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I. Bevezetés  

A jelenlegi dolgozatot a Frankel Lc6 Közgazdasági és Egész-

ségügyi Szakközépiskolában folyó gyakorlati nevelőmunkából 

adódó problémák és azok megoldásának szándéka hivta életre. 

Először egy problémakör tűnt a szemünkbe és ez fogalmazó-

dott meg bennünk már a 60-as évek derekán. Ebben az idő-

ezakban vált érthetővé, hogy a társadalmi munkában részt 
nem vevő tanulók visszahuzólag hatnak az iskolánkban ko-

moly hagyományokkal rendelkező KISZ-munkára. Korábban is 

volt ilyen réte ge  tanuló if juságunknak, de ugy látszott, 

hogy az aktivan dolgozó fiatalokat lelkesedésük átlendi-

tette a passzivek okozta akadályokon és időnként mozgósi-

tani tudták az egész ifjuságot. h 60-as évek közepére a-

zonban e' az arányaiban nem nvekvő passziv réteg bomlasz-
tókért kezdett hatni a mozgalmi élet több területén. Az is-
'ola nevelőtestületét ez arra késztette, ho_y bóvitse peda-
gógiai és társadalmi ismereteit,: igy a tudományos elméle-

tet hivja segitsé6ül a gyakorlatban felmerült nehézségek 
leküzdésére. 

Tájékozódásunk során kiderült, tlogy a pedagógia tudo-

mán; a a szakközépiskolákra vonatkozóan kevés aktualizúlha-

tó ismeretet dolgozott fel. Lvek mulya Ur . Fetr iké s Árpád 
többek között igy szögezi le az ifjuság tudományos vizsgá-
latának helyzetét: "Gyakorlati vonatkozásban komolyabb i-
gényekkel s viszonylag nagyszámu követelményekkel nézhe-
tünk szembe. Ennek oka elsősorban az önálló ifjuságkutatás 

elhanyagolt voltában rejlik." /Ifjuságkutatáe. Előszó. 199/ 
Ugyanott irja: "Számadást készitünk gyakran, s a pozitiv és 

negativ adatok egymást "kieg ; enlitő", jótékony harmóniája 
már-már megnyugvást sugalmazna, ha ezzel a nyugalmas /vagy 

inkább kényelemtől kikerekitett/ képpel ellentétes tapasz-
talatok-  ujabb töprengésre nem ösztönöznének." Ezek a sorok 
jellemzőek a mi akkori nyugtalanságunkra is. 

Annak az időszaknak megfelelően a mi figyelmünk is a 

szociológia és szociálpszichológia felé terelődött, annak 

eszköztárából próbáltunk meriteni, hogy legalább mi magunk 

valamilyen módon kontrolálni tudjuk nevelési elgondolásaink 



hclyeooGgét, erec'anCnyessCL dt. :y ozociol6gia felé való  
for  dulrásnat másik oka az, ho,y vilá„;ooan láttuk problé-
máink Lultikanzai.i.táeát, vagyis azt,  hogy a nevollo a-  
Cott  problémái em,ezorro pedagógiai és szélesebb tdraa-  

~~almi 
 

kérdések. Coaloc; Judittal egyczerrQ vullottukt  
velCsünk oulyos problémája - nolyet korunk átmeneti  
let e kiélez -, hogy anig ea  erk3lc3 i1eg r.agaaabb renal  
magatartás nom válik éltaléno3eú, add4„ az egyén ozez-  
pont  jáböl - márpedig hogyan hagyhatnánk figz Qlman k i.vül  
az  egyéni érdakeltaéget? •• nem  feltétlenül eéloWorü, sőt  
sokszor ecz enoeen caszorütlen az orkölcailag maLacaFabb  
rendü ma ;;atar táio." Azt többen Le  láttuk, hogyt a kc3zvet*  
Len gyakorlat épp u43y lehet a tC veo nézetek, par tikuló-  
r is célok táptalaja, mint ahogy née körülmények között a  
tudomán,yos gondolkozbo ösztönzője és  a forradal.mi. gyakor-
lat próbaköve. Ha addig  elért oreúmányeinkkei ne ~,woldk;ed-  
tünk volna,  de vizsgálódásainkat nem bővitjük, megtakaris.  
to  ttuk volna a ayakor laa  t  i ember kosd6 bukdéc solá ►sai  t a tur  
dományos vizsgálódás területén, hiszen na már Q3y o,gőez eor  
elméleti munkában megtalálhatjuk kérdCoeinkre a választ. De  
kárdée, ho,:y az  elméleti tisztázások, a felsőbb iiivatalc,s  
utaeitások raqgtogalmazóddsa után  mennyi id: kellene  azok  
áti3ltQtásér© a ayakorlatba.  

Ennek a x:érdóoneE, azámunkra fájcialmaeabb vetülete is  
volt. Ugyanis e,,,y  pillanatra oem volt kétséges a neveld mun-  
ka órán k, ivül i területével  alaposa  _ ban  foglalkozó nevelők  e-
lett a tény, fejlesztenünk kell a már addig kialakitott no-  
veléai módszereinket. A kérdés igy is felmerült: vagy tovább  
lépünk, vagy veszni ha"yjuk elért ere°c:Anyoinkot. Hiszen  cw- 
kor méL  nom alakultak ki a tantestJlet ogyséee novolLoi móc;-  
szerei, és oz kudarcok esetén fáealteághoz, vicezaecúohez ve-  
zat.ie  t.  

1966-71-tis időszakban iekoláinl, nevelda,ankája mozgel .i  
k,zpoatu, de  sok e,,,yéb uj vor:ae::al is ,..ac;da,odik.  

&nak fób'j O8azotevőit  
a/ Az iskola i.gazoatdja Na<;yillée 	lett, aki  .A  



KISZ megalakulásától kezdve vezetője volt a KIS%-munkának, 

majd rövid ideig i=°azgató:.ielyettes, végül i,az ató. A ko-
rábbi eredményes KISZ-vezetői munkája során szerzett ta-
pasztalatokat az iskola vezetésében is ésvőnyesiti: 

b/ A pártszervezet keresi azokat a módszer eket, ame-

lyek a kommunist ák eL,y.ni nevelőbatátán tul szervezetileg 
is tudják segiteni az if jusá ;i mozgalmat. 

c/ Testületünk olyan uj nevelőkkel ;_gyarapodott, akik 
fiatalos lendület mellett uj módszereket is hoztak maguk-
kal. 

A nevelőtestületet jellemezve azt mondhatjuk, hogy a 
hagyományos nevelési módszerek /itt elsősorban az iskola 
liberális hagyományairól van szó, de nem csak arról/ keve-
rednek az uj nevelési törekvésekkel. Az utóbbiak lassan, 

de fokozatosan erődöcsnek. 
Itt szeretnék utalni ara a tényre például, hogy az 

1956-es ellenforr.dalom utáni években az oktatás ügy irá-
ryitói jól látták, hogy a nevelőtestületek közösségi szel-
lemének kialakitása mennyire fontos feladat. Tanévnyitó mi-
niszteri utasításban meg  is kapta ezt minden tantestület. 
1;;s rá két évtizeddel a nevelésügy helyzetét jól ismerő szak-
ember következőképpen jelle: : zi a valóságot: "A problémát ott 
látom, hogy kevés az igazán nevelőhatásu közösség, és a  kö-
zösségi hatások sokszor nem eléggé árnualtak, differenciá-
lódottak". /Kelemen László: Sincs nevelés ellentmondások 
nélkül. Köznevelés 1976. október 3./ A nevelőmunka bonyo-
lultsá`át sejthetjük az első helyes felismerés és a megva-
1ósitás közötti hagy időbeni távolság mögött. Utólag megál-
lapithatjuk, hogy a fentebb jelzett időszakban tantestüle-
tünk valahol féluton ballagott effeló a közösségi gyakorlat 
és gondolkozás felé. A gyakorlat kifejezést nem véletlenül 
helyeztem a közösségi szellem, a gondolkodás elé. Mégesak 
nem is filozófiai meggondolásból, hanem sokévi gyakorlati 
tapasztalat és elméleti vizsgálódás folyományaknt, amit a 
dolgozatban kivánok kifejteni. 

A vizsgált iskola nevelési munkájának belső fejlődése 
is indokolja a fent emlitett általános jelenség mellett, 



hogy k.b. két évtizedre tekintsünk vissza és a 70-es évek 
első felét pedig mélyebben elemezzük. 

A vizsgálódást megkönnyiti, ha az iskola fejlődését a 
gyakorlatban is világosan elváló szakaszok alapján szemlél-
jük. Előtte azonban tisztáznunk kell azt a tényt, hogy ez a 
fejlődés két nagy horderejű társadalmi változással esik egy-
be. Ez nemcsak időbeni egybeesést, hanem szerves összefüggést 
is jelent. A két folyamatból olyan jellemzőket emelek ki,  a- 

iskolánk növekedésére, valamint nevelőmunkánk tudati, 
erkölcsi vonatkozásaira liatottak. 

1. Az első folyar_.atot általában politikai változásoknak 
nevezhetném, mert nem a kapitalizmusból a szocializmusba va-
ló átmenet teljes sza?:aeza ez, hanem csak egy -észe. Ez az i-
dőszak az ellenforradalom utáni konszolidációval indul /1957-
1960/. Nem intézhetjük el ezt az időszakot azzal a kézlegyin-
tőssel, hogy rógen volt, mert ennek és az ezt megelőző kor-
szak politikai ellentótainek nevelési kihatásaival még az 
1971-72-es tanévben végzett felméréseinkkor is találkozunk. 
A másik számottevő tényező a mezőgazdaság kollektivizálása. 
A fiatalok előtt csökkent a magántulajdon tekintélye. Átme-
netileg ugy tünt, hogy ezt a tendenciát fékezi az uj L ,azda-
sági mechanizmus által felszinre hozott anyagias szemlélet, 
erkölcsi gyakorlat. 

