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"Miközben társadalmunk az elmúlt 
négy év során páratlanul komoly 
radikális átalakuláson ment át

, 

addig iskoláink egyáltalán nem vagy 
csak vonakodva, s csak részben kö-
vették a változásokat. Eljött az 
ideje annak, hogy  felmérjük mind-
azÚkat a kihivásokat, amelyek ,.. 
szorosan összefüggenek az egyéni-
séget, a szabadságot végre feltét-
len tiszteletben tarto polgári 
demokrácia értők ős intézményrend-
szerének meggyökereztetésével." 

Fodor Gábor 

BEVEZETtS 

Az értékek sokfélesége, 	ütközése, 	egyetemes 	vagy 

viszonylagos természete, korábbi értékek, sőt érték-

rendszerek elhalása, újabbak térhódítása kortémának 

mondható. A technikai és társadalmi változások követ-

kezményeként századunkat egyre  gyakrabban az értékrob-

banás, értékválság korszakának is nevezik. A világ je-

lentős részében általános elbizonytalanodás érezhető a 

létező ős követendő értékek tekintetében. Az értékzavar 

érezhétŐ az emberek ős intézmények mindennapi gazdasági, 

politikai és morális megnyilvánulásaiban, az ideológiai 

viszonyokban, a társas kapcsolatokban, valamint az ér-

tékekről kialakult közgondolkodásban ős az e témáról 

készült társadalomtudományi munkákban. Megoldatlan kér-

dések, problémák ellentmondások tömege vesz körül ben-

nünket és sokszor előfordul, hogy  nincsenek jó válasza-

ink, jó elképzeléseink ős jó megoldásaink. Nevelési di-

lemmáink vannak, mert nem tudjuk biztosan hová fejlődik 

ez á világ. Sodródunk, kapkodunk, rögtönzünk. 
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A címben jelzett témaválasztást az a felelősség moti-

válta, hogy a kollégiumoknak, mint nevelési intézmé-

nyeknek s igy az ott dolgozó pedagógusok mindegyikének  

felelőssége van a tizenévesek körében tapasztalható  

értékválság jelenségeiért és a tennivalók tisztázásáért.  

Foglalkoztat bennünket az új generáció társadalmi beil-

leszkedésének értékdilemmája.  

A napi pedagógiai helyzetek során figyeljük diákjaink  

szavait, tetteit, tárgyait és emberi kapcsolatait,  

melyek kifejezik az általuk fontosnak tartott szellemi,  

lelki és tárgyi értékeket. Kollégiumi nevelőként szük ..... 

ségesnek tartottuk adott témakörökben az értékrendi  

jellemzőik rendszerezett feltárását, mely az értékrend  

fejlesztésének kiindulópontjául szolgálhat. A többféle  

megközelítési lehetőség közül a tartalmi jellemzők fel-

tárására összpontosítottuk a figyelmet. Ezt mindeneke ~  

lűtt az indokolja, hogy a kollégiumi nevelőmunka jelen-

legi gyakorlatánál hatékonyabb tervezéshez, szervezéshez  

gyűjtünk információkat.  

1991. januárjában egy, a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai  

Intézet támogatásával végzett megyei reprezentatív fel- 

mérésünk annak megismerését célozta, hogyan vesznek tu- 
. 

domást a társadalomban folyó változásokról a 14-18 éves  

kollégisták a diákság sajátos helyzetű nagy  csoportja-

ként. Konkrétan hogyan gondolkodnak; mi foglalkoztatja  

őket; hogyan élik meg,  hogyan fogadják el a mindennapi  

létük valóságát; milyen elképzeléseik vannak a jövőjük-

ről; milyen értékeket tartanak fontosnak egy  Új évezred  
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küszöbén? A vizsgálat - ahogy Szabó Ildikó írja (1991.) 

- olyan generációt céloz, melynek tagjai igen kevés 

stabilitást feltételező  értékrendet hozhattak magukkal a 

családból, az általános iskolából és az úttörőmozgalom-

ból. 

A tanulmány morálpszichológiai jellegű kérdéseket érint. 

A következtetések kérdőíves felmérésre, kollégákkal tör-

t ent szakmai beszélgetésekre, é s  gyakorlati tapasztala-

tokra épülnek. Véleményünk szerint a korszellemet doku-

mentumértékűen tükröző diákvélemények segítségével be-

mutatásra kerülő érték-térkép elgond olkodtató. 
- 

Tisztában vagyunk azzal, hogy  ezek a tartalmak nem egy-

szer s mindenkorra adottak, hanem a környezeti feltéte-

lek, a nevelés, de főleg a személyiség belső aktivitásá-

nak eredményeként váltO znak, fejlődnek (gazdagodnak, 

elmélyülnek, differenciálódnak), s beépülnek az értékelő 

magatartás pszichikus regulációjának folyamatába. Az 

értékrend jellemzője,  hogy lassan változik, rövidtávon 

nehezen formálható, hosszútávon azonban megfelelő 

feltételek kölcsönhatásának eredményeként - a kedvező 

irányú elmozdulás megszervezhető. Ezért meggyőződésünk, 

hogy a bemutatásra kerülő vizsgálati anyag  ma is támpont 

lehet* a 14-18 éves kollégistákkal foglalkozó pedagógusok 

számára, akikre bizonyos értelemben szülő, családpótló 

szerep is hárul. 
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I. rész 

A vizsgálat célja, hogy  a tizenéves diákifjúság érték-

kategóriáit feltérképezve feltárja a jelen gazdasági-

politikai folyamatok közepette lefolyt szocializáció 

eredményet és hiányosságait. 

A témafeldolgozás alapjául kollégiumi tanári tapaszta-

latok szolgáltak. úgy  ítéltük  meg, hogy a tizené^es kol-

légisták körében Újabb és Újabb nem feltétlen pozitív 

értékek divatja él. Azt tapasztaltuk, hogy  a kiválasz-

tott téma meglehetősen összetett. 

^A kollégiumi pedagógia, illetve nevelás tudományos 

szintŰ és sokszínű vizsgálata, elemzése, fejlesztése az 

elmúlt évtizedekben teljesen elsikkadt." (Szidiropulosz 

- Vopaleczky, 1991.) Kevés a támpont. A kollégiumi pe-

dagógusokkal folytatott beszélgetések erűsitették azt a 

meggyőződésünket, hogy diákjaink értékválasztásai, ér-

tékkategóriái a 90-es évek körülményei között különösen 

érdekes képet mutatnak; rengeteg kiszámithatatlan, 

ratlan, nehezen kezelhető pedagógiai helyzetet teremte-

nek. 

A  vizscillatot arr a  a hipotézisre építettük, hogy  a tár- 

sadalmunk jelen fejlettségi fokán tapasztalható szociá -

lis, politikai, erkölcsi, gazdasági fejlődés eredményei 

és ellentmondásai nyomán kialakult értékvá'lság a tizené-

ves kollégisták értékrendjében (értékválasztásaiban, er 

téknyilatkozataiban, magatartásában) is tükröződik. 

Ebből adódóan hatványozottan szükség van a kollégium, 

mint "családpótló intézmény" tudatos értéknevelő tevé-

kenységére a tanulási időszakban. 
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A FELMÉRÉS  ELdKÉSZÍTÉSE 

Az 1990. űszén egyetlen csoportba tartozó kollégisták 

körében végzett próbafelmérés tapasztalatai több tanul-

sággal szolgáltak a vizsgálat során használt teszt  el-

készítéséhez. 

A barátválasztás témakörében például a kérdés annak meg-

ismerését célozta, hogy  a diákok milyen várakozással 

élnek azokkal szemben, akiket barátjuknak tekintenek és 

milyen kyalitásokat várnak el tőlük. Ezek közül mely 

magatartásértéket becsülik jobban. A válaszokban a ba-

rátra vonatkozó követelmények és elvárások tulajdonság-

listaként fogalmazódtak meg. Értelmezési gondból adódóan 

keveredtek a lányoknál a szerelmi partnerre  vonatkozó 

tulajdonságokkal. Ezért az új feladatmeghatározásban 

indokolt volt rögzíteni, hogy  "baráti (nem Szerelmi) 

kapcsolat"-ról érdeklődünk. 

A válaszok sokszínűsége miatt az értékelés igen lassú és 

nehézkes volt. A válaszokból kapott, 25 kategóriába 

egyértelműen besorolható fogalmat összehasonlítottuk a 

Daróczy Sándor által 1965-69. között végzett vizsgálat 

azon fogalmaival, melyek a társak közötti jó kapcsolat 

jellemzőit mutatták. Mindkét vizsgálatból kiválasztottuk 



-7- 

a nagyobb gyakorisággal  előforduló fogalmakat (voltak 

átfedések is). Az így kapott 18 tulajdonságot betűrendbe 

szedtük. Ezek közül a baráti kapcsolatban figyelembe 

vett 5 legfontosabbat kértük megjelölni. Hagytunk két 

lehetőséget arra is, hogy  önállóan fogalmazzanak meg a 

barátságra vonatkozó jellemzőket. Kértük továbbá, hogy 

emeljék ki a választott öt jegy  közül azt, amelyet az 

első helyre tennének és a válaszukkal indokolják is. 

A tényleges felmérés újszerűsége, hogy  a tizenéves kol-

légista populációt vizsgálja az emberi kapcsolatok és 

élettevékenységek több területén. 

Az anonim kérdőíves eljárást találtuk a legcélraveze-

tőbbnek. (Lásd: 1. sz. mellékl .et) 

A kérdőiv struktúrája : 

I. Altalános személyi adatok 

II. Emberi kapcsolatok, társadalmi jelenségek 

III. Helyzetjátékok 

IV. Vélemény a tesztről 

A tesztlap tíz feladatában vegyes típusú kérdéseket al-

kalmaztunk. Egy  sor nyitott kérdés alkalmazásával azt 

tettük lehetővé, hogy  a kiválasztott témákkal kapcso-

latban a diákok által lényege snek ítélt tudáselemek ke-

rüljenek felszínre. 

Bács-Kiskun megye  középfokú kollégiumaiban az 1990/91. 

tanévben 3091 középiskolás és 1453 szakmunkástanuló 

nyert elhelyezést.' A felmérésben résztvevő kollégiumok 

kiválasztásánál a rétegzett mintavétel módszerét alkal- 



mazva arra törekedtünk, hogy a minta jól reprezentálja a 

kollégisták rendkívül heterogén összetételét. A legfőbb 

differenciáló tényezők a földrajzi-társadalmi környezet, 

az iskolatipus, a szakma, az életkor és a nemek vol-

tak. Az 1991. januárjában négy Bács-Kiskun megyei város 

9 kollégiumának 496 diákjával elvégzett felmérés 17 

középfokú oktatási intézményt érintett. A vizsgált minta 

a populáció 11%-át foglalta magába. Egy  kollégiumban 

(mely négy középiskola közös kollégiuma) teljes mintá-

val, 7 kiválasztott kollégiumban pedig  a reprezentatív 

mintavétel szabályai szerint, a K '  L.  M, N, O kezdőbetűs 

diákokkal dolgoztunk. (Lásd: 2., 3. és 4. sz. melléklet) 

A vizsgálatban a lányok túlsúlyát az okozza, hogy  a 

kecskeméti Bányai Júlia Középiskolás Leánykollégiumban, 

ahol folyamatos megfigyelésre és ehhez kapcsolódó szak-

mai értékelŐ beszélgetésre is lehetőségünk volt, teljes 

mintával dolgoztunk. 



AZ ADATOK FELDDLGOZASA&AK MÓDSZEREI 

A kiadott 513 tesztlapból 496 érkezett vissza. A teszt 

kitöltésére a mindennapi élet természetes körülményei 

között, a diákok saját környezet ében, egy jól ismert 

pedagógus irányításával került sor. A tesztlapokat min-

den esetben közvetlen tartalmi  előkészítés  nélkül kapták 

meg. Az irásbeli felmérés eredményeként rövid idő alatt 

nagyszámú adatot nyertünk a kollégiumi diákok értékíté-

leteiről (értékválasztásokról, értékfogalmakról). A ta-

nulmány alapanyagát a felmérés adja. Ehhez kapcsoltuk a 

gyakorlati tapasztalatokat, megfigyeléseket a Bányai 

Júlia Leánykollégiumban és szakmai értékelő besZélge-

téseket. 

A vizsgálatból nyert tanulói válaszok feldolgozása komp-

lex módon történt. A felhalmozás időszakában elkészi-

tettük a nyitott kérdések szöveges válaszainak tartalmi 

kivonatát véleménymontázs formájában. A tesztlapokon 

megjelöltük a jellegzetes és szélsőséges szövegrészeket. 

Kódrendszer alapján számítógépre vittük az adatokat és 

statisztikai számításokat végeztünk. Ily módon a témához 

kapcsolódó tények és adatok tömegét sikerült feltárni. A 

minőségi analízis Során a válaszok értelmezését, a kü-

lönös, meglepő feleletek regisztrálását, magyarázatát, 

az eredmények más vizsgálatok eredményeivel való össze-

hasonlítását végeztük. A feldolgozott- anyagrészekből 

előadásokat tartottam, szakmai beszélgetéseket vezettem 

és publikáltam. (Lásd: 32. sz. meLléklet) 



- 10 - 

A tesztmódszer alkalmas volt arra, hogy  a vizsgálati 

hipotézisünket a valósággal szembesítsük. A tesztet ki-

töltők közül többen átélték az un. "kibeszélés" belső 

feszültséget csökkentő hatását, ami igazolja, hogy a mai 

nevelés sok esetben az indulat és a gondolat letagadá-

sára késztet. 

"Megkönnyebbül az ember testileg és lelkileg is, 
ha leírja a búját, baját .... Szeretem az 
ilyen teszteket, mert legalább a papír hallgat 
rám és van kinek leírni a gondjaimat. Igaz nem 
érti meg,  de azért jobb igy.  Legalább valahol 
kimondhattam (leírhattam) nyíltan a vélemé-
nyemet ..." 

A névtelenség nem zavarta, sőt segítette a vizsgálat 

őszinteségét és komolyságát. Többnyire szókimondó vá-

laszokat kaptunk, melyek tartalma-sok esetben problema-

tikus érzelemvilágot fejezett ki. Az értékelés során 

tekintettel a névtelenségre - a válaszokban rejlő prob-

lémáknak csak az általánosabb társadalmi okait kerestük 

és értelmeztük. Az összegyűjtött anyagot összehasonlí-

tottuk más hasonló témát feldolgozó vizsgálatokkal és 

anyagokkal. 

A nyilt kérdések kódolása a gépi  feldolgozáshoz a vá-

laszok sokszinŰsége miatt nem volt könnyű feladat, de az 

adatok számszaki kezelése olyan figyelemfelhívó mutató-

kat ígért, melyektől tendenciák, jellegzetességek, át-

lagból való eltérések szemléletes megjelenését vártuk. A 

számadatokból és a válaszok tartalmából kiindulva alkot-

tunk logikai ítéleteket. 

Jelen doktori disszertációban_az életmód-, a diákönkor-

mányzat, a barátság, a szerelem, az abortusz gondolat-

körével foglalkozó vizsgálati részt ismertetem. 



AZ ÉRTÉKKATEGÓRIAK ÉRTELMEZÉSE 

Munkánk értelmezési keretének kialakításához szükséges-

nek tartottuk difiniálni a szakirodalom alapján (Váriné 

Szilágyi, 1987.; Murányi, 1974.; Kelemen, 1981.) az 

érték fogalmát: "Az értékek olyan társadalmi ill etve 

kultúrspecifikus eszmei objektivációk, amelyekben az em-

berek szelektív és értékelő viszonya fejeződik ki megle-

vő világunkhoz, társadalmi és természeti jelenségekhez, 

egymáshoz, tevékenységfajtákhoz és nem utolsó sorban 

önmagunkhoz." 

Értékhordozók az ember társadalmiságát tükröző sze-

mélyiségsajátosságok vagy az embe r-  aktiv, természetata-

lakító tevékenységének anyagi,  illetve eszmei objekti-

vációi. 

Az  értékkategóriák (a jó,  az  igaz,  a szép stb' fogalmai) 

az értékhordozók értéktulajdonságainak tudati visszatük-

röződései. Ezek nagyon fontos szabályozó szerepet tölte-

nek be a társadalmi gyakorlatban (pl.: az emberi együtt-

élés szabályozásában). Sem az egyes  emberek cselekvései-

nek minősltése, sem a közösségi együttműködés normáinak 

kialakulása nem képzelhető el az értékkategóriákhoz va- 

igazodás, -az értékek-un. imperatív funkciója nélkül. 

Az értékekkel mindig együttjár  az értékelés, ami lénye-

gében preferencia, vagyis bizonyos dolgok 

(tárgyak, tulajdonságok) tudatos előnyben részesítése - 

más dolgok elutasítása. Ebből'következik -, hogy  az érté-

kek. mindig poláris fogalmakban jelennek meg (pl.: 
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jó-rossz, igaz-hamis, helyes-helytelen, szép-rút stb.). 

Az értékelő preferenciák azáltal, hogy bizonyos dolgo- 

kat, tulajdonságokat, cselekvéseket előnyben 

nek (jónak nyilvánítanak), másokat elvetnek 

itélik meg), o r i e n t á l j  á k es s z 

l y  o z z á k az ember viselkedését. 

részesíte-

(rosszként 

a b á 

Az értékszerveződés két, egymással szorosan összefüggő 

központi eleme a n o r m a t i v f u n k c i ó és a 

c s e l e k v é s k ö z p  o n t ú s á g. Egy  személyiség 

vagy kollegiumi csoport számtalan beállitódással (atti-

tűddel) rendelkezhet, de identitáSát csak néhány 

c e n t r á l i s é r t é k k e- l`  való ázonosulása 

fejezi ki. Az értékek sohasem egyedi, izolált formában 

léteznek, hanem r e n d s z e r s z e r ű e n s z e r-

v e z ű d n e k, hirearchikus rendszert alkotnak. Ez 

jellemzŐ a személyes, társadalmi és közösségi értékek 

szerveződésére egyaránt. Az értékek rendszer jellegű 

szerveződéséből következik, hogy az  egyes  értékek

letve értékképzetek tartalmát is döntően befolY 'solja, 

hogy milyen más értékek környezetében helyezkednek el. 

Egy- egy  alapvető  érték választása természetesen együtt-

jár számos más elutasitásával. "Egy - egy értékrendszer 

be.sőelsajátitásához és meggyő4ődéses kép\/isé1etéhez 

hozzátartozik másokkal való ütköztetésük, a folyamat 

konfliktuózus természete és a tudatos értékválasztások 

kiérlelése." (Váriné Szilágyi 1987.) 

Az értékattitűd belső viszony, készség az egyén  számára 

adott társadalmi preferenciák elfogadására, illetve el-

vetésére és ennek értelmében való cselekvésre. 
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Az értékattitűdök értékelő magatartásformák és érték- 

rendszerek kialakulása az ember s z o c i a l i z á - 

c i ó s folyamatában interakciók révén megy végbe. En-

nek közege mindig meghatározott, konkrét társadalmi 

mikrostruktúrákban, kiscsoportokban zajlik. Pl.: a csa-

ládban, iskolai-, kollégiumi közösségben (beleértve a 

pedagógusokat is ) . A szociálpszichol ógia referenciacso-

portnak, illetve referenciaszemélynek nevezi ezeket. 

Szerepük a  fejlődő  egyéniség orientálása kifelé és be-

felé. Kifelé abban az értelemben, hogy az általuk kép-

viselt normák, értékítéletek, magatartásmódok meghatá-

rozzák a diákok külvilág irányába  forduló viselkedésének   
- 	 ` 

jellegét, azt, hogy milyen értékítéleteket választanak 

és tekintenek elsődleges fontosságúnak, milyen cselekvé-

sekben aktualizálják értékválasztásaikat. Befelé abban 

az értelemben, hogy e normákhoz, értékítéletekhez való 

igazodás sikere, az azoknak megfelelő viselkedés meg-

valósítása határozza meg az önértékelést. 

Az adott társadalom a maga értékpreferenciáit jórészt 

elvárások formájában érvényesiti tagjaival szemben. 

Nincs olyan társadalom, amelyben az értékelvárások tel- 

jesen homogének lennének. Az inkongruens értékrendszerek 

és az azokból fakadó ellentétes elvárások konfliktust 

okozhatnak az egyénekben és a kollegiumi közösségekben. 

