ape  i ll. 
az anya  fog.  
lalkoz ása. 	- 

I
 ' 

Bé
rf

ür
és

ze
l
ő 

,  
Sé

gé
dM

un
kt

is..  
M

os
6n

6 

• M
ez

őg
az

d
.  m

u n
k

.  
h
t b

4.
  

M
at

ró
z  

h
tb

.  

Be
ta

n
.  m

un
k:

„:
  

h
tb

.  

K
ön

ny
üi

p
ar
i
 m

. 
 

Da
ru

ke
ze

lő
 

h
t b

.  

Vi
ll

an
y

sz
er

e
lő

 
h

t b
.  

Sorsz,. ~ 	: 	• 
Cl2 	N 	M 

	

. 	. 	. 	• 

	

d' 	LR 	LO . 	t- 



— 162  

ze Me 	sek g~ ~ ~ 

.4-) 

,yl  á)  
~~ 
xc z  a~ ~ .~ a) 
N kO `o  
(!) +'s1  

lf\ 
w 

N 

of 
 

•rml á  

ó ^ ~  
,s i a  H  a 
c6 as 

o 
w 

r--I 

ó~~ ~ 
~  

~ 

~ 
a 

_as  
rn 

w 
M 

~  ~  

~ 

as 
a ez  

M 

N 

O 

ri 

c0 
~  
to  
~ a  

 

O 
w 

r-1 

CO 
 

rq 
~ .64 
~~ 
:~ W NO)  

O 
w 

1--1 

ca 
P
PI 
~  
co  

c
a 

cn  
..  

N  

ra.nulm,átl. 

Esetleges.  ab— 
 ormi t ások: 

sz
el

le
-

mi
 fo

gy
  

f o
g

ós
  

mü
té

 t.
  I 

Ig i3 
~ 

 

co N •r-) C!) }~  

Büncselekmény 
elkövetése 

lo
p

ás
  . ,-~~ 

~ . 
H 	- 

,~ 

ó 
1-1  

Csecsemőkori 
gondozás ~ 

cII 
~ 
cB  

i  
Ao  

o 

 ~ ~ 

cd .0  
~ 
cu b

öl
cs

ó
-,

  
de

  CO 
 

~  b ö
lc

se
-- 

de
  

A s zíilők 
sta tus;a 

no
r m

. .  
1
 h

áz
as

  

no
rm

.  
1

 h á
za

s  cP  

q 
~ 8  

~~  a l
ko

ho
-

li
z

m
us

  
1 

há
za

sj
  

.
 

'
 
no

rm
..  

1  
1 

há
za

s>
'.  

no
rm

.  
1
 há

za
s-

 

no
r m

.  
1

 há
za

s  

sp
at  

d
is

2  
sz

id
ál

t 
uj

  
h á

za
E  

sá
g  

Szülők:ön ki— 
vül egyéb csa-
ládta ok a 
csa ládbarr 

• .4 
.~ 2 
co(..1 

• 
N 
M 1

 te
.  

2
 r

o
k
.  

. 
+  
H 

 

i 
• 

°)  
H 

• 
+) 
H  

o ‚4  
-N ti  

`~ `~ 

Lakós z obák 
számaa és álla— 
pota .Laksürü— 
ság« 

5,
0  

re
n d

es
  

2,
6
 	
 

--
-
 - 

2
0 

re
n

de
s  

	
 3

,
0

  
2,

5  
re

n d
es

  
,
  
 

1.c1 CO if\  
" °' 	" NbH 

~ 
t  ~ 

1,
5 

re
n d

es
  

2,
0'
  

. 
M  VAC) 
.. ~ 41

r-i Z7N  

0.) 
ti 

CC \ CO lo 
" Q.)" 

r-iR3 NN  

T) 
P  

co coo  
w  aj 	w 
Tld'  

~  

Az a pa , ill. 
az anya havi .,.• 

fős át1. 	j öv 4.  

\ 

H ~  
co 	HOEV Mlt1 0ko 

. ~ 

N  - \  
iOV. 

 

	és az 1. W . 
O I Co O Mo ON o0 0 0®  

	

~ 	~ 

	

r 	r-I ■  

, 	ó 

N r '.  

n 

M  M■  
Er1lflriN NNL•-, NMt('1 üti CO Nk.O•Lzt•  

.  ■  

LVr ~  

OO - 0 o 00o g  

	

, 	■  

	

CV 	~ 1  

. 	■  

-  r \'  

Az apa. ill.  
az  anya f og—  
lalkozása:  

:  
,64 .O  
+a5-1-2  
a.4  Ha

lá
sz

  
' 

K
os

ár
fo

n ó
 

Vá
  j  á

r  
-
-
 - 

L  K ö
nn

y w
ip

ar
i 

m
un

k.
  

B
án

y á
sz

  
K

ön
ny

iii
p

ar
i 

m
ur

k.
  

A
lk

a
lm

a z
o t

t.
  

A
lk

al
m

az
o
tt

 

B
án

y
ás

z  
Ta

ka
r i

tó
n

ó 

La
ka

to
s  

Mt
"rr

k
.  
a
  

h i
rk

öz
l é

s; 
 

be
n  
 

B
án

y
ás

z  
Se

g é
dm

un
ká

s  

S  ors z + 	- 
____0  

• 
~: 

. 
~ 

. . 
64 

 

. ,  .. . 
~ 



—  163 —  

NIeg je gyz ések 

ap
a  
a
l k
o
-

ho
l
is

ta
.  

1  
,°  as 
~ m of 

~+ 	I3,  
8.7)4  § 
as 4 'CS ap

a  
a
lk
o
-

ho
l
is

ta
.   

~ ap
a  
a
lk

o:
v  

ho
l i

s  
ta

  

al (0  
.,:i, 

7~ ~ o +3  
cii -si  C1. r~  
MM  

I'.anulm. átl« 
M 0 

c~i 	' 
0 

r~ 
0  
ln 

0 

M 
0 

tr 
Ó 
r-i . ao. 

Esetlegei ab-. 
normitások 

cto  an
y
a  

a
l 

t.
er

he
s:
s  

a
la

tt
  

Büncs e lelemény 
elkövetése 

0  
P 
ci5 
Ú lo

p
á
s
  

Á. o H lo
p

á
s
  

á  0  H  

G se cse.mők.ori 
gondozás M 

 as o co o co  0 ar 

M 
 as 

M 
 

03  

A szülők 
sta tusa 

v
ál

ás
  

u
j  
h
á-

  
za

. s  
s á
g
ok
  

v
ál

ás
  

u  
j  
há

--
 

z a
ss

ág
ok
  

nc
r
m.
  

1  
há
z
as
  

no
rm

.  
1
 há

z
as
  

U
  
 

no
rm

.  
1
 há

z
as
  

an
y
a.
  
2.

  
h
áz

a
ss

ág
  

an
y
a.
  2

.  
 
h
á
z

as
sá
g  

;
is

z
ák

o
s.  

1 
há

z
as

 
 i  

Szülőkört ki..- 
via  egyéb esa-- 
lád ta g ok a 
csa ladban 

. 
-~ 
M , 

. 	. 
co  
H 

..~ 
•~ ú 
ko N 

~Í 0  
H 

. 
~ 
en 

 
.. 

-N 
. 

i;  

Lakás z obák  
száma és á11a— 
pota. Laksürii- 
ség. : 	. 2,

,5
  

re
n
de

s  
2
,
4
  

 

.  
1,

5  
re
n
de
s  

2  
6 

 in 05ó  
~ .+' m  W  •ri  +3  

2,
0  

re
n
de
s  

3,
0
  

2,
0  

r
en

de
s 

 

3,
0
 	
 

1,
5 
 
—

1  
p i

s
z k
o
s:  

2
,
0
  

1,
0  

p
is

z k
o
s  

6,
0
  

2,
0  

ti
sz

  t
a  

2,
0  

Az a 	a 	ill. P ,  
az  anya ha vi ~  

w 
J öv«. és az 1 
fős á.tl. jöv. 

v  o0ó00 ó  o o u•  o 0 0  c- ao 	oo -̀+ 
N r-1 ~N N 

00 
00  0  
0ti  
CV  r-i 

0 
0  
co I  
ri 

00 
00 
~ rn 
,-! 

00  
00 
o0 
N N  

'az anya fog—  
la lk oz ása_ 

Az
 

apa
 

ill
.  

Bá
ny

ás
z  

M
üt

. ő
sn

ő  

Bá
ny

ás
z  

Se
g
éd
mu

n k
ás
  

.S
z
a
k
m
un
ká
s 
  

Sz
a k
m
u  
nk
&
  

I  
 

.  

00)  
+.  ~s 

as  ti 
Ná 

ó  
a~i 

~ .n 
~ ~  

,2 

~  
~ 

~ ,á 
~n~  N  F 

og
a  
to
ss
  

Go
n
dn
ok
  

ko  H 
Q, co  
~ ~ 
~  ~  
ca 
~ ~  
~ cn  

Sorsz• - 	• 
 ~  F=I • 

N 
• 

n 
• 

d-  
. 	k;  u,  



— 164 —  

~ 

~ egjegyzések 

.-~ 

 

r 
~  t 
~  :ó  ~ 'rJ.Q Cll 
aa0[ 
Q.  C) :O 
CO  ri -N 

. ~~ ~n~~ 
~b 

~  
CO ~  
~ •~ 

 