2. A másik folyamat az, hogy városunt, tipikus .iezőgazda-
sági városbál i_a i várossá fejlődött rövid két évtized alatt 
/1950-1370/. tA termelési struktura két szempontból is nagy 
változásokon mert keresztül: a kisüzemi mezőgazdasági terme-
lést a nagyüzem váltott: fel; a felszabadult munkaerő pedig 
a városba, az iparba áramlott. 

Tény, hogy iskolánk bővülése /4 osztályos iskolából 12 
osztályos iskola lett/ egybeesik az ország és a város dinami-
kus fejlődésével ős a társadalmi ellentétek enyhülésével, Az 
iskolát jellege is, kapcsolatai is szorosabban fűzi_; a társa-
dalom változásaihoz, gyakorlatához, mint például a gimnáziu-
mokat. Ugyanakkkor a szakközépiskoláik viszonylatában a legré-
gebbi iskolatipusok egyikének, a kereskedelminek az utódja, 
módszereiben kidolgozottabb mint más, fiatalabb szakközépis-
kolatipusok. 



Iskolank fejlődésének szakaszai:  

1. 1957-1963. Eben az idős zakban indulnak be az első pár-
huzamos osztályok. Ekkor kezdik pályájukat jelenlegi 

tantestületünk legnagyobb nevelési gyakorlattal rendel-

kező tanárai. Lényeges, hogy őket már a népi demokráci-

a nevelte szakemberekké. A KISZ-szervezet a városban 

et,, ás után éri el sikereit. 
1z iskolavezetés munkájából egyértelmüen pozitivan ér-

téskelendő, hogy szoros kapcsolatot tartott a város gaz-
dasági életével. Ennek a kapcsolatnak szerepe volt ab-

ban, hogy a négyosztályos Közgazdasági Technikum tizen-

kétosztályos Közgazdasági ós Egészségügyi szaki,özépieko-

lává fejlődött. Már nem enliyire egyértelműen értékelhető 

a vezetés liberalizmusa. De mivel negativu:»ai a 60-as é-
vek végére kiküszöbölődtek, pozitiv vonásai pedig máig 

is érezhetők, ezért ez utóbbinak az a lényeges vonása 
már a bevezetésben is emlitést érdemel, hogy a tanitási 
órán kisüli tev€kenységeket vezető tanárok /KIST, kultu- 
rális munka, sport/ nagy szabadságot élveznek. TAmogatást 

már sokkal kevesebbet. Igy eredményt csak akkor lehetett 

elérni, ha a fiatal nevelők és a diákok között nagyon jó 

kapcsolat alakult ki. 

2. 1963-1966. A növeke&és nehézségei. E!-kor ép; .l az uj is'ko-
laépület. Mi két másik iskolában vagyunk albérletben. Mi-

re felépült az uj épület, már ki is nőttük, mert évfolya-

monként három osztállyal kell számolnunk. Minden nevelési 

erőfeszités arra irányult, hogy a korábban elért szintet 

átmentsük az uj iskolába. Ez sikerült. 

3. 1966-1970. A kLsérletezések, nagy erőfeszitések, nagy ne-

kifutások időszaka. Kiderül, hogy a nagy létszámu iskolák-
ban  cok:.al nehezebb azt a meghitt légkört kialakit-mi, a-
mit korábbi iskolánkban 2-3 ember meg tudott teremteni. De 
hatnak az iparbpédásból származó eliLe,:enedési tendenciák 
is. 

4. 1971-1976-ig. Ebben ez időszakban indulnak meg a szociomet-

riai vizsgálatok. Ezekből a vizsgálatokból levont következ- 



tetéseket ismertettek a tantestülettel. 
Vertikális KISZ-szervezetek bevezetése, és az egész tantes-

tület bevonása az órán kivdli tevékenységek irányitásába. A 

felmérősek megismétlése és az eredmények összegezése. 

A .jelen dolRozat c•í lja.  

tiiután gyakorlati  szakember tudományos kisérletéről van 

szó, a gy akorlati munkában :elmerült kérdések megválaszolá-
sáról, ezért bizonyos vonatkozásokban a téma megközelitósé-

nek módja eltér a tudományok müvelésében nagyobb gyakorlat-

tal rendelkezi szakemberek munkamódszerétől. Vagyis ahogy a 
gyakorlatban sokszor előfordul, az ok válik céllá, vagy for-

ditva, a cél okká. Igy kénytelen vagyok a cél meghatározdsá-
rál az okkal kezdeni a magyarázkodást. 

Az 1966-70 közötti évek problematikáját a bevezető első 

részében már bővebben jeleztük, a czakaszokra bontásnál pedig 

a kisérle tek, nagy nekifutások időszakaként jellemeztük. De 

nem tagadhatjuk azt se., hogy töbL esetben falba ' tköztünk, 
a kudarcok okát re:.: láttuk világosan, ezért feltétlenül a je-

lenségek mélyére szerettünk volna látni, hogy a problémákat 

egységesen órtelmezzük és megoldhassuk. Az igazsághoz tarto-
zik az is, hogy a nevelőtestület sem volt ekkor még egységes, 
de a felmerült ellentmondások szerencsére olyan vitákhoz ve-

<ettek, amelyek a helyzet világosabb áttekintése felé mutat-

tak. Az uj iskola-vezetés is ekkor tanulta az uj helyzetnek 

megfelelő vezetési munkát. A kutató munka nem azzal indult, 

hogy egy  nagyobb  terjeőelmü pedagógiai dolgozat legyen, csu-

pán azzal, hogy a véleménykülönbségekből kiszürje a valóság-

nak és pedagógiai céljainknak lejobban megfelelő nézeteket, 
gyakor lati  módszereket.  

Iv'agy segitségünkr e volt a kutató munka kezdetinél, a meg-

felelő vizsgálati módszerek Lialakitásánál dr.  Veckó József a 
József Attila Tudomány Egyetem Pszichológiai tanszékének do-

cense. Mivel azonban makacsul ragaszkodtam eredeti koncepcióm-
hoz, hogy iskolánk nevelőmunkáját mint  sajátos egészet vizs-
gáljam, olyan nehézségekbe ütköztem, ami átmenetileg megtorpa-
násra kényszer itett. U, anis nem egy osztály megfigyelésére 



álltan rá, hanem az egész negyedik és második évfolyamról, va-
lamint egy harmadik és egy e1cő osztályról olyan adathalmazt 
byüjtöttem össze, amel; miniien izgalmassága ellenőre kevés ál-
talánositható következtetést engedett meg. A felmérősek óe a 
tapasztala .i anyag gazdagsága elleuóre ugy látszott, hogy a 

"hogyan tovább?" kérdése me;válaszolatlari marad. Coa l_ azt le-
hetett világosan eldönteni, noy a tantestdletból kik ismerik 
fel, mely osztályok alkotnak  jó közöse ,et, és melyek azok az 

értékek, célok, amire  törekedni kell. 
dint annyi más esetöeh a  g,akorlat hozta meg a továbblé-

pés lehetőségét. A 7ü-es évek clejé:z bevezetett  vertikális  
KISZ-szervezetek olyan strukturális változásokat hoztak is-
kolánkban, amelyek nem maradtak hatás nélkül novel5munkánk 
területén. A hatás tartósnak bizonyult, igy elérkezettnek 
láttuk az időt felmérés megismétlésére, most már egy osz-
tályt sun hragva ki. A két felmérés között öt év telt el. U-
tóla ; :  zer encséariek nevozhetem magam, mert ugy tünik, hogy a 
vizsgálat tárgyául kiválasztott időszak két folyamat metszés-
pontja. Nem csak egy iskola változó jellemzőit, hanem a mö-

götte levő társadalui folyamatoknak is e ,,y olyan csomópontját 
sikerült rögziteni, amely a nevelésügy szempontjából lényeges. 
Az első mérésnél csak annyi cserült ici, hogy a testületből kik 
itélték meg jól a helyzetet. Most már volt mit összegezni, ho-
g3,an lehet elérni azt, hogy a jó közösség létrejötte ne olyan 
mértékben függjön a véletlenektől, mint korábban. A kéjt szink-
ronvizsgálat öeszehasonlitása pedig a két nevelési helyzet ér-
tékelését is lehetóv.5 tette, beszédessé váltak a korábbi néma 
adatok. Lehetővé vált, hogy a nevelésnek az e :esz folyamatát 
felmérjük a tapasztalatok á s  az összehasonlitó vizsgálatok 
szembesitésével. 

A vizspúlat módszoroi.  

A dolgozat elsősorban több nevelő sokévi .eveléci tapasztala- 
t-.'ire, a szociometriai mérésekre, valamint a mellékletben kö-
zölt töb'.; száz névnólkül irt vallomásra támaszkodik. Több e- 
setbe:, azonban szükség volt arra, hogy interjuk cogitségével 



der its :nk fényt egy-egy jelonc g lényegére.  

Irogy az eddig vázolt folyamatok feltárása lehetségessé  

vált, a vizsgálati módszereket pedig a feladat megoldásához  

szüks L,os szélesség -een alkalmazni tudtuk, az nagyban füg',ött  

a vizsgált iskola több vonatkozásban speciális helyzetétől.  

Ez a speciális Helyzet túbb jelerisé; találkozásából fahad.  