Az a tény, hogy kisebb társadalmi csoportoknak is le- 

hetnek viszonylag  Önálló értékpreferenciaértelmezéseik 

olyan problémákat vetnek fel, amelyek a kollégiumi ne-

velésben is éreztetik hatásukat. 
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AZ ÉRTÉKRENDET FDRMAL6 TÉNYEZUK 

A kollégisták értékrendjének vizsgálatánál :figyelembe 

kell venni az összes olyan tényezőt, amely formálja 

személyiségüket, értékelő magatartásukat. Ezen igen 

bonyolult, sokszor ellentmondásos hatásmechanizmus  1 eg-

• fontosabb összetevője a történelmi múlt, a jelen társa-

dalmi környezet, az életkori sajátosságok, a családi 

miliő, a kortárs szubkultúra, a vonatkoztatási csoportok 

és a referenciaszemélyek. 

Diákjaink értékválasztásainak megértéséhez 	szükséges 

felvázolni egy értékszempont6 társadalomrajzot abból 

kiindulva , hogy  az értékrend a szocializáció eredménye. 

A szocializáció legfontosabb színtere a család. A csa-

ládban az idősebb generáció(k) spontán vagy  tudatos ér-

téknevelő tevékenysége a meghatározó. Így célszerű idő-

ben ezen generáció(k) szocializációjáig illetve  az éle-

tükben lejátszódott jelentősebb értékrendalakitó törté-

nelmi eseményekig visszanyúlni. 

1945. történelmi korszakváltást jelentett. Megszűnt az 

egyház államilag támogatott hivatalos értékrend stá-

tusza, ezzel az embere k  értéktudatára nehezedő nyomása. 

A keresztény kurzus által mintegy 25 éven át preferált 

fundamentális érték: Isten-hazaszeretet-magántulajdon és 

család. Mindezeket az uralkodó hatalom rövid időn belül ' 

szétverte, s helyükbe Újat teremtett elvi sikon. Isten-

tagadó, ateista világnézetet követelt. A hazaszeretetet 

felváltotta a proletár internacionalizmussal. Eltűnt a 
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hazafiság, alárendelődött a nemzetközi osztályharcnak. A 

magántulajdont. csaknem teljes egészében szocialista tu-

lajdonba vette: államolsitoLLa illetve szövetkezeti vagy 

csoporttulajdont alakított  ki. Minden munkát vállalni 

tudó embert bevont az extenzív fejlődésbe. Megteremtette 

a teljes foglalkoztatást. A nők munkába lépése indo-

kolttá tette a gyermeknevelést biztosító, családpótló 

intézmények létrehozását. 

Ez az átrendeződés embermilliókat szakitott ki a régi 

körülményei közül, ezzel együtt a hagyományos értékei 

világából és megindította az értékek átrendeződésének 

bonyolult folyamatát. Leomlott a hagyományos világkép 

egyik tartópillére, a gazdag-szegény viszonylat. A jog -

fosztottság évszázados állapota után megnyílt a lehető-

ség a jogok  megszerzésére. Az Új helyzet emberi vágyakat 

és törekvéseket ébresztett, a lehetőségek sokféleségét 

villantotta fel. Mindez az emberek CO  világképét, önké-

pét, értéktudatát alakította ki. <Hankiss, 1983.> 

Természetesen három-négy évtized alatt nem forrhatott ki 

az értékeknek, normáknak, magatartásformáknak olyan 

tiszta és egyértelmű modellje, mint pl.: annak idején, a 

görög vagy római  polgár,  a francia citoyen eszménye 

volt. A történelem nagy  tanulsága,  hogy  felülről elren-

delt értékrendszert meggyökereztetni nem lehet. Az ab-

szolút uralkodó hatalom által deklarált értékek érvé-

nyesüléséhez, megitéléséhez és tömeges gyakorlásához a 

feltételek nem voltak adottak. A valóságban a tudat és a 

gyakorlat viszonyában a "minden másképp van" effektust 

élték át az emberek. 
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Szociológiai vizsgálatok bizonyitják, hogy  az Új társa-

dalmi-gazdasági alépítmény nem hozta létre automatikusan 

a maga tudati-értékrendbeli felépítményét. Nem forrták 

ki magukat stabil Új értékrendek. Meglehetősen  bizony-

talanná, zavarodottá vált a társadalom értéktudata. A 

hivatalos szocialista-kommunista értékrend és a minden-

napi gyakorlat közötti szakadás az egyének és a társa-

dalom szintjén egyaránt létrehozott egy  sajátos érték-

romboló mechanizmust. Jellemzőve vált az értékek szé-

leskörű pusztulása. A szocialista társadalom célértéké-

nek tekintette a közösséget, miközben a napi társadal-

mi-gazdasági élet gyakorlata individualizmusra, önös 

érdekei hajszolására és védelmére késztette és a magán-

életbe szorította az emberek túlnyomó többségét. Az in-

tézmények értékítéletei a napi politikától túlzott füg 

gőségbe kerültek,ami csökkentette hitelüket. Azzal, hogy 

az élet és a világ minden eseményét értékelve tálalták 

diákjainknak, elfojtották a spontán értékképző folyama-

tokat. Az információdömping értékelésre kényszerítő el-

lentmondásai gyakran értékdilemmákhoz vezettek. 

"A nyolcvanas évekre társadalmi evidenciává vált, hogy  a 

fiatalok értékproblémái nem egy  stabilnak tűnő felnőtt 

társadalmi értékrend ellenében jelentkeznek, hanem maguk 

is részei a társadalom egészét érintő értékváltozásnak." 

(Szabó I. 1991.) 

Az 1989. óta zajló nagy  horderejű társadalmi-politikai 

változások következtében az alkotmányos fordulat meg- 

történt, az alaptörvények megszülettek, a szocialista 
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társadalmi és állampolgári rendszer végleg összeomlott. 

Az 1990. évi szavazás során MagyarorSzág felnőtt  lakos-

ságának túlnyomó többsége egy  Új életre szavazott, mely 

egy új értékrend ígéretét is hordozta. 

Napjaink magyar társadalmi gyakorlatában négy  nagyobb 

értékrendszer játszik szabályozó-vezérlő szerepet: 

1. hagyományos keresztény értékrend 

2. puritán felhalmozó értékrend 

3. fogyasztási-hedonista értékrend 

4. a XIX. és kora XX. századi munkásmozgalmak ér-

tékrendjei.  

A felsoroltak közül azonban egyiknek sincs uralkodó 

szerepe. (Hankiss, 1983.) jellemző korunkra, hogy  nö-

vekednek egy-egy  érték és értékrend megismerési-azono-

sítási nehézségei. A mai társadalom köznapi tudata szá-

mára kevésbé világos, mint a korábbi tradicionális tár-

sadalmakban volt, hogy  milyen stabil értékek tartoznak 

egy
- egy ideológiához. 

Ilyen körülmények között meg kell újítani egész életün-

ket, s annak részeként a nevelés, értékátadás folyamatát 

is. Sajnos sok dolog  ex  ellen hat a kollégiumokban. 

Például a diákok perspektivanélkülisége, beszűkített 

cselekvési tere. Tény, hogy a rendszerváltás után nem 

elegendő a hétköznapi józan ész reflexe. Különösen nem 

az ifkúIcx»rban, mely több vonatkozásban is szinte a leg-

lényegesebb életkori szakasz a társadalmi értékrendhez 

való viszony tisztázása, kiérlelése, az értéktapaszta- 
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latok értékrenddé szervezése és a személyes értékorien- 

táció 	kialakítása szempontjából. 	(Váriné-Szilágyi, 

1987.) Az ezen életkori szakasz pszichológiáját tárgyaló 

szakirodalomban (I. Kon, 1979. Clauss-Hiebs, 1983.) a 

pszichoszociAlis fejlődés korosztályspecifikus vonása a 

személyiség értékek iránti érzékenysége, az értékelési 

szféra kongitiv és tapasztalati bázisának kiszélesedése, 

az értékelő magatartás kritikus jellegének felerősödése 

és önálló értékitéletalkotásra törekvés. Ebben az 

időszakban történik meg az értéktudat megerősödése, ki-

terjedése - gyakran a szülők, a felnőttek világával 

szemben. Szinte szükségszerű, hogy  az ifjú megkérdője-

lez minden értéket, normát, konvenciót, amelytől korlá-' 

tozva érzi magát. Kipróbálja miben meddig mehet el, 

folyamatosan igyekszik bővíteni a cselekvési teret. Min-

dez sajátos formában megy  végbe a-kollégistákhál ., akik a 

napjaik túlnyomó részében kortársak között tevékenyked-

nek sok-sok szabály által viszonylag merev keretek 

közé szorított  intézményekben. 

A legtöbb fiatalkorú megkezdi a hivatásra való fel-

készülést, ami az életformájába lényeges változást hoz. 

A családtól való hirtelen elszakadás na gy önállóságot 

követel, amely különösen hangsúlyosan jelentkezik kol-

légistáknál. Egyre  nagyobb mértékben kell felelniük sa-

ját cselekedeteiért maguk és mások előtt. (Clauss - 

Hiebsch, 1983.) 

Érett személyiség kialakulása a szakmunkásvizsga ill. az 

érettségi időszakára  várható. jellemzője, hogy  "érték-

rendszerében a legfontosabb pozitív értékek eszménnyé -

integrálódnak, s nemcsak egyes  konkrét cselekvések, ha-

nem, egész életvezetésének hajtóerejévé és regulativ 

tényezőjévé  válhatnak." (Duró-Gergely, 1987) 
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A diákok a mindennapi tapasztalataik során az iskolában, 

a gazdasági életben, az utcán, a tömegkommunikációban és 

a kultúra csatornáin keresztül érzik a változó világ Új 

normáinak hatását. Nemcsak lehetőség számukra, de elvá-

rás is feléjük, hogy ezen új normák szerint éljenek. A 

változáshoz szükséges azonban, hogy  legyen olyan vonat-

koztatási csoport (pl.: a kollégiumi csoport a nevelő-

vel), amely világosan megfogalmazza ezeket az új normá-

kat, hozzákapcsolódó értékeket, szerepeket és szerepvi-

selkedéseket, s átvételüket elismerően nyugtázza. A 

legintimebb, legközvetlenebb vonatkoztatási csoport a 

család, mely a viselkedést napról napra minősiti. 

(Szántó, 1979.) A családtól időszakosan  távol élő tizen-

éves kollégistáknál a család szerepét a tanulási 

időszakban a  kollégiumi  csoport kell, hogy  átvegye. 

A  kollégiumi csoport a Pataki altal leirt iskolai osz-

tály tanulói együtteséhez hasonlóan intézményes keretek 

között, nevelési célzattal kialakított  társas alakzat. 

Olyan társadalmi kiscsoport, amelynek mozgását értékek, 

normák, viselkedési minták szabályozzák. Ezért tevé-

kenységének, személyiséget gazdagító hatásának fontos 

értékmérője az, hogy hogyan közvetíti és ,  fejleszti a 

tanulókban a társadalmi értékek elsajátításának és gya -

korlati megvalósításának képességét a csoportot közös-

séggé fejlesztő program során. 
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II. rész 

1. MILYENNEK ÍTÉLIK AZ  ÉLET&óDOTI7 

Az életmód fogalma a magyar szociológiai kutatások 

eredményeként (Kulcsár, 1981.): "Az életmód az emberek 

olyan tevékenységi - magatartási rendszere, amelyet - 

több-kevesebb tudatossággal - életük fenntartására, 

különböző szintŰ, különböző helyzetek szerint és törté-

netileg is változó szükségleteik kielégitésére szervez-

nek. 1gy  az életmód a személyiség által viszonylagos au-

tonómiával hierachikus rendszerbe szervezett tevékeny-

ség-struktúra. Az emberi magatartás olyan formáit fejezi 

ki, amelyek mindennapi életünkben rendszeresen megnyil-

vánulnak." Az életmód minősége az igények és a lehetősé-

gek eredője. 

"Mindenki úgy  él,  ahogy  akar és tud." (IV. évf. 
cipőfelsőresz-készítő lány) 

Az életmódról gondolkodva az életmódváltozások tartalma, 

iránya, tempója,  az utóbbi években pedig inkább az élet 

minűségének problematikája foglalkoztatja .a nagyközön-

séget és a kutatókat. 

Az életmódproblémával kapcsolatos válaszokban a diákok 

léte, tapasztalata' által meghatározott közérzet fejezű-

dik• ki, döntően a saját létviszonyaikkal való elégedet-

lenség formájában. (Lásd: 5. sz. melléklet) 
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43% elégedetlen a jelenlegi életmódjával. Közülük 

21% leszögezi, hogy az életmód rossz, nem 

helyes, egészségtelen. 

22% pedig azt hangsúlyozza, hogy változtatni 

kellene rajta. . 

38% elvonatkoztat saját magától. űk azt állítják, 

hogy az életmódot mindenki maga alakítja, de 

abban döntő szerepe van a neveltetésnek és az ' 

igényszintnek. Erősen függ  az 	anyagiaktól. 

Jellemző a jobbra törekvés. 

19% Nem nyilatkozott. 

A válaszok rövid, kritikus életm6dleirást, életmód mi-

nősítést és életvitel igényt tartalmaznak. Ezekben leg-

lényegesebb tényező a pénz,  annak kezelése és hiánya. Az 

élettevékenységek közül szóba kerül még az evés, ivás, 

lakás, ruházat, a munka (mint pénzkeresés), a tanulás, 

szórakozás, utazás, azaz a primer, elemi szükségletek 

kielégítése. Kiemelten foglalkoznak az egészségtelen 

táplálkozással és az alkoholizálással. Tapasztalataik 

szerint a létfenntartáshoz szükséges anyagiak előterem-

tése a családok jelentős részében Allandó napi gond és 

küzdelem. Atélt valóság a "nincs", "nincs ra pénz". Akik 

a mindennapi megélhetés kínzó gondjaival küszködnek, 

aligha lehetnek bizakodóak. Ezért nem csodálkozom, hogy 

erősen érződik a pesszimizmus, a csüggedtség ős kiáb-

rándultság, a rossz társadalmi közérzet. 

Az életmóddal kapcsolatban elhanyagolható kivétellel 

negatív tapasztalatokról és tendenciákról írtak a diá-

kok. O~y látják, hogy Magyarországon nagyon rosszak a 

megélhetés lehetőségei. Az ország gazdasági helyzete 

egyre rosszabb, ennek következtében az életszínvonal 

folyamatosan romlik. Sokat kell dolgozni, de kevés a 
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fizetés. Ezzel szemben minden drága, sőt az árak nap-

ról-napra ról-napra emelkednek. Sokan 	munkané lküli vé 	válnak, 

tönkremennek. A középrétegekre 	jellemző 	a 	lefelé 

csúszás. 

A témával kapcsolatban használt jellemző kifejezések: az 

életmód nem helyes, helytelen, nagyon rossz, egyre  ne-

hezebb, túlhajszolt, rendszertelen, egészségtelen és 

egyhangú. A negativ értékítéleteket alapvetően két okra 

vezetik vissza a) a pénzre és b) a rohanó életmódra. 

Ezek szoros összefüggésben, kölcsönhatásban érvényesül-

nek. 

a) A p  é n z, pontosabban a pénz hiánya a rossz, 

egészségtelen élet okozója. Az egyre  romló gazdasági 

helyzetben a diákok bőrükön érzik a megélhetési gondo-

kat. Az életmódra vonatkozó természetes igény, hogy "a 

lehető legjobbat kell választani". (IV. évf. pénzügyis 

lány) De a mindennapok valósága a  lehetőségek  oldaláról 

egészen mást mutat. A családok jelentős részében a lét-

fenntartás kényszere,  a  pénz diktál. A szülők fő élet-

szervező elve az elemi életfeltételek megszervezése és 

biztosítása. Sok család fizetéstől fizetésig él. Szülők 

és gyerekek között naponta konfliktushelyzetet teremt az 

igények és lehetőségek  ütközése. Ez az állandó lemondás-

ra kényszerülés hatalmas belső emberi feszültséget szit. 

Ráadásul nehéz ezt diák ésszel megérteni, hiszen az ese-

tek többségében úgy látszik,  hogy a szülők minden tőlük 

telhetőt megtesznek, a diákok. pedig  szeretnék elérni, 

megkapni a körülöttük láthatót, a jelenben felfoghatót. 

- 	 - — 



Ráadásul naponta látják az ellenpéldát: vannak akiknek 

jól megy,  akiknek mindenre volt és van elég pénzük. 

Nem csoda hát, ha sokan eljutnak a reményvesztettségig. 

Mindennapjaik erőfeszítéseinek nem látják értelmét, igy 

azt egyhangú,  monoton kényszerként élik meg. 

"Az életmód egyre  nehezebb, de ezt még mi nem 
érezzük, mert a szüleink próbálják tartani az 
életszínvonalat. Mindig egy  kicsit maguktól 
vesznek el." (I. évf. gimnazista fiú) 

"Nehéz megérteni azt, hogy  "nincs"  vagy  "nincs rá 
pénz". Pedig  ex  manapság egyre  sűrűbben hangzik 
el. A gazdasági helyzet romlik és az életszin-
vonal is csökken." (II. évf. dísznövénykertész 
lány)  

"Az osztályban is sokan vannak olyanok, akik a 
középréteghez tartoznak. Ezek most szépen lefelé 
csúsznak, mert már abból a pénzből nem lehet 
mindent megvenni. Van aki eddiq is gazdag volt. 
Annak ezután is lesz minden héten új ruhája." 
(III. évf. közgazdaságis lány) 

Sokan érzik, hogy  az élet nem gondtalan. Jellemző, hogy 

a diákok egy  része garasoskodva számolja a pénzét, hogy 

a legszükségesebb dolgokra elég legyen. Félelemmel gon-

dolnak arra, futja-e a családjuknak a továbbiakban is a 

taníttatásukra. Vannak olyan diákok, akik munkát vállal 

nak (pl.: takarítás, gyermekfelügyelet, korrepetálás 

stb.), hogy  az alapvető  kiadásaikat fedezni tudják, vagy 

elérhessék a vágyott tárgyat,  utazást. De olyan diák is 

van, aki a családját támogatja (!) a keresetével. Nem 

ritka eset, hogy  szobatársak között hatalmas feszültsé-

get okoz az erősen eltérő anyagi helyzetből adódó meg-

nyilvánulások lelki háttere. 
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b> A r o h a n ó é l e t m ó d az emberi élet megke-

seritője. Egészségtelen a táplálkozás, elterjedtek a fi-

atalok körben is az egészségkárositó szokások (dohányzás 

és alkoholfogyasztás). Sajnos kevesen sportolnak. 

Nem tartják jónak a szülők rohanó életmódját Az indok-

lásokból jól látható, hogy  a szülők energiájának, idejé-

nek többségét az alapvető szükségletek megszerzésének 

kötelezettségei viszik el, melyek következménye a csa-

ládban az egymással való foglalkozás, a szeretet hiánya, 

a családtagok fokozatos magárahagyottsága, elidegenedé-

se.'Mindezekbűl kiderül, hogy  a megértő,  szeretetteljes 

családi légkör érték, ill. vágyott érték a diákok jelen-

tős részénél. Afalusi megélhetési lehetőségeket éS eb-

bél adódóan az ottani életmódot jobbnak tartják általá-

ban, mint a városit. 

"A mai világban mindenki rohan, kapkod, ideges. 
A szülőknek sem a gyerekre,  sem egymásra nincs 
idejük, s ez nagyon rossz dologhoz vezet. Pedig 
az embereknek szükségük van szeretetre, megér-
tésre, támogatásra, s legfőképpen a gyerekeknek. 
Ezen kellene változtatni, persze nehéz dolog." 
(II. évf. 	közgazdaságis .  lány) 

"Szerintem azzal már mindenki tisztában van - 
hála a tömegkommunikációnak -, hogy mi lenne a 
helyes. De a mi gazdasági   helyzetünkben alig-
alig beszélhetünk életmódváltoztatásról. Szinte 
nincs is rá lehetőségünk. Ne legyünk idegesek - 
miért, mi az manapság,  ami megnyugtat! Sportol-
junk többet - mikor? stb. Sorolhatnám még a tár-
sadalom•által felállított akadályokat."  
évf. gimnazista lány) 

"Napjainkban egyáltalán nincs meg a feltétele 
annak, hogy  az emberek rendes, egészséges éle-
tet éljenek. Stressz, rohanás, az embereknek 
semmire sincs idejük. Ami jó,  egészséges, az 
biztos, hogy  drága és kevesek engedhetik meg ma-
guknak. Főleg a városiaknak nehéz a  helyzetük." 
(III. évf. 	közgazdaságis lány) 



Tény azonban, hogy nemcsak keserű, kiábrándult diákok 

vannak. Él az igény  és a vágy  az elemi és javuló élet-

feltételekre. A megfogalmazásban ez a legszűkebb egyéni 

érdek kifejezésétől a világ össznépességének érdekéig 

terjed. 