CO 
tn •ri NO 
vrC5 r-1 

• 
 0)  

~~~ 
 

CÚ N 
•
W CD   

0) •r-I 'CO  
U z3 ri  

~ n
u l

ó
it

  

ja
..  

anuim. átl... ° 	. 
H  

0  
M 

O 
N 

O 
r~i 

~ O 
~ 

O 
r- t  

+~ 	+.;  

ú~ 	~  
p  r1  

setlegps ab-, 
ormi táso k 

ze
ll
e
m
i 

og
ya

t
ék
  

Co  

~  
~  
.1-4  ep

il
ep

=~
~ 

sz
iá
s  

P
éc

s  
v
  

d
e
  
e

t
.  
 

i-üncselekmény elkövetése 
1 

~ 

CO  
. á  

~  

'l
op

ás
  

' l
le

tv
e  

tl
a  

'ö
v  

Csecsem.őkori  
gondozás  

~ 
c~ 

as 
~ ~s 

Co  
0  
~ 

y, 
Co  

~, 
Co  

CO  
Co  

.  t
a
b
 á
n
y
a
  ' 

isz
  ám

.  a
  z  
 

~ 	s  zülők 
sta tusa 

z ü
ll
ö
tt

  
él

e
tt

ár
s
i  

v
i
s
z
o
n
y
  

z i
l
ál

t  
1  
h
áz
as
  

z i
lá

l
t  

.  
1  
h
áz
as
  

zi
l
ál

t.  
1  
h
áz
a

s.
)  

0) ~ C6 

~'~ r-I .~ 
. r.,  
N r-i 

. CO  

~  ~ 
 

~~  
r•i ~ .i-,  
N r-I  
S i

óf
o
k,
  
T
  

lb
e  

t
e
t
t
  

_csal  

zülcSkön ki— 
vül e gyéb csa— 
lád tagok a 

ádban. 

. 
+' 
te, 

+~ 
r-i 

" ~ 
~ ~ 
N H 

' 
~ 

` Cl) 
 

• 
~ 

~ 

a) 	.~ 
.O 	N 

► akós z obák 
száma és áll a—  
pota. Laksr— üü 
ség. 	. 1,

5  
ti

sz
ta
  

4
,
0
  
j
  

2,
0  

t i
s
z t

a  
2
,
0
  

1,
0  

t
is

z
ta
  

	
6,
0
  

t i
s

z t
á

s  
2
,
0
  
	

 

2
, 0
  

re
n
de

s  
2
,
0
  

~ o~ o  
N ~ N 

Z  
Cl)  
g-,  ~  

rr
nc

~ r
'  
t
t
P
M
  

.  
-
  
.
  

. d
e
le
m
n
él
  a

_
  

' z apa,  ill. 
-,z anya havi w jö~t. és az 1 
1 ős átl. 	,jöv.  

o 
8  r-t 

o  
ó 1 d- 0  i .4.  

8  

/
 
A
z
  

rr
S t

  
je

l ö
l 

■
 A
 j ö
v  

, z apa ill.  
s z anya f og--- 
I  alkozás.a 

L
 1p

  j  
tó
  

Sz
a
km
u
nk

ás
  

Vá
j
ár
  

ht
b.

  
Ip
ar

őr
  

Ta
ka
r.
it
ón

ő  

LI  to  -as . .  
.a +~  

áa 4  Re
n
dő

r  
Sz

a
km
un

ká
s  

Gé
p
ko
cs

iv
e
ze

t ő
  

Sz
a k
mu
n
ká

s  

/M
eg

je
gy

z
és

e
k_:

  1
.  

2
..  

= or. sz . 
. . . . 

H 
. 

r-i 
r-I 

.  
CV  
H  



- 165— 

A.z egy főre jutó átlagjövedelem a következő képpere ala-

kult pl.. Tatabárzy át és Siófokot. összevetve: 

Tatabánya: 2133, 1000, 1000, 975, 800, 750, 625, 471/Ft 

Siófok:  700, 533, 425, 400, 400, 353, 334, 300,. 2.08 , 

163/Ft.. 

/A pécsi iskolánál nem voltak pontos és tel jes adataink a 

jövedelemről, ezért ezt nem dolgoztuk itt fel./ 

Tehát: 
_n+1_8+1= 	 . 

McTatabánya  
	

2 	__ 	
2 	2 	4 , 5 a:$as.  

887,- Ft átlag. 

McSió.fok 
_ -f--  = 5,5 azaz 376,- Ft átlag. 

Az összevetés érdekes relációkat tár fel. A tatabá4, 

nyai problematikus gyermekek tehát jövedelem szempontján 
bál egyáltalán nincsenek hátrányos helyzetben, mig a dió- 

fokiak több mint 50 %-kal alacsonyabb szinten állnak. Az 

előbbi ma gas értéket nyilván a bányászatnál kinálkozó 

jobb kereseti lehetőségek adják. Ugyanakkor kimutathat-

juk, hogy mig az . alacsonyabb jövedelmü siófoki gyermekek 

szülei között csak két /20 %/ alkoholista van, addig a 

jó jövedelemmel rendelkező bányász szübők 50 %a iszákos, 
durva magatartást tanus ;it gyermekével szemben. 

Has on16 képet nyujt a laksürüség vizsgálata is e gyef-

mekek. családjainál: 

Tatabányán: 4 1 0-2 1 6-2,6-2 1,62 1 4-2,4-2,0-1,5 

Siófokom.:  7,0 -3,5-3,0-3,0-3,0--2,6-2,5-2,5-2,0-1,0 

Pécsett:  8,0-6,0-6,0-4,0-5,0-5,0-2,0-2 1 0-2,0-2  

Igy: 
MeT'atabánys 

__2 - 4, 5 azaz  2,5 fő jut egy szobára 
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McSiófok - 2.1  - 5 ,5 azaz 2,.8 fő jut egy szobára. 

MePécs 	23 	 ` .6,5 azaz 2,5 fő jut egy szobára. 

Tatabánya és Pécs mutatói normálisaknak mondhatók szem- 

ben a hátrányosabb helyzetben lévő siófoki gyermekekkel. 

Követkemményként eddigi vizsgálatainkból levonható az 

a. megál]a ptás, hogy a problematikus gyermekeknél nincs do- 

mináns szerepe a szociális faktorok /jövedelem, lakáshely- 

zet/ esetleges el égtelenségének. Összevetve a fenti adato-

kat 1967-es  országos mutatókkal, szintén megerősitenek ben-

nünket e feltevésünk helyességében .. A jelzett évben pl. a . 
31 ezer állami gondozott közül /0-18 évesek!! mintegy 70 % 

Meg  nevelési anomáliák miatt, erkölcsi veszélyeztetett-

ség, illetve züllés közvetlen veszélye következtében ke- 

rült állami gondozásba, szemben az anyagi indit .ékok 15 %--a, 
valamint az egészségügyi s egyéb okok ugyancsak  15 %-ával 

szemben., 

M-ég figyelemre méltóbb képet kapunk, ha az 1938-as  

országos adatokkal végzik összehasonlitást. Ebben az idő-

ben  ugyanis a 0-15 éves állami gondozottak 75 %-a /kb. 

30.000 gyermek/ anyagi okokból. került állami gondozásba , , 

mert az életszükségletek minimumát sem. volt képes család-

juk biztositáni számukra. /Gáti, 1967./ 

Megjegyzendő azonban, hogy fővárosi vonatkozásban  

még nem olyan kedvező a helyzet. lakás-ellátottság tekinte-

tében, mint az általunk vizsgált településeken. A Budapest 

XIV. kerületi Gyermekrendelő Intézetben pl. 1964. szept. 

15. és 1965. jun. 15. között 685 /a neurózis-kezeléses 

gyermekek 63 fi-a ! / olyan gyermeket kezeltek, akiknél to 
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nulási probléma volt a neurózis oka. A környezeti status 

praesens felvételénél kiderült, hogy közülük 299 gyermek-

nél a minimális elszeparáltság lehetősége sem volt meg a 

tulzsufólt lakásviszonyok következtében.. /Linka-Szabó, 

1967/ 

A már emlitett Gyermekrendelő Intézet anyagában a jel-

zett időszakban a gyermekek 66,7 %-ánál találtak a család 

életmódját tekintve rendezetlenséget, zavart életritmust. 

A mi anyagunkban ez igy mutatkozott: 

Tatabánya: a 8 gyermek közül csak  4-nél normális csa: 

ládi élet; a többinél:. 3-nál válás, új 

apa, mindhárom alkoholista, a negyediknél 

első házasság ugyan, de az apa itt is i- 

szákos. 

Siófok:  a  10 gyermek valamennyijénél rendezett csald, 

di kötelék, 3 apa azonban  itt  is iszákos. 

Pécs:  a 12 gyermek  közül 3 normális családi légkör- 

'ben él, 5 család zilált életet él /válófélben, 

különélés, veszekedések/, 1 züllött családban 

nevelkedik, 3 gyermeknek iszákos apja van.. 

Összesen tehát a 30 gyermeknél: normális családi élet 14 

iszákosság 	10 

zilált családi élet 	5 

züllött családi légkör 1 

Összevetve ismét a fővárosi adatokkal: 

20,.6 %-nál a szülők elváltak, 

35,5 °ó-nál az egyik vagy mindkét szülő iszákos volt. 

Tehát a válás vidéki viszonylatban fele a fővárosi adat- 
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nak /10 %/, az alkoholizmus azonban szinte azonos százalé-

kos arányt mutat nálunk is .  

Éppen ezért az alkoholfogyasztás problémájánál érde- 

mes egy kicsit megállnunk. Ugyanis bizonyos társadalmi je- 

lenségek között /pl. a társadalomban meglévő normák és ér-

tékek ellentmondásának lehetősége, vagy az anyagi siker 

mintái, stb./ jelentős tényezőként hat az alkoholfogyasz-

tás vonatkozásában tapasztalt kettősség. Az ti. hogy a tár- 

sadalom egyrészt előmozditja a szesz élvezetét, azaz nem-

csak beveszi kötelező szokásai közé, hanem a sokat biró 

szeszfogyasztót szinte bizonyos dicsfénnyel övezi, s ezért 

gazdasági érdekből nagymértékű szeszfogyasztás folyik. U- 
gyanakkor elitélik: az alkoholistát, aki fokozatosan az 

tat rabjává válik, családjában elviselhetetlen légkő` t te-

remtve. Ezt a kettősséget gyermekeink is észreveszik,. ta-

pasztalják, válik számukra problémává szüleik példáda s a  

társadalomban hangoztatott normák közti különbség.. /V. ö. 

Vukovich, 1961./ 

Bár a bevezetőben jeleztük, hogy elsődlegesen nem az 

organikus sérülések érdekeltek vizsgálatainkban, néhány 

gondolatban mégis ezekről_ is. Igen kis százalékban talál-

tunk ilyen eseteket .  

Tatabánya:: 3 nehéz felfogásu, szellemi fogyatékhoz 

közelálló /de nem gyögypedagógiai alany :/ gyerek, akik kö- 

zül egyiknél  fogós mütét során keletkezett sérülés az ok.  

Siófok:  3 hasonló eset, ahoy az egyiknél agyvelőgyul- 

ladás következménye a szellemi gyengeség. Ketten érzék-

szervi fogyatékkal. 

Pécs: 1 epilepsziás és 2 szellemileg gyenge /az egyik- 
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nél az anya alkoholizmusa terhessége alatt mint ok/. 

E v onatkozásu vizsgálataink eredménye tehát ugyancsak 

eltérők egy budapesti peremterületi iskola 18 problemati-

kus gyermekanyagának vizsgálati tapasztalataitól, ahol 13 

gyermek /72 %/ volt szomatikus tekintetben sérült. /Lie- 