Leglényegesebb vonósként azt amlithetem, ho gy iskolánk avu-
lóinak z me röjtön érettségi után szakmával rendelkező közép-
káder. lesz. A közgazdászok munkájuknál fojtva a legkülönbözőbb  
termelői és közigaz`atási területen rövidesen áttekintést tud-

nak nyerni a legaktuálisabb gyakorlati gazdasági ős társadal-
mi problémákról. Ehhez kapcsolódik az iskolánkban hagyományos  
jó tarsár-diái: viszony. Régi tanitványaink spontánul, és szer-

vezett formában is visszajárnak tanáraikhoz, igy viszonylag  
rövid idő alatt in.ormációnk van arról, hogy tanitványaink  
milyen  feladatok elé kerülnek az iskola elvégzése után. Az  
iskola jellegéből  következik az is, hogy a tantestület iás  

iskolákhoz viszonyitva szélesebb társadalmi kapcsolatokkal  
rendelkezik /közgazdász, orvos, előadók, több városi aziatü  

rendezvény szervezői is vagyunk/. Val sAaü megkönnyiti mun-

kánkat, hogy a mobilizúlódott kisváros sokat megőriz a kap-
csolatok szemilyességéből, ugyanakkor a fejlődés felgyorsu-
lása negszúnteti a közöosé,ek zártságát.  

Tehát a körülmények lehetővé teszik, hogy nevelőmunkánk  
eredményességéről vagy hiányossá,_ airól több csatornán át ér-
tesdlhossüLk. Igy világosan látjuk, hogy a közr;azdasági saak-
közópiskoláknak ma olyan középszintű szakembereket kell 1 ibo-
csájteniok, akiknek a munkaszervezésben, a nagyon is aktuális  

Vazdaségi problémáinak megoldásában jelentős szerepük lesz.  
ila~yjt gól ugyanez érvényes ar, egészeégdgyi tagozat követelmé-
nyeire is. Munkaszervezést, emberekkel valé búnőst tanitási  
órákor: me;tanitani nem  lehet. Marad az órákon kívüli tevékeny-
ság mint lehetőség ós e,,yben mint kényszeritő szükségszerüség.  
Málszóval a szakmai képzésen ős a tudatformáláson kivül a tár-

iaúairli viszonylatrendszerre is elő kell kósziteni a tanuló-
Lat.  Ez azonban elsősorvai, sokszálu g yakorlat, a:it e'_;ysiku  
tanár-diák viszonyra nem lehet redukálni.  



A hódmozővá sárhelyi Frankel Leó Köz;azdaak;i és E_észsó ,-
ügyi Szakközépiskolában folyó nevel~munkát fi ;_ elve, első 
tekintetre a tanulók é;  nevelők jó viszonya a szembeötlő. 
ha azonban az adatokban , obban ellLélyedünk, látnunk kell, 
hoby két hierarchikusan felépülő ős egymásra ható strul:- 
turóról var. szó. De semmiképpen seri spontánul szervező-

dött struktur(.król, hanem  sokszor nem aanCenki által e y-
form a áttekinthet5 otrukturGlia mozgásról, a felmerülő 
ellentmo;:ádáeok folytonos faloldásáról kell beszélnünk. 

A ví:°:.g álatok et'v:ér tel. izén azt bizonyitják, hogy az 
egyénisf: szinessége, a ':apcsolatok sokoldaluságával füg-
:enek össze, valamint a azines e yéniség könnyebben tud 
ujabb kapcsolatokat létesiteni iskolán bolul ős iskolán 

kivül is. Agy, iskolán belüli kapcsolatok létesitéscnek a-
zonban vanaa1': olyan motivumai, amelyek egyenlőtlen lehe-
tőségeket ter o tenek a különböző tanulók között. Előnyös 
helyzetben van  ak a kollégieték, továbbá azok, akiknek 
egy-két testvórük van. 
Az olyam családok gyermekei, ahol sok gyerek van /6-0/, 
hajlamosabbak a zár&ózotteágra, az adott időszakban. 
Hátrányt jelent a testvérnélküliség, a koedukáció hiátva, 
továbbá ea„,es családok konzervativ szemlélete, amikor a 
lánygyermekeikkel szemben más követelményeket tcá:ausztaaak 
/több feladat, kevesebb szabads g, valamint annak  hallga-
tólagos elismerése, hogy az a jó, ha  a leánygyerek minél 
hamarabb megtalálja a pár ját/. Nem elhanyagolható a kéaoe-
sógek szintje sem, továbbá a még nem eléggé bizony itható 
tanulmányi megterhelések közötti különbség sem, valamint, 
hogy a tanárok előnyben részesitik a verbális k:posségeket 
olyan tagozaton is, ahol a polyyaalkalmas,dg elsősorban a 
kézügyességet kiván s irásbeli oalkorlotteaot fejleszt. 
/Giors- és gópiarás/ Ezen a ta4 ;ozaton több a kötelező elfoL;-
laltság mist más tagozatokon, 	kevesebL idő marad a tár- 
saskapcolajtok kialakitasúr a, amennyiben átlagos vagy anyu-ál 
gyengébb képeaségü tanulókról var. szó. Meghaladja munkánk 
keretét a család ős a lakóhelyi környezet vizsgálata, de  
hatasa folyton autatkozik. 
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Részletkérdés, de a dolgozat bevezetéshez kivárakozik az, 
hogy a dolgoz an felváltva fogom ha znúlni az igék e-
g;,iee és tübbesszám első szeméh ét. Ez nem véletlen, ha-
nem annak érzékeltetése, hogy az egyik esetben többünk 
vagy az e ész tantestület kiérlelt véleménérő1 van szó, 
a vásik esetben eaelőre saját butatusain: során kialaki-
tott, még e >yéni véleménytől. 



kpz5sséri nev ~lés le4 t.3telcine'__  kial.•~ul::se, 

1. Az iskola arva i  feltételei  

1960-ig 4 nappali tac,ozatos oaztálly1 F:o esti tago-

zattal r eac Qlkező iZözgazdasá ;i Technikuu. voltun. . a,►1e-
tünk 4 oozta teremből, 1 kémiai "előadóból", 1 tornate-

remből, igazgatói irodából és tanári szobából állt. 1960-

64 köz3tt végez az első párhuzamos osztáiyból 6116 évfo-

1:am. 
196'-ben társadalmi összefouáasal egy tanterem .5p:i1  

a régihez. Ebben a tanulók kezdeményezésének és ingyenes  

t€rsac;almi munkájának is része van. 1963-66 között t.észal  
el a. uj épületrész. Igy az iskola 9 osztályterc.mel, ké-
miai és fizikai előaéóval, könyvtárteremmel, egószségü ,yi  

gyókorlószobéval, kicsire méretezett ügyvitelgépesitéai  
teremmel, egy gépiróteren el, tornateremmel, öltözőve-_,  
zuhanyozóval, megfelelő ir oűahcl;, i ségekkel és nev015' szo-
bával rendelkezhetett.  

1970-ig 12 osztályos Egészségügyi ős Közgazdasági  
Szakközépiskolóvá fejlődtünk. Az iskola keretein belül  mi-
ködnek a kótévee gyors-,  ős gépíró iskola és Közgazdasági  
Szakközépiskola lcvelez3 ős .iegészit3 tagozatai. .l aro-
;an kiderült, boly a gyerekek délutánra szinte kiszorulnak  
az iskolából. 1971 ős 72-ben ismét társa .almi összefogás--
;;a1, nagyrészt diákok munkájával klubhelyiség készült az  
uj épületben. d kümüv'.s irányitó munkáját szülő végzi. d  
szakfelügyelők véleménye szerint az iskola felszereltségé-
nek szinvonala több vor,atkoz "sban elmara:: a :-.:Erei átlag- 

2. Á w zeraéleti feltételek 613. alefietZséiek ös;.zeluAL o:L ~tea  
1357-196:, k3z5tt.  

1L azonban a 70-es években sikeresen kibontakozó, sok-

oldalu nevelőmunkát, az időközben fel-felmerülő vitákat,  
problémákat akarjuk megérteni, akkor a nevelőtestület utób-

bi két óvtizeűes alakulását kell főleg figyelembe vennünk.  
mai nevelési módszerek g, őkerei az ellenfo:ra,alom  

utáni konszolidációs i.:űszakra nyulnak vissza.  A  nevel3tea- 
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tület legnagyobb tapasztalatokkal rendelkező tanfarai eb-

ben az időben kezdték pályájukat. :Jem érdektelen, milyen  
történelmi, társadalmi kör.lmények közül indulnak, és mi-  

lyen volt a bizonyos szempontból még különösnck is nevez-
hető nevelőtestület, ahol elkezdték okt ,itó-nevelő munká-

jukat. l.iint csepp a tengerben, tükrözte a testület Magyar-
ország nevelési hagyományainak különböző áramlatait. Egy-
aránt megtalálhatók iskolánkban a szi oru katolikus isko-
lából indult tanárok, prote;.táns szellemű elit értelmisé-
L iek, valamint az uj világnézettel induló fiatalok. Eny-
nyiféle áramlatot 	össze egy nagyon g<y 'akorla -ti *i , az  
iparosodásnak induló város gazdasági szükségleteit jól is-

merő vezetős, amelyik a spontán fejlIdéshez ele endő  ~raa-
badeágot tereutett. A testületen belüli feezültséLek is  
jellemzőek az ország akkori oktatási állapotára, de magá-

ban hordták a h::lyzet meghaladásának lehetőségét. Gondolok  
itt azokra az ellentmondásokra, amikor a szaktár yi igé-
nyessé ellentmondásba került azzal a történelmi követel-
ménnyel, hogy minél több embernek nyujtsanak középiskolai 

végzettséget.  
Nos mennyiben folytatói a közvetlen az ellenforrada-

lom után az iskolába kerülő, kezdő nevelők az addigi neve-
lési gyakorlatnak; melyik szemléletet teszik magukévá a  
nagyjából három csoportra osztható nevelői magatartás kö-
zül? dia. atar tósukat neveltetésük és pillaestnyi helyzetük  
határozza meg. Ok már a népi demokrácia neveltjei. Közvet-
len élményeiket két szakasz jellemzi. A közét;iskolás sza-
kaszban a n ._•gy forraüalmi eszmék tónyleges társadalmi ha-
tást érnek el. Az ötvenes években az ifjusági mozg,aimorl  

keresztül érezhetővé válik az ellaposodás, ugyanakkor Ada-
karenkó elveit tanulják és teszik magukévá, mint leendő  
pedgógusok- . Ez a :szakasz nagy me rázkódtat:_ ssal, az el-
lenforraualommal zárul. Tehát közvetlen élmény-ként hozzák  
magukkal a pedagógus pál;; ára, hogy a nagy eszméknek az ér-
tékét az határozza meg, milyen öss::hangot tud a gyakorlat-
tal tere;itatni.  