"Jó lenne, ha minél jobban tudnánk élni. (IV. évf. 
közgazdaságis lény) 	' 

"Éljünk egészségesen, mellőzzük a káros szenvedé-
lyeket." (I. évf. dzsznövénytermesztő fiú) 

"Jó lenne, ha nem kellene éhezni senkinek sem a 
földön." (II. évf. szűlő-gyümölcstermesztő lány) 

Arra a kérdésre, hogy  "Mely téma foglalkoztat legjob- 

ban?" a válaszok tartalmi lényegét és a válaszok ará- 

nyait a következőképpen tudom összefoglalni (Lásd: 9. 

sz. melléklet) 

0) nem nyilatkozott....................... 9% 

1) a jövő................................ 	34% 

2) a barátság  es a szerelem ..............14% 

(fiúk,lányok es a szex) 

3) a tanulás  es továbbtanulás.............14% 

4) a háború és a halál.................... 8% 

5) a vallás............................... 3% 

6) a földöntúli élet jelenségei........... 3% 

7) a családi problémák  es a pénz.......... 3% 

8) a társadalmi-gazdasági válság.......... 8% 

34% a jövőt jelölte meg. Konkrétan: a vizsgák, az el-

helyezkedés, a megélhetés, a családalapitás és az em-

beris' jövője problémakörét. 

A válaszok minden iskolatipusban, évfolyamban, szakmában 

és mindkét nemben e válasznál csúcsosodnak (33.7%). . 
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(Lásd: 10-11. sz. melléklet) Nem véletlen! Hiszen ma-

napság már nem természetes, hogy az iskola elvégzése 

után mindegyiküknek lesz munkája, jövedelme, lakása, 

azaz önálló (családi) élethez szükséges feltétele. A 

köz' iskolaválasztás és az onnan való kilépés sorsdöntő 

választás és változás a felnőtt élet küszöbén. Ennek 

átélését igazolja, hogy a középiskolába lépő elsősök, 

valamint a munkavállalásra vagy továbbtanulásra készülő 

harmadik és negyedikesek között különösen magas a jövőn 

gondolkodók aránya (33.9%, illetve 33.3%) Ezen jelenség 

egyik lehetséges oka az, hogy  az általános, illetve 

középiskolai tanulmányok befejezésének évében több bi-

zonytalansági tényező befolyásolja a tanulók értékvá-

lasztásainak alakulását. Pl.: a további életút meghatá-

rozása; felvételi vizsgára, illetve szakmunkásvizsgára, 

éreLLségire való felkészülés és az álláskeresés ne-

hézségei. Pszichológiai szempontból bizonyos mértékig 

érthető, hogy  a végzős diák a korábbi éveknél jobban 

befelé fordul, s dominálóan a saját problemAi foglal-

koztatják. Az individualizációt erősíti a közösség le-

értékelődése es a talponmaradásért, érvényesülésért ví-

vott harc is. A belső arányokat iskolatipüsonként vizs-

gálva szemleletessé válik, hogy  minden második szakkö-

z

ép

iskolást, minden harmadik szakmunkástanulót és minden 

negyedik gimnazistát foglalkoztat leggyakrabban a jövő-

je. A gimnáziumban tanulók számára viszonylag távolab-

binak tűnik az ÉLET a maga problémáival és nehézségei-

vel. Egyre  többen un. "parkoló" pályának tekintik a 

gimnáziumot. 

14% fejében a tanulással és továbbtanulással kapcsolatos 

problémák és nehézségek a  legfőbb  tényezők. 



Csaknem kétszer annyi gimnazista helyezi a témát elő- 

térbe, mint szakközépiskolás és szakmunkás. Kiugr6 az 

iskolakezdő elsősök es az érettségiző 	negyedikesek 

aránya (18, ill. 16%). A II. 6s III. évfolyamban 10% 

körüli az arány. Az adatokól nem erezhető a szakmunkás-

vizsgára készülök izgatottsága. Ezt a hiányérzetemet a 

szöveges válaszok valamelyest oldják. Legnagyobb tanu-

lási feszültséget a gimnazisták és az egészségügyi 

pályára készülök között mértem. 

14% gondolataibah a barátság és a szerelem (fiúk, lányok 

és a szex) a meghatározó elem. 

Ez kb. tizből egy  gimnazistára és szakközépisko}ásra, 

mig tizből Öt szakmunkástanulóra jellemző. Az évfolya-

mokon belüli arányuk elsőtől harmadikig fokozatosan nŐ, 

harmadikban kiugró (11.9% - 12.4%  - 17.5%). Az érettségi 

évében látható visszaesés (14.5%) minden bizonnyal 

összefüggésbe hozható a tanulmányokra való koncentrá-

lással. 

11% fél, retteg a háborútól ás a haláltól. 

Jellemző, hogy  a fiúk körében sokkal kisebb arányban 

mutatható ki ez az érzés. Legkevésbé a negyedikeseknél 

jelentkezik. (Megjegyzem, hogy a felmérésre az öbölhá-

ború kitörése idején került sor, mely óhatatlanul a há-

ború eseményeire forditotta sokak figyelmét.) 
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7% a társadalmi-gazdasági válságon tépelődik. 

Ezafajta gondolkodásmód sokkal jellemzőbb a szakmun-

kásképző iskolákban, mint a gimnáziumokban. Hangsúlyosan 

jelentkezik a mezőgazdaság, kereskedelem, igazgatás és 

pénzügy területén tanulók között, akik az oktatási fo-

lyamatban naponta szembekerülnek e problémák nemcsak 

elméleti, hanem gyakorlati vonatkozásaival is. 

3% számára a családi problémák és a pénz a legnagyobb 

gond. 

Az iskolatipusok 	számadatai azt mutatják, hogy  az 

anyagi és egyéb  családi problémákkal küzdő tizenévesek 

aránya a gimnáziumokban a legmagasabb, 5% (szakközé-

piskolában 4%, szakmunkásképzőben 2.5%). E teher ellené-

re vagy  éppen emiatt őket foglalkoztatja leginkább a 

• tanulás, továbbtanulás és a jövő. 

3% a földöntúli élet jelenségein töpreng. 

A tömegkommunikáció egyre  bővülő hírei nem csoda, hogy 

felkeltik az érdeklődést. Meglepő viszont számomra, hogy 

a lányokat nagyobb arányban foglalkoztatja ez a téma, 

mint a fiúkat (3.7%-kal szemben 2.7%-kal). A középső két 

évfolyamon sokkal nagyobb a varázsa, mint  elsőben  és 

negyedikben (I.-ben 1.1%, II.-ban 6.2%, III.-ban 5.1%, 

IV.-ben 1.4%). 
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3% esetén a vallásos gondolatok az uralkodók.  

Ez közelebbről minden 20-ik gimnazistát, 25-ik szakkö-

zépiskolást és 50-ik szakmunkástanulót értint a vizsgált  

populációban. Az összes vizsgált diák között 3.2%-os  

arányuk elenyészőnek mondható. Érdekes azonban, hogy  

ezek a diákok az I. és a IV. évfolyamban tömörülnek.  

A fenti adatok szemléltetik azokat a témákat, amelyek  

gondolkodásukban valami miatt újra és újra visszatérnek,  

uralkodó szerepet töltenek be.  

"Azt, hogy az egyén hol jelöli ki céljait, 
 lényegében  

két tényező határozza meg. Egyrészt `az egyén  viszonya  

meghatározott értékekhez, másrészt az egyén  ~ealitásér 

zéke a cél elérésének valószinűségét illetően." 
 

Lewin (1q75) gondolatmenetén elindulva különösen fontos  

annak megkérdezése a tizenéves kollégisták körében, hogy  

milyen szándékaik vannak a jövőre vonatkozóan. Válasza-

ikból az értékorientáció és a jövőorientáció összefüg-

gése bontható ki.  

A diákok felnőtt életük döntő elemeire vonatkozó kilá-

tásai és választásai a következő képet mutatják:  

a) Az elhelyezkedés  

2% szerint kilátástalan  

7% szerint kapcsolatok kellenek hozzá, felkészültség ás  

akarat  

68% szerint nehéz, bizonytálan. Vagy sikerül  vagy  nem.  

Meg kell alkudni.  

23% nem válaszolt. (Lásd: 12. sz. melléklet)  



Az I. és II. évfolyamban a helyzetet az elhelyezkedés 

vonatkozásában kilátástalannak szinte senki sem ítéli. 

(Lásd: 13-14 sz. melléklet) Gyökeresen változik ez a 

nézet a végzősöknel. A III. évfolyamosok 3.6%-a, a IV. 

évfolyamosok 8.7%-a nem lát esélyt arra, hogy munka-

helyet fog találni magának. Elmondható, hogy az év-

folyamok mindegyikében bizonytalanság érezhető. A diákok 

döntő többsége, mintegy 2/3-a 50%-os esélyt lát maga 

előtt. "Vagy sikerül vagy nem." A szakmákat tekintve 

kiugróan magas a helyzetüket kilátástalannak látók 

aránya a mezőgazdasági jellegű pályára készülék között. 

Több fiú érzi teljesen reménytelennek a jövőjét, mint 

lány. A kapcsolatokban, a felkészültség és az akarat 

segitű erejében csak minden 14. diák bizik. 

Az előzö két kérdéskör  ("Mely téma foglalkoztat leg-

jobban?" és az elhelyezkedés) adatai is bizonyítják, 

hogy növekszik diákjaink körében a létbizonytalanság 

érzése. Sokan sodródnak kilátástalanul, céltalanul, pa  

dig éppen abban az életkorban vannak, amikor nagy  tervek 

és bizonyítási vágy kellene, hogy hajtsa őket. A társa-

dalomra rátelepülő reménytelenség és tehetetlenség ki-

sérű jelenségei az egzisztenciális félelmek. Ezek azért 

erősödnek fel, mert tudnak a rendszerváltásról, de éppen 

a mindennapi életükben nem éreznek pozitív tartalmú 

változásokat. Számot kell vetnünk azzal, hogy  a felnövő 

nemzedék munkaerő pozíciói igen kedvezőtlenek, a munka-

erűpiacról való kiszorulásuk emberi leépülésüket és 

tékvesztésüket gyorsíthatja. 

=' 
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| Az  élettér választás jellemzői 

62% Magyarországon szeretne élni. 

Az összes válaszadó 19%-a a mostani lakhelyén, a 

szülei, szerettei közelében akar letelepedni. 

16% Külföldön szeretne élni a fejlett nyugati társadal-

mak valamelyikében. 

Kevesen jelöltek meg konkrét országot. Pl.: az 

összes válaszadó 4%-a Nyugat-Európai országot (Fran-

ciaország, NSZK), 3%-a Amerikát, 1%-a Ausztráliát. 

Néhányan írták Japánt. 

15% Egy békés, nyugodt helyet kíván Magának,ahol a nor-

mális élet feltételei megteremthetők. 

7% Nem nyilatkozott. (Lásd: 15. sz. melléklet) 

A számadatokból megállapítható (Lásd: 16-17. sz. mel-

léklet), hogy a döntő többség az országon belül és el-

sősorban a mostani lakhelye közelében keresi a boldogu-

lás útját. A Magyarországhoz való kötődésben a  Családi,  

érzelmi szálak mutatkoznak erősnek.  

Szabó Ildikó a 80-as évek végén végzett vizsgálatában 

arról érdeklődött, van-e olyan ország, ahol szívesen 

laknának a megkérdezettek egy évig. A diákok 21%-a sze-

retett volna valamely más szocialista országban lakni. A 

két vizsgálat során alkalmazott kérdésfeltevésben van 

némi hasonlatosság. Bár más a két kérdés sugallása, le-

hetővé tesznek bizcnyos összehasonlítást.- Jelen vizsgá-

latban vágyott életteréül szocialista társadalmat senki 
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sem választott. A korábbi vizsgálatban a fejlett tőkés 

országot választók aránya 78% volt. A 90-es vizsgálatban 

ez az arány lényegesen alacsonyabbnak, 16.5%-nak mutat-

kozik. A gazdasági helyzetnek van elsősorban af ország 

elhagyására kényszeritő ereje. Legnagyobb arányban a 

szakmunkástanulók szeretnék, ha felnőtt korban valamely 

külföldin ország lenne az életterük. Közel 1/4-ük nyi-

latkozott igy. 

c) Gyerekszaw a családban 

11% ép családot szeretne 1 gyerekkel 

52% ép családot szeretne 2 gyerekkel 

14% ép családot szeretne 3 vagy  több gyerekkel 

2% nem akar családot 

21% nem nyilatkozott (Lásd: 18. sz. melléklet) 

A válaszadók fele minden iskolatípusban, évfolyamban és 

mindkét nemben a kétgyerekes családmodell mellet szól. 

(Lásd: 19-20. sz. melléklet) Az egy gyerekes és három 

vagy löbb gyerekes családra vágyók aránya 11% és 14%. 

A gyermeket akaró 385 diák közül a döntő többség (67%) 

két gyereket,  19%  pedig nagy családot akar. A közgon-

dolkodás az egykét nem tartja jónak, mégis. 14% "egyké-

vel" tervezi a családi életet. Sajnos a társadalmi-

gazdasági feltételek ma egyre  kevésb é  biztosítják a 

többgyerekes családok számára a  megfelelő  vagy  kivánt 
` 

életszínvonalat. 
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A diákok életvezetését meghatározó értékek és az azokból 

következő cselekvésmódok vizsgálata alapján nyilvánva-

lóvá vált, hogy  nem létezik számukra egy egységes élet-

mód modell. Különböző tényezők bonyolult rendszerének 

hatására kialakuló, kategóriákba nehezen sorolható mo-

dellek sorával találjuk szembe magunkat. 
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2. TAPASZTALATAIK A  CI 	AT 

Meggyőződésem, hogy a diákönkormányzat mindennapi sze-

repmagatartása rendkívül fontos tanÍ-tási és tanul á si 

lehetőségeket jelent mind a résztvevők, mind pedig az 

érdeklődő közvélemény számára. Sok-sok alkalmat kinál a 

politizálás (saját ügyeikkel való foglalkozás) elemi 

módszereinek az elsajátítására. 

A vizsgált populáció a következőképpen határozza meg a 

diákönkormányzatot. 

"A diákönkormányzat fórum a diákok érdekeinek 
érvényesitésére... Szövetség, melyben a diákok a 
saját elképzeléseiket megvalusitiák... Kis csa-
pat, mely összetartja a nagy  köz össéget... Ered-
ményesen csak akkor működhet, ha teljesen szabad 
és független, a tagjai közöt t  szoros a kapcso-
lat es folyamatos az együttműködés." 

Az áttekinthetőség érdekében a diákönkormányzatról kapott 

496 választ három alapkategóriába 	soroltam. 	(Lásd 

21 - 23. sz. melléklet) E kategóriák •kifejezik a fórum 

működésével kapcsolatos jellegzetes véleményeket : 

O.  Nem ismeri vagy nem nyilatkozik 

1. Jó, mert véleményt mondhatunk, 

illetve mondhatnánk 

2^ Nevleges csak, illetve nincs értelme 

23% 

= ^ ~ 
21% 



Jó, mert véleményt mosdhatunk, 

illetve mondhatnánk 

A válaszok 567.-ára a pozitív megközelítés a jellemző. 

Szerintük kell a diákönkormányzat, mert segít megismerni 

a diákok véleményét, javaslatait, felvetéseit a saját 

problémáikkal kapcsolatban. Egymás között a gondok 

nyíltabb feltárására adödik lehetőség. E fórum működése 

önbizalmat ad. Fejleszti az önállóságot és a felelős-

ségtudatot, hogy a diákok maguk intézhetik ügyeiket, 

képviselhetik érdekeiket az általuk választott társak 

révén. Megtanulják a hasonló korú fiatalokat irányítani, 

vezetni. Egyrészt tenni tudnak a pr oblémák ellenében, 

másrészt jó programokat tudnak biztosítani. De mindezt 

csak akkor, ha ez érdekli a diákokat. Sok ötlet kell 

hozzá. A diákönkormányzat létezése önmagában kevés. 

Tennie is kell valamit ahhoz, hogy  vidámabb, kellemesebb 

környezetben élhessünk. Ezért aktívabbnak kellene lenni 

az ötletek, elképzelések megvalósításában. Igazi ered-

mény csak felnőtt segítségével  érhető el. A diákönkor-

mányzat működése segítheti a tanár-diák ellentét megol-

dását. • 

Pedagógus vélemények szerint a diákönkormányzatban aktív 

munkát végző kollégisták személyiségfejlődésében meg-

figyelhető, hogy érettebben, felelősebben nyilatkoznak, 

mint az azonos korú társak. Így  az "elveszített" szabad-

idejük más oldalon megtérül. 
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Névleges csak, illetve nincs értelme 

A válaszadók 21%-ának negatív véleménye alakult ki a 

környezetében működő diákönkormányzatról. E fórum jövő-

jére vonatkozóan azonban más-más módon tekint egy - egy 

szűkebb csoportjuk. 

a) A diákönkormányzatban jónéhányan valamiféle m e g-

változtathatatlan rosszat látnak. Vé-

leményük szerint "a lényeg, hogy a szó jelentése ellen-

ére sem mi döntünk. Csak a már eldöntött kérdésekre 

• mondhatunk igent. Mondhatunk nemet is, de kit érdekel?" 

"A diákönkormányzat csak egy  báb. Látszatdemokrácia, 

hisz úgyis a tanárok döntenek." "Jó elvi ötlet alapján 

rossz megvalósítás, ami nem sokat ér`" 

b) Mások azt állitják, a diákönkormányzat "fontos, de 

t ú l sokat nem  várhatok t ő l e", mert 

- passzívak, érdektelenek vagyunk, igy a diákönkormány-

zat bármit csinál nincs sikere, 

- a tanulók túlterheltsége miatt nem üzemel, 

- a diákok nem ismerik a jogaikat, tehát nem is tudj á k 

kihasználni ezeket a lehetőségeket, 

- úgyis azt tesznek a tanárok, amit akarnak. Ritkán ad-

nak - a diákoknak igazat, mindenbe beleszólnak, a jó öt-

leteket leszavazzák, 

- nincs előtte követendő példa, nem érzi az erűfeszité-

sei hatását, 

- sok az előítélet vele szemben. 

c) Megint mások  Úgy  látják, hogy a diákönkormányzat még 

csak kezdeti stádiumban van. ".S o k l e h e t ő s é - 

g e.t h o r d o z m a g  á b a n." 



Nem ismeri vagy nem . nyilatkozik 

E kategóriába sorolható a válaszadók 23%-a. Jellegzetes 

válaszok azok tollából, akik vállalják, hogy  a diákön-

kormányzat működéséről nincsenek ismereteik: 

"Nem tudom miket szoktak ott megbeszélni." 

"Nem értem mire ió." 

A diákvélemények alapján kirajzolódó kép megmutatja, 

hogy  diákönkormányzat működésével kapcsolatos problé-

mák három érintett fél problémáira vezethetők vissza az 

esetek  jelentős  részében. 

1. Maga a diákönkormányzat nem ismeri a 

jogositványait, igy azokat alkalmazni sem tudja. Nincs 
- 	 ` 

előtte követhető pozitív működési minta. Nem áll mel-

lette hozzáértő támogatást nyújtó felnőtt segitő(k cso-

portja>^ Így nehezen találja saját szerepét. Egyszerre 

kell szembenéznie az intézményi hagyományokkal, beideg-

ződésekkel és a sokféle egyéb  Új kihívással, mely gyak -

ran feszültségeket te r emt, konfliktushelyzeteket alakít  

ki. Ezek rendkívüli módon megterhelik a munkában részt-

vevőket. A sikertelenség kiábrándító hatású. 

2.A képviselt diáktárs a k 	gyakran 

túlterheltek, érdektelenek, passzívak vagy  maguk sem 

tudják az ötleteikkel, kéréseikkel, problémáikkal kihez 

forduljanak. Nem épülnek be az információs láncba. 