bermann-1irtse, 1966./ 

Nem mondhatjuk ki tehát egyértelműen, hogy a sulyos 

maga tartási néhézségekkel küszködő gyermekek tulnyomó több-

sége organikusan sérült idegrendszerü. Azt azonban igen,. 

hogy a környezeti és nevelési negativitások elmélyülésé-

vel, fokozódásával idegrendszeri sérültekké válhatnak e 

gyermekek, mely tapasztalat feltétlen felhivja figyelmün-

ket a prevencióra, illetve a még időben megkezdett terá-

piára. 

Ugyanakkor vizsgálataink viszont igazolják az emlitett 

fővárosi vizsgálat eredményeinek ama következményét, mely 

szerint:  "Az  organikus sérülésekhez az  esetek többségében 

otthoni környezeti problémák, ártalmak társulnak: az apa) 

alkoholizmusa, rendezetlen családi helyzet, sulyos lakás-

viszonyok, az anya betegsége, iszákos apa suiciduma, nagy-

szülőkkel, rokonokkal való pörösködés, verekedés, szülők 

válása, stb., azaz egytől-egyig rendkivül sulyos mértékben 

traumatizáló környezeti hatások." /Liebermann-Mirtse, 1966./ 

Mielőtt táblázataink "büncselekmények" kérdésének fel-

dolgozását és értékelését adnánk, ismét szeretnénk néhány 

esetet bemutatásával kazuisztikus uton igazolni eddigi 

mondanivalónkat. Igy a tatabányai anyagból egy, a  siófoki- 

ból két, a pécsiből pedig három esetet irunk le, elsődlege-

sen a környezeti status praesens nyujtásával. 
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A tatabányai 3. sz.  iskola 7. osztályában a 6 ,. számu tanu- 

ló jól berendezett, kétszobás lakásban él. A család hét 

tagból áll, tehát kicsi számukra a lakás. Velük és az apai 

nagyanya is. Három testvére van.. Egy idősebb, 15 éves, le-

ány, aki édes testvére, valemint két kisebb, 4, illetve 7 

éves mostoha testvére. Testvéreivel és anagyany jóval la-

kik  egy szobában. -= Édesapja 1956-ban disszidált, itthagy-

ta a családot, jelenleg Angliában él. Most folyt le az  el-

választási eljárás, de az apát ínég nem értesitették a  vá-

lásról. Édesanyja élettársi viszonyban él az uj ap óval. 
Tót e származik a két kisebb testvére, akiket ő gondoz és 

ápol. A lakást is ő tartja rendben, erősen igénybe veszik 

otthon, e zzel magyarázható tanulmányi eredményének egyr e . 
fokozódó romlása is. - Mostohaapja nem törődik vele, sőt 

ellenséges magatartást tanusit vele  szemben,  amit bizonyos 

mértékben az anya és a gyerekek is átvettek tőle. Baráti 

környezete csak alkalmi és vegyes, nincs ideje sem a ba-

rátkozásra sok otthoni teendője miatta Otthoni tanulásá-

hoz nincs meg a nyugodt légkör, a háztartás és a két ki-

csi szinte minden idejét leköti. Egyetlen terület az uttö-

rőélet, ahol ugy ahogy tevékenykedik. Társaitól azonban 

itt is visszahuzódik, nem oldódik f el a közösségben. A ta-

nulmányi eredmény fokozatos hanyatlását kivéve nincs külö- 

nösebb probléma vele az iskolai élethen, vázolt, hátrányos 

helyzete azonban sejteti,_ hogy könnyen átcsaphat viselke-

dése a későbbiekben problematikus magatartásformák felvé-

telébe. 
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A siófoki iskola 5. sz. gyermekéről  a  következő panaszt em-

litették: fegyelmezetlen, rendbontó, a tanitási órákat rend-

szeresen zavarja. --A  felszinen inkább az tapasztalható,, 

hogy magatiartása inadaptiv jellegü. Barátai hasonló kora=- 

ak, kapcsolatai azonban inkább alkalmi jellegüek. Ikertest-

vérével érti meg legjobban problémáit. Cigányszármazásu, 

de semmiféle megkülönböztetést nem éreztetnek vele osztály-

társai. Sőt szeretik, mert mindig segitőké:sz, főkolompos 

szerepét viszi az osztály csinytevéseiben is., Mindenben 

kezdeményező, lényegében tevékenysége csak felszinesen 

mondható negativnak, alapjában véve jószándéku gyermek; Fő-

leg  az órákat zavarja közbeszólásaival, megbontva ezzel 

társai figyelmét is. - Képességei igen jök, keveset tanul, 

s ennek ellenére jó tanulmányi eredményt mutat fel. Kisebb 

hazugságokra hamar kapható. Tettéért azonban habozás nél,  

kül v állalja a felelősséget. Hazudozásai inkább meggondolat-

lanságból erednek. /V.ö. a cigányság lelki alkatáról mon-} 

dottakat/. Aktivitása- rendkivül erős, ha őt érdeklő té- 

mákról van  sző,  ellenkező esetben viszont a teljes pasi= 

sz ivitás jellemzi. Az őrsben zászlótartó tisztségét töl- 

ti be, vezetőszerepet kér az őrsi életben is.. Csavargás is 

előfordult nála, de nem rendszeresen.. Egy alkalommal pl. 

azért csavargott, mert nem engedték el futbalozni. - Csa-

ládi adatai: tizen vannak testvérek, ]akáshelyzetük szükös s . 

bár már csak négy kiskoru él vele együtt otthon. Egy szop 

bás a lakásuk. Az anya - mint általában a cigányoknál - 

nem dolgozik. A lakás tiszta, a gyerekek rendesen járnak 

iskolába. Otthon nem sokat törődnek a gyerekek nevelésével. 

Az apa tartja el a családot, aki e gyermeknek és ikertest- 
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vérének vérszerinti apja. A többi gyermeknek ugyanis az apa 

testvére az a pja.. Az történt, hogy a két tesztvér /apák!, 

egyszerűen feleséget cseréltek időközben.. Most igy élnek 

együtt viszonylag normálisan. Érdekes, hogy  szorgalmazzák 

a gyermek zenei nevelését, mert szaktanár foglalkozik vele. 

Az apa sokszor magával viszi a két ikertestvért és éjszar= 

kába nyulóan zenélnek különböző éttermekben. Másnap termé- 

szetes.en fáradt a gyermek, képtelen figyelni az Órákon. A 

gyermek iskolai magatártásán próbáltak változtatni; igen 

helytelenül, fenyegették, .hogy bizonyos időre kizárjék az • 

uttörőközösségből, ha nem változik meg. Inkább a gyermek- 

ben meglévő pozitiv elő jelű képességekből és jellemvonó--- 

s okból kellene kiindulni, hogy iskolai magatartásán vál-• 

toztasson, ami egyébként még csak csirájában hordozza ma= 

gában az inadaptiv magatartásformák esetleges későbbi el—
mélyillését a társadalmi makrokörnyezet vonatkozásában. 

Ugyancsak a siófoki iskolából  vessz űk. a 10. számu 
gyermek  esetét. Gyakori lopás mellett a főbb panaszok: 

ha:zudik:i fegyelmezetlen, hanyag. Többféle rendellenes ma-

gatartás keveredik viselkedésében., őrón nem figyel,. ál- 

landóan játszik. Társait és az osztály fegyelmét rendsze-- 

re.sen zavarja, be]z61. óra közben a tanár magyarázatába. 

Mindezekről az ellenőrző könyvből van tudomásunk. - Orosz 

órán a következő történt egy a lkalommal: Az első padból 

cukrot dobál hátra társainak az utolsó padok egyikébe. A 

tanárnő figyelmeztetésére tovább folytatja e t evékenys é-- 

gót. "Még az is  baj,  ha az ember jósz ivü? 	mondja". 

"Miért nem adhatok én cukrot barátaimnak?" - Általában 

minden rendetlenségben vezető szerepet játszik. Füzetei 
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rendkivül rendetlenek, hanyag kezelést tükröznek. Iskolai 

felszerelését nem becsüli, elveszti őket, nincs felelős-

ség érzete. Képességei j ók, szorgalma azonbam egyenlő a 

nullával. Ha tud valamit, jelentkezés nélkül bekiabálja 

a tanárnak. Félévkor lustaságból következően két tárgyból 

bukott meg. Tavaly öt tárgyból bukott félévkor, mire osz-

tályfőnöke rendszeresen foglalkozott vele, . s rendkivül 

gyors eredményt ért el vele: Ha jó szóval bánnak vele, 

mindenre képes, osztályfőnökét nagyon szereti.  

A z-. uttörőszervezetnek nem tagja, szülei nem engedik. Ba-

ráti társasága negativ, gátolják a gyermek helyes erköl= ,  

csi fejlődését. Ebben a csoportban aktiv szerepet vállalt. 

A büncselekmény elkövetésében /lopás/ is közösen vettek 

részt. Télen egy villába törtek be, s elvitték a talál t . 

használati tárgyakat. Más alkalommal_ megkért egy ismerős 

nénit, hogy engedje összegyüjteni nála a vasat. Az ille-

tő beengedte a lakásba, mire a gyermek más holmit is ösz-

szeszedett, majd a vas alá rejtve távozott a lakásból. A 

lopott tárgyak egy  részét haza,vi tte, más részét eladta,, 

Az iskola a károsult jelentése alapján szerzett tudomást . 

áz ügyről. Kiderült, hogy tudatosan követte  el tettét, 

mindent gondosan előkészitett előzőleg. Előzőleg havat 

lapátolt a háznál, , jól megnézte a kamrát, tudta, mi hol 

találttó. Már több izben volt dolga a rendőrséggel. TJgy 

tünik, hogy nála az eltulajdonitás erkölcsi forrásból fa-

kad.. Magáért az izgalomért követte el a büncse :lekményeket. 