A liberrlionak mondható vezetés viszonylag demokrati- 
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kus légk 72 r t teremtett.  
A liberalizmus vezetés demokratizmusa ab. .a  an  nyilvánult  

meg, hogy mindenki uL :y dolgozott, próbálkozott, ahogy y akar t  

v-gy tudott. A liberális vezetés és az iskola kis létszáma  

lehetővé tette a  kezdeményező  kedvü fiatal tanároknak, hogy  

rövid idő alatt minden tanulót megismerjenek ó9 a KISZ., a  

tar:::észetj.+sáo 6s a 1zultur lia munka területén a tanulók ak-

ti vitásat mc r~azervezzÉk és a ki clótszámu tanulóif juságra ko-

moly befolyást gyakoroljanak. Különösen  érvc_nyee ez a közis-

mereti tárgyakat tanitó tanárokra, i:iiután ! eggyóződtek, hogy  
eg; technikumban a sa jdt tárgyaik tanitásához nagy reménye-
ket nem fűzhetnek a7 alacsony óras ,ái : iatt, szinessé a  ne-
velő munkát csak akkor tehetik, ha a nevelés órán kivüli le-
hetőségeit Is felhasználják.  

Ez a jelenségi; na is érezhető tendencia. Az 1971-72-es  
felmérősek vallomásaiból idézek: "Tanáraimnak nem tudnom el-

mondani igazán problémáimat. Velát: tul "hivatali" a kapcso-
latos:. Ez azonban nem minden tanárra vonatkozik, csupán ál-
talában olyanokra, akik nem humán tárgyakat tanitariak."  
/V.  melléklet 1971/72/II. a. 35 sz./ Feltételezhetően a "hu-
mán" szó alatt a közismereti tárgyakat tanitókat érti, mert  
ez utóbbi kifejezés a tanuló. előtt nem it- .ert. Emellett  
szól az "általában" szóval jelzett némi bizonytalansági ér-

zés is, hog talán pontatlanul fejezi ki magát. Bár az is  
igaz, hogy a hunfán-szakosok gondja tovább növekszik rész-
ben azért, mert a régi óraazác fenntartása mellett a  Lac:a-
nya; tovább nőtt /a magyar nyelv és irodalom  más müvészeti  
ágakkal is bővül/, vagy óraszám csökken /megezünik a máso-
dik idegennyely tarvitása/.  

A tanitási órákon kivuli nevelési tevékenység fe terü-
lete 1957-64 között a  KIM,  a természetjárás és a kulturális  
munka volt. A KISZ-tanácsadó tanár ekkor Nag illée Mihály  
volt. 5 irányitotta a természetjárókat is, az edzések ós  ver-
cenyeken tul rendszeres tábozozások és turák voltak;, amelye-
ken a tanul6if juság ée a tanpírok jelentős hányada részt vett.  
A kultur'lic munkát jómagam irányitottam. Falvakba, tanyákra  
jártunk műsorokat adni. Akkor még nem volt `V, szükségi; volt  
ránk.  
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A KISL munka különösen fontos politikai terület volt 

az ellenforradalom utáni konszolidáció éveiben. Sikerült 
iskolánkban kialakitani a KISZ-munkának azokiat a fóligined-

dig játékos formáit is, amelyekkel kedvet tudtunk ébresz-
teni a tanulókban. Hayom nyossá válta!, és az iskola kö-
zösségi szellemét jól szolgálták a fáklyás felvonulások 
és a szinpompás május elsejei felvonulások. Presztizs Lér-
déssé vált a diákok között, hogy a város lakossága a :i is-
kolánkat tartsa a legszebbnek, a legfegyelmezettebbnek az 

iskolák között. 
1963-ban felujitjuk a régi, hagyományos diákbálakat, 

amel ek szüneteltek a Béke-szálló nagytermének felujitása 
Matt. Pövidesen követnek minket ebben a többi középisko-
lák. Ekkor még nem gyanitjuk, hogy másfél évtized raulva 
napkora gondot okoznak ezek a bálak. Jó néhány évid csak 
a tanulók és a szülők :örömét tapasztaltuk. 

1964-ben érettségiztek az első párhuzamos osztályok. 

A tanítási órán kivüli tevékenységek számára ez mostoha i-
:'őszak volt. A nehézsé,eken az segített át, hogy az uj, 

kezdő nevelők közül isiét volt, aki szivvel-lélekkel be-
kapcsolódott ebbe a munkába. A IKSZ-vezető tanár Dr. Vörös 
Lászlóné lett, igazgatóhelyettes Na,-yillée Mihály. Ifi;; az 

iskolavezetésnek is ezivügyévé vált a aevelőmunkának ez a 
tar üie te. 

3. A körülmények  és a szemléleti feltételek változása.  

1966-b ,.n boköltözhettünk az uj c::ületbe. ráz akkori 
létszámra tervezett épületet hamarosan kinőttaik. 1967-ben 
már három közgazdasági osztály indul, 1968-tól pedig évfo-
lyamonként a három párhuzamos osztályból agyié osztály o-
gészségügyi szakközépiskola lett. Ezekben az években ala-
kult át a Közgazdasági Technikum is Közgazdasági Szakközép-
iskolává. 1967-ben Na` ;yillés Mihály személyében uj igazgató-
ja lett az iskolának. 1975-ig fiatal tanerőkkel e,észül ki a 
tagtestület, óraadó tanárok most már csak az orvosok. Az 
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orvos ta,.á.irok __érdá.;a is állandósult azóta.  
A  búzgazdasál;i tagozat e1e€erk:5 közLazciráez  tanárral  

rendelkezik. la  a 70-e3 óvek elejóre az iskola a ;;,.egye  

egyik legfiatale►bb tacitest ..lete lett. á létsz:m alaí°uld-  

sa éa a  fiatalok  nagy ezáLlra a m(Jgn:ivekedett neveldei fel-

adatok elvégzóséhez megfelc;lűr;e:k bizor<,,Ailt. De hamarosan  
clreztü:.-  a hátrá . t is, ami azonban átmeneti ibelzet. 0-  

gyanis joieriie`: :ite:. szabacls4;ou.  

1976 -77-es tazie;v .,en a tac.teetalet 22  taraérből All.  
Ü:Aezc> tL te;l :  

VégZett;: ~:L. 	Szai,  Az i akoláges  1 ~  

ideje  
Paa~y illée Ui.há1y  fg. 
Kollárik József  
L3ensQ Pál  
Dr. Bo zó Fr ari c,  i  ska  
Csor  ja  Ida  
Dr . Gdzclapui;Ltai Guláué  
Dr. Saserai wiklóanó  
Kárp6ti t,óazl6n6  
SLl:esi Jránaa.:.ó  
Ki::s Ljosné  

Lovác;: István  

.:sLfitilt: S< íiC10I' nt; 

ú:olnbr Ietvdr;ó  

Patócs Zoltán  

(
P

.,
e: tz ócwy ~ndor  n6 

.% 
 

zaV,.fYos Fii ~i,iébet  
Varga Per  ec,cnó  
L and  :;.itiál;;'n6  
V6:rae3i ,Ietvánc.é  
Szilávei .t.rs.sc;bet  
Kovúc s Gábor  o  l  tr:nnE  
/Joker János  

_~íznia-fizike 	1957.  
matyar--tör t-pg. 	1966.  
:atez.at.-fizika 	1961.  

rua ta3;,.a  t. -f  31ctic  a j z  1970.  
metemat.-fizika 	1969.  
or o  z s-z.r6r..e  t-v. ,.. 1957.  

1970.  
eLyetes 	kailyv.-;.tat. -tear  v. 1958.  
egyetem 	rdatendt.-f  izik.a 	1963 .  
tecimikue Cu. 	1968.  
eI;',  e ten 	or o sz-tür t+':  nelem 1963.  
ege  tera 	kú- ia-biolcígia 	1964.  
egyetem 	könyv.-atat.-gzd.  

alapismeretek 	1962.  
test. nit-.  toctC,evelCe 	1972.  
egy E tem 	maL;, ur-t:;r  tó  ne ler` 1970.  
szrailtani.í - L3 ore-Lc:dirás 	1970.  
tech. tan.  eü. 	1971.  
SLlmviteli tőiskola 	1974.  
Száz.:v itel  i  Főiskola 	1975.  
egyetem 	::.atauat. -f izikra 	1975.  
egyetem 	or o 	1976.  