3.A pedagógusokban mégélnekarégi be-

idegződések. A diákok szemében előfordul, hogy  magatar-

tásuk intoleránsnak tűnik. Nem alakult még ki az intéz-

ményi demokrácia teljes működési rendje. 
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A diákönkormányzattal szemben megfogalmazott józan el-

várások és a valós működés ellentmondásai a kollégiumok 

egy részében indokolttá teszik az intézményi demokrácia 

elemi viselkedési módjainak, érintkezési szabályainak 

gyökeres átalakitását annak érdekében',- hogy  a kollégium 

is szinterévé váljon az aktiv társadalmi közéletre való 

felkészítésnek. 
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3. TIZENtVES KQLLtG%STAK VtLEMtD0/E A BARATSAGRÓL 

A barátság interperszonális kapcsolat. Érzés, érzelmi  

töltésű vonzalom. Személyes rokonszenvre és egyéni vá-

lasztásra épül. A barátok megválasztásában a tudatosság  

az életkorral együtt nő. A serdülők kapcsolatrendszeré -

ben a barát központi és kiváltságos helyet foglal el.  

Milyen kritériumok alapján választanak  
~ 

barátokat a tizemévesek?  

A vizsgálat során 18 felsorolt erkölcsi és lelki vonásra  

vonatkozóan azt kértem, hogy jelöljék meg azt az 5 dol-

got, amit legfontosabbnak tartanak a baráti kapcsolata-

ikban. A választásokat összegző táblázat (mely iskola-

tipus, szakmai jelleg, évfolyam és nemek szerint is  

bontja az adatokat)  a válaszok viszonylagos kiegyen
-

súlyozottságát mutatja (Lásd: 24. sz. melléklet).  

1. helyen az őszinteséget a diákok 69%-a  

2. helyen a megbizhatóságot a diákok  57% - a 

3. helyen a kölcsönös megértést a diákok 51%-a emliti.  
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Ezen tulajdonságok vezető helyen történő rangsorolása 

azt mutatja, hogy a barátok lelki közelségét az érint-

kezés bizalmassága és a megértés adja. A döntő többség 

érzi, hogy a barátság -feltételez  egy  erős empátiás ké-

pességet, hisz a barát megértéséhez bele kell képzelni 

magunkat a helyébe. "Az együttérezni tudás minden emberi 

moralitásnak az őssejtje. Ebből fejlődik ki az össze-

tartozás tudata és erre épül mi nden magasrendű emberi 

érték." (Ancsel, 1982.) 

Az Öt dolog kiválasztása után kértem, hogy  emeljék ki 

ezek közül a legfontosabbat és indokolják is a válasz-

tásukat. Az eredmény megerősítette az előbbi megállapi-

tást. Mindezt Daróczi Sándor (1970.) korábbi vizsgála-

tainak eredményeivel összevetve úgy  tűnik, hogy  az 1-4. 

helyen rangsorolt követelmények elavulhatatlan emberi 

értékek és szükségletek. 	(Lásd: 	25. 	és 26. 

let)  

sz. 	mellék- 

1.  helyen az őszinteséget 	emliti 22% 

2.  helyen a megbizhatóságot emliti 15% 

3.  helyen a szeretetet emliti 14% 

4.  helyen a kölcsönös megértest emliti `13% 

5.  helyen az összetartást emliti 11% 

A válaszok indoklásából erezhető, hogy  a barátság fon- 

tos, mert általa lehetőség nyílik bensőséges  kommuniká- 

cióra. Kitűnik továbbá, hogy  az igazi barátok sok-sok 



közös élmény birtokosai. Viszonyukat a lelkek közötti 

intim kapcsolat, a másiknak való kitárulkozás jellemzi. 

A jó barátok nemi azonossága elűsegiti egymás problémá-

inak megértését és az egymással való azonosulást. Az 

örömeiket, gondjaikat, legbensőbb titkaikat osztják meg 

egymással. Egymás titkainak ismerete és a titkok meg-

tartása egyre szorosabbá és meghittebbé teszi a kapcso-

latot. A jó barátok olyasmit is elmondanak egymásnak, 

amit szüleiknek vagy partnerüknek a gátlásaik miatt nem 

tudnak elmondani. Ennek ismeretében érdekes ellentmon-

dás, hogy a választási kritériumok rangsorolásakor a 
- 

titoktartást mindössze 5 fő (1%) sorolta az Öt legfon-

tosabb szempont közé. így a titoktartás az összesitésben 

a 17., utolsó előtti helyen áll. Ezek után nézzük meg, 

hogy van-e eltérés a barátválasztás kritériumaiban is-

kolatípusonként, évfolyamonként és nemenként, a rang- 

sorban els6 három helyre tett kritériumok tekintet ében. 

(Lásd alább és a 25. sz. melléklet) 
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iskola- 
típus  

1. helyen 2. helyen 	3. helyen 

  

gimná- 	szerétet 21.3% őszinte- 19.7% kölcsönös 11.5% 
zium 	 ség 	megértés 

szakkö- 	Őszinte- 21.6% szeretet 14.J% kölcsönös 8.0% 
zépisk. 	ség 	 megertés- 

szakmun- megbiz- 17.7.% őszinte-16.7% összetar- 15.0% 
káskép. 	hatóság 	ség 	tás 

évfolyam 	1. helyen 	2. helyen 	3. helyen 

• I. 	összetar- 16.9% megbiz- 14..7% őszinte - 14.1% 
tás 	hatóság- 

' 	
ség 

II. Őszinte- 23.0% megbiz- 12.4% szeretet 11.5% 
ség 	hatóság 

III. űszinte -  16.1% szeretet 16.1% megbiz - 13.1% 
ség 	 hatósá g 

IV. őszinte - 33.3 kölcsö - 11.6% szeretet 11.6% 
ség 	nos meg- 

értés 

nemek 	I. helyen 	2. helyen 	3. helyen 

fiú 	összetar- 17.0% becsüle- 14.9% megbizha- 9.6% 
tás 	tesség tóság, 1ó- 

kedv vi - 

7 
dámsag 

lány őszinte- 21.9% szeretet 14.7% megbizha- 13.7% 
ség 	 tóság 



Az adatok önmagukért beszélnek. Megmutatják az emlitett 

Öt erkölcsi és lelki vonás kiemelt fontosságát a barát-

választásban. Azt, hogy  az első három helyen rangsorolt 

kritériumok (döntően : őszinteség, me|`izhatóság, szere-

tet, kölcsönös megértés és összetartás) százalékos vá-

lasztási arányait tekintve viszonylagos kiegyensúlyo-

zottság tapasztalható, mely a válaszadók hasonló szem-

léletére és értékkategóriáira utal. 

A barátság nagyon komplex, összetett érzés. Nehéz az 

összetevőire bontani és azok között valamiféle rangsort 
- 

kialakitani. 9% nem akarta vagy  nem tudta megnevezni a 

baráti kapcsolataiban legfontosabbnak itélt tényezőt. 

Jellegzetes indoklás a tudatosan mérlegelőknél:: 

"Nagyon nehéz volt az Öt legfontosabb dolgot ki-
választani, s így  nem tudom az első helyen lévőt 
megnevezni.Szerintem ezek a dolgok fontosak 
mind és nem .  lehet berangsorolni Őket., mert ezek 
nélkül nincs barátság, s egymást kiegészítve 
léteznek. A különböző baráti kapcsolatokban 
egyikből több, másikból kevesebb van ,  de minde-
gyik egyaránt fontos." (III. évf. zdegennyelvi 
gyors- és gépíró lány) 

• "Nincs köztük hierarchia, egyformán fontos mind." 
(IV. évf. közgazd ságis l á ny) 
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Érdemes elemezni néhány átlagtól vaűó eltérést 

A szakmunkástanulók 51%-a 2. helyen választotta 	a 

becsületességet. Az 	egészségügyi 	pályára 	készülők 

50%-ánál ez a 3. helyen szerepel. Az adatok alapján va-

lószínűsíthető, hogy  ez a választás a leendő szakmájuk-

hoz kapcsolódó követelménnyel függ Össze. A pedagógus 

pályára készülők lelki világát ismerve nem csodálkoztam, 

hogy náluk a szeretet áll az 1. helyen 100%-os válasz-

tási aránnyal. Ezt követi 88% szerint az őszinteség és 

75% szerint a megértés. A fiúknál az összetartás áll az 

első helyen (53`). Ez a tulajdonság a lányoknál 40%-os 

választási aránnyal az 5. helyre szorul. Mindez jól 

szemlélteti, hogy a fiúk döntő része` számára ebben az 

életkorban fontosabb a csoporthoz tartozás, mint  a  lá-

nyok számára. 

A legkevésbé fontosnak itélt dolog a sorban általában a 

hasonló ízlés (3%), az ipari tanulóknál 	pedig 	a 

tudás-tájékozottság (4%). Ez utóbbi jellemzőt külön is 

megvizsgáltam. (Lásd: 24. sz. melléklet) összesen a di-
` 

ákok 5.8%-a (29 fő) választotta. Ezzel a rangsorban a 

16., csaknem utolsó helyre szorult. A szélső értékeket a 

pedag' usjelölteknél (0%) és a IV. évfolyamban (11.6%) 

találtam. Az életkor előrehaladtával, az értelmi képes-

ségek és az intelligencia fejlődésével párhuzamosan a 

tudás-tájékozottság fontossága a barátválasztásnál fo-

kozatosan növekszik. (I. évf. 4.0%; II. évf. 5.3%; III. 

évf. 5.8%; IV. évf. 11.6%), de a fiúknál közel kétszer 

annyian (9.6%) tartják fontosnak, mint a lányoknál 

(5.0%). Kevesebb gimnazista (3.2%) értékeli ezt, mint 

szakmun'kástanuló (5.2%) vagy  szakközépiskolás (6.5%). 



kölcsönös megértés 1. 1. 

"= 

Az egymás segitésére irányuló igény  az életkor előreha-

ladtával jelentősen  csökken. ( I. évf. 61.5%; II. évf. 

46.0%; III. évf. 43.8%; IV. évf. 34.8%). EZ a tendencia 

és a diákok Én-tudatának fejlődése fordított arányt mu-

tat. Egymás segítését a pedagógus pályára készülők 

tartják a legkevésbé fontosnak (23%), s az egészségü-

gyisek a legfontosabbnak (46.7%). A többi szakmában 

40-42% tartja lényegesnek. 

A legfontosabbnak itélt jellemzők rangsorát összevetet-

tem a társak közötti jó kapcsolatra vonatkozó jellemzők 

rangsorával, melyet Daróczy Sándor ((1970) készített 

1965-69. között kollégisták körében. Az 1991. évi fel-

mérés során kapott választások megmu atták, hogy  melyek 

a legfontosabb erkölcsi és lelki vonások a személyközi 

kapcsolatok mai piacán. Kétirányú eltolódást tapasztal-

tam. Miközben fontosabbá vált az őszinteség és a becsü-

letesség , kevésbé tartják döntő tényezőnek  a kölcsönös 

megértést és egymás segítését. A háttérben az okok kö-

zött hangsúlyosan szerepelnek a  család és az iskola 

válságából, hiányos nevelőmunkájából adódó problémák, az 

azonosulási képtelenség és a társadalmi rendszerben le-

zajlott változások. 

Tulajdonságok 
	

Sorszám a 
	

Tulajdonságok 
1965-69-ben 
	

rangsorban 
	

1991-ben 

egymás segitése 

Összetartás 

őszinteség 

bizalom 

barátság 

becsületesség 

megbecsülés  

őszinteség 

megbízhatóság 

kölcsönös megértés 

becsületesség 

összetartás 

egymás segítése  

7. 7. 	jókedv, vidámság 

8. 8. 	szeretet 

'7% 

4. 

6. 

4. 

6. 
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A barátság a szerelem iskolája, vagyis előkészület a 

partnerkapcsolatokra. A jó barátok nemi azonossága elő-

segíti egymás problémáinak megértését. Az egymással való 

azonosulás lehetővé teszi az intim kapcsolatokra jel-

lemző őszinte önfeltárást. A barátság egy  ideig a part-

nerkapcsolatok "gyakorlási periódusában" is megőrzi je-

lentőségét, mert lehetőséget ad a partnerek és a kap-

csolati problémák kiértékelésére. A baráti és szerelmi 

kapcsolatok tartalmának ezen szoros összefonódása miatt 

indokoltnak tartom a vizsgálat e két témájának egymás 

mellett, egymással összefüggésben való tárgyalását. 

A szerelem  jellemmai és szerepe a 

tizenévesek életében 

A vizsgálati személyekhez intézett kérdés igy  hangzott: 

"Mi a véleményed a tizenéveseket is érintő k övetkező 

problémáról z e r e l e m?" Az e témakörben értékel-

hető 389 válasz két jellegzetes csomópontja a szerelem 

jellemzőinek összegyűjtése és a szerelem tizenévesek 

életében betöltött szerepének kutatása volt. E két gon-

dolatkör szó szerinti válaszai a következőképpen össze-

gezhetők szövegmontázs formájában: 

"A  szerosleM egy  leírhatatlan és elmondhatatlan érzés, 

ami egy  férfi és egy  nő szoros, meghitt kapcsolatára 

épül... Nemcsak testi, hanem lelki közösséget, eg'ezsé-

get, egymás vállalását is jelenti... Mindenki saját 
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egyéniségével, nézeteivel próbálja 	megvalósítani... 

Nagyon jó dolog, de csak ha kétoldalú. Gyönyör, boldog-

ság, gyötrelem, szenvedés. Ezzel lehetne jellemezni... 

Erre alapozódik a jövőnk, a házasság, a családalapi-

tás... A legszebb és legjobb érzés a világon..." 

k szerelem a  tizenévesek életében az egyik  legfontosabb 

dolog. Ezáltal az ember sokmindent megtud magáról és a 

partneréről is. Sokat tanulhatnak egymástól, formál-

hatják egymást... Jó dolog valakihez tartozni, meglepe-

téseket tartogatni számára, megbeszélni vele a problé-

mákat. A szerelem a legegészségesebb kábitószer (jó ér-

telemben!)... Szint tud hozni az életbe... Megváltoz-

tatja a gondolatvilágot. Felszabadultabb, boldogabb lesz 

az ember... Aki szerelmes az sokkal több mindenre képes. 

Van akit a szerelem buzdít tanulásra, dolgai elvégzésé-

re... A szerelem egyfajta támaszt, vigaszt is jelent... 

Segíti az embert a szakadékok áthidalásában, }elkileg 

megerősít... Jó, ha valaki talál egy  hozzá illő társat, 

akivel megértik egymást, s ebben a rohanó világban sze-

retetet, örömet tudnak nyújtani egymásnak..." 

A kirajzolódó szerelemkép a főiskolai hallgatók vallo-

másaival sok tekintetben nagy hasonlóságot mutat. (Kiss 

I., 1991.) Pl.: a nyilatkozók mindkét diákcsoportban 

meglehetős értékelfogultságot tükröznek a szerelemre 

vonatkozóan. A szerelmet szükséges jónak, természetes, 

szép dolognak tartja a válaszadók 74%-a. (Lásd: 27-29. 
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sz. melléklet) Konfliktus nélküli szerelmet igényelnek 

és várnak. A döntő többség idealizálja a szerelmi álla-

potot, s korosztálya személyiség-formálódásának folya-

matában a sajátos kommunikációs rendszerével, cselekvési 

terével és aktivizáló hatásával döntő - tényezőnek ítéli. 

Szerelemfelfogásuk szerint a személyiség egészséges ki-

bontakoztatásához, az élet teljességének átéléséhez 

nélkülözhetetlen ez a számukra még csak vágyott,  épp 

most próbálgatott vagy szenvedélyesen megélt új életér-

zés. Néhányan odáig is elmennek, hogy  a szerelmet az 

élet egyetlen értelmének tekintik. 

A válaszadók megfogalmazásaikban általában a lelki tar-

talmat emelik ki. A lelki közelségre és érintettségre 

helyezik a hangsúlyt. A szerelmi kapcsolat alapjaként a 

barátsághoz is szükséges legfontosabb tulajdonságok 

(őszinteség, megbízhatóság, szeretet, kölcsönös megér-

tés) meglétén tül hangsúlyozzák az egymásba vetett hit, 

az egymás felé irányuló bizalom fontosságát. A  szere-

lembe esést egy véletlen helyzet adta lángralobbanásnak 

vagy kölcsönös szimpátiára épülő, idővel nagy  erősségig 

fokozódó érzelemnek gondolják. Ebből következik, hogy  a 

partnerválasztás tudatossága - mint a modern szerelem 

jellemzője - a főiskolásokhoz hasonlóan, a tizenévesek-

nél sem érvényesül meghatározó módon. A  kisebbség  vá-

laszaiban azonban találtam erre mutató jeleket. Ezek a 

diákok az igazira való várakozást, a nagy  Ő keresését 

bizonyos jó értelemben vett válogatásnak fogják fel. 

Körükben a partner személyiségére vonatkozó elvárás az 

"egyéniség", ami sajátos, vonzó karaktert, a "többi"-től 
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való eltérest, valamiféle másságot jelent. A "többi" 
 

szót pejorativ értelemben használják, melynek alapjaként  

elsősorban a párkapcsolatokban egyre jobban tért hódító  

negatív magatartásformákat jelölnek meg (partnerek vá-

logatása, felszínes kapcsolatok, egymás kihasználása,  

élvezetek hajszolása). Másik jellegzetes elvárás a fe-

lelős, komoly kapcsolat teremtésére való igény. A sze-

xualitást a lelki szerelemre épülő testi kapcsolatként  

tartják megfelelőnek.  

A szerelem fogalom jellemzőinek felsorolásánál túlsúlyba  
~ 

állítják.a pozitív jelzőket, de a közvetett és közvetlen  

tapasztalataik a negativ vonások felsorolását is maguk-

kal hozzák. A szerelem utáni kielégítetlen vágy vagy a  

szerelmi csalódás a magánéletben már ebben az életkorban  

is olyan kiegyensúlyozatlanságot idézhet elő, mely éle-

tük minden megnyilvánulására kihat. Azok, akik nem jár-

nak senkivel gyakran magányosnak, szomorúnak, boldogta-

lannak, csúnyának, szerencsétlennek érzik magukat.  

 Irigykedve figyelik a szerelmi partnerrel rendelkezők  

vidAmságát, határozottságát, kiegyensúlyozottsagát. A  

párkapcsolat az ő személyükben talán még értékesebbnek  

tűnik, mint az azt megélők számára.  

A szerelmet, mint első élményt igen intenzív rácsodál-

kozásként, felfedezésként élik meg. Keresik a választ, a  

magyarázatot az CO,  eddig nem tapasztalt érzésekre.  

Egymás szemében látják önmagukat. Az így  szerzett isme-

reteket és tapasztalatokat mint értéket őrzik magukban  
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és a barátok/barátnők cserélik egymás között. A vizsgá-

latban résztvevők jelentős része foglalkozott a tanulás 

és a szerelem kapcsolatával. A válaszok sokszínű tar-

talma alapján a szerelemnek a tanulási tevékenységre 

gyakorolt hatását négy tipusba sorolom. A csoportok 

elemzése során szemléletessé válnak különböző értékori-

értékorientáció típusok, a romantikus és ésszerű szere- 

lem jellegzetes jegyei. 

A szerelem és a tanulás kapcsolata 

a) A szerelem segiti a tanulást, 

b) Aki szerelmes az nem tud tanulni, 

c) Kell a szerelem, de első a tanulás, 

d) A szerelem és a  tanulás  nem egyeztethető 

össz . Amig tanulok, nem akarok szerelmeS len-

ni. 

a ) A szerelem segíti a tanulást.  

A szerelem belső lelki ereje megsokszorozza a szel-

lemi és fizikai energiát, kitágítja az érdeklődést, 

igy ez az intellektuális fejlűdésük hatalmas hajtóe-

rejévé válik. A szerelmi és a tanulmányi sikereik 

kölcsönösen erősítik egymást, kedvezően befolyásolják 

az emberi kapcsolatok tartalmasabbá tételét, az ér-

zelmi gazdagodást és stabilitást. Az igy  gondolkodók 

a szerelmi állapotot értékteremtő mechanizmusként 

fogják föl. 

"A szerelem nekem egyfajta erőt ad pl.: a tanu-
lásban. Vidám vagyok." (I. évf. számviteli gaz-
dálkodó lány) 

"Sajnos nagyon kevés idő jut  a szerelemre a rövid 
otthon töltött hétvégék miatt de sokszor ez se- 

'  git az iskolai gondjaim megoldásához." (IV. évf. 
ruhaiparis lány) 
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b) Ak i  szerelmes  az nem  tud tanulni. 