A hatalmaskodás motivációja szervezetlen formában is jelent-

kezik nála, ami a brutális nevelés eredményeként alakult 

ki. Kedvenc szórakozása pl. a lépcsőházban gombostüvel 
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böködi az alsósokat, különös élvezetet jelent számára, ha 
a kisebbek sikoltva menekülnek előle. Nevelői utasitása— 

it nyiltan megtagadja. Testi vagy szellemi fogyatéka 
nincs. Apja goromba, brutális viselkedése áll előtte.. 

Báty ja meggondolatlanságból korábban agyonütött egy em-

bert. A szülők dolgoznak, s viszonylag jól keresnek. Hám 
rom testvére van, az idősebb nemrég került haza az aszódi 

intézetből. A lakás mérete kielégitő, de igen rendetlen. 
Az osztályfőnököt.% a konyhában fogadják, . ahol rendkiviil 

nagy a rendetlenség. A gyerek eteti  az  állatokat, látja el 
a házkel? üli munkákat. A szülők igen erősen igénybe veszik 

az otthoni munkáknál, bár az anya elfogult véleménye sze-

rint semmit seí . csinál otthon.. Egyáltalán. nem ismerik el 

otthoni tevékenységét, soha nem dicsérik meg. Az apa so— 
kat iszik, ilyenkor üldözi családját, a gyermeket összerug-
dossa.- A gyermek ruházatáról, ellátásáról gondoskodnak. 

A gyermek viselkedése fásultságot tükröz, ha nevet, az is 

kényszeredett, örömtelen. Szülei csak anyagilag t ámogat-

ják, nevelésével semmit sem törődnek, este járkál moziba,. 
18 éven felüli filmeket is nyugodtan megnézhet.. Apja kü— 

lönösen negativ hatással van rá.  Pl.  egy alkalommal ta-

lált egy személyi igazolványt. Apja biztatására eldobta .  

Osztályfőnöke megkérdezte, miért nem vitte be a rendőrség-

re.  A válasz: "Azt mondta apám, más szemetét ne őrizges-

sem". Más alkalommal lopott tárgyakat vitt haza a gyermek, 

melyért az apa nem szólt, elnézte a gyermek ilyen irányu 

tevékenységét.. — Jelen esetünknél tehát kifejezetten ne- 

hezen nevelhető gyermekkel van dolgunk, ahol a szülők pél— 

dája, helytelen, nemtörődöm magatartása váltja ki a gyer- 
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mek személyiségében a negativ jellemvonásokat, melyek majd-

nem biztosan kriminális cselekményekhez vezetnek, mint a— 

hogy bátyjánál is ez történt.. Anyagi, szociális vagy egyéb 

szempontból egyáltalán nem hátrányos e gyermeknek a helyze-

te. 

Pécsett, a Bánki ponát uti iskola gyermekanyagából három 

esetet vettünk ki ugyancsak az 1968/69—es tanév viszony-

latában, azzal a különbséggel az előbbiekhez képest, hogy 

itt sikerült reprodukálnunk ugyanezeknek a gyermekeknek az 

1965/66. tanévben felvett környezeti statusát is. Igy igen . 

érdekes összehasonlitásokat tehetünk, illetve dokumentál— 

juk a kezdeti stadium helyzeteit, jobban mondva a  fejlődés,  

irányvonalát 4 év távlatában. 

Az  1. számu tanuló szülei élnek.. Sokgyermekes család gyer- 

meke. Csecsemőkorában az anya gondozta, három éves korától 

pedig óvodába járt. Egészségi állapota kielégitő, hiányzó- 

sai gyakori torokfájásából erednek. Mindkét szülő dolgo-

zik, az  pa nehézgépkezelő az épitőiparban, az anya ugyan 

csak az épitőknél könnyü gépkezelő. Életmódjuk normális. 

Munkaképtelenséget okozó betegségben nem szenvednek. La— 

kóhelyükön dolgoznak, szakmunkások. Jövedelmük kevés, alig 

jönnek ki a keresetükből. Összesen tizenegyen élnek együtt 

egy háztartásban. Hat testvér, két rokon,  nagymama és a . 

szülők. Lakásuk másfélszobás uránvárosi lakás. Igy a lakás 

tulzsufolt, de igen tiszta, rendes. A tanulóval kisebb 

testvérei alszanak együtt. — A gyermek nagyon szereti szü— 

leit és testvéreit, él benne a családi összetartás érzése. 

A családtagok is jól bánnak vele, ő a legidősebb gyermek 

a családba.. Igy sokat kell segitenie otthon, a b .evásár-- 
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lás teljésen. az ő feladata, sőt a kisebb testvéreire is 
neki kell felfigyelnie. Nagy-családi helyzeténél fogva hát-
rányos' helyzetben van. - Társai, barátnői vannak, normális 

a baráti társasága. Tagja az uttörőcsapatnak, közösségi 

munkája nem kiemelkedő, nem vezetőtipus. Itteni munkája 

eléggé hanyag, tisztséget nem vállalt az őrsben. Napközis. 

Saját bevallása_ szerint csak itt tud tanulni. Közepesen 

értelmes gyermek.1 Otthon semmi segitséget nem kap. Szabad-

idejében szeret kézimunkázni. Kevés önbizalma van, vissza- 

huzádó életmódot. folytat. - Ugyanakkor könnyen befolyásol- 

ható. Magatartására nincs különösebb panasz  az  iskolában. 

Egy alkalommal az önkiszolgáló boltból megpróbált ellop- 

ni egy szelet csokoládét. Valószinü azért tette, mert ott- 
hon egyáltalán nem  jut hozzá az édességhez. Többszer nem 

fordult elő: nála ilyen kisérlet vagy próbálkozás. 

Adott, esetünkben tehát: egy erősen hátrányos helyzetben lé- 

vő .gyermekről van szó l  aki már 1965-ben is ilyen statusban 

volt.. A négy év alatt, azonban nem lett nehezen nevelhetővé 

a kislány. Az egy tényező mellé: /sokgyermekes család, vi- 

szonylag kevés jövedelem/ nem társultak egyéb hátráltató ,  

vagy kiéleződést kiváltó okok /pl. brutalitás, zilált csa-

ládi élet, alkoholizmus, stb./ 1  a ezért - bár a hátrányos 

helyzet továbbra is fennáll_ - mégis becsületesen dolgozik 

e gyermek, közepes eredményt ért el az akkori bukásokkal 

szemben, s az egy eltula jd onitási kisérlettől eltekintv e . 

nem öltött negativ, a társadalmi normáktól eltérő maga- 

tartást. Bizonyitásként nézzük meg az 1965-ös  képet e gyer-

mekről: 

P.M., /27/: A családlátogatáskor tett észrevételek a lasp ján 

a család anyagi szociális helyzete nem kielégitő. Az apa 
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Szekszárdon dolgozik, kéthetenként jár haza családjához, 

havi keresete! 2200 Ft. Az anya szintén dolgozik reggel 6-

tól délután 16 óra 30 pércig. 

HRt gyermek, a nagymama és Pappné öccse lakik még velük egy 

háztartásban. A lakás berendezése szegényes, feltűnően ke-

vés az ágy. Nehéz elképzelni, hogy a 3 ágyban. és 1 gyer-

mekágyban hogy ,  különülnek el  nemileg és kor szerint. 

A legnagyobb gyermek 12 éves, a legkisebb három éves. A 

nagymama foglalkozik a gyerekekkel tanulás szempontjáből, 

és ő látja el más tekintetben is, mivel az anya későn jön 

meg munkahelyéről és erre idejéből nem telik. 

Az apa egyáltalán nem az anya idejétől függően tud foglal- 

kozni a gyermekeivel tanulás szempontjából, a nagymama: vi- 

szont szellemileg nem képes erre. A szülői szeretet hiá- 

nya érződik az összes gyermeken, igy a megfigyelten is. 

A lakás méreteinél fogva nem megfelelő a tanulásra, han- 

gosan egyáltalán nem tudnak tnulni, ami feltétlen szüksé-- 

ges volna. Egymást és a kisebb testvérek a tanulókat za-

varják, akadályozzák a munkában. A rossz anyagi helyzet 

rányomja bélyegét a tanulók tanulmányi és fejlődési szint- 
jére. 

Pappné öccse sem fizet a lakásért, szükségmegoldásból la-

kik a családnál. 	 . 
Félévkor a kislány egy tantárgyból bukott. Hiányzásainak . 

száma nagyon magas ebben az évben, összesen 109 órát hi-

ányzott igazoltan. Mumsz, majd influenza megbetegedése volt. 

A szülők teljesen belenyugszanak, hogy a gyermek rossz ta-

nulá:, véleményük szerint segiteni nem tudnak neki. Korre- 

petáltatni nem tudják Az a tény, hogy nem foglalkoznak 
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kellőképpen a gyermekkel, megmutatkozott abban, hogy az 

ellenőrzőt még a családlátogatásig nem is látták és nem 

volt tudomásuk a gyermek hibáiról, hiányosságairól. 

A nehéz anyagi körülmény és a nagy család következtében 

társaitól nagymértékben lemaradt tanulásban. Gyakran gondo— 

zatlanul, piszkosan jár iskolába, /osztályfőnök/. 

Iskolai viselkedésére jellemző a csendes magatartás, akti-

vitása azónban kicsi, néha csökönyös a hozzá intézett, kérgi 
désekze még ha tudna is, nem válaszol. Pedagógiai szempont— 

ból megoldás lenne, &:kislány tanulmányi eredményét emel— 

né az iskolai fokozottabb foglalkoztatás, vagy esetleges 

korrepetálás, az osztályfőnöknek a családdal való f okozot— 

tabb kapcsolat felvétele. Esetlegesen az osztálytársak se— 
gits ége, amennyiben a szülők beleegyeznének. 

Az emlitett pécsi iskola-9.  számu tanulójáról  a következő— 

ket vettük fel: 

A gyermek szüleivel és : t,estvéreivel él együtt az Uránváros 