(factor. 	uraL;y:ar-törti .,a1el.► 1976.  

egye  tern  

egyetem  
egye  tears  

e yeten  
e,,, e ten  
ei„yeten  
tech. tun.  ed.  
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A 60-as évek folyamán fokozatosan töltődött fel a tari-

testálet, az előző fejezetben jellemzett régi nevelőgárda 

részben elment az iskolából, részben pedig nyugdijba vonult. 

Az uj névsorban az iskolába lépés ideje nem minden esetben 

jelenti a pályakezdés időpeatjüt. Zömében a 60-as években 

végzett nevelőgárdáról van szó. 
Pedagógiai szemléletük nem egyenes következménye az e-

lőző generációnak, ha bizonyos folytonosság kétségtelenül 

létezik is. A vallási hagyományos, formálta nevelési szem-

lélet megszünt. 
A régi, leberális vezetés alatt megizmosodott egy o-

lyai; irányzat,  amelyik már össze tudta hangolni egyéni mun-

kájában a demokratikus nevelési módszereket az igényességgel. 
De szerbe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a pedagó-

giai módszerek sok esetben ugy hagyo lányozódnak, hogy  a ne-

velő eg szerden átveszi azokat a nevelési módszereket, aho-
g;;an őt az iskolában annak idején tanitot,ák, nevelték. 

magyarországi gimnáziumoknak pedig nem volt erős oldaluk a 

demokratikus, a gyakorlati élettel kontaktust tartó nevelé-

si módszer. 
Harmadik árnyalatként kell emliteJünk a ,;zakmai képzés 

nevelési, módszertani problematikáját. Ezt a területet rop-

pant finoman  kell  bonckés alá vennünk, mert náluk elsősor-
ban  pedagógiai képzésbeli hátrányokról, hiányosságorról van 

szó és nem az egyéniségben rejlő konzervativizmusról, mint 

az előbbi csoportnál. le kétségtelen, hogy "a pedagóguskép-

zés ujonnan kialakult formáiban a szakmai, világnézeti alap-

képzést zömében pótlólagosan követte a pedagógiai képzés" 

/Pedagógiai Sze_ae 1977. jul. aug. Koncz János kandidátusi 
értekezésének tézisei/. Ig;, van ez a mi küzazdász-tanára-
inknál, az orvos-előadóknál semmilyen pedagógus képesités 
nines, az iskolán kivüli szakarai gyakorlatokon pedig még 

dőnként a szakmai tudás sem felel meg a szükséges szinvonal-
nak, nemhogy pedagógiai követelményeket támaszthatnánk velük 
szemben. Még em tagadhatjuk, hogy az ő révükön kapott közvet-

len információk az iskolán kivüli életről meghaladják a hét- 
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köznapi ismeret szintjét, reálisabb köpet kapunk a munka-

helyek lój köróről, igényeiról, szükségleteiről. Ennek is  

köszönhető az olyan ezemléletmód kialakulása a tantestü-
letben, ahol kevésbé áll fenn annak a veszélye, hogy a pe-

dagógiai optimizmus illuziókba csapjon át, és az illuziók 

lelepleződó:e után pedig pedagógiai pesszimizmus.a. Ez nem  

jelenti azt, :.o .y iskolánkban ismeretlen az ilyen hangu-

lati hullámzás, sót néha mintha tul hangosan is merülne  

fel. De nyilt megfogalmazódása .:agában hordja a kérdés tisz-

tázásínak le -etőségét is.  

1,  fentebb árnyalatokként jelleTmzet szemléleti különb-
fékek a 60-as évek második felében komoly viták, feszültsó-

gek formájában ütköztek meg egymással. Csak amióta a vita-

tott kérdések száma az uj tevékeri~ cégi 1'orm4k keretei kö-

zött a pedagógiai tapa s ztalatok átadásával, az elvek tisz-

tázásával csökkent, azóta enyhült árnyalatokká a nagyjából  

három csoportra osztható nevelési szemlélet.  
Ami a tanulók szociális összetételét illeti, akét év-

tized alatt a fizikai dolgozók gyermekei G5-75 %-át tették  

ki az iskola tanuló if juságának. K. b. 2 osztály tért el kis-

só 20 óv alatt ettől az aránytól. Ebben a két osztályban va-

lamivel több értelmiségi gyerek volt,  mint  más osztályokban.  
A kollégisták aránya 5-30 ií között ingadozik osztályonként.  

A bejáróké is nagyjából hasonló. 

`~ . U,i módszerek.  

1968-tél Kovács István lett a pártösszekötő tanár. Szi-

nos, lendületes egyénisége mindjárt mozgásba hozta a tanulók  

legaktivabb csoportjait. Fáradtságot nem ismert. Nem elége-

dett meg a spontánul köréje ezerveódöttek elég nagy számá-

val. Az egész KISZ-tagságot akarta aktivizálni. Ehhez sogit-

séget kapott az igazgatótól és néhány más tanártól. Iskolánk  

nevelőmunkájára egy kicsit visszapillantva nem volt ismeret-
len a tagság jelentős részének aktivizálása korábban som  ós 
a kislétszámu iskolában azok a tanulók is tudtak ezekről a 
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tevékenységekről, akik nei, va€;y csak ritkán vettek részt 

benne, tehát formálólag hatott a kevésbó aktiv egyénekre 
is. 
Ez azonban lénye"esen megváltozott az iskola méreteinek 
háromszoro;:sá való növekedésével. Négy száznál több tanu-

1St próbál megmozgatni a KLS%-szervezet. A KISZ vezetősét 

na- elégedett meg a végzett politikai munkával, a komo-
lyav.b, nayobb méretű rendezvényekkel, sikeres versen; ek-
kel. Az iskola vezetésével együtt ellenőrizték, kik vesz-

nek részt valamilyen tevékenységi formában, hogyan véle-
kedik az egész tanulóifjuság a munkáról, milyen ujabb ja-
vaslataik vannak. A felméréseknél kiderült, hogy sokan nem 
is tudnak arról, mi minden folyik az iskolában, a tanulók 
egy jelentős része meg jogosan háborog a paseziv tanulók 
csoportjai ellen. 

Kemény kritika érte azokat az osztályokat ás KISZ-
szervezeteket, amelyek kevés eroclm:nyt mutattak föl. Miu-

tán ez erősen érintette az osztályfőnöki munkát, feszült-
ségek támadtak a tantestületben is. A nevelési célt ille-
tően merőben ellentétes pec:agógiai 	kerültek 
felszinre. Ekkor  már az iskolavezetés következetesen vit-
te végig a tanulók magatartásának megitélésénél azt az el-
vet, hogy példás az a tanuló, akinek a kötelező tanulmányi 

munkán kívül más érdemei is vannak. Nevelési értekezlete-
ken hangsulyozottan jött  elő, milyen különbségek vannak 
az egyes osztályok aktivitása között. 

A nevelőmunka hatékonyságának növekedését gátló ténye-
zőket két irányban kerestük. Már érintettük, hogy az isko-
lán belül most már az  osztályfőnöki nevelőmunka is előtérbe 
került. De azzal is tisztában voltunk, hogy iskolán kivüli 
jelenségek is belejátszanak a lealakult helyzetbe.  A problé-
ma  a következőképpen fogalmazódott meg: Ha mi egyre több 
munkát fektetünk az ifjuedgi mozgalomba, ennek megfelelően 
iskolánk egész ifjuságát aktivizálnunk kell. Azonban  mér 
kiderült, hogy ez nem következett be. A körülmények átér-
tékelőse nem ment máról holnapra. Először azzal szerettünk 
volna tisztába jönni, hogy csak mi, az iskola vezetése és 
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néhány nevelő vagyunk elégedetlenek és ez sugárzik-e ki 
tanitvánjaink aktivabb részére, vagy tényleges baj van a 
KISZ-szel. 

Ugyanis iskolánk pártalapszervezete komolyan vette 
a KISZ irányitásában módosult elveket, nevezetesen azt, 
hogy a pártösszekötő tanár kifejezés tartal et nyerjen. 
Ugyanazzal kinlódtunk, amit Vajó Péter fogalmaz slagi 
"nincs megközelitően sem tisztázva a azocialieta iskola 
és az ifjusági szövetség viszonya a feladatokban, köve-
telményekben, a módszerekben és a czorvezeti keretekben." 
Közben nagyon sokat tettünk, hogy ezek a kérdések tisz-
tázódjanak. itég korántsem láttunk tisztán, de most már 
nem csak egyénekként segitették a kommunisták a .CISZ 
munkáját irányító tanárt, hamm a pártszervezet folyaaaa-
tosan napirenden tartotta a párt és a KISZ kapcsolatát. 
Kereste azokat a lehetőségeket, hogy mint a kommunisták 
iskolán belüli közössége együttesen is  segitse, irányit-
sa a nevelésnek ezt a tarületét. Ennek következtében a 
tanári kar jelentős része ismerte meg az elért eredménye- 
ket és a meglévő neh -é°zségeket, tehát már nem csak egy vagy 
két ember kereste a további kibontakozás lehetőségeit. E 
célból készült 1;69-ben a nevelőtestület négy tanárárra'. a 
Megyei Tanács Növelődési Osztályához benyujtott pályanu — 
Lája. 