Ezt a tipust eluralja a szerelem. A szerelmi állapot 

vagy a szerelmi csalódás megnehezíti a figyelme össz-

pontosítását, eltereli az érdeklődését az iskolai 

tanulmányokról. Ennek következményeként a tanulmányi 

eredménye visszaesik, kudarcok sora éri az iskolá-

ban. Ezt lelkiekben a szerelem varázsa bizonyos 

mértékig kompenzálhatja. Csalódás esetén 	azonban 

súlyosabb magatartászavarok jelentkezhet nek. 

"Jó ha van az embernek egy barátja, akihez közel 
áll, csak az a baj, hogy a szerelem elveszi a 
kedvet a tanulástól. Ha szerelmes valaki, akkor 
nem tanul, mert szerelmes. Ha összeveszett a ba-
rátjával, akkor azért nem tanul." (II. évf. gim-
nazista lány) - 

c) Kell a szerelem, de  első a  tanulás. 

Az ebbe a csoportba tartozók nagyfokú önfegyelemmel, 

önkontroll képességgel rendelkeznek. Képesek érze-

lem-megnyilvánulásaik akara t lagos szabályozására. A 

szerelem és a tanulás életük lényeges része. A kettő 

viszonyában első a tanulás, a kötelességteljesítés, 

mely a jövő megalapozását szolgálja és csak másodla-

gos  a  szerelem. A mondatszerkesztésben a "de" gos ^ , 

"de sajnos", "igaz, hogy" szavak arra utalnak, hogy  a 

rangsor kényszerŰ észérveken alapul. A háttérben 

érezhető a környezet ezirányú követelménye, elvárása 

és nyomása. (Lóránd F., 1986) 

"A szerelem számomra nagyon fontos dolog, de 
sajnos még az iskola és a tanulás van előny-
ben." (II. évf. disznövénykertész lány> 

"A tanulás után a szerelem - a második,' ami nagyon 
érdekel, igaz néha jobban mint a tanulás, de az 

 átlagomat nem rontom le." (III. évf. kertész-
technikus lány) 
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"A szerelem az jó dolog, de sokszor elveszi a 
diákok eszét. A  becsületes diák a szerelemre és 
a tanulásra egyaránt fordit időt." (III. évf. 
könyvkÜtő lány) 

d) A szerelem  és a  tanulás nem egyeztethető össze. Amíg  

tanulok, nem akarok s z erel mes  lenni.  

Ez a véleménytipus racionális - lelkiismeretes erköl-

csi értékorientációra utal. Komoly, felelősségtudó, 

kevésbé rugalmas és vállalkozó szellemŰ diákok nagy 

dilemmája ez. Ők a  mar elsajátított erkölcsi elvet, • 

szabályt mereven alkalmazzák. Vágynak  a szerelemre, 

de annak megélését a hozzá kapcsolódó problémák miatt 
• 

időben eltolják. A"vágyott szerelem hiányáért mind- 

emellett okolják a külső környezeti feltételeket. A 

problémát elsősorban életmódbeli gondokra vezetik 

vissza (pl.: időhiány, kollégiumi kötöttségek, neve-

löi korlátok), másodsorban a megfelelő partner hiá-

nyára. 

"Nagyon sokszor nem egyeztethető Össze a tanulás 
és a szerelem. Aki rákényszerül a kollégiumra, 
annak meg annyira meg van szabva, hogy  mikor mit 
Csináljon, hogy  megint nem  marad  ideje másra." 
(III. évf. gimnazista lány) 

"Várjunk még vele! Elveszi a figyelmet a tanu-
lástól, ami most a mi fő feladatunk. Jónak tar-
tom ,  csak még később." (I. évf. növénytermesztő 

"Fontos dolog, ám sajnos nincs idő rá! Ez a mo-
noton munka passzívvá tesz bennünket. Nem igazán 
tudunk felszabadulni. Sajnos gyakran hiányzik az 
ehhez szükséges megbizhatö pár." 

A valóságban ezek -  a tipusok. korántsem .mindig ilyen 

tisztán jelentkeznek. Egymás mellett élésük és váltako- 
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zásuk figyelhető  meg. E felmérés is igazolja Lóránd Fe- 

renc (1986) szavait, miszerint 
"
a  szerelem átrendezte 

értékrend éppúgy konfliktusok kitermelője, mint az el-

lentettje", a szerelemtől való átmeneti távolságtartás. 

A szerelem által erősen befolyásolt szellemi és pszichés 

gazdagodás feltételelezik és kölcsönösen kiegészítik 

egymást. E kettő párhuzama és harmóniája eredményezi a 

személyiség tényleges kiteljesedését. 

A vizsgálat résztvevőinek egyik  jellegzetes reakciója az 

emberi kapcsolatokban a humánus gesztusok keresése, s 

ennek érdekében a lázadás. Lázadás a szép,  mély érzel-

meken alaPuló nő-férfi kapcsolatért, s mindenért, ami ez 

ellen szól ás dolgozik. Ugyanakkor a másik oldal az, 

hogy a szabad szerelem igazi  lehetőségeit  nem tudják 

átélni és értékelni. Saját érzéseikkel nincsenek tisz-

tában. A fő hajtóerő a fiú-lány kapcsolatOkban a szexu-

ális ösztön mellett a kíváncsiság. Egymást is biztatják 

a próbálkozásra. Sok esetben nem tudnak disztingválni, 

mert nem érzik a korlátokat. Sajnos sok a szabad er-

kölcsŰ nő már a tizenévesek között is, ami az értékrend 

negatív változását mutatja. 
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5. VtLEMtNYE0{ AZ ABORTBSZIR(51. 

A serdülőkori szerelemhez szorosan kapcsolódnak a sze-

xuális problémák és az abortusz. Az abortusz az élet és 

halál kérdésének ellentmondásos szeglete. Adminisztrativ 

szabályozás az egyik legdiszkrétebb magánügyben. A téma 

aktualitását két dolog adja: az ÉLET maga  ás az (éppen a 

vizsgálat idején készülő) Abortusz-törvény. A statisz-

tikai adatok szerint 1985-89. között a Bács-Kiskun me-

gyében végzett művi abortuszok 10-13%-ában az anya 

életkora 20 év alatt volt. Ennek ismeretében a vizsgálat 

az abortusz-kérdést is érintette. 

A válaszokban két egymástól határozottan elkülönülő ér-

tékbeállitódás körvonalazódott az abortusszal kapcso-

latban. 

25% elfogadja az abortuszt. Közülük: 

14% az élet velejárójának tartja 

15% szükséges rossznak itéli 

57%xe%utasitja az abortuszt. Közülük: 

' a kategorikus elutasitáson túl emberölésnek, 

gyilkosságnak nevezi 

14% nem foglal állást (Lásd: 30. sz. melléklet) 

A válaszok igazolják a korosztály abortusszal kapcsola-

tos érintettségét. A számszerű és szöveges válaszokból 

egyértelműen kitűnik, hogy a lányokat minden évfolyamban 

jobban érdekli és érinti ez a téma. Beszélnek, olvasnak 

róla, félnek tőle. A fiúk az abortusz ügyét általában 



kivülállóként szemlélik. A nem nyilatkozók döntő részét 

ő á é é t teljes is k adják. A v lem nyek az abortusz e jes tilalmától  

a bizonyos kikötésekkel való engedélyezésen át a teljes 

liberalizálásig terjed. 

Az abortuszt elfogadó tizenévesek 

Az abortuszt az élet velejár ó 

j á n a k tekintő tizenévesek (14%) gondolkodá-

saban a gyermek az abortusszal összefüggésben egy  fele- 

lőtlen, meggondolatlan magatartás következménye, mely 

teherként, rossz dologként jelenik meg,  amitől az .anya-

nak szabadulnia kell. A tizenéves teherbe esett lánynak . 
 

nincs szüksége a gyerekére. A testében keletkezett Új 

élet léte nem örömöt jelent számára. Mindkét nem vá-

laszaiban összecseng, hogy  a nemkivánt terhesség gond- 

jával a lány tökéletesen magara marad. Érdemes megemlí- 

teni: nem tudatosul bennük, hogy  valaki, nem pedig 

lami ellen döntenek az abortuszt vállalók. 

"Szerintem a mai időben ez nagyon nagy  probléma, 
mert egyre  több a meggondolatlan fiatal, de az 
az előnye, hogy  a nem kívánt terhességet főleg 
fiataloknal (akik  még nem tudják vállalni az 
anya szerepét stb.) meg tudják ezzel szakítani." 
(III. 	évf. 	zöldségtermesztő lány) 

Az abortuszt szükséges ros s z 

nak  tekint 6 L 	(15%) általában elemzik az 

abortuszhoz vezető okokat és a művi beavatkozás, vagy  be 

nem avatkozás lehetséges következményeit.' Megállapitják, 

hogy az abortusz durva, egészségre ártalmas beavatkozás. 
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De azt is látják, hogy egy nem kívánt terhesség tönkre-

teheti a lányok életét, jövőjét,  családi boldogságát. 

Ezért az abortuszt elutasító és megengedő  magatartást a 

körülményeket mérlegelve egymás mellett érvényesítik. 

Véleményünk szerint indokolt és érthető a terhesség-

megszakítás 

- ha valakinek kimutatják, hogy  súlyos egészségkároso-

dással születne gyereke, 

- ha nemi erőszak útján jött létre terhesség, 

- ha az anya életét veszélyezteti a szülés vagy  a magzat 

kihordása, 

- ha valaki még nem képes az anyaszerep vállalására, 

- ha valaki már nem akar több gyermeket szülni, 

- ha nagyon rossz a családi háttér pszichés és/vagy 

anyagi szempontból. 

A diákok által megnevezett szempontok döntőrészt meg-

egyeznek a magzati élet védelméről szóló 1992. évi tör-

vénnyel, tehát meglehetősen reális értékítéleteket tük-

röznek. 

"Csak a legszükségesebb esetekben végeztetném el. 
Pl.: az anya élete forog kockán, nem egészséges 
a magzat, esetleg nagyon rossz családi háttér : " 

(II. évf. egészségügyis  lány) 

"Szükség van rá, mert nemcsak olyan nők mennek 
abortuszra, akik  felelőtlenül csinálnak egyes 
dolgokat." (II. évf. cipész lány) 

"Részben egyetértek az abortusszal, részben el-
ítélem. Azért értek vele egyet,  mert annak semmi 
értelme, ha megszüli valaki a gyereket és utána 
nevelőotthonba adja vagy  szeretet nélkül neveli 
fel, feltéve ha az anyagiak biztosítva vannak. 
Azért ítélem el ,  mert  egy - életnek  vétnek véget, 
megölik a születendő gyermeket." (II. évf. köz- 

' gazdaságis lány) 
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A fiúk és a lányok 13-14%-a egyaránt Úgy látja (Lásd: 

31. sz. melléklet), hogy kell, szükséges a terhesség-

megszakítás, mert megadja a visszatérés lehetőségét a 

normális életbe -egy fiatalon, felelőtlenül elromlott 

élethelyzetből. Megmenti a fiatal lányt a megbélyegzés-

től, a korai szülői szerep terheitől és kötöttségeitől, 

visszaadja a szabadságát. Gyermekeket ment meg később a 

rossz élettől és tragédiáktól. Ugyanakkor azt is látják, 

hogy különböző károsodásoknak van kitéve a műtét kapcsán 

az anyai .  szervezet. A káros következményeket tekintve a 

lelki sérüléstől kezdve a gyermektelenségen a t a halálig 

említenek példákat. ` 

"Biztos vagyok benne, hogy a tizenéves korban 
végzett abortusz i ndokolt, mert a tizenéves 
fiatal anya egy életre meg van bélyegezve. A 
meg nem szült gyereknek se lenne biztos a jövő-
je." (II. évf. disznövénykertész lány) 

"Véleményem szerint jó, hogy van abortusz, hiszen 
azok száma alacsony, akik ezt igénybe veszik. Ha 
nem lenne, lehetne több állami gondozott, eset-
leg súlyosan sérült gyerek, akit az anya kényte-
len világra hozni." (IV. évf. pénzügyis lány) 

A tel j es liberalizálás támogatói a döntésben a legil-

letékesebbnek az anyát nevezik meg. Fontosnak és szük-

ségesnek tartják, hogy  kizárólag az anya illetve a csa-

lád dönthesse el a terhességet megtartja, .vagy  megsza-

kitja. A következmények (gyermek vagy  egészségkárosodás) 

később  úgyis  őt magát 'te rhelik. Az indoklás során a nők 

emberi jogaira és lelkiismeretére hivatkoznak. A Csa-

ládjogi Törvény szerint a nő és a férfi egyenrangú. En-

nek.ellenére az apa,  mint az abortusszal kapcsolatos 
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döntésben résztvevő társ vagy  az abortusz miatt lelkileg 

sérült szülő sehol sem jelenik meg. Érezhető viszont, 

hogy tizenéveseknél a család általában komoly tényező a 

döntési folyamatban a maga segítő, 'büntető, elutasító 

stb. hozzáállásával. 

"Szükség van rá! Ha egy  nő nem akar 	gye
- 

reket, senki sem kötelezheti arra, hogy  szül-
jön. Elég, ha vállalja az abortusz következmé-
nyeit. Persze a legjobb megelőzni a dolgokat." 
(III. évf. idegennyelvi gyors- és gépíró lány) 

"Azt, 	hogy 	ki 	milyen 	családban 	szeretne 
élni, szerintem dönthesse el saját maga. Tehát 
semmiképpen sem az abszolút objektíven véle-
ményt nyilvánító bizottságraa-biznám az ügy  elin-
tézését. Ha valaki úgy  érzi, hogy teljes fele-
lősséggel dönteni tud, az tegye,  ám ha valaki 
14-15 évesen terhes lesz, akkor azt már inkább 
biznám egy  más bíróra, az is inkább a család 
ja lenne." (III. évf. gimnazista lány.) 

Az abortuszt elutasitók 

A terhességmegszakitást elutasítók (577.) által használt 

jellegzetes szavak és kifejezések: emberölés, gyilkos-

ság, szenvedés, kíméletlen, szörnyű módszer; kegyetlen, 

undorító, szomorú és értelmetlen; bűncselekmény, tör-

vényellenesnek kellene lennie. 

Az e csoportba tartozók elsősorban a magzat szempontjá-

ból, a magzat védelmében foglalnak állást. A magzat 

élethez való jogából,  az élet kioltásának morális elfo-

gadhatatlanságából indulnak ki. Az anya gyermeket eldobó 

megatartását elítélik. A pröbléma körülményeit nem 

vizSgálják. Az abortuszt előidéző okként szinte kizáró- 
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lag a meggondolatlan szexuális kapcsolatot és a védeke-

zés hiányát említik. Maga az abortusz gondolkodásukban 

az anya és a műtétet végrehajtó orvos bűneként, abnör-

mális cselekedetként jelenik meg. Kétféle nézőpontot 

képviselnek: külső szemlélőként bíráskodnak  vagy  bele-

képzelik magukat a helyzetbe. Az utóbbiak sajnálják az 

anyát a műtéttel kapcsolatos szenvedések és következmé-

nyek miatt (lelki deformitás, egészségkárosodás, későbbi 

gyermektelen élet). Nyilatkoznak továbbá arról, hogy  ők 

inkább megszülnék és felnevelnék a gyermeket, mintsem 

elvetessék. Másoktól is ezt várják
- 
 e l, mert a családi 

boldogság nélkülözhetetlen feltételének tartják a gyer -

meket. 

"Gyermekgyilkosság! Mindenképpen ellene vagyok, 
mert minden gyermeknek joga van élni és egy 
anyának ezt nincs joga e l venni. Az életet Isten 
adja  és csak ő veheti el." (II. évf. gimnazista 
lány) 

"Véleményem szerint emberölés, mert ez a kis 
magzat miután elkezdett fejlődni, éppenolyan em-
ber, mint a többi." (III. évf. zöldségtermesztő 
lány) 

"Gyilkosság, felelőtlenség következménye." (II. 
évf. egészségügyis lány) 

"Rohamosan fejlődő társadalmunk egyik  rákfenéje. 
A magam részér ő l elitélem. Az ember értelmes, 
gondolkodó lény. Mindig és mindenhol tudatában 
kell, hogy legyen a tetteinek. Ha valamit meg-
tett, vállalja a következményeit. Az abortusz 
bizonyos megvilágításból gyilkosság is."(IV. 
évf. kertésztechnikus fiú) 

"n nem helyeslem ezt. Ha velem véletlenül az 
történne, hogy  teherbe esnék, inkább megszülném 
azt a gyermeket bármi áron is, de abortuszra nem 
vállalkoznék." (III. évf.'egészségügyis lány) 
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Az abortuszt vállaló tizenévesekkel szemben ellentmon-

dóak a vélemények. Találkozunk kritikával, megértéssel,  

és a  felelőtlenség  miatt bűnhŰdésre való kárhoztatással.  

Bűnhődés alatt magát az abortuszt értik, hisz a műtét és  

a következményei épp elég testi-lelki szenvedést okoz-

nak, keserves tanulságul szolgálnak.  

"Az a lány,  aki idáig eljut, az vagy  nem eléggé  
intelligens, vagy nem kapta meg a szükséges fel-
világosztást - ez lehet a  nevelők  hibája. Ha va ~

-  
laki eljut a szerelemben a beteljesülésig, az az  
ember legyen tudatában annak következményeivel." 

 
(IV. évf. gimnazista lány) -  

"Kell. Lehet, hogy önzőnek tűnik, de 15-18 éves  
korban az embernek még a saját elete a fontos,  
nem egy  leendő gyermeké." évf. gimnazista  
lány)  

"Nem ítélem el, megértem őket. Pl.: egy  16 éves  
lány mit kezd egy  gyerekkel?" (II. évf. gimna-
zista lány)  

"Aki nem tud magára vigyázni az vállalja  is a  
következményét." (III. evf, epületburkoió fiú)  

A fogamzásgátlás és az abortusz erkölcsi megítélése  

erősen - eltérő. A kettő viszonyában a fogamzásgátlást  

tekintik a kisebbik rossznak. A mellette szóló érvek  

törvényes, erkölcsileg megengedettnek mondott módszer. A  

szexuális partnereknek nagy szabadságot biztosit, mert a  

fogamzásgátlás helyesen alkalmazott technikája elkülö-

níti a közösülést a nemzéstől-  

"Sajnos nagyon sok abortusz van a 13-17 óv  
közötti lányok esetében. Én ezt mélyen elitélem. 
Miért nem számolt ezzel a lehető ' gel? Miert  

 nem védekezett? Lehet, hogy  ezek után már nem  
szülhet és miért -  meggondolatlanságból." (IV.  
évf. egészségügyis lány)  
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A válaszokban felfedezhető a tömegkommunikáció direkt  

hatása. Többeket például olyan mélyen megragadott a "Né-

ma sikoly" c. film élménye, hogy hatására az abortuszt  

ellenzők táborába álltak. Sok más film tartalmi lányege  

a szex és az erőszak hirdetése, s az érzelmi azonosulás  

révén az erre való buzdítás. Mindezek hatása is érezhető  

abban, hogy a válaszok csekély részében jellemző a  

szexközpontú érdeklődés.  

„,zörnyű dolog !  Én soha nem lennék rá képes. És  
aki kénytelen (a kora, családi körülmények  
miatt) belemenni annak ez óriási lelki megr áz-  
kódtatást okoz. 

~  Néma sikoly• c. film erről  
szól. Elsírtam magam azon a filmen." (III. évf.  
idegennyelv gyors- és gépiró-lány)  

A véleményekből általánosítható az a szemlélet, mely a  

szexualitást nem köti szorosan a házasság intézményéhez.  

A mai lehetőségek által kínált szabadsággal azonban ke-

vesen tudnak okosan élni. A fiatalok jelentős része  

kétségekkel van tele, hogy mikor és mennyit engedhet meg  

magának. Rengeteg a gátlás, a félelem és a szorongás. A  

nemi élet kezdetének jónéhányan korainak vélik a tize-

néveSkort. Az ideális időpont meghatározása azonban a  

körükben nehezen konkretizálható. A valóságban egyre  

korábbi életkorra tolódik a szexuális élet kezdete.  

"Szerintem tizenéves korban nem kell még olyan  
kalandokba kerülni ,  aminek terhesség lesz a 
következménye. Lehet még azzal várni." (III.  
évf. egészségügyis lány)  

"Szerintem a tizenéveseknél egyáltalán nem fontos  
a nemi élet. Ezt úgy  értem, hogy két ember ha  
szereti egymáSt, még nem -kell nemi életet élni.  
Ha pedig ez elkerülhetetlen, akkor az a lány   
tudjon magára vigyázni. Ha mindenki vigyázna  
magára és a gyerekére, nem kellene embereke t  öl-
ni." (III. évf. dísznövénykertész lány)  
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Az utódok nevelésére való elszántság és pszichés állapot 

még általában nem alakul ki a tizenéves korosztályban. 