peremterületén., az egykori un. Szigeti tanyán. Csecsemőko 

rában. az anya nevelte, szellemileg gyenge képességü,. ta— 

nulmányi eredménye is ezt tükrözi, fizikailag azonban ko— 

rához képest fejlett, egészséges . leány, 13 éves. Az apa 

foglalkozása iparőr, anyja takaritónő. Mindketten gyenge 

fizikummal rendelkeznek, alacsony a jövedelmük r  életmódjuk 

nem megfelelő a gyermek nevelését illetően, kiegyensulyo- 

zatlan egyéniségek mindektten. Igen gyakori köztük a vesze-

kedés, különösen a kevés jövedelem miatt vannak viták. — 

Szegényes,. igénytelenül berendezett szoba—konyhás lakásuk 

régen gazdasági cselédlakás volt .  Hárman vannak testvérek 

a családban, ez a kislány a  kisebb.  Későn született gyer. 
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meke a családnak. A két nagyobb gyerek, szüleitől semmit 

sem tartva, rendkivül szabad erkölcsi felfo$ásu. A két na - 

gyobb testvér példája mindig ott van a kislány előtt.. 

Fiutestvére házasságkötés nélkül hazaköltöztette állitóla--

gos menyásszonyát, aki gyereket vár jelenleg. A fiu közben 

bevonult .katonának, a nőt a szülőkkel tartatja. el, mivel ó 
nem.óhajt dolgozni. Napirenden vannak a veszekedések, dur- 

ara:, goromba, trágár kifejezések állandó: jelleggel töltik 

be  a család légkörét. Ennek hatása érződik a gyermek visel-

kedésén is.. Otthon senki sem foglalkozik a kislánnyal,_ 

rendkivül alacsony müvelts égi szinten állnak a szülők. Az 

iskolába soha nem megy be egyik szülő sem.: Nem is érdekli. 

őket gyermekük sorsa, fejlődése. Mindent az iskolától var-

nak. A gyermek nyilatkozata szerint naponta két: órát tanul 

otthon. E mellett a sok házi munkát is vele végeztetik ott-

hon.  --Az iskolában .passziv, de jó:indulatu. Társaitól visz 

szavonul, kisebbségi érzés van benne a többiekkel szemben. 

Igen sok szeretetre, buzditásra, megértésre szorul, mert  

ezekből otthon szinte semmit sem kap. Meglehetősen lassú 

a felfogása,, inkább magolással ér csak el eredményt, kü. 

löncs en. a számtan_ gyenge oldla. Jóformán semmit sem ol- 

vas-,  otthon. könyv nincs a lakásban, szókincse igen fejlet- 

len., - Zárkózött életet él, barátnői nincsenek, a kedves, 

jó szóért igen hálás tud lenni.. - Ugyanakkor könnyen  be- 
.  folyásolható, gyenge akaratt14. rendelkezik. Apróbb fela-

datokat szivesen elvégez az uttörőben is. Fodrász szeret.- ,  

ne lenni. - Ennél a kislánynál tehát a családi légkör,; kö- 

zelebbről a két idősebb testvér vse.lkedésének ártalmai o-

kozzák a problematikus s- egyben hátrányos hOlyzete.t 

/Nagycsalád, mostoha lakásviszonyok, stb. még fokozzák a 
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problémákat!/. Összehasonlitásként megtaáztük az 1965-ös 

helyzetet e családnál különis en a két testvér vonatkozá-

sában. Megjegyezzük, hogy ez utóbbi adatokat nem azonos . 

szemAly, tehát más főiskolai hallgató vette fel annak i-

dején. A két testvér, egyik fiu, másik leány annak idején 

titikusan nehezen nevelhető alanyok voltak, a fiu tovább- 

ra is nehéz eset maradt a társadalomban /lás 'd "házasságát"/. 

A. ma. 13 éves legkisebb leánytestvér akiről az előbb szól-

tunk - az akut környezeti ártalmak ellenére sem lett ne-

hezen nevelhetővé, mert az iskola felismerte helyzetét, . 

segitséget nyujtottak neki. Magatartása nem rendellenes 

az osztályban, legutóbbi tanulmányi átlaga 2,5 volt. Mi 

volt tehát a helyzete a fiu és leánytestvérnek 1965-ben?  

Mindketten t ulkorosak. Mária egyszer bukott ötödik-

ben,  Feri padig harmadszor járja az ötödiket. A Szigeti 

tanyán laknak, ahol már a' környezet is igen negativan be-

folyásolja a tanuló nevelését. Környezete: piszkos, egész-

ségtelen. Gyerek  ás felnőtt szorosan együtt él. Igy a gye-

rekek mér egészen fiatalon megismerik  az  életnek azt az ol-

dalát is, amit értékelni még nem tudnak. Emiatt a gyere-

kek "felvilágosultak", trágár, közönséges módon beszél-

nek, durvák, veszekedősek! Ez különösen vonatkozik Ferire, 

akitől cs ztálytársai is félnek, 

órákon fegyelmezetlen, tizpercekben kötekedik, vesze- 

kedik. Igen nehéz rá hatást gyakorolni, hiszen már a leg-

magasabb fegyelmi büntetést ' is megkapta. Házi feladatot 

igen ritkán irt, azt is felületesen, szinte olvashatat- 
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lapul. Személyi higiéniájával is baj van; kócos, mosdat-

lan. 

Mária: szerény, jóindulatu kislány, de igen gyenge 

képességekkel. Irásbeli feladatait általában elkél ziti r. 

füzetei rendesek. Ugyszintén ő maga is mindig tiszta, ren-

des. 	 . 

Csal ádlátogatás alkalmával csak az érl esenyjával lehe-

tett beszélni, mert az apa aludt, mivel éjszakás volt. 

/Állatgondozó/. A szigeti tanyai viszonyókhoz képest ren-» 

des, tiszta sz oba-konyhás lakásban laknak. A gyerekeknek 

minden leIe tőségük adott .a tanuláshoz. Feri ritkán ir lec-

két , akkor is pár perc alatt készen van; és rohan a telep-

re vagy a kiserdőbe játszani.. Az anya nem bir Ferivel, 

férje pedig nagyon durva a gyerekekhez, ezért az anya nem 

is vádolja az apa előtt a gyerekeket, hanem inkább védi ő- 

ke t. 

Azt vettem észre, hogy a szülők: belenyugodtak abba, 

hogy gyerekeik nem lesznek soha szakmunkások, csak azt vír-

ják, hogy Feri betöltse a 16. évet ás az apjával együtt 

dolgozzéka tanyán. 

Szülői. értekezletre azért nem járnak, mert nem érzik 

magukat jól a szerintük felvágós, őket tanyaiakat lenéző 

uránvárosi szülők között.. 

A gyerekeknek arra sincs lehetőségük, hogy órán ki-

vül bekapcs ol6d janak az iskolai közösségi életbe, uttörő-

mozgalomba, mert. a szülők: nem engedik őket, részben azért, 

mert dolgozniuk kell: délután., részben pedig azért, mert a 

korai sötétedés /főleg télen/ miatt nem. tanácsos a kiser,  
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dőn keresztül hazamenniük. 

Végül nézzük meg a harmadik pécsi Bánki Donát uti gyermek 

helyzetét, akit 11. sorszámmal jelöltünk. Ez a gyermek 

szüleivel és bátyjával él együtt uránvárosi modern kétszo-

bás lakásban. A lakás tiszta, rendes , . szépen berendezett. 

Csecsemőkorában őt is anyja nevelte, nem volt bölcsődése 

Az apa rendőr, az anya porcelánfestő. Jó jövedelemmel ren-

delkeznek. Családi életük kiegyensulyozatlan, igen gyako- 

riak-  a veszekedések a gyerekek miatt. A szülők egymást 

okolják a gyerekek helytelen viselkedése miatt .  Az apa ke-

veset tartózkodik otthon, munkahelye jellegének következ= 

tében. . --.A gyerek ideges tennészetü. Orvosilag is vizsgál-

ták már, de  a somatikus status nem mutatott semmi rendel-

lenességet. Képtelen egy pillanatra is nyugodtan ülni, fi- 

gyelni, állandóan izeg-mozog az órákon is .  Ugyanakkor szol-

gálatkész, megvan benne a készség az otthoni segitésre.. 

Többször ismételt már osztályt. Jelenleg /1969./ három-

négy tárgyból áll bukásra. Igen lassu a gondolkodása, ön-

bizalma igen csekély. firdekes, hogy ragaszkodik tanárai-

hoz, ugyanakkor állandóan zavarja óráikat. A naplóban szin-

te minden hónapra esik egy osztályfői figyelmeztetés, ` igaz-

gatói- figyelmeztetés, intés, stb. Általában minden lehető-

séget kihasznál órán ős órán kivül egyaránt a rendbontás-

ra, zavargásokra.. Igen sok az igazolatlan hiányzása. Ilyen-

kor csavarog az utcán bátyjával ás barátaival. Legjobb ba-

rátja szintén nehezen nevelhető tulkoros gyermek. Bátyja 

1-6 éves, igen rossz társaságba keveredett.. Bátyjával együtt 

rendszeresen cigarettáznak. Az apa  ritkán ellenőrzi a gyer- 

meket, ha valami problémát vesz észre nála, brutálisan meg- 
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veri. Egy alkalommal igy tö rött be a  feje.  A gyermek sok-

szor ugy viselkedik, mint aki nem normális.. Elhanyagolt 

külsővel jár iskolába, koszosan, piszkos ruházattal. Az 

iskolaév elején elszökött barátjával hazulról. Közben ke-

rékpárt loptak, disszidálni akartak. A rendőrség fogta 

el őket utban a határ felé. Lányokkal szemben erőszakos-

kodnak. Januárban pl. este lefogtak egy kislányt az ut-

cán és vetkőztetni próbálták. A járókelők beavatkozása 

vetett véget tevékenységüknek.. Még e hónapban ujabb so-

matikus vizsgálatnak vetette alá az orvos, melynek során 

ismét bebizonyosodott, hogy semmiféle fogyatéka nincs, 