Kihasználtuk azt a lehetőséget, hogy Dr.  Vörös Láoz-
16r:6, iskolánk volt 'KISZ--vezető tanóra Szegeden a Móra Fe-

renc egyetemi diákotthon /később kollégium/ vezetője lett. 
Ide nagyon sok középiskolából kerültek diákok, és tőlük a-
kartunk információkat szerezni, hogy más középiskolákban 
milyen a kapcsolat a tanulók széles tömegei Ess a KISZ ve-
zetők között. Sikerült valahol valakiknek a közösségben 
tevékenykedők és a passziv tanulók közötti falat áttörni. 
Kérdőivel felmérést végeztünk. Az érdekelt minket, hogy- 

ált,lúnoe jelenség-e, hogy a 60-as években növekedett a 
KISZ-tagok száma, de a szervez L: t munkájának eredményessé-
ge nem áll arányban a tagok növekvő számával. 
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80 kérdőivet adtunk ki, ebbel 76-ot töltöttek ki  el-

fogadhatóan. Kiindulóponttul azt a kérdést választottuk, 
hogy a megkérdezetteket kielégit©tte-e a KISZ-szorvozet 
munkája, azt nyuj totta-e, amit vártak tőle. A válaszok 
hegoszlása a következő 

igen  32 
non  33 
többféle képpen 3  
értelmezhető 

nem válaszolt 8 

aegnéztük, hogy az "Len t'-nel vagy "nee-inel válaszolók 

között kiknek volt IKSZ funkciója a sözópiekolában ás ki-
nek nem. A megoszlás a következő. 

Válasz 	 Volt neó izatása 	Nem volt mog;bizatása 

S.;_;en 	 30 	 32 

nem 2 5 8 

Ha volt is néni eltolódás a két csoport véleménye között, 
azt tapasztaltuk, hogy a funkció nem játszott meghatározó 
;;zer épet véleményUk alakulásában. 
úrdeke^ebb eredményre vezetett a következő kérdés: Szive-
een válalnak-e a fiatalok funkciót? 

igen 	 39 
nem 	 9 
valami tól függővé 
teszi az igen vag;,; 	14 
nemet  

A kapott válaszokhoz füzött raryartl:atok még jobban módo-
oitják ezt a megoszlást. A "nem."-:jel válaszolóknál 9 közül 
L' a tagság közömbösségében vagy egyéb sikerteleasóguen lót-
ja az okot, egy diák pedig a következőket ir ja: "Ugy gondo- 

lom nem ezivecen vállalnak, mert visszariadnak amiatt, ho` ' y7 
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a felsőbb szervek tulzottan leszükitik hatáskörüket ós 
szabványszerűvé teszik az e,_,ósz uozgalmat". Tehát ennek 
agy, 5-nek sem maga a feladatvállalás az ellenszenves, csak 

2 felelet tartja nagyszájuriágnak és feltünűsködésnek a 
mozgalomban való aktiv részviitelt. Ilyen véleménnyel a 
mi iskolánkban is csak szórványosan találkozunk, és egy 

bizonyos idő után pedig eg; áltatán nerc. 
Összegozves kiéltó ellentmondást találtura : a fiataloknak 
a mozgalmas, érdekes élet utáni vágya ós a megvalósuló if-
jusági mozgalmi munka között. Felmerült bennünk a kérdés, 
vajon ez csak az egyetemi ifjuságra jellemző-e. Feltéte-

leztük, hogy nem.  Az eredmény számunkra 	canul ságo s 
volt, még ha a kérdőiv megszerkesztése Ludományos szem-
pontból kivánni valót hagyott is maga után. A válaszok 
feldolgozása után, :Ilia  az eredményre jutottunk, hog;, 
más iskolákban talán méh; nehezebben találják a kibontako-
zás utját, mint  mi.  És ha ez nem is volt vigasz számunkra, 
azt  elérte, hogy a további feladatoknak ujra ós ujra neki-
gyürkőzzünk. 

Az itt összegezett felmérést felhasználva pályázatunk-
nak "A kommunista ifjusági mozgalom néhány idrszerii kérdé-
se" cimet adtuk. Ebben tulajdonképpen magunk szá7:ára akar-
tun'k programot  : eszeállitani a további munkához. Ugyanak-
kor reménykedtünk abban,  hogy  a pályázat anyaga előbb vagy 
utóbb hozzájárul az i, kola i munkánkon tul, a közoktatás ne-
velési problémáinak regoldásához is. 

olvasva ezt a programot, azt kell mondanunk, hogy 
már ott gazdagon bontakoztak ki azok a tervek, amiket r.a is 
feladatunknak  tar tunk. 

A celkitüzósokoől néhány: 
e/ a demokratizmusban`aló jártasság; nem elég, hogy 

csak elméletileg tudják, mi a szocialista demok-
rácia, 

b/ áttekintőké,,essÉg; nem elég az osztályközösség 
léte, iskolaközösséget kell kialakitani; 

c/ az iskolaközösség kialakitásánál ki kell fejlőd-
jön a KISZ-tagokban a körülmények helyes felis- 



merésén alapuló ezervezőkészsé .  
d/ Uj tevékenyséd formákat kell létrehozni.  

Idáig is érvényesen dolooztuL ki az elvi és Lzakvr-  

lati irán,y°itús szer epó  t és módszereit.  

a/ Az ifjusági szervezetben a tan3.t..ási órák  

módszerei nem alika l..'::ilzl`~"+"-dtók.  

ő✓  Nem tekinthetők ezek a foglalkozások b ta-  
nitási órák kiooóazítőjc:nek.  

c/ Az ifjusági szervezet önálló szervezet,  

nem tekinthet: csupán Vég7r Qik:.j tó szervnek.  

Ezeknek a pontoknak határozott meg'fogalL,az6oára az  
inditott minket, hogy a :Tasra Ferenc kollégiumban végzett  
felmérésből a következő `gép tárult elénk a tur ri  ae, it 
módját illet5en:  

ti/ veE itskr ez a szó izazi ór tele `ben 	33 °;,  
b/ Csak jelen vá « rendezvén;;•eken 	35  
c/;;  €íltalán nem kapcsolódik be 	22  

(2/ Ellentmondást neiu tiitő módon szül  
bele az ügyekbe  

Az vilát,~s, hogy a zegitésneb csak az  első formú•.ja fo„ac3.•  
ható el.  

A pro,ram ösezeállitás.úiál a saját iskolánkban vég-  
zett felmérésekr e is táDCaszkoetunk. A tanul:Actól ötlete-  
ket, javaslatokat kórt:Ink a KISZ-munka szinQ3eb14 tételé-
hez. Az  eredmény azt mutatta, hogy a gyerekek jórészt o-  
lyan kivána€ookkal, javaslatokkal állnak elő, amelyeket  va- 
l:~el~ ik al-paz:ervezet va,y osztály már megvalósitott, vaf_y  
a pvr tösszek:itú tanár, illetve  más  nevelő csak ugy a vezető- 
cég előtt ne„er.ilitott. Utána diadalmasan, mint sag; A. Aletak--  
kel hoz -kodn::k elő. Vagyis, ami tetszik nekik, tea jQrztiL egyi-  
más között. Ebből jól látható, hoc; a KI`'.-szervezet ott van  
tele ötletekkel, ahol a nevelőtestület is ötletek-bee gazdag  

~ s k ezüenén;; e uő , ug<yar.akl.or ha <^;; j b, ho,.-,y az  ötleteket  k  i aa j á-  
titsG:.: a gzerekek .  

:.~r~ felaeatunk ca pó,lV yzrst teljes ismerte.óce. Csak e•-  

10 %  
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zokat az t:,; vontíeok::t meltm ki, amel ,; ek a 70—ea években  
a Zejlőd' s fú r.otivuuai lenz;iek.  

} 	tervek g a vaió8(az  

A vólmónyGk ó4 torvQL világából visaza izollott t;,—  

na:,,k a cl va 1 ó BdgunKba, napi muntdnkiao z, 	owta td n 60 rie—  
volós napi tonr ivalói.roz. Tcialt a dolgozat tó;,,€zj©, a F;::—  
zwasógi nevelés uj forndi, cook  egyik  terülato a cok tan—  
nivtalónak• Igy a tovt:ilotből nem windeaki drtette a nacy 

 

esecifaezitóaek cél:dt, c, : ak azt l.ítta, PsoLy afelaCatok n3—  
nek. A "normaemeléstől" fó1 tek azok, akik mú l., nom krk'eno—  

löútak be ebbe a L_unkdba.  
Akik m®g maE^a±;:nak 	eE7 még olyan macck ozer—  

kecztEtte prngxamot is, mint a mienk volt, do  ezért cook©t  
dolcoztak, bizony ic'e ~Jeaeó v6i nak, ha egy pro;.lampont juk  
meE,inonni ldtszik. Egyik -- nem 	kitaldlta — :r1ece;,•6—  
z3dóaür.k volt, iaotz az el©3 oeztdlyban hell a legnagyobb  
segit, Lk .et aczni áanr;ak az osztálynak, amelyik ria~„ ~jgbii a  
K.IS2-a1.apazerv©zettel. volt Q";;  ontó. Majd a vA;;sett munka  
é$ a c.,erz ett. tapcaez.talr.tok alapján fokozato;,at; válnak i3 n-  
€illóvá. Sok oeztdlyunk pt I(Zja bizonyitotta on:.* a i.~v'(,A+  
gyftódclecek a valós alapját. ICüzben olyan helyzet  ala;.ult 
ki, hogy ahdrorr rleu •edi.k oeLtril3.`a1. com.r .ire :?an tudott  
menni az ifjuatnzi mozE;al.om, a lit:arr..R:iúikosok in  problóndsaiz  
voltak. Lc  r3Eti3n tfnuk agy olyan óvfolyam kivetkezett,  
ar~e9 yx ~l legttibbsz5r ccak dl.modni s^ol:taL a pQdaLA:,uatak.  
:z  ok  in  odajutnak, ahova a jelenle;i negyedikesek? Ninon  
kitürda a büv3s k:IrbSl?  