Ezért nyilvánvaló, hogy a közülük teherbe esők többsé-

génél nem tapasztalunk szülési kedvet és vágyat az 

anyaszerep vállalására. Az anya az abortusszal ki akar 

kerülni egy  elrontott élethelyzetben -az áldozat szere-

péből. A döntéskor azonban nem tudja igazán felmérni, 

milyen megalázó egy  abortusz és milyen lelki, egészségi 

károsodásokat okoz. A többség ellenzi az abortuszt, mé-

gis a válaszadók 29%-a elfogadja a létezését és olyan 

végső megoldásnak itéli, mely az anya és a gyermek 

szempontjából is későbbi tragédiákat előzhet meg. A ti-

zenévesek 72%-a szerint az emberi élet védett érték. De 

közülük 15% megfogalmaz kivételeket. E kivételek megal-

kotásakor a magzati élet védelmét valamely egyéb  érték 

szolgálata után sorolják. 

A véleménytipusok arra utalnak, hogy  az abortusszal 

kapcsolatos állásfoglalások a középiskolás és szakmun-

kástanuló kollégisták körében az életkor, ,a nemi hova-

tartozás és az intelligencia különbözőségei alapján 

differenciálódnak. A vallás erkölcsi tanításának direkt 

hatása csak az esetek csekély hányadában mutatható ki. 

Az abortusz erkölcsi, jogi,  társadalmi,  egészségügyi, 

demográfiai, gazdasági vonatkozásainak felvetéséből 

valószinűsithetű, hoga a téma komplex voltáról van fo-

galmuk. óriási szerepe van a nevelés és propag anda által 

befolyásolt tudati viszonyoknak, valamint az erkölcsi 

háttérnek. A családi és intézményi szexuális nevelés 

hibái és erényei, a különböző életvédő szervezetek és az 

egyház által képviselt vélemények és értékek vissza-

köszönnek a felmérésben. 



öSSZEFQGLALAS 

A vizsgálat bemutatott eredményei mind az Öt témakörben 

• megerősítették, hogy a  társadalmi változások által in-

dukált értékproblémák és értékzavaroKa tizenéves kol-

légisták értékrendjében,(. értékválasztásaiban, érték-

nyilatkozataiban,magatartásában) tételesen kimutathatók. 

Értékzavarra utaló jellegzetes problémák kimutathatók a 

szülő-gyerek kapcsolatban éppúgy, mint a kortárskapcso-

latban és a közösségi életben. A kritikus élethelyzetek 

igen sok esetben lelki válságot okoznak. Kétségtelen, 

hogy a családnak továbbra is elsődleges jelentősége és 

felelŐssége van a tizenéves kolléÓiSták szocializáció-

jában, értékrendjének alakitásában. A család ilyen 

irányú tevékenységét azonban két tényező erősen nehezí-

ti: a családi élet, a családi viszonyok terén a társa-

dalmi fejlődés hatására kialakult negatív tendenciák 

érvényesülése (pl.: rohanó életmód, túlterhelt szülők, 

csonka családok stb) és a gyerekek időszakos távolléte a 

családtól továbbtanulás miatt. A vizsgálat kétséget ki-

zár6an bizonyította, hogy a hétköznapokban a diákok egy 

gyorsan változó, egymásnak sokszor ellentmondó, sokarcú, 

nem kellően rendezett értékhalmazzal találkozunk, mely-

ben egyedül nehezen tudnak eligazodni. Ezért a kollégi 

umnak igazodva a megváltozott társadalmi igényekhez és a 

diákok norma, érték ás attitűdkereső Megnyilvánulásaihoz 

világos képett kell alkotnia értékrendszeréről. Céltu-

datos értékközvetitŐ funkciót és a jelenleginél sokkal 

karakteresebb szerepet kell vállalnia az' ifjúkori szo-

cializációban és értéknevelő munkában. 
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A  KÖZÉP%SKQLAS KQLLtGIUMDK ÉRTÉKNEVEL6 MUgKAJA0AK 

Kiinduló evidenciaként az a meggyőződés szolgáljon, 

hogy: 

Az EMBERnevelés = értéktermelés. 

Nem kampány jellegű, hanem folyamatos feladat. 

A kialakítandó értékvilág értelmi, érzelmi és cselekvési 

elemekből tevődik össze. 

Értő fejlesztés mellett a  felnőtt  típusú értéktudat 

kialakulása az érettségi illetve a szakmunkásvizsga 

táján várható. 

Ha az értékek tapasztalati igazságként ivódnak be di-

ákjaink erkölcsi felfogásába, politikai gondolkodásába, 

magatartásába és mindennapi életébe, akkor a kollégium-

és általa közvetitve a társadalom értékei .belsőleg átélt 

saját értékekké válnak. Nekünk kollégiumokban dolgozó 

felnőtteknek emlékeznünk kell arra, hogy  mit éltünk át 

életünknek ebben a szakaszában. Emellett számba kell 

vennünk a kollégiumi szocializáció színtereit, elsősor-

ban az elvárások, a normák és az irányítás szemszögéből. 

Minden egyes tanárnak önmagának kell világosan megraj-

.zolnia a határvonalat arról, hogy  mi az elfogadható és 

mi az elitélendő. De egy-egy  intézményi tantestületben 

a pedagógus  egyéniségek sokszínűségébe _a közös célok 

egységet kell, hogy hozzanak. 
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A jelzett feladat megoldására kinál a gyakorlatban 

használható mintát Gyapai József (1985.). Véleményem 

szerint - egy egyszerűsített -, három értékmezőben tör-

ténő irányitott gondolkodással fokozatosan tisztázni es  

rögzíteni lehet azon értékek síkját 

1. amiket elvetünk, 

2. amikkel egyetértünk, 

3. amik számunkra indifferensek. 

Az egyes  értékmezőkhöz konkrét értékeket rendelve min-

denki kidolgozhatja a maga értékrendjét. Ezek összeve-

tése, megvitatása során kiforrhat
-
a `nevelőtestület ér-

tékrendje. Erre a világos és elfogadot bázisra épülhet 

az adott csoportokban a napi értéknevelő tevékenység. 

A Kollégiumi Diákönkormányzat segítségével elkészített  

Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint Házirend 

által biztositott szabályozottság és orientáció növeli a 

kollégiumi csoportok és tagjaik biztonságérzetét. Szi-

lárd a lapokra helyezi az értékképződést, valós közösség 

kialakulását. A hatékonyságot növeli, ha a végrehajtás 

megszervezése és ellenőrzése során a diákönkormányzattal 

partneri viszonyt alakítunk ki. 

A diákvéleményekről általánosítható, hogy  a bizonyta-

lanság, a jövőkép és perspektíva hiánya erősen megter-

heli pszichikailag a diákokat, mert tehetetlennek, 

kiszolgáltatottnak érzik magukat. A kollégiumban tanár 
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és diák türelmes és biztonságos együttléteinek soroza-

tára van szükség ahhoz, hogy  a család, az iskola és a 

hit válságából adódó lelki problémákra segítséget kereső 

 diákok támaszt lássanak bennünk, pedagógusokban. Érezzék  

a szavainkból és tetteinkből, hogy elfogadni és megér-

teni szeretnénk őket, mert egyrészt nem egy  esetben a 

saját helyzetükben, saját szempontjukból igazuk van, 

másrészt, mert fontosak számunkra. Tapasztalják, hogy a 

"másság"-ról szóló minden jelzést komolyan veszünk. 

Mindezek megvalósításához a legcélravezetőbb m6dszernek 

a szeretetet, a megértést és a bensőséges őszinte be-

szélgetéseket tartjuk. 

A kollégiumi nevelők feladata, hogy segítsenek szelek-

tálni a külvilág értékhalmazából. Ítéletet, minősítést 

kell mondaniuk a legkülönbözőbb dolgokról, viszonyokról 

és nézetekrŰl. Az esetlegesen ezen a területen felhal-

mozott korábbi sikertelenségek ellenére is optimista 

álláspontot kell elfoglalniuk. Igyekezniük kell csökken-

teni a  hátrányos társadalmi helyzetből és a lelki konf-
liktusokból eredő problémákat az egyes  diákoknál. 

A serdülőknek hangsúlyozottan szükségük van pozitív 

ferenciaszemélyekre. Szükséges, hogy  a kollégiumi tanár 

társadalmi, történelmi és személyes értékeivel vonat-

koztatási személlyé tudjon válni. Ezáltal úgy  éljen a 

diákok között, mint modell, mint kommunikációt szervező 

vez ető. Tevékenysége arra kell irányuljon, hogy: 



- Segítse felismerni a diákok előtt álló alternatívákat, 

ösztönözze a meggondolt, következményekkel is számoló 

szabad értékválasztást. 

- Segítse  a diákokat önmaguk elfogadásában, megszereté-

sében, önbecsülésük kialakitásában. 

- Próbáljon meg valódi életcélokat és életeszményeket 

felvillantani. 

- A jövőre orientáljon a képességekre és realitásokra 

épülő élettervek közös kibontakoztatásával. 

- Tanítson meg szembenézni az egyéni`  életük hétköznapi 

megrázkódtatásaival. 

- Ismertesse meg az emberi (gyermeki)  jogokat,  a közok-

tatási törvény szükséges részeit, s biztosítson lehe-

tőséget azok gyakorlására. 

- Fordítson gondot a testi és lelki egészségvédelemre 

egyaránt. 

- Tanítson meg arra, hogy  milyen személyiségépítő szép-

ségek, örömforrások és élvezetek vannak .a való világ-

ban. 

- Láttassa meg, hogy kell  egy  kis "lelki smink" is a 

mindennapi életben, ami derűt, megértést, az élmé-

nyekre való fogékonyságot és humort jelent... 

BefejezésÚl/ a legfontosabb, hogy  a kollégiumi nevelő 

önmagát, személyiségét, a példát adja tovább. Egész ma-

gatartásában összhangban legyen az általa képviselt ér-

tékorientáló hatásokkal. Ez az eredményes értéknevelés 

legfőbb személyi feltétele. 
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- azonos nézetek- 
- áldozatvállalás 
- becsületesség 
- egymás segítése 
- hasonló ízlés 
- 'igazságosság 
- jókedv, vidámság 
- kölcsönös megértés 
- közös érdeklődés 
- közös ismeretségi kör 

- megbecsülés 
- megbízhatóság 
- nyíltság 
- őszinteség 
- összetartás 
- szeretet 
- titoktartás 
- tudás, tájékozottság 

1. sz. melléklet  

Kedves Kollégista Diák! 

Egy kérdéssort fogsz a kezedben, mely egy a sok hozzád kerülő papír közül. Talán nem  tar-
tod fontosnak, mégis kérlek olvasd végig a kérdéseket és őszintén -válaszol j. 

Ez a tesztlap egy tudományos vizsgálathoz készült, mely a középiskolás kollégisták mai ér-
tékrendjének megismerését célozza. 

Iskolád neve: 

  

Melyik évfolyamon tanulsz? I.-II.-III.-IV. 
Milyen szakon? 	  

Nemed: férfi - nő 

   

   

   

TESZTLAP  

Mit tartasz fontosnak 'a baráti (nem szerelmi) kapcsolataidban? A gondolatjel bekarikázásá-
val jelöld meg a számodra legfontosabb. ül.dolgot! 

Melyik dolgot tennéd az első helyre? Indokold, hogy miért! 
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Mi a  véleményed  tizenéveseket is  érintőkövetkező  prpblérnák~ó1? 
;., .. 

hortusz  

tji'akönkorm_ ánsc  at  

¢.letmód  

elhelyeZjceda  

érettségi  

f e1véYeti.  

;szakmunJcá:svizsza  

Sz.arklll  

vallás  

Tesztlap kollégistáknak  



- 3 -- 

Jelöld nyfllal, hogy az itt felsorolt vonások közül melyek jellemzők véleményed szerint  Ma-
gyarországra és melyek a fejlett nyugati társadalmakra! 

- vannak bérből élők és tulajdonosok 	 F 
M 	 - a tulajdonviszonyok erősen differenciáltak 	 e 
a 	 - tőkchiftcy 	 j 
g 	 - külföldi tőke bekapcsolódása a gazdaságba 	 I  
Y 	 .. 	- nyereségre törekvő, versenyre épülő termelés 	 e 
a 	 - szabályokat kijátszó gazdasági magatartás. 	 t 
r 	 - információs és technikai forradalom 	 t 
o 	 - jól képzett munkaerő 	 n 
r 	 - munkanélküliség 	 y 
s 	 - főmunkaidőn túli munkavégzés 	 u 
z 	 - növekvő külföldi adósságállomány 	 g 
á 	 - a pénz leértékelése 	 a 
g 	 - óriási jövedelemkülönbségek 	 t 

- egyes rétegek elszegényedése 	 i 
- a családok terhei egyre növekednek 	 t 

- nyomasztó adórendszer 	 á 
- a sztrájk törvényes jog - 	 r 

egyidejű politikai átalakitás és gazdasági reform. 	 s 
- a parlamenti pártok csak korlátozottan képesek a társadalom különböző rétegeinek érdekképviseletére a 

a modern  piacgazdaság és a parlamenti demokrácia együtt működik 	 d 
- gazdasági válság és széleskörű elégedetlenség 	 a 

- jóléti társadalom 	 I 
m 
a 
k 

® Hol szeretnéd élni a felnőtt életed? Miért? 

ra Mi az a téma, ami legtöbbet foglalkoztat, újra és újra visszatér a gondolataidban? Miért? 

 

Tesztlap kollégistáknak 



. Részlet .egydiákelbeszéléséből: 

„Egy évvel ezelőtt ismerkedtem meg Gabival, aki a gondolkodásmódját és a külsejét-te-
kintve erősen eltér a megszokottól. Amikor a társain...megtudták a koleszban, hogy vele já-
rok, kijelentették, hogy nem vagyok normális. Kirekesztettek a társaságból és állandóan 
cukkoltak miatta. Elviselhetetlenné vált a légkör a szobában. Egyik nap az egyre hango-
sabb szóváltást a könyvek egymáshoz dobálása, .verekedés és a szobaablak betörése követ-
te. Amikor a dolog kiderült ..." 

Fejezd be a történetet! 

Az időd jelentős részét a kollégiumban, a diáktársaid és a nevelőid társaságában töltöd. Gon-
dol j rájuk, az épületre, a berendezésre, a házirendre és a napirendre. 

a]  Sorold fel mi az, ami nem megfelelő, nem tetszik vagy fontos lenne, de hiányzik! 

bJ Véleményed szerint a helyzet javítása .érdekében mik a legsürgősebb` leendők? Kinek mit 
kellene tennie? (Személyeknek, pártoknak, önkormányzatnak ...) 

cJ Ha tudod, nevezd meg ki,.tiliben, hogyan próbált eddig segíteni és mi volt az eredménye. 

E Rajzold le egy egyszerű ábrával a leendő családod felépítését! Egy-két szóval jellemezd mi 
fűz majd a „párodhoz" a mai elgondolásod szerint. 
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Tesztlap kollégistáknak 



Idézet ,.A pszichológus válaszol" című újságrovatból: 

„36 éves asszony vagyok. Van két középiskolás gyerekem. Van szép házunk, de a férjem 
mindig dolgozik és egyre többet iszik. Ilyenkor nincs tisztában azzal, hogy mit beszél és 
mit tesz. Gyakran úgy érzem, túl nagy teher szánromra a családban az egyensúly látszatát 
fenntartani, a gyerekek problémáira odafigyelni igyelni és .a háztartást vezetni. Mostanában na-
gyon ideges vagyok a gyerekekkel és állandhan fáradtnak észem magam. A gyerekek mint-
ha elteivolodnának tőlünk. Alig válaszolnak, ha kérdezzük őket, furcsa szokásokat vettek 
fel. Mit kellene tennünk?" 

Te mit tennél a családtagok helyében? 

Mi a véleményed a tesztről? 

Tesztlap kollégistáknak 



2. sz. melléklet 

A vizsgálatban résztvevő kollégiumok 

Megnevezés 	 Létszám Relatív 
gyakoriság 

1. Baja Radnóti M. Középisk. Kollégium 

2. Baja Hermann Ottó Kollégium 

3. Kalocsa Dózsa Gy.Mg.Szakköz.Koll. 

4. Kalocsa Hunyadi J. Fiúkollégium 

5. Kalocsa (volt Hámán K.Koll.) 	Zrinyi 
I. 	Kollégium 

6. Kecskemét Bányai J.Középiskolás 
Leánykollégium 

7. Kecskemét Egészségügyi Szakiskolai 
Kollégium 

8. Kecskemét Gáspár A. Autószer.Szak- 
középisk.és Szakmunkásképz.Int.Koll. 

9. Kiskőrös Petőfi S. Középisk. Koll. 

31 

23 

41 

41 

33 

222 

46 

29 

30 

fő 

fő 

fő 

fő 

fő 

fő 

fő 

fő 

fő 

6 

4 

8 

9 

7 

45 

9 

6 

6 

% 0 

% 0 

% 0 

% 0 

% 0 

% 0 

% 0 

% 0 



3. sz. melléklet 

A vizsgálatban résztvevő középfokú oktatási intézmények 

Osztály 	 Gyakoriság Relatív 
gyakoriság 

1. Baja Frankel Leó Német nyelvű Gimn. 22 fő 4 % 

2. Türr I.Közg.és Postaforg.Szakközépisk. 9 fő 2 % 

3. 	III. Béla -Gimnázium 22 fő 4 % 

4. Bányai J. Ker.Szakközépisk.Ker.és Ven- 
déglátóip.Szakmunkásképző Intézet 

2 fő 0,5 % 

5. Kalocsa Kossuth Zs. Óvónői és Egész- 23 fő 5 % 
ségügyi Szakközépiskola 

6. Szent István Gimnázium 9 fő 2 % 

7. 	619. 	sz. Toldi M. Ipari Szakmunkás- 
képző Intézet 

19 fő 4 % 

8. Ruhaipari Szakközépiskola 18 fő 4 % 

9. Dózsa Gy. Mg.Szakközépiskola 40 fő 8 % 

10.1710.sz. Ker.és Vendégl.Szakmunkás- 
képző Int. 

5 fő 1 % 

11.Kecskemét Kada E. Közg.Szakközépisk. 67 fő 13 % 

12.Kocsis P.- Mg-i Szakközépisk.és Szak- 
munkásképző Intézet 

100 fő 20 % 

13.623.sz. Vágó B.Ip.Szakközép. 	és Szak- 
munkásképző Intézet 

21 fő 4 % 

14.607.sz.Gáspár A.Autószerelő Szakkö- 
zépisk. és Ipari Sakmunkásképz.Int. 

64 fő 13 % 

15.Egészségügyi Szakiskola 45 fő 9 % 

16.Kiskőrös Petőfi S. Gimn.és Kert. 28 fő 6 % 
Szakközépisk. 

17.621.sz. 	Ipari Szakmunkásképző Int. 2 fő 0,5 % 



4. sz. melléklet 

Az iskolatípusok eloszlása 

Osztály neve 
	

Gyakoriság 	Relatív gyakoriság 

1. gimnázium 

2. szakközépiskola 

3. szakmunkásképző 

61 fő 

232 fő 

203 fő 

Szakmacsoportok szerinti. eloszlás 

Osztály neve Gyakoriság Relatív gyakoriság 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

ipari 

mezőgazdasági 

kereskedelmi,igazga 
tási, 	szolgáltató 

egészségügyi 

pedagógus 

gimnázium 

113 

148 

108 

60 

8 

59 

fő 

fő 

fő 

fő 

fő 

fő 

23 

29 

22 

12 

2 

12 

% 0 

% 0 

% 

% 0 

% 0 

% 0 

Az életkor (évfolyamok) szerinti eloszlás 

Osztály neve Gyakoriság Relatív gyakoriság 

I.  évfolyam 177 fő 35 % 

II.  évfolyam 113 fő 23 % 

III.  évfolyam 137 fő 28 % 

IV.  évfolyam 69 fő 14 % 0 

Nemek szerinti eloszlás 

Osztály neve 	Gyakoriság 	Relatív gyakoriság 

1.  fiú 94 fő 19 % 

2.  lány 402 fő 81 % 



5.sz. melléklet  

28 . VALTOZÓ ' 
	

[ Elemszám = 496 ] 

Az "osztály neve" kódjáinak értelmezése: 

o nem nyilatkozik 
1 rossz, nem helyes, egészségtelen 
2 mindenki maga alakítja, de függ a 

neveltetéstől, a pénzügyi lehető-
ségektől és az igényszinttől 

3 változtatni kellene rajta, hogy 
jó legyen 

28. VALTOZá 

   

L__ 	lot r) 	co z o_ 	Pb 
E É1emszám = 496 ]- 

        

        

OSZTÁLY 	GYAKORIS'G RELATIV 	KUMULATIV RELATIV 
NEVE 	GYAK% 	GYAK 	KUM.GYAK.. 