normális a gyermek. Gátlástalan, a normákhoz nem alkal- • 

mmzkodá, kriminális cselekmények felé hajló viselkedése 

a környezeti hatásnak, zilált családi életnek a következ-

ménye. Nagy szerepet játszik a szülők helytelen nevelés i . 

módszere is. Az anya mér egy izben idegösszeomlást kapott 

az állandó veszekedések következtében. . 

Ennél az esetnél is megkiséreltük rekonstruálni a korábbi . 

állapotokat a gyermek életéből.. Akkor /1965-ben/ ilyen 

tapasztalatokat gyüjtött Horváth Annak II. éves főiskola i . 

hallgatónk ugyanerről a gyerekről: 

P.B. nehezen nevelhetősége: tulságos mozgékonyságában 

nyilvánul meg. Órákon általában mozog, kiugrál a helyé-

ről. Néha össze-vissza szaldgál az osztályban, zavarja 

társait. Nemcsak tulmozgékony, hanem verekszik is. Pedig 

sokszor őt verik meg jobban. Társai kinevetik, azt mond-

ják, nem kell törődni vele. Családi körülményei rendezet- 
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tek. Apja a III. kerületi rendőrörs parancsnoka. Anyja 

disztárgy festő a Zsolnay gyárban. Testvére VIII. osztály-

ba jár, nevelésével és tanulmányi előmenetelével nincs 

probléma. A nagyobb testvér segitségét sajnos rosszul 

használják fel, hogy B. előmenetelét megkönnyitsék. Kö-

telező olvasmányokat nem olvas, hanem bemásolja testvére 

olvasmánynaplóját, valamint legtöbb házi feladatát is 

bátyja füzetéből másolja, stb. Tanárai különböző irányu 

segitsége majdnem eredménytelen. A Fegyelmi Naplóban 4 

osztályfőnöki intő szerepel a neve mellett. Az első 5, a 

többi 10 beirás után .. Az osztálynaplóban 3 szaktanári, 6 

osztályfőnöki és 1 igazgatói figyelmeztetést jegyeztek 

be.. Magyar nyelvtan órán, első hospitálásunkkor dolgoza-

tot  irtak. A tanárnő P.  B-t a tollbamondás idejére a ta-

nári szatalhoz ültette, hogy ne zavarja társait. Sajnos 

ez az intézkedés eredménytelen, javitáskor rugdossa a 

táblánál dolgozót. Következő alkalommal annyira nevelet-

lenül viselkedik, hogy a tan árnő idegességében ráüt a 

fejére, ettől egy időre megnyugszik. Számtanból megbu-

kott félévkor. A. tanárnő sokat foglalkozik vele órán is 

és korrepetáláson is. Otthon azonban semmit nem készül 

órákra. Testnevelés órán P.  B-nak nincs tornaruhája. A 

tanár felmenti a mozgás 8161. Indoklása jogos: nemcsak 

egészségtelen utcai ruhában tornászni, hanem veszélyes 

is,  különösen egy ilyen tulmozgékony gyermek számára, hi- 

szen vele hamar előfcmdulhat bármilyen baleset. A lehető 

legézabadabban azonban élővilág órán viselkedett. A ta-

nárnő nem v eszi tudomásul rendetlenkedéseit. P. az utol- 
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só - padban élvezi a szabadságot két tulkoros lány körzött. 

Ők közben másolják füzetébe a kihagyott feladatokat. 

Rugdossa az előtte ülőt, fejét a falba veri, a semmibe 

bámul, az uj anyag magyarázata, alatt alszik. (5  a legti-

pikusabb eset az osztályban. Őrsi gyülésekre nem jár, 

vagy hasonlóan viselkedik, mint tanitási órákon. Vélemé-

nyem szerint szükséges lenne hatásosabb módszerek alkal- 

mazása viselkedésének megváltoztatására.. 

Kontrollként megnéztük. Horváth Margit ugyancsak II. éves. 

hallgatónk feljegyzéseit e gyermekről:. 

P.B-t csak a tanórákon és a rajfoglalkozásokon tudtam 

megfigyelni, mert nem az én őrsömbe tartozott... Már az el-

ső hospitálás alkalmával feltünt az első padban egy na-

gyon eleven, rossz, csintalan gyerek. Nyelvtan óra volt, 

de mintha tanárnő sem lett volna bent, nyugodtan mászkál, 

beszélget, nevetgél. Kiugrált a padbál,- majdnem nekiment 

a tanárnőnek. Ekkor határoztam el, hogy őt fogom részle-

tesebben megvizsgálni, mint a különleges nevelés egyik 

"alanyát". Nehezen nevelhetőségét talán a tulmozgásos-

ság jellemzi, ami az egész test folytonos helyváltozta-

tásában, ide-oda futkosásában, a véttagok célszerütlenül 

sok mozgásosságában nyilvánul meg. 	 : 

Az órákon nagyon nyugtalan, zavarja társait is, akiknek 

legtöbbje észre sem veszi már jelenlétét.. Ráadásul még 

verekszik is, persze nem na gy  meggondolással, ugyanis 

őt is megverik a társai. Órákra nem készül, sőt az órán 

sem figyel. Ha ugy tetszik neki, magyar órán éppen alszik.. 

Leckéjét nagyon ritkán késziti el, akkor is a bátyja. r.é- 
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gebben irt, füzetét használja. /Pl. az Egri csillagok sze-

melvény pairjainál/ 

Órákon nem jelentkezik, ha pedig igen, csak azért, hogy 

fenn legyen a keze.. Minden órára elmondható ez a nagyfo- 

ku fegyelmetlenség, igy tornaórára is. Torna tanáruk elég 

szigoru, de ő nem hoz tornafelszerelést és a tornaterem 

végén rendetlenkedik, csuszik-mászik utcai ruhájában. A. 

III. hospitáláskor viselkedett legrosszabban. Élővilág 

óra volt, hátraült az utolsó padba és "kedvére" kirendet-

lenkedte magát.. A két tulkoros lány között ül, a tanárnő 

pedig nem vesz tudomást a rendetlenkedőről. A tanulmányi 

eredményét, tekintve láttam:, hogy félévben a következő ér-

demjegyeket szerezte: 

magatartás 2, magyar 3, orosz 1, történelem 2.,, . 

földrajz. 2, élővilág 1, fizika 2, számtan 1, 

rajz  2, ének 2, testnevelés 2, gyak.fogl. 2. 

Hiányzása: 10 igazolt, 1 igaz olatlan. 6 osztályfőnöki, 

3 szaktanári, 1 igazgatói figyelmeztetés.. 

Jelenleg is több tárgyból bukásra áll /orosz, történelem/. 

A fegyelmi naplóban 4 osztályfőnöki intő van, az első 5 

beirás, a többi 10 beirás után. Családi körülményeiről a 

következőket tudtam meg: 1955. május 19-én született Szom-

bathelyen. Édesapja a III. kerüle ti rendőrőrs parancsno-

ka, édesanyja disztárgy festő a Zyolnay gyárban.: Egy 7. 

osztályos testvére van, akivel különösebb probléma nin-

cs4n. Tehát a családi körülményei rendezettek, nem befo-

lyásolhatják 8-t semmiben sem, talán annyiban, hogy nem 

lenne szabad ennyi önállóságot megengedni neki a tanulás 
{tré vt. 
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IV. Legutóbbi %etünk már kifejezetten antiszociális maga-

tártást tükröz. A büncselekmény-jellegű tevékenységek zöm-

mel a lopás körül csoportosulnak: Tatabányán 2 gyermeknél, 

Siófokon 1-nél, Pécsett 7-nél találjuk meg, tehát a vizs-

gált tanulók 33 %-a követett el kisebb vagy nagyobb mér- 

tékü eltulajdonitást. Közismert, hogy e vonatkozásban a 

10-14 éves kor az antiszociális állapot manifesztálódásá-

nak az időszaka. Tehát: a gyermek lopni kezd, de. jobbára 

otthonról, iskolából, tehát közvetlen környezetétől. Azt 

is tudjuk, hogy a társadalomellenes állapotok nem akkor 

kezdődnek, amikor már a kriminatitá, is megjelenik. A 

bemutatott néhány eset, valamint a csak statisztikailag 

közölt adatok szintén igazolják a megállapitást. 

György Julia a Trefort utcai ambulanciám végzett 

kontrollvizsgálatainak értékelésekor megállapitja,. hogy 

a már végkifejlődésben eléjük került serdülő vagy fiatal 

bünözők anamnézisében, - ha dikerült elérniük a szülőket,_ 

s tőlük a korai évekből szereztek adatokat, - minden eset-

ben  megtalálták azokat a korai ártalmakat, melyek az an-

tiszociális állapotok kialakulásában döntő tényezők. 

/György, 1967.a./ 

Ismeretes, hogy a kriminológiai kutatásoknak a bü-

nözővé válás indivuduális folyamataira kell fényt derí-

teniük, tehát a kriminológia feltárja .azon tényezőket, 

melyek. ténylegesen bűnözésre vezetnek. Ilyen jellegü meg-

közelités nem feladatunk jelenlegi vizsgálatunknál. U- 

gyanis: - mint már  többször  utalt»nk rá - alapvetően szo-

ciológiai aspektusból nézzük ezt a problémát is a nehe- 
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zen nevelhető gyermek vonatkozásában; azaz a szociológia 

a normáktól való eltérést, ,  igy a gyermekbűnözés társadal- 

mi okait és feltételeit, megjelenés i formáit kutatja. Kö-

vetkezésképp azokat a jelenségeket tanulmányozzuk, melyek 

eltérő /bünöző/ magatartásra vezetnek. 

A z e:lőbbiakben bemutatott  kérdőiv ma karenkoi moti-

vációs kérdéseire adott válaszok figyelembevételével a 

káy étkező táblázatos kimutatás alapján értékeljük v izs 

gála taink eredményeit: 

/Megjegyezzük, hogy a negyedik oszlopban egy, az általá-

nos iskola padjaiból éppen kikerült 40 f ős neheaen nevel-

hető gyermekanyagot vizsgáltunk, akik jelenleg már ipari 