A  helyzet me6értósciiaez az e103 ú'ulcoot az a fo:,toc  
tc.:iay n;,ju ,  hogy milyan gye:zokbnegot sikQrült az 1970'41.40  
t_icidvxo bei.akolázntun::. Sem kor4b:,er1, aem azóta ilyen  tame"'  
tehet3óret;, aktivizúll.ató gyc;rmckranvacvnk nem volt. $gy  

géez év-L'olyam kitellett bel3liik. A ►iemográfiai hullám cnucsa ►  
jutott el a k,zó)ickoldbca. Ezer.i.ivsl iekokznk preeztizeo io  
i_ozzdjúrult a Ilcl;;zetl.ez. A fizikai dcl,:czG'. leUtehetc6cp—  
oobb Lyer eskQiket aLtdk 1wzz nk, naL ezilLo? vat a fel.a8fo'u  

tovcibbkepüée 1ei:et3sógGvel. Ez a toizQtaé,00 c:vfol;  am tovdbl)  
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lenditette a megkezdett mun:.át. A Fórumokon már ők szegez-

ték a kérdést a tantestületnek: Mit nevezhetünk jó közös-

ségnek? Li az oka annak, hogy egyesek nem ugy ceelekszenek, 

nem ol;; an aktivak, mint ők? A KISZ-vezetőség pedig tőlünk 

kivánta; tanitsuk meg őket, hogyan vezessenek, irányitsa-

nak, hogy mindenkit be tudjanak vonni a munkába. Egyszóval 

annak a megoldását követelték, ami már minket is izgatott. 

Ez az évfolyam iskolaujságot inditott, iskolarádiót terem-

tett  és  társadalmi muuikában felépitette az iskola klubját. 

Tehát ugy nézett ki a helyzet, hogy sok munkánk ered-

ményeként maga az ifjuság 	segitségünkre. Ezt nem ki- 

használni nagy hiba lett volna, mégha a tantestületben a 

fáradtság jelei mutatkoztak is. A mélyebb elemzés érdeké-

ben kértünk ós kaptunk segitséget a József Attila Tudomány-

egyetem Pszichológia Tanszékétől. Dr. Veckó József szakmai 

irányitása mellett saját iskolánkban folytatta m  a vizsgá-

latokat, hátha végre okosabbak leszünk, megtaláljuk a  to-

vábblépés módját. Figyelmünket a kortárs csoportokra irá-

nyitotta. Az első felméréseket azokban a IV. osztályokban 

végeztem, amelyek'.e1 leginkább elégedetlenek voltunk. 

Három kérdést tettem fel, irásban kellett válaszolniuk, 

névvel ellátva: 

1. Ki a barátod? És miért? 

2. ITa titkod van, kinek mondod el? 

3. Kivel tanulnál szivesen? 

Kontroll-feladatként név nélkül fogalmazást kellett 

irniuk En és ők 	Az utmutatás ugy szólt, hogy egy- 
két osztályt vizsgáljak, de alaposan. Előttem azonban köz-

vetlen gyakorlati céljaink lebegtek. Nem akartuk feladni az 

elvünket, miszerint iskolaközösségre van szükség, az osz-

tályközösségek ennek csak alkotó részei. Ez a meggyőződé-

sünk még abból az időből származik, amikor az iskola mind-
össze négy  osztályból állt és minden órán kivüli tevékeny-

ségünk ugy alakult, hogy mind a négy osztályból verbuválód-

tak az adott területre a tanulók. Nem volt ismeretlen jelen- 
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s~ g számunkra az olyan aktiva, aki egyszerre tevékenyke-

dett az if jusági szervezetben, sportolt és részt vett va-

lamilyen kulturmunkában is. Mivel jól ismertük a gyereke-

ket, ez nem vezetett soha tulterheléshez. A helyzet 1 

nyegesen megváltozott a létszám felfutás után, mert mAr  

nem ismertünk minden gyereket közvetlenül. Ezért a felmé-

réseket kiterjesztettem a IV. és II. évfolyam egészére.  

Ez az utdbbi a már fentebb jelzett nagyon tehetséges év-

folyam volt. Ezenkivdl egy III. és egy I. osztállyal is  
megirattam a felméréseket. Az akkori tudásomat meghalad-
ta a magam elé tűzött feladat és csak részben tudtam fel-

dolgozni az anyagot. Azonban  ma  ezzel is közelebb kerül-
tünk a valóságos helyzet feltérképezéséhez. Az 1976-ban  

megismételt felmérések fényében pedig az egész előző mé-

rést uj szempontok szerint is fel tudtam dolgozni és ek-
kor váltak további feljegyzéseim komolyan használható a-

nyaggá.  

Az első szakaszban végzett munka a következő eredmé-
nyeket hozta: A III., II. és I. osztályokban módositenom 
kellett a kérdéseket, mert a negyedik évfolyamnál választ  

kaptunk arra, hogy mennyire tudnak az osztályon belül ba-

rátkozni a tanulók, de amire igazán kiváncsiak voltunk, 
hogy miért ros : z a KISZ-munka náluk, arra nem derült fény.  
A három helyett négy kérdést kaptak. 

1. Ki a barátod és miért?  

2. Ha titkod van kinek mondanád el?  

3. Kivel végeznél szivesen tárriadalmi munkát? 

4. Kivel tanulnál szivesen? 

A kapott válaszokat szobiometr iai táblázatba foglaltam. A  
kapott válaszok alapján szükségesnek látszott, hogy uj ro-
vatot is nyissak, és figyelembe vegyem, hogy az osztály  
tagjain kivül a választott partnerek lehetnek a szülők, a 

testvérek és más barátok is. McElepő különbségeket talál  
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tunk az osztályok k ; zőtt a kortársi csoportosulások szem-

pontjából. A három IV. osztály, a III. b., valamint a II. 

a. és II. c. osztály an;; agát foglaltam táblázatba. Ezekre 

a mérésekre támaszkodott a nevelési értekezletiek, ahol 

Dr.  Veckó József volt az előadó. A meglepő számunkra az 

volt, hogy ahol mi ellenálló klikkeket véltánk felfedez-

ni, ott semmiféle csoportosulás nem volt az osztályon be-
lül. Ott azonban, ahol akár az osztályfőnök, akár a KISZ 

vezetőség eredményes munkát tudott végezni, megtalálhatók 

voltak a kortársi cso -ontok. Továbbá eldőlt a vita arra 

vonatkozólag, hogy melyik osztály számitható jó közösség-
nek. Akik tévesen itéltek és a csupán engedelmes kislányo-

kat jó közösségi embereknek tartották, elgondolkozhattak 

saját véleményükön. A korábbi :: _eddő viták helyett, ez a 
nevelési értekezlet lépőst jelentett a tantestület egysé-

ges véleményalkotása területén is. 
A feldolgozott eredmények azonban a jövőre vonatkozó-

an nem adtak semmilyen utmutatást. Ugy nézett ki a helyzet, 
hogy az osztályközösség és az azon alapuló KISZ—szervezetek 

milyensége továbbra is az osztályfőnök egyéniségén mulik. 

Pillanatnyilag nem lehetett látni, mily módon lehet elérni, 
hogy minden tanár felálmulja saját egyéniségének fiatalko-

ri szintjét, tehát marad az egyéni rátermettség vagy annak 
hiánya és a presztizeféltés. Természetesen ha a későbbi is-

meretek birtokában vizagátam volna a felmérés anyagát, már 

akkor is meg kellett volna kérdőjeleznem azt a véleményt, 

ho,y amilyen az osztályfőnök, olyan az oszt:Iya. Tagadni 

nem lehet ezt a hatást, de egyedüli meghatározó tényezőként 
sem szemlélhetjük. Ez a helyzet kedvemet szegte ás átmene-
tileg ab,ahagytam ezt a munkát megőrizve az összes felmé-
rést. Fordulatot csak az 1973-74—be n  bevezetett vertikális 
KISZ— alapezer vezet rendszere hozott. 
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G. 	vertikális KISZ-szervezetek bevezetése iskolánkban.   

!  merőben uj szervezeti forma bevezetőse nagy munkát 
igényelt. Legnagyobb támaszunk ebben a munkában ismét a 
korbban már emlitett nagyon  tehetséges  évfol3amunk volt. 
Ebben az időszakban ők már neezedikesek voltak. Ez a há-
rom osztály oszlott nyolc részre és szervezte maga köré 
a fiatalabbakat. A munka beindulásakor még fogalmunk sem 
volt arról, hol továbblépést jelent-e az uj szervezeti 
forma, csupán lelkiismeretesen végrehajtottuk a felsőbb 
KISZ-szervek határozatát. A pártösszekötő tanár ekkor már 
Dr. Bozó Fr.nciska volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
azok a tanárok, akik korábban KISZ-munkát végeztek vagy 
segitettek, leálltak volna. Az iskola vezetése és a párt-
szervezc t teljes intenzitással fogott az uj munkához. 
Nyolc vertikális KILZ-szervezetet hoztunk 1ítre, amelyek-
nek egy-egy kommunista tanár lett a patronálója. röviddel 
a beindulás után pedig a párton kivüli nevelőket is beosz-
tottak egy-egy alapszervezet mellé. Igy a központi irányi-
tás mellett két-két tanár törődött egy-eh alapszervezet-
tel. 
A KISZ alapszervezeten kivül a már korábban működő szakkö-
rök és a klub mellett különböző érdeklődési körök indultak. 
Igy minden tanár érintve volt a z  uj szervezeti formák irá-
nyitásúban, de tanácsadó, segitő szerepben, mert a tanulók-
nak maguknak kellett a szervező munkát elvégezn'. Az isko-
lavezetés megkövetlete, hogy minden tanuló a KISZ-gyűlésen 
és a KISZ politikai vitakörön hivül egy érdeklődésének meg-
felelő szakkör, sportkör, érdeklődési kör, énekkar vagy i-
rodalmi szinpad munkájában vegyen részt. Ezek beinditása 
é; ellenőrzése roppant  feladatot jelentett. A nevelőtestü-
let sokszor nehezen viselte az ugrá:iszerüen _ iegnövekecett 
munkát. 