0 97 19.56 1585 7519.56 

1 103 20. 77 1688  340.12 
2 188 37.90 1876 378.23 
_ 108 21.77 1984 400.00 



6. sz. melléklet  

Kérdés kódja: K23 	Kérdés témája: Életmód 

Válaszok 
	

O.  Nem nyilatkozik  

SZORW : AZ 

1.  
2.  
3.  

ISKOLA TIPUSA  

Rossz, nem helyes  
Mindenki maga alakitja  
Változtatni kellene  

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 SZUM.  

gimnázium 6 11 28 16 61  
szakközépiskola 30 57 94 51 232  
szakmunkásképzö 61 35 66 41 203  

SZUMMA: 97 103 188 108 496  

SZuR0 : AZ ÉVFOLYAM  

SZÜRÖK \ VALASZOK  1 2 3 SZUM.  

36 34 59 4.0.3 177  
2.  21 19 45 28 113  
3.  27 33 56 21 137  

13 17 28 11 69  

SZUMMA:  103 188 108 496  

SZuRb : 	A SZAKIRANY  

SZÜRÖK \ VÁLASZOK  0  1 2 3 SZUM.  

ipari  42 13 39 19 113  
mezögazdasági  26 35 53 34 148  

ker. 	igazg. 	pü. 14 28 46 20 108  
egészségügyi  8 16 18 18 60  

pedagógiai  2 0 5 1 8  
gimnázium  5  11 27 16 59  

SZUMMA:  97 103 188 108 ' 496  

SZaRb : A TANULO NEME  

SZÜRÖK \ V 53,L ASZO K 0 1 2 3 SZUM.  
~ 

fib. 31 19 '27 17 94  
lány 66 84 161 91 402  

SZUMMA: 97 103 188 108 496  



7. sz. melléklet  

KO 	ILJMI KRDÖiV 

Kérdés kódja: K23 	Kérdés témája: gletmód 

A válaszok % -os megoszlása. 

Válaszok : 
	

0. Nem nyilatkozik 
1. Rossz, nem helyes 
2. Mindenki maga alakítja 
3. Változtatni kellene 

SZRRÖ : AZ ISKOLA TIPUSA 

SZtiRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 SZUM . 

gimnázium 9.8 18.0 45.9 26.2 100 
szakközépiskola .12.9 24.6 40.5 22.0 100 
szakmunkásképzö 30.0 17.2 32.5 20.2 100 

SZUMMA: 19.6 20.8 37.9 21.8 100 

SZvRÖ : AZ 2VFOLYAM 

SZtiRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3  SZUM. 

1.  20.3 19.2 33.3 27.1 100 
2.  18.6 16.8 39.8 24.8 100 
3.  19.7 24.1 40.9 15.3 100 
4.  18.8 24.6 40.6 15.9 100 

SZUMMA: 19.6 20.8 37.9 21.8 100 

SZúRÖ : A SZAKIRANY 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 3 SZUM. 

ipari 37.2 11.5 34.5 16.8 100 
mezögazdasági 17.6 23.6 35.8 23.0 100 

ker. 	igazg. pü. 13.0 25.9 42.6 18.5 100 
egészségügyi 13.3 26.7 30.0 30.0 100 

pedagógiai 25.0 0.0 62.5 12.5 100 
gimnázium 8.5 18.6 45.8 27.1 100 

SZUMMA: 19.6 20.8 37.9 21.8 100 

SZvRÖ : A TANULO NEME 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 3 SZUM. 

fiu 33.0 20.2 28.7 18.1 100 
lány 16.4 20.9 40.0 22.6 100 

SZUMMA: 19.6 20.8 37.9 21.8 100 



"Ail AZ A TÉMA, AMI LEGTöBBET 

FOGLALKOZTAT, CIIRA  ÉS  úl -RA 

VISSZATÉR A GONDOLATAIDBAN?" 

Az "UsZtelly_ neve"  kódjainak 

értelmezése: 

O nem nyilatkozik 

1 a jövőm /elkelyezkedés, 
megélhetés,  családalapí-
tás/ 

2 barátság, szerelem 
lányok, szex/ 

3 tanulás, továbbtanulás 

4 káború, halál 

5 a vallás 

6 a földöntúli élet és je-
lenségek 

7 a családi problémáim, 
/ezzel összefüggésben/ a 
pénz 

8 a társadalmi-gazdasági 
válság 

9. sz. melléklet  

- P-ELDsnbir IEL_C3Z  
0. VALTOZó 
	

ElemszAm = 496 ] 

(C) ISKSTAT 

17.50- 

... .......... 

30. VALTOZ6 

OSZTÁLY 
NEVE 

Elemszám = 496 

GYAKORISAG RELATIV 
GYAK% 

] 

KUMULATIV 
GYAK 

RELATIV 
KUM.GYAP% 

0 46 9.27 542 109.27 

1 167 33.67 709 142.94 
I 69 13.91 778 156.85 

3 70 14.11 848 170.97 

4 57 11.49 905 182.46 

5 16 921 185.69 

6 17 3.47 938 189.11 

7 17 3.43 955 192.54 

8 37 7.46 992 -00.00 



10. sz. melléklet  

Kérdés kódja: K5 	 Kérdés témája: Mi foglalkortat? 

Válaszok O.  Nem nyilatkozik 
1. A jövöm 
2. Szerelem, barátság 
3. Tanulás 
4. Háború, halál 
5. Vallás 
6. Földöntúli élet 
7. Családi problémák, pénz 
8. Társadalmi - gazdasági válság 

SZORW : AZ ISKOLA TIPUSA 

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 	1 2 3 5 6 7 8 SZUM. 

gimnázium 5 	15 6 14 10 3 2 3 3 61 
szakközépiskola 17 	92 25 30 25 9 10 9 15 232 
s za  kin unkásképzö 24 	60 38 26 22 4 5 5 19 203 

SZUMMA: 46 	167 69 70 ' 16 17 17 496 

SZORÖ : AZ ÉVFOLYAM  

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 	1 2 3 4 5 6 7 8 SZUM. 

1. 1 7 	60 21 32 19 9 2 6 11 177 
2. 9 	33 14 12 18 3 7 2 15 113 
3. 11 	51 24 15 15 1 7 6 7 137 
4. 9 	23 10 11 5 3 1 3 4 69 

SZUMMA: 69 70 57 16 17 17 37 496 

SZORW : A  SZAKIRANY- 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 	1 2 4 5 6 7 8 SZUM. 

ipari 21 	25 26 15 11 1 3 5 6 113 
mezögazdasági 8 	66 12 17 10 10 5 4 1 6 148 

ker. 	igazg. 	pü. 10 	37 14 13 17 0 '4 4 9 108 
egészségügyi 2 	23 9 11 8 1 1 2 3 60 

pedagógiai 0 	2 2 0 1 1 2 0 0 8 
gimnázium 5 	14 6 14 10 3 2 2 3 59 

SZUMMA: 46 	167 69 70 16 17 17 37 496 

SZuR0 : A  TANULO NEME  

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 	1 2 3 4 5 6 8 SZUM. 

fiu 8 	37 14 14 6 2 2 4 7 9 4 
lány 8 	1 30 55 56 51 14 15 13 30 402 

SZUMMA: 46 	1 67 69 70 57 16 17 17 496 



11. sz. melléklet  

Kérdés kódja: K5 	____ 	Kérdés témája: Mi foglalkortat? 
válaszok % -os megoszlása. 

Válaszok : 	O.  Nem nyilatkozik 
1. A jövöm 

3. Tanulás 
4. Háború, halál 

6. Földöntúli élet 
7. Családi problémák , pénz 

SZORÖ : 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 

AZ ISKOLA TIPUSA 

1 	2 4 5 6 7 8 

ság 

SZUM' 

gimnázium 9.8 23.0 16.4 4.9 4.9 100 
szakközépiskola 7.3 39.7 10.8 12.9 10.8 3.9 3.9 6.5 10e 
szakmunkásképzö 11.8 29.6 18.7 12.5 10'8 2.0 2'5 2.5 9'4 100 

SZUMMA:  

SZORÖ : AZ ÉVFOLYAM 

SZÜRÖK \ VALASZOK • 3 8 

1.  9.6 18.1 10.7 1.1 3.4 6.2 100 
2.  8.0 29.2 12.4 10.6 15.9 2.7 6.2 1.8 13.3 10O 
3, 8'0 37.2 17.5 10.9 10.9 0.7  
4. 13.0 33.3 14.5 15.9 7.2 4.3 1.1 4.3 

SZUMMA: 9.3 33.7 13.9 14.1 11.5 3.2 

SÍORö : A  SZAKIR&NY 

SZÜRÖK \ VÁLA SZOK 7 8 

ipari 18.6 22.1 23.0 13.3 0.9 2.7 5.3 100 
mczÜgazda sági 5.4 44.6 8.1 11.5 3.4 7 10.8 100 

ker. 	igazg. 	pü. 9.3 34.3 1 3 .0 12.0 15.7 0.0 3.7 3.7 8.3 100 
egészségügyi 3.3 38.3 15.0 18.3 13.3 1.7 1'7 3.3 5.0 100 

pedagógiai 0.0 25.0 25.0 0.0 12.5 12.5 25.0 0.0 0.0 100 
gimnázium 8.5 23.7 10.2 23.7 16.9 5.1 3.4 5.1 100 

SZUMMA: 9.3 33.7 13.9 14.1 11.5 7.5 100 

SZOR .6' : A  TANULO NEME  

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 3 7 

fiu 8.5 39.4 14'9 14.9 2.1 2.1 7.4 100 
lány 9.5 32.3 13.7 13.9 12.7 3.7 7.5 100 

SZUMMA: 9.3 33.7 13.9 14.1 11.5 7.5 180 



12. sz. melléklet  

9. VALTOZó 
	

[ Elemszám = 496 ] 

"Osztály neve" kódjainak értelmezése: 

o nem nyilatkozik 
1 kilátástalan 

2 kapcsolatok kellenek kozzá, vala-
mint felkészültség és akarat 

3 nehez, bizonytalan; vagy sikerül 
vagy nem; meg kell alkwdni 

Ai... I. 
	 '1E7L_I KE.- 31: 

9.VALTOZó 	[ Elemszám = 496 ] 

OSZTÁLY 	GYAKORISAG RELATIV 	kUMULATIV RELATIV 
NEVE 	 GYArA 	GYAK 	KUM.GYAP7. 

0 112 22.58 2096 422.58 

1 12 2.42 2108 425.00 

2 36 7.26 2144 432.26 

336 67.74 2480 500.00 



13. s z . melléklet  

Kérdés kódja: K24 	Kérdés témája: Elhelyezkedés  

Válaszok 	O.  
1.  
2.  
3.  

SZORV : AZ  ISKOLA TIPUSA  

Nem nyilatkozik  
Kilátástalan  
Kapcsolatok kellenek hozzá  
Vagy  sikerül  vagy  nem  

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 S•UM . 

g i  ill názium 10 1 4 46 61  
IF, zakközépiskola 46 8 17 161 232  
szakmunkásképzö 56 3 15 129 203  

SZU1111A: 112 12 36 336 496  

: 	AZ  ÉVFOLYAM  

SZÜRÖK \ V/3,LASZOK 0 1 2 3 SZUM.  
-  

1. 48 0 12 117 177  
2. 27 1 9 76 113  
3. 27 5 10 95 137  
4. 10 6 5  48 69  

SZUMMA: 112 12 36  336 496 

SZCiRlf : 	A SZAKIRANY  

SZÜRÖ K \ VÁLASZOK 

ipari 

0 

36 

1 

3 

2 

4 

3 

70 

S2: U1'1.,  

113 
mezögazdasági 3• 5 18 90 148  

ker. 	igazg. 	pü. 16 2 6 84 108  
egészségügyi 13 :1 3 43 60  

pedagógia i 3 0 1 4 8  
g imnázium 9 1 4 . 	45 59  

'Z U1111 112 1.2  336 496 

SZORÖ : A  TANULO NEME  

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 SZUM.  

I.  32 
' 	

6 53 94 
lány  80 9  30 283 402  

SZUMMA:  112 12  336 xo ~  



14. sz. melléklet  

KO LL~G I LJM = K~R3Dí':5 iNT 

Kérdés ködja: K24 	---- 

	Kérdés témája: Elhelyezkedés  

A válaszok % -os megoszlása.  

Válaszok : 
	

0. Nem nyilatkozik  
1. Kilátástalan  
2. Kapcsolatok kellenek hozzá  
3. Vagy sikerül vagy nem  

SZÜRÖ : AZ ISKOLA TIPUSA  

SZtiRöK \ VALASZOK 	0 	1 2 3  SZUM.  

gimnázium 16.4 1.6 6.6 75.4 100  
szakközépiskola 19.8 3.4 7.3 69.4 100  
szakmunkásképzö 27.6 1.5 7.4 63.5 100  

SZUMMA:  22.6 2.4 7.3 67.7 100  

SZORÖ : AZ gVFOLYAM  

SZtiRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 SZUM.  

1.  27.1 0.0 6.8 66.1 100  
2.  23.9 0.9 8.0 67.3 100  
3.  19.7 3.6 7.3 69.3 100  
4.  14.5 8.7 7.2 69.6 100  

SZUMMA: 22.6 2.4 7.3 67.7 100  

SZvRÖ : A SZAKIRANY  

SZtiRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 SZUM.  

ipari 31.9 2.7 3.5 61.9 100  
mezögazdasági 23.6 3.4 12.2 60.8 100  

ker. 	igazg. pü. 14.8 1.9 5.6 77.8 100  
egészségügyi 21.7 1.7 5.0 71.7 100  

pedagógiai 37.5 0.0 12.5 50.0 100  
gimnázium 15.3 1.7 6.8 76.3 100  

SZUMMA:  22 . 6  2.4 7.3 67.7 100  

SZvRÖ : A TANULO NEME  

SZvRÖK \ VALASZOK 0 1 ' 	2 3 SZUM.  

fiu 34.0 3.2 6.4 56.4 100  
lány 19.9 2.2 7.5 70.4 100  

SZUMMA: 22.6 2.4 7.3 67.7 100  



IF-  EL_atztt anbé E L_C3S-` Z 	ii=b 

[ Elemszám = 496 ] 

K:UMULAT I V 
GYAK: 

-.•y  

RELATIV 
k::UM . GYAk::`/. 

6.65 
245 49.40 
288 58.06 
362 72.98 
457 92.14 
471 94.96 
478 96.37 
478 96.37 
496 100.00 

9. VALTOZó 

OSZTÁLY 
NEVE 

is 
1 

4 
5 
6 
7 
8 

GYAk::OR I SAG RELAT I V 
GYAk::% 

6.65 
42.74 . 

8.67 
14.92 
19.15 
2.82 
1.41 
0.00  
•JT.6_ 

212 
43 
74 
95 
14 
7 
0 

18 

9. VALTOZó 

15. sz. melléklet  

_ 	-I-  la 9_C3r 2: L_413,,Socb 
[ E1emsz6m = 496 ] 

(C) I Sk•:STAT "HOL SZERETNÉD ÉLNI A FELNŐTT 

ÉLETED?" 

Az "osztály neve" kódjainak 
értelmezése: 

.^2. 50 

o nem nyilatkozik v. még nem 
tudja 

1 Magyarországon 

2 külföldön 

3 egy békés, nyugodt helyen, 
ahol meg lehet élni 

4 a mostani lakhelyemen, 
szeretteim körében 

5 Amerikában 
6 Ausztráliában 

7 
8 Nyugat Európában 

• 



16. sz. melléklet  

Kérdés kódja: K4 	Kérdés témája: Letelepedés  

Válaszok  O.  Nem nyilatkozik  
1. Magyarországon  
2. Külföldön  
3. Egy  békés, nyugodt helyen  
4. Mostani lakhelyén  
5. Amerikában  
6. Ausztráliában  
7. Nyugat Európában  

SZURV : AZ ISKOLA TIPUSA  

SZÜRÖK \ VALASZOK 	0 	1 2 3 4 5 6 7 SZUM ~ 

/  

gimnázium 	6 	20 1 17 13 1 0 3 61  
szakközépiskola 	10 	108 14 36 48 5 4 7 232  
szakmunkásképzö 	17 	84 28 21 34 8 3 8 203  

SZUMMA: 	33 	:1 43 74 95 14 7 18 496  

SZURO : AZ ÉVFOLYAM  

SZu,<ÖK \ VALASZOK 	0 	1 2 3 4 5 6 SZUM.  

1. 	 8 	65  15 24 46 5 3 11  177 
2. 	10 	48  9 24 16 4 1 1 113  
3. 	 7 	68  :11 12 24 5  2 5 137  
4. 	8 	31  5 14 9 0 1 :1 69  

SZUMMA: 	33 	212  43 74 95 14 7 18 496  

SZORW : A SZAKIRANY  

SZÜRÖK \ VALASZOK 	0 	1 2 3 4  7 SZUM.  

ipari 	12 	48 7 14 18 3 9 113  
mezögazdasági 	4 	67 17 23 31 4 2 0 148  

ker. 	igazg. 	pü. 	8 	47 11 10 24 2 3 3 108  
egészségügyi 	4 	28 7 7 7 4 0 3 60  

pedagógiai 	0 	3 0 3 2 0 0 0 8  
gimnázium 	5 	19 1 17 13 1 0 3 59  

SZUMMA: 	33 	212 43 74 95 14 18  4 96  

SZURli c A TANULO NEME  
~ 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 	0 	:1.  4 5 6  7 SZU M.  

fiu 	5 	31 6 13 30 4 1  4 94 
28 	181 37 61 65 10 6 14 402  

33 	212 43 74 95 14 7 18 496  



17. sz. melléklet  

Kérdés kódja: K4 

A válaszok 

Válaszok  

Kérdés témája: Letelepedés 

% -os megoszlása.  

O. 	Nem nyilatkozik  
1. Magyarországon  
2. Külföldön  
3. Egy  :Dékés, 	nyugodt 	helyen  
4. Mostani 	lakhelyén  
5. Aff!erikában  
6, 	Ausztráliában  

Nyugat Európában  

GZÜRV : AZ ISKOLA TIPUSA  

SZÜRÖ k \ 	0 1 3 	5 	6 	7 	SZUM.  

9.8 32.8 1.6 27.9 21.3 	1.6 	0.0 	4.9 	100  
4.3 46.6 6.0 15.5 20.7 	2,2 	1.7 	3.0 	100  
8.4 41.4 13.8 10.3 	16.7 	3,9 	1.5 	3.9 	100  

SZUMMA: 8.7 14.9 	19.2 	2.4.8 	1.4 	3.6 	100  

SZuR0 : AZ  ÉVFOLYAM  

SZÜRÖK \ V.11A78K  •  

1 . 8.5 13.6 26.0 	1.7 	6.2 	100  
8.8 42.5 8.0 21.2 	14.2 	3.5 	0.9 	0.9 	100  

3. 5.1 49 ..6 10.2 8.8 	17.5 	3.6  
4. 11.6 44.9 7.2 20.3 	13,0 	0.0 	1.4  

SZUMMA: 1.4 	3.6 	100  

SZO0II : A  SZAKIRANY  

SZÜRÖK \ VÁLASZOK  •  7 	SZUM.  

ipari  42.5 6.2 12.4 	15.9 	1.8 	8.0 	100  
mezögazdasági  45.3 11.5 15.5 	20.9 	1.4 	'0.0 	100  

ker. 	igazg. 	pü.  43.5 10.2 9.3 22.2 	1.9 	2.8 	2.8 	100  
egészségügyi 	6. ~ 46.7 11.7 11.7 	11.7 	6.7 	0.0 	5 . 0 	100  

pedagógiai  37.5 0.0 37.5 25.0 	0.0 	0.0 	0.0 100  
gimn á zium  1.7 28.8 22.0 	1.7 	0.0 	5.1 	100  

SZUMMA: 2.8 	1.4  

' 8ZORö : A TANULO NEME  

SZÜRÖK \ VALASZOK 	0 1 2 5  

fiu 	5.3 33.0 6.4 13.8 	31.9 	4.3 	l. ~ 	4.3 	1§0  
lány 	7.0 45.0 9.2 15.2 	16'2 	2,5 	3,5 	100  

SZUMM ~ : 1.4  



 IElS Z L_.A.S d=b 
[ Elemszám = 496 ] I1. VALTO7_Ó 

27.50 

31. VALTOZó 
Z 	dPi 

E  Elemszám = 496 ] 

RELAT I V 	k;UMULAT I V 
GYAk:% 	GYAk:: 

RELATIV 
K:UM . GYAK:% 

18. sz. melléklet  

(C> I Sk;STAT 
y .. 