tanulókként dolgoznak az épitőiparban, elhelyezésüket te— 

kintve pedig egy kollektivában élnek kollégiumban, Pécsett 

az Uránvárosban ../ 

Motivációk Sió— Tata—  Pécs Ipari Össz« 
fok bánya 	tan«  

ese4s*.A*vt. 	int. 

I. Eltula jdonitásnál: 
. a/ Anyagi f orrásből 	2 	1 	13: 	20 

dl Izgalom, ki játszás 	1 	1 	 5 	8,7 
II. Indokolatlan cselekvés- 

nél: 
1« Ha zugságnál: 
a/ Félelem a kellemet-- 

- lenségtől 	 1 	6 	1 	14 	27,5 
c/  Szorongással párosult 	1 	6 	 3 	12,5  h/ Brutalitás: következ ----- 	 ' 	— 

ményei 	 2 	2 	 4 	10 
2. Csa.vargásnál: 
j/  Kapcsolatban van a 

- lopás:sal 2 	6 	10 
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III. k hatalmaskodásnál: 
. . 1. Szervezetlen for - 

mánál: 	 - _ 
c/ Feltünni akarás 	2 
2; Szervezett formá- 

nél: 
b/ Galeri 

IV• Elkülönülésnél: 
1. Passzivitásnál: 
d/ Családi rendezetlen- 

1 

11,2 

8 ,7 

. ségek 	 2: 	1 	1 	4 	10 
2. Lustaságnál: 
Nem. találtunk jelentő-- ,  
sebb százalékarányt. 
/Meg j egye:zztik, hogy csak 
a; nagyobb %-ban jelent-
kező a;da:t oka t közöltük a 
80 gyermek esetében./ 

A normáktól eltérő magatartás lehetséges társadalmi 

tényezői közül már emlitettük az alkoholizmust. Nem szól- 

tunk azonban még a társadalomban élő értékek és normák 

ellentmondásának lehetőségeiről. Általános tapasztalat, 

hogy a fiatalkoruak által leggyakrabban elkövetett ban-

cselekmények bizonyos foku bát:orságot,. vakmerőséget igénye{; 

motiváltságot tükröznek, vagyis a tekintély megszerzésé-

re  alkalua.s bűncselekmények terjednek el intenzivebben 

e km osztálynál. Ebben az esetben tehát. az történik, hqgy 

sokszor társadalmilag is elfogadott értékek megvalósulá- 

sa válik: bizonyos körülmények között a társadalomra ve-

szélyessé. Ilyen ellentmondásos helyzet: főleg bizonyos; 

csoportokban, bandákban, galerikben alakulhat ki. A vizs-» 
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Bált 40 ipari tanulónál is találunk ilyenre eseteket. A 

27. és 36. számu tanulók pl. galeriben tevékenykedtek. 

Mindkettőnél azután rövidesen bekövetkezett az indokolat -

lan. cselekvés motivációjából a hatalmaskodás motivációja 

alapján kialakított magatartásforma. A kezdeti szervezet-

len forma. a 2.7-esnél a feltünniakarásból t áplálkozott, a 

36-osnál pedig társadalmilag káros ideálok b efolyásoltsá 

ga volt az inditék, mely azután mindkettőnél azonos módon 

találkozott a galeriben a negativ szociális tapasztalatok- 

ban való "gazdagság" motivációban. Az elsőnél nem sulyos-

bodott a helyzet, a - másodiknál azonban lopással kapcsoló...  

dott. Egy-egy részlet "kórrajz"-ukból: 

27. sz. tanuló:: Szüleiről nincs pontos adatunk, I-

dőnként nagyapjával vált levelet .. - Baráti társaságában_ 

a "divat-főnök" szerepét tölti b :e. Szivesen jár -rikító 

s zinü ruhákban. Munkahelyén jól dolgozik, beszédstilusát 

/nagyképül ég/ nem szeretik. 

36. sz. tanuló: Szülők. elváltak. Az uj apa alkoholis-

ta, fizetése nagyobb részét elissza . . - A bandába való be-

kerülése óta többször összeütközésbe került a rendőrség-

gel.  - Az anya volt már börtönben. - Az intézetben össze-

szedett ruhák egy részét élzálogositották. Öt hónapra el-

itélték, 3 évre felfüggesztve. 

Az utóbbi antiszociális tett végrehajtásában nagy 

szerepe volt a galerinek.. A fiatalkoruaknál természetes 

dolog, hogy közös időtöltés, szórakozás céljából kisebb 

csoportokat hoznak létre. Ezek a csoportok 6-20 főig ter-

jednek. A tagok célja eleinte jóformán minden esetben meg- 
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felelő szórakozás keresése. Amikor aztán a szórakozások 

megazervezésére nem áll megfelelő mennyiségü pénz rendel-

kezésükre, a szórakozási célból létrejött csoport, annak 

érdekében, hogy megfelelő lehetőségekkel rendelkezzék,. 

bűncselekményt követ el. 

Az előbbi /27-es/ csavari esetnél pedig a feltü-

nési vágy dominált a galeriben. Gyakran tapasztalható, 

hogy jónéhány fiatal azért követ el bűncselekményt, mert 

ezáltal ki akar tűnni a többiek közül, fel kivárja hívni 

magára társai figyelmét. Az ilyen okból elkövetett cse- 
lelemények majdnem_ mindig csoportos jelleginek. Csupán a jó 

szórakozás kedvéért a csoport tagjai verekednek, rongál-

nak, garázdálkodnak minden cél nélkül. Ezekben az esetek- 
ben  is egyik fiatal a másikat vonja be a cselekmény elkö. 
vetésébe, mindegyik tul akar tenni a másikon. 

A 27-eshez hasonló, feltünniakarásban jelentkező szer-

vezetlen hatalmaskodás /III.,l.c./ viszonylag magas arány--

számban jelentkezett: 9 esetben /11,2 V/, melyből egyhar-

mad  rész /3 eset/ általános iskolás korosztályban is ki- 

ugrott már. 

A 36-os esete, tehát, midőn a csavargás lopással tár 

sul: 8 esetben /10 %/ fordult elő, melyből 2 általános is-

k ol .ás k oru.  /11.2. .  j . / 

A hatalmaskodás szervezett formája - mely mindkét e-

setben jelentkezett,. - tehát a galeris keret /III.2.b./ 

szinte csak az ipari tanulóknál tipikus /6 esetben/, az 

egy tatabányai eset szinte elvész. Összesen tehát e vo-

natkozásban: 7 eset.  /8,7 %/.. 



- 192 - 

Egyébként a már ismertetett 27-es gyermek esetén ki-

vül még egy olyan esetet találtunk, ahol csak csavargás 

volt: /33. sz. tanuló/. Itt is ugy alakult  a helyzet, hogy 

az apa iszákossága miatt elváltak a  szülők, mire a gyerek 

csavarogni kezdett, nem járt iskolába. A többi hat gyerek- 

nél mindenütt lopással kapcsolódott a csavargás. Ezek kö- 

zül a 36-most ismertettük. . 

Ha ezeket az eseteket: szemléljük, a normáktól eltér 

rő magatartás társadalmi tényezőinek egy másik komponen-

sét figyelhetjük meg. Az anyagi siker mintái /az "aki vit-

te valamire" elv/ szintén cwábitóan hatnak sokszor a fia-

talok előtt.  Nem ritka., hogy társadalmilag helyeselt cé-

lok - mint  pl. a magasabb életszinvonal elérése a szoci- 

alizmusban, - felé irányuld individuális törekvések tár-

sadalomellenes módon alakulnak, torzulnak el.. Persze nem 

biztos, hogy e példák mindjárt kezdetben negativak önina.=- 

gukban, mert a gyermek csak azt látja, hogy e célokat bi-

zonyos felnőttek nem munkával,. hanem más uton, sokszor ta-

lán nem is bünöző uton kivá'nják elérni. A követés próbál- 

gatásaiban aztán a fiatalok lassan büncselekményea uton 

keresnek  utat maguknak az "érvényesüléshez". Igen érdekes, 

hogy anyagunkban pl. a  "csak"  lopásos, eltulajdonit.ásos 

motiváción alapuló eseteknél - összegen 16 esetben /20°6/ 

anyagi forrásból, inditékból fakadt az elkövetés /I.a./ 

Aránylag nagyobb százalékban' jelentkezik még a l'art 

pour l'art izgalom„  a. felnőttek kijátszása motiváci4 mint 

egy 8,.7 %-ban /I.d ./'. A ponyvaregények,. filmek hatására 

nem egyszer kialakul fiatal korban olyan helytelen szeme 
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lélet, mely a bünözésben nem látja meg a helytelent, az 

erkölcstelentor A biunözőben nem egyszer hőst lát:, akitől 
félnek, aki  emberi  sorsokat irányit uralkodik embertársai 
felett.  Könnyen jut a bűnöző vagyonhoz, gondtalanul, jól 

él., nem függ senkitől. Sőt még a társadalommal való szem— 

behelyezkedése is izgalmasnak, hősiesnek látszik.- 

Az  indokolatlan  cselekvések vonatkozásában a csavar— 

gásról mér tettünk emlitést /II.2./. A hazudozást illető- 

en /II.1./ a  leggyakoribb  ok a kellemetlenségtől v aló fé--  
• 

lelem /27,5 ó/. Jóval kisebb százalékban jelentkezett az 

a  tapasztalat,  midőn szorongással párosul a hazugság /12,5 

%/ 1  s még kevesebb a különféle brutalitások következménye-

ként kiváltódó. hazudozás /10 W.  A szorongásos tipus gya- 
koribb az általános iskolás korban  /6 főnél/, mig a bruta-

litásokból adódóan fele-fele arányban találtuk az elosz-

tottságot /II:. 1. h./. Az utóbbi ok a tapasztalat szerint 

már másodlagos, gyökerében az alkoholizmusból indul az e-

setek többségében s aztán brutalitásokba torkolva kénysze— 

ri.ti a gyermeket különféle hazugságokra. 

Az elkülönülés motivációjánál /IV./ Fülönösebben ti— 

pikus eseteket nem találtunk. Legnagyobb százalékban a tár-

sadalmilag káros ideálok befolyásoltsága jelentkezett 

/10 %/. Erről már az előbbiekben szóltunk. Megjegyzendő, 

hogy itt elsődlegesen a családi élet különböző rendelle-

nességeiből adódnak a káros ideál—elképzelések. 

Mig  a  tatabányai, siófoki, pécsi iskolák gyermeka— 

nyagában_ csak igen kevés, addig az ipari tanulók között 

már igen  sok  veszélyeztetett helyzetbe került fiatalt ta- 
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lálunk. Éppen emiatt kerültek be az intézetbe, hogy aztán 

a termelő munkában dolgozva, jó kollektivában élve, kie-

meljék őket korábbi veszélyeztetett státusukból. Az ese- 
tekből,adattlkból kitünik, ez nem mindig, s nem mindegyik-

nél sikerül. A korábbi mély negativ élmények igen erős 
nyomot hagytak személyiségükben, melyet csak fokozatosan, 

türelmes munkával lehet felszámolni. 

Továbbá az is észrevehető adatáinkból, hogy szemben 

a falusi viszonyokkal /lásd vizsgált községeinket/, 	a- 

hol inkább hátrányos helyzet teremtődik, s kevésbé nehe-

zen nevelhetőség — a városi atmoszféra kedvezőtlenebb 

helyzetet szül, jobban termeli a problematikus gyermeka-

nyagot. Ennek több oka van. Igy pl. városban gyakoribbak 

az érték» és normakonfliktusok, továbbá faluról általá-

ban  a vállalkozóbb kedvü, . liülönféle kockázatok vállalására 

inkább hajlamos emberek vándorolnak a városba, akik éppen 

ezt t inkább választják esetenként az eltérő magatartási 

formákat. Természetesen ebből nem következik, hogy a vá-

ros kriminogén tényező általában, csupán az a helyzet, 

hogy a város jelenségei sok tekintetben más lehetőségeket 
alakitanak ki a z emberi magatartás száméra, mint  a  falu 
jelenségei. 	 ' 

A cigánytanulók helyzetéről részletessn szóltunk a 

hátrányos helyzetű gyermekek problémáinál. Tapasztalataink 

alapján a gállapitottuk, hogy e népcsoport gyermekeinél a 

hátrányos helyzet igen gyakran társul nehezen nevelhető- 

séggel, különösen a városok peremén huzódó, még egyáltalán 

nem asszimilálódó cigánytelepeken. A siófoki 5. számu ci-. 
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gánygyermek esetelemzését már adtuk. Az ipari tanulói 

gyermekanyag egyik esetét is szeretnénk bemutatni /38. 

sz. tanuló/, , aki szintén cigányszarmazásu. Tesszük ezt az-

zal a céllal is, hogy eloszlassuk azt a téves közhiedel-

met, mely szerint a cigányok között a kifejezetten anti-

szociális magatartásnak igen nagy százalékát találjuk meg. 

Analógiás alapon teszünk e kérdésben összevetést 

György Julia megállapitásaivál, aki nyugati szerzek— 

re hivatkozva /Reckles., 1940. és Middendorf, 1956./ irja.,, 

hogy a négerek csak ott és  akkor szerepelnek o]y.an magas 

százalékban a helyi népesség krimin.álstati sztikáiban /25 

96/, -- ami meghaladja a számarányokat az össznépesség kö-

rében /10 %/, — ha ilyen, a fentebb emlitett peremterü-

leti, marginális zónákban laknak, illetve ha együtt 61— 

nei ugyan a fehér néprétegekkel, de azok erős elnyomó, 

diszkrimináló hatást gyakorolnak rájuk, /György, 1967.a./ 

A cigány lakosságra vonatkoztatva igaz e negállapi-

tás,valamint az is, hogy ahol egymással szorosabb tele— 

püléseken /pl. a vizsgált Versend községben/, 	tehát 
nem városi környezet, ipari objektumok határterületén, — 

továbbá olyan helyeken, ahol teljesen egyenranguként fo-

gadják be őket nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is, 

ott a bűnözés aránya egyáltalán nem kiugró, nem szignifi-

káns. 

Mindezek mellett hangsuly ozzuk, hogy a d enogrAfiai 

jelenségeknek ugyaln van alakitó hatásuk, de végs5 soron 

nem okai a bünözésnek /Szabó„ 1961./ Gyökerében itt is 

a jó vagy negativ mikrokörnyezet a determináló. tényező. 

Alapvetően a családi köteg pozitív vagy negativ elője- 
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jele az, ami gátolhatja vagy elősegitheti az antiszoci-

ális viselkedés, magatartásmód kialakulását. Az anyagunk-

ban szereplő 38-as gyerek adatai között pl. ezt olvassuk: 

"Anyagi körülmények miatt került már kisebb korában ál-

lami gondozásba,- majd ipari tanulóként hozzánk. Tii .:.te.st-

vére_ van. Bátyjához: havonta hazajár Csibrákra. Vasbeton- 

szerelőknél dolgozik, nehéz fizikai munkát végez. Ha i-

dőnként szeszesitalt iszik, akkor igen hangosan viselke-

dik, egyébként csendes, jószándéku gyerek." 	. 

E gyerek tehát feltétlen hátrányos helyzetben volt 

/szülők alacsony jövedelme, sok gyermek, lakásproblémák :, 

stb.:/ Állami gondozásba került, normális légkört bizto-

sitottak számára. Tanul, /3,0 az átlaga/ dolgozik, sem 

mil.yern negativ magatartásformát, antiszociális tévékent'-- 

séget nem találtak eddig nála. Ha ide j&en nem kerül gon-

dozásba, nagy a valószinüsége, hogy idővel problematikus 

gyerek lesz  belőle.  Különösen fennáll ilyen veszély abban 

az esetben, ha pl. a cigánygyereket vagy felnőttet egy-

aránt állandóan megalázó, lealacsonyitó, igazságtalan meg-

különböztetések érik más társadalmi rétegek részéről. A 

tapasztalat szerint ilyenkor kriminalitásuk is főként a- 
zok ellen irányul, akiktől ilyen sérelmeket kapnak. Ezen 

un. makroszociális ártalmak felszámolását illetően isko- 

lóinkban már értünk el eredményt, a felnőttek társadal-

mában /szülők, üzemi termelőszövetkezeti vezetők, stb./ 

azonban még sok tennivalónk lenne. 
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A bevezetőben jeleztük, hogy mind a hátrányos hely-

zet, mind a nehezen nevelhető szituáció esetében az  in-

tegrált, totális személyiség egy-egy "része" /képesség --

jellem/ bizonyos foku retardáltságáról, sérüléséről van 
szó. Távolabbi társadalmi perspektivákban szemlélve a 

problémát, mindkét helyzet elmélyülése, fokozódása az ösgz-

társadalmi termelés, a munka termelékenységének csökke- 
néséhez vezet. Nem kétséges, hogy akár az inadekvát hely. 
zetü t, akár az inadaptiv magatartásu ember "produktivitá-

sa" nem gazdaságos a társadalmi termelő munka egészében. 

/Nem is szólva a disszociális . állapot vagy az antiszociá-

lis tevékenység "hatékonyságáról"./ Azt is emlitettük, 

hogy a szűkebben vett hátrányos helyzet is, és a nehezen 

nevelhetőségi status is valamiféle elidegenedés jelleget 

hordozhat. magában., Elidegenedik a gyermek bizonyos érte- 
lemben sajátos munkájától, a tanulástél /nem fejlődik ki 

egyik-másik képessége/, vagy saját énjétől, a magában 

táplált bizalomtól, siker-vásásoktól, a jelleme erejébe 

vetett reményektől. 

A "Gazdasági-filozófiai kéziratok"-ban irja Marx.. 

"Amikor az e lidegenült munka elszakitja az embertől ter-

melésének tárgyát, akkor nembeli életét . , valóságos nem-

beli tárgyiságát szakitja el tőle, és az állattal szem-

beni előnyét azzá a hátránnyá változtatja át, hogy szer- 

vetlen testét, a természetet, elvonják tőle." . /Mlarx, 1962./ 

Nyilván Marx itt természetesen nem az emberi tevékeny-

ségtől független külvilágot érti, hanem az emberi törté-

nelemben átformált természetre gondol. Tehát az átalaki'. 
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tott, illetve átalakitandó természetre utal, amelyben az 

ember képességei objektiválódnak. Ezt a természetet, te-

hát ugy kell alakitanunk a gyermek számára, hogy egy-

részt feltáruljanak neki az előttük jártak már objekti-

válódott vagy éppen most objektiválódó példái /jellem-

formáló hősök vagy ma élő, a szocialista társadalom épi-

tésének hétköznapi munkásai/, másrészt lehetőség kinál-

kozzon neki arra, hogy a gyermeki képességek csirájában, 

majd egyre erőteljesebben és gazdaságosabban objektivá- 

lód hassanak a jövőt ópitő mai szocialista társadalom struk-

turájában. 

A felmért tapasztalati anyag ., valamint elméleti meg-

fontolásaink következményeként ugy látjuk, hogy a hátrá-

nyos helyzet és a nehezen nevelhetőség fogalomkörei kö-

zött részleges egybeesés logikai viszonya áll .fenn. Fi-

lozófiailag nem találtunk köztük egymást feltételező dia-

lektikus kapcsolatot, mégis elmondhajuk, hogy - bár fa-

lusi viszonylatban az eseteknek csak igen kis százaléká-

ban,  városi környezetben azonban igen gyakran, - a szü-

kebben értelmezett hátrányos helyzet /azaz : nem a fizikai 

dolgozók gyermekei általában!/ egyuttal teremti a nehezen 

nevelhetőség problémáját is. A forditott helyzet evidens, 

nem szorult különösebb bizonyitásra, ugy fogtuk fel, mint 

egyet a mu1tifaktorálisan képződhető hátrábyos helyzet 

tényezői közül,. 
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