• • 

• • • • • • 

55 

i 

CS KLAüTt KV EZ ÉS 

Az "Osztály neve" kódjainak értelmezése: 

v nem nyilatkozik 
1 ép család 1 gyerekkel 
2 ép család 2 gyerekkel 
3 ép család 3 v. több gyerekkel 
4 nem akarok családot alapítani 

OSZTÁLY 
NEVE 

GYAk::OR I SAG 

0 102 
1 54 

259 
-r  72 
4 9 

20.56 1094 220.56 
10.89 1148 231.45 
52.2 1407 283.67 
14.52 1479 298.19 
1.81 1488 700.00 



19' oz. melléklet  

Kérdés kódja: K8 	Kérdés témája: Családtervezés 

Válaszok O.  Nem nyilatkozik 
1. Ép család 1 gyerekkel 
2. Ép család 2 gyerekkel 
3. Ép család 3 v. több gyerekkel 
4. Nem akar családot 

SZORW : AZ ISKOLA TIPUSA 

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 :1. 2 3 4 SZUM. 

gimnázium 7 3 32 15 4 61 
szakközépiskola 45 14 135 36 2 232 
szakmunkásképzö 50 37 92 21 3 203 

SZUMMA: 102 54 259 496 

SZURW : AZ  ÉVFOLYAM 

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 :1 2 - 	3 4 SZUM. 

1. 31 14 102 28 2 
2» 28 16 49 16 4 113 
3. 26 18 78 13 137 
4. 17 6 30 15 69 

SZUMMA: 102 54 259 496 

SZOR7i : 	A  SZAKIRANY 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 :1. 3 4 SZUM. 

ipari 29 26 47 11 0 113 
mezögazdasági 31 15 80 18 148 

ker. 	igazg. 	pü. 18 10 65 14 1 108 
egészségügyi 18 0 30 12 0 60 

pedagógiai 0 0 5 3 0 
gimnázium 6 3 32 14 4 59 

SZUMMA: 102 54 259 72 9 496 

SZORV : A TANULO NEME 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 3 4 SZUM. 

fiu 21 7 54 11 1 94 
lány 81 47 205 61 G 402 

SZUMMA: 102 54 259 72 9 496 



20. sz. melléklet  

KOLL GI LIMZ KRDc=7)511 V 

Kérdés kódja: K8 	Kérdés témája: Családtervezés 

A válaszok % -os megoszlása. 

Válaszok : 0. Nem nyilatkozik 
1. Ép család 1 gyerekkel 
2. Ép család 2 gyerekkel 
3. Ép család 3 v. több gyerekkel 
4. Nem akar családot 

SZORÖ : AZ ISKOLA TIPUSA 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 	0 	1 2 3 4 SZUM. 

gimnázium 11.5 4.9 52.5 24.6 6.6 100 
szakközépiskola 19.4 6.0 58.2 15.5 0.9 100 
szakmunkásképzö 24.6 18.2 45.3 10.3 1.5 100 

SZUMMA: 20.6 10.9 52.2 14.5 1.8 100 

SZORÖ : AZ 2VFOLYAM 
0 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 3 4 SZUM. 

1.  17.5 7.9 57.6 15.8 1.1 100 
2.  24.8 14.2 43.4 14.2 3.5 100 
3.  19.0 13.1 56.9 9.5 1.5 100 
4.  24.6 8.7 43.5 21.7 1.4 100 

SZUMMA: 20.6 10.9 52.2 14.5 1.8 100 

SZORÖ : A SZAKIRANY 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 3 4 SZUM. 

ipari 25.7 23.0 41.6 9.7 0.0 100 
mezögazdasági 20.9 10.1 54.1 12.2 2.7 100 

ker. 	igazg. pü. 16.7 9.3 60.2 13.0 0.9 100 
egészségügyi 30.0 0.0 50.0 20.0 0.0 100 

pedagógiai 0.0 0.0 62.5 37.5 0.0 100 
gimnázium 10.2 5.1 54.2 23.7 6.8 100 

SZUMMA: 20.6 10.9 52.2 14.5 1.8 100 

SZORÖ : A TANULD NEME 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 . 	3 4 SZUM. 

fiu 22.3 7.4 57.4 11.7 1.1 100 
lány 20.1 11.7 51.0 15.2 2.0 100 

SZUMMA: 20.6 10.9 52.2 14.5 1.8 100 



112 	22.58 
277 	55.85 
107 	21.57 

ca 
1  

21. sz. melléklet  

ISM 

	
~ -  

"7. VALTOZá 
	

[ Elemszám = 496 ]  

Az "osztály neve" kódjainak értelmezése: 

o nem ismeri v. nem nyilatkozik 

1 jó, mert véleményt mondhatunk/mondhatnánk 

2 névleges csak v. nincs értelme  

7:21. 	A. i;:  izp  1NI k= 	F4: 11"11 .8,, Ni `ve  

27. VÁLTOZÓ 	E Elemszám = 496  ] 

OSZTALY 	GYAK: OF;  I SAG F:ELAT  I V 	kUMULAT  I V FiELAT  I V  
NEVE 	GYAkY. 	GYAK: 	kUM.GYAK :%  

1104 222.58  
1381 278.43  
1488 3()0.00  



22' oz. melléklet  

Kérdés kódja: K22 	Kérdés témája: Diákönkormányzat 

Válaszok 	0. 
1.  
2.  

SZORÖ : AZ  ISKOLA TIPUSA 

Nem nyilatkozik 
Jó, 	kell 
Névleges 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 SZUM. 

gimnázium 6 41 14 
.  61 

s zakközé piskola 33 140 59 232 
szakmunkásképzö 73 96 34 203 

SZUMMA: 112 277 107 496 

SZORÖ : AZ ÉVFOLYAM  

SZÜRÖK \ VALASZOK 

1. 

0 

48 

1 2, 

52 

SZUM. 

177 
2. 24 47 22 113 
3. 31 75 31 137 
4. 9 38 22 69 

SZUMMA: 112 277 107 496 

SZORÖ : A SZAKIRANY 

SZÜRÖK \ VALASZOK 0' 1 2 SZUM. 

ipari 49 41 23 113 
me zögazd asági 26 87 35 148 

ker. 	i gazg. 	pü. 23 62 23 1 08 
egészségügyi 10 38 12 60 

pedagógiai 0 8 0 8 
gimnázium 4 41 14 59 

SZUMMA: 112 277 107 496 

SZORÖ : A TANULO NEME  

SZÜRÖK \ VALASZOK 1 2 SZUM. 

f  37 24 94 
lány 75 244 83 402 

SZUMMA: 112 / 107 496 



23. sz. melléklet  

KO L 	I UM I 	V 

Kérdés kódja: K22 	---- 	Kérdés témája: Diákőnkormányzat 

A válaszok % -os megoszlása. 

Válaszok : 	 0. Nem nyilatkozik 
1. Jó, 	kell 
2. Névleges 

SZÜRÖ : AZ ISKOLA TIPUSA 

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1 2 SZUM. 

gimnázium 9.8 67.2 23.0 100 
szakközépiskola 14.2 60.3 25.4 100 
szakmunkásképzö 36.0 47.3 16.7 100 

SZUMMA: 22.6 55.8 21.6 100 

SZúRÖ : AZ gVFOLYAM 

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1 2 SZUM. 

1.  27.1 54.8 18.1 100 
2.  21.2 59.3 19.5 100 
3.  22.6 54.7 22.6 100 
4.  13.0 55.1 31.9 100 

SZUMMA: 22.6 55.8 21.6 100 

SZúRÖ : A SZAKIRANY 

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1 2 SZUM. 

ipari. 43.4 	- 36.3 20.4 100 
mezögazdasági 17.6 58.8 23.6 100 

ker. 	igazg. 	pü. 21.3 57.4 21.3 100 
egészségügyi 16.7 63.3 20.0 100 
pedagógiai 0.0 100.0 0.0 100 
gimnázium 6.8 69.5 23.7 100 

SZUMMA: 22.6 55.8 21.6 100 

SZúRÖ : A TANULO NEME 

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1 2 SZUM. 

fiu 39.4 35.1 25.5 100 
lány 18.7 60.7 20.6 100 

SZUMMA: 22.6 55.8 21.6 100 
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27. sz. melléklet  

E:::F: 	tE21._ ( 19; Z  L  da. lB  
53. VALTOZó 
	

Elemszám = 496 

Az "Osztály,  neve" kódjainak értelmezése: 

o nem nyilatkozik 
1 szükséges jÓ; szép dolog; a csa-

ládi élet alapja. A korral jár. 
2 a  csalódás  nagyon rossz 
3 vágyok rá 

4 most még nem akarom 

se 
	 Z 	tri 	L_C3 	Pb 

VALTOZó 
	

Elemszám = 496 

OSZTÁLY 
NEVE 

GYAKORISAG RELATIV 
GYAK% 

KUMULATIV 
GYAK 

RELATIV 
VUM.GYAk% 

0 107 21.57 4075 821.57 

1 365 73.59 4440 895.16 

4 0.81 ' 4444 895.97 

12 2.42 4456 898.39 

4 8 1.61 4464 900.00 



28.sz. melléklet  

Kérdés kódja: K28 	 Kérdés témája: Szerelem 

Válaszok : 

	

O.  Nem nyilatkozik 

SZORÖ : AZ ISKOLA 

1.  
2.  
3.  
4.  

TIPUSA 

Szükséges jó 
A csalódás rossz 
Vágyok rá 
Még nem akarom 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 • 4 SZUM. 

gimnázium 15 44 1 1 0 61 
szakközépiskola 32 190 1 6 3 232 
szakmunkásképzö 60 131 2 5 5 203 

SZUMMA: 107 365 4 12 8 496 

SZORö : AZ ÉVFOLYAM  

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1 2 - 3 SZUM. 

1. 40 125 1 6 5 177 
2. 27 82 1 2 1 113 
3. 29 102 1 3 2 137 
4. 11 56 1 :1 0 69 

SZUMMA:„ 107 365 4 8 496 

SZORÖ : A SZAKIRANY 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 3 4 SZUM. 

ipari 36 71 2 :1 3 113 
mezögazdasági 39 100 0 6 3 148 

ker. 	igazg. 	pü. 13 91 1 2 1 108 
egészségügyi 5 52 0 2 1 60 

pedagógiai 0 8 0 0 0 8 
gimnázium 14 43 1 1 0 

SZUMMA: 107 365 4 12 8 496 

SZORÖ : A  TANULQ NEME 

SZÜRÖK \ VÁLASZOK 0 1 2 3 SZUM. 

f i u 37 51 2 2 2 94 
70 314 2 10 6 402 

SZUMMA• 107 4 12 8 496 



29. sz. melléklet  

Kp 	 TOM I K 	 V 

Kérdés kódja: K28 	 Kérdés témája: Szerelem 

A válaszok % -os megoszlása. 

Válaszok : 0. Nem nyilatkozik 
1. Szükséges jó 
2. A csalódás rossz 
3. Vágyok rá 
4. Még nem akarom 

SZŰRŐ : AZ ISKOLA TIPUSA 

SZtiRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 4  SZUM. 

gimnázium 24.6 72.1 1.6 1.6 0.0 100 
szakközépiskola 13.8 81.9 0.4 2.6 1.3 100 
szakmunkásképzö 29.6 64.5 1.0 2.5 2.5 100 

SZUMMA: 21.6 73.6 0.8 2.4 1.6 100 

SZc7RtS : AZ NVFOLYAlí 

SZvRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 4 SZUM. 

1.  22.6 70.6 0.6 3.4 2.8 100 
2.  23.9 72.6 0.9 1.8 0.9 100 
3.  21.2 74.5 0.7 2.2 1.5 100 
4.  15.9 81.2 1.4 1.4 0.0 100 

SZUMMA: 21.6 73.6 0.8 	. 2.4 1.6 100 

SZvRt3 : A SZAKIRANY 

SZtiRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 4  SZUM. 

ipari 31.9 62.8 1.8 0.9 2.7 100 
• mezögazdasági 26.4 67.6 0.0 4.1 2.0 100 
ker. 	igazg. pü. 12.0 84.3 0.9 1.9 0.9 100 

egészségügyi 8.3 86.7 0.0 3.3 1.7 100 
pedagógiai 0:0 100.0 0.0 0.0 0.0 100 
gimnázium 23.7 72.9 1.7 1.7 0.0 100 

SZUMMA: 21.6 73.6 0.8 2.4 1.6 100 

SZüRÖ : A TANULO NEME 

SZtiRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 4  SZUM. 

fiu 39.4 54.3 2.1 2.1 2.1 100 
lány 17.4 78.1 0.5 2.5 1.5 100 

SZUMMA: 21.6 73.6 0.8 2.4 1.6 100 



(C) ISKSTAT 

50 

30. sz. melléklet  

6. VALTOZó 

""":".. ■ _ 	PtEgC311--:.-7 -1- 1_11S .7Z - 
Elemszám = 496 ] 

0 mem foglal allást 

1 elfogadja 

2 sziikséges rossznak ítéli 
3 elutasftja 
4 gyilkosságnak -nevezi 

Az nosztálz neve" kódjainak értelmezése: 

ErAEgC3Pc -T- ILi. 	 A. 

26. VALTOZó 
	

Elemszám = 496 ] 

OSZTALY 
NEVE 

GYAKORISAG RELATIV 	KUMULATIV 
GYAK% 	GYAK 

RELATIV 
KUM.GYAk% 

14.11 566 114.11 

14.11 636 128.23 

14.52 708 142.74 

47.78 945 ,  190.52 

9.48 992 200.00 

0 

1 

4 

70 

70 

72 

237 
47 



31. sz. melléklet  

KO IA G S LJMS K~RDC) iV 

Kérdés kódja: K21 	Kérdés témája: Abortusz  

A válaszok % -os megoszlása.  

Válaszok :  0. Nem nyilatkozik  
1. Elfogadja  
2. Szükséges rossz  
3. Elutasítja  
4. Gyilkosságnak nevezi  

SZÜRÖ : AZ ISKOLA TIPUSA  

SZüRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 4 SZUM.  

gimnázium 13.1 32.8 9.8 32.8 11.5 100  
szakközépiskola 9.1 13.8 21.1 45.7 10.3 100  
szakmunkásképzö 20.2 8.9 8.4 54.7 7,9 100  

SZUMMA: 14.1 14.1 14.5 47.8 9.5 100  

SZúRÖ : AZ gVFOLYAM  

SZüRÖK \ VALASZOK 0 1 2 3 4 SZUM.  

1.  22.0 6.2 12.4 50.8 8.5 100  
2.  13.3 18.6 11.5 46.9 9.7 100  
3.  8.8 16.8 18.2 45.3 10.9 100  
4.  5.8 21.7 17.4 46.4 8.7 100  

SZUMMA: 14.1 14.1 14.5 47.8 9.5 	. 100  

SZvRÖ : A SZAKIRáNY  

SZtiRÖKA VALASZQK 0 1 2 3  SZUM.  

ipari 25.7 10.6 9.7 46.9 7.1 100  
mezögazdasági 12.2 11.5 10.1 55.4 10.8 100  

ker. 	igazg. pü. 11.1 14.8 28.7 39.8 5.6 100  
egészségügyi 6.7 8.3 13.3 58.3 13.3 100  

pedagögiai 0.0 0.0 12.5 62.5 25.0 100  
gimnázium 11.9 33.9 10.2 32.2 11.9 100  

SZUMMA: 14.1 14.1 14.5 47.8 9.5 100  

SZÜRÖ : A TANULO NEME  

SZÜRÖK \ VALASZOK 0 1  2 3 4 SZUM.  

fiu 35.1 12.8 5.3 38.3 8.5 100  
lány 9.2 14.4 16.7 50.0 9.7 100  

SZUMMA: 14.1 14.1 14.5 47.8 9.5 100 
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P U B L I K A C % 6 K JEGYZÉKE 

1. Tizenéves kollégisták véleménye az abortuszról - egy 
Bács-Kiskun megyei felmérés alapján 
In.: Művelődésügyünk 1992. 51-56. p. 
Kiadó: Bács-Kiskun Megyei önkormányzat Pedagógiai és 

Közművelődési Intézete 

2. "Értékválasztás." (Középiskolás kollégisták 
végzett vizsgálatok.) 
Kiskunhalasi Megyei kollégiumi továbbképzés 
(1992. okt. 13.) 

3. Értékrend, értékválasztás tizenéves kollégisták 
rében, egy Bács-Kiskun megyei felmérés alapján 
Kollégium 2. 1991. 6-7. p. 

4. Tizenéves kollégisták véleménye az életmódról 
Kollégium 1. 1992. 6-7. p. 

5. Értékrend, értékválasztás tizenéves kollégisták kö-
rében egy  Bács-Kiskun megyei felmérés alapján. 
Tizenéves kollégisták véleménye a barátságról. 
Kollégium 2. 1992. 10-11. p. 

6. Tizenéves kollégisták véleményé a szerelemről 
Kollégium 3. 1992. 6-7. p. 

7. Tizenéves kollégisták véleménye a diákönkormányzatról 
egy Bács-Kiskun megyei felmérés alapján 
Kollégium 4. 1992. 6. p. 

8. Értékrend, értékválasztás tizenéves kollégisták kö 
rében. 
In.: Kollégiumpedagógia 1. Tanulmányok ' a Kollégiumi 
nevelés témaköréből (Szerk.: Benedek-Kudron-Simon) 
Kiadó: Zánka, Udülő-centrum, 1993. 

9. Kollégiumunkban készitett felmérés eredményeinek is-
mertetése 
Kecskemét, Bányai Kollégium, nevelési 	értekezlet 
1994. márc. 22. 

 



Szeged, 1995 február 24  

József Attila Tudományegyetem  
Bölcsészettudományi Kar  
Doktori Bizottsága  

15-65/1995.  

DR. KÉKES-SZABÓ MIHÁLY  
docens úrnak  

Helyben  

Tárgy:egyetemi doktori védés  
Melléklet: 1 db dolgozat  
Üi.: Szabó Ágnes előadó  

Az értekezés címe: Középiskolás kollégisták értékrendje  
ma  

A doktoráló neve: Gácsi Erzsébet  

A bíráló bizottság összetétele:  

Elnök: dr. Vidákovich Tibor, docens  
Opponensek: Fáyné dr. Dombi Alice, főiskolai docens  

(JGYTF, Neveléstudományi Tanszék)  
dr. Komlóssy Ákos, adjunktus  

Tagok: dr. Kékes-Szabó Mihály, docens  
dr. Gácser József, főiskolai tanár  
(JGYTF, Neveléstudományi Tanszék)  

A JATE Bölcsészettudományi Kar Doktori Bizottsága  
nevében tisztelettel felkérem, hogy a doktori bíráló  
bizottság munkájában tagként szíveskedjék részt venni.  

Az Egyetemi Doktori Szabályzat értelmében a  
disszertációt bíráló bizottság előtt kell megvédeni.  
Tájékoztatom arról, hogy a bírálat elkészítésére az  
értekezés kézhezvételétől számítva 30 nap áll  
rendelkezésére.  

Amennyiben a bíráló bizotság munkájában való  
részvételt nem tudja vállalni, legyen szíves ezt jelezni  
és az értekezést a Kar Tanulmányi Osztályára (6722  
Szeged, Egyetem u. 2. tel: 06-62/310-011/3161. mellék)  
postafordultával visszaküldeni.  

A védés időpontjáról később küldünk értesítést.  

63032 ~ 
SL1 T:( rIn ~ 	 .y 

ti' 
' 	l 

/Dr.Szőnyi 
)i
,György Endre/s.k.  

a Dóktor.i jBizottság elnöke  
•a„ ~oPn'te15Yy/  

trocns  