Az uj szervezeti Torma bevezetésekor bizonyos verseny-
szellem ker itette hatalmába a tanárok egy részét, de  hama-
rosan kiderült, hogy itt rendszeres aprómunkára van szükség. 
1,1e` kellett tanulni különböző oszt(ayok tanulóit Uo,zefogni. 
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Saját elképzeléseinket sok esetben nem lehetett megvalósítani, 

mert a gyerekek kön..yen kicsusztak a kezeink közül. A régen 

bevált módszereket sokszor nem lehetett alkalmazni, ujakat 

kellett kitalálni. Fio,elni kellett a gyerekekre, milyen ha-

tást gyakorolnak a mi elgondolásaink, mit kezdemén;,eznei ők. 

1973. január - februárjában az iskolánkban a Csoi rád 

:Legye Tanácsa 	Müvelődésügyi Osztalya által végzett át- 

fogó látogatásról szóló jegyzőkön,v igy jellemzi a kialakult 

helyzetet: 
"A decentralizálás a társadalmi élet demokratizálódása az 

iskolai élet demokratiz:..' sát követeli. áz iskolavezetős és 

a tantestület a tanárok ős diákok viszonyából arra lehet 

következtetni, hogy ebben az iskolában oly:An légkör ala-
kult ki, amely demokratikusnak nJvezhető. 

Igaz, hogy a tanulói öntevéken3ség még itt sem fejlődött 

a kivánt méretekig, de a testület majdnem minden tagja itul-

jutott a pre::ztizsféltée utvesztőid, igy a további előreha-

ladásnak alapvető akadálya nincs. I_mer ik a szakközépiskola 
kettős funkcióját, amely 

- mind teljesebben ellátja a tanul.,k egész szemé- 

lyiségének fejlődését, elősegitő szocialista ne- 

velő, általáosan müvel5 feladatát, előkészitve 

- elsősorúan a szakirányu - továbbtanulásra is; 
- a termelő tevékenységre is előkés-it. 

A szocialista embernevelést és szakemberképzést - helyesen 
nem különítik el. Vallják, hogy társadalmunknak megelégedett 
emberekre van széksége, olyanokra, akik megtalálják helydket 
az életben." 

Lassan kiegyenlitődtek az induláskor kialakult arányta-
lanságok, nagyjából hasonló létszámuakká váltak az alapszer-
vezetek. Az első évben gyakran felmerült, hogy tanárnak, di-

áknak aok ez az elfoglaltság. Az igazgató nem engedett, tü- 

relmesen segitett a fel-felmerülő akadályok leküzdésében. 

Lnnek a segitségnek nagy mértékben köszönhető, hogy atan-

testület, amikor mód lett volna a könnyebbik utat válassza, 

mégis megmaradt az eredeti irányvonal mellett. Ez nem csak 
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elhatározás kérdése volt. Az  l,75-76-os  tarióv záróérteket-

letén a pártösszekötő tanár ismertette azt a KISZ Kuzponti 

határozatot, ami szerint az érdeklődi si köröket meg, kell 

szüntetni. A tantestület nem reagált. Azért a,  mert ismer-

ve az igazgatót, hogy az nem hajlandó meghátrálni, vagy a-
zért, mert érezte a kialakult rendszer előnyeit, - nem  tud-

nám megválaszolni -. De van annyira demokratikus a tantes-

tület légköre, hogy nagy véleménykülönbsét,ek esetén kirob-
banjon a vita. 

Az 1976-77-es  tanévnyitó értekezletet. Lázölte az i-

gaz  tó, hogy minden max ad az előző években bevált módon. 

Ez sem váltott ki ellenkezést. Ősszel merültek föl  bátor-
talan kisérletek, hogy ennyit nem kellene követelnünk a 

yerekektől. A vezetés ekkor kéthetes időmérleget készi-

tett az összes tanuló elfoglaltságáról. Ebből az osztály-
főnökök világosan láthatták, hogy a gyerekek által hangoz-

tatott nagyfoku elfoglaltsázra való hivatkozás megalapozat-
lan. 

A jelenlegi mozgalmi tevékenység a következőképpen ala-
kult. Nyolc KISZ alapszervezet maködik. Havonta egy KISZ 

ilyülés és egy politikai vitakör van. Ez kéthetenként 2-2 
óra elfoglaltságot jelent. 

Egyéb politikai képzés: 

Titkárképző /városi szervezés/ 

Aktivisták köre /vár os i/ 
10 fő vesz részt benne 

40 fű 	" 	" 

Ifjusúgi vitakör 

Kilián-kör /I-sök részére/ 
233 fő 
99 fő 

" 

" 

., 

" 

If  ju  Gárda 13 fő " " " 

Itt szükséges megjegyeznünk, hogy annak ellenére, hogy köz-

ponti utasitás szerint a titkárképzőn és az aktivisták kö-

rének munkájában résztvevőknek nem kötelező az alapszerve-
zeti politikai vitakörön való részvétel, mégis mindenki el-
jár a t5bbiekkel együtt. Lr zihh a KISZ vezetők, ha nem lenné-
nek jelen, ez részben a politikai vitakörök szinvonalának 
ártana, továbbá  könnyen elszakadhatnának a tagságtól, hi- 
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szen rendszeresen  csak a havonta megtartott KISZ gyülésen 
találkoznának velük. 

A KILITI -köröket fe1sőbiu oszc.ályolsok vezetik, ezzel 
Liztositják alapszervezetül, utánpótlásó.t. 

Ezenkivül a testületnek az a tapasztalata, ho,y jelen-
let,i 1976-77—es tanévben a politikai vitak öi_ szirtvonala- 

. sabl.ak, mint a KI:,Z-gyülósek. 

A szakkörök vagy a tanulászoLa I.eretóben a következő 

tantárgyakból foglalkoznak rendszeresen a tehetséges tanu-

lókkal: 

ZJata-ratika 	30 tanuló 

Fizika 	16 tanuló 
Biológia 	15 tanuló 

Orosz nyelv 	10 tanuló 
Anatómia 	21 tanuló 

Történelem 	15 tanuló 

Politikai gazdastan 	17 tanuló 
Könyvvitel 	19 tanuló 
Gópirás 	26 tanuló 

í;rdeklődési körök: 

CDK 	36 tanuló 
Könyvár 	35 tanuló 
Fotó 	26 tanuló 
Dekoráció 	 23 tanuló 

Etészsógügy 	39 tanuló 
Önkópzőkör 	25 tanuló 
Sportkör 	72 tanuló 
Kézimunka 	3) tanuló 

Egziób elfoJalte :L,: 

Klubtag 	83 tanuló 
I juh árdista 	18 tanuló 
rnekkar 	27 tanuló 
Irodalmi sziapaü 	25 tanuló 
If iveze tő 	43 tanuló 



-31-  

Az egész tanul il jus_í ot megmozgató események a hiva-

talos ünnepeken kivül a Vásárhelyi Hét keretében szerve-

zett megyei szintü "Imerd me' Vásárhelyt" vetélkedő, az I.  
félévben megtartott hagyományos Liknap és a II. félévben  
pedi, az Iskolanap. Az utóbbi kettő iskolán belüli esemény. 

A Diáknapnak különösen nagy a nevelőhatása. Délelőtt minden  
órát diákok tartanak a saját. osztályukban. 1'endesen a soron  

következő anyagot n.:ondjá:: el, feleltetnek. Ez nagy ü-
lést igényel a szaktanár és a dirik-tanár részéről. Tapasz-
talat az, hogy osztálytársaik felkészülnek az órára, ne- 
ho„ y szégyenben maradjon a diák-tanár. Utána szavaz az osz-

tály, ki tartotta náluk a legjobb őrút. Az a diák jutal:,at  
kap a KISZ-től. Délután pedig a olyan tréfás programok van-

nak, hogy zeng bele az iskola. Ezeken a :átékokon, vetélke-

dőkön tanárok, diákok eLzaránt részt vesznek.  
Az Iskolanap a rét°i majális folytatása lenne kinn a szabad-

ban,  eper tvetólkedőkkel egybekötve.  
Apró jelenségnek tünik, de a későbbiekben ismertetett  

felmérés eredményeivel egl)ehan, zik az, hogy  a tanz,ai isko-
lák könyvekkel való ellátása érdekében meghirdetett felada-
tot nagyobb felhajtás nélkül tulteljesitették. Ugyanis meg-

hirdettük, hogy minden tanuló egy ilusági könyvvel járuljon  
hozzá egy k;nyvtár létrehozásához. ti négyszáz tanuló 520 db  

könyvet hozott be a saját könyvtárából.  
A nagyobb r endezv énz ek közül az "Ismerd meg Vásárhelyt"  

vetólkeüőt harmadiknak hagytam. Ezzel a  rendezvénnyel isko-

lánk már kifelé fordul, a külső kapcsolatokat veszi fel. A  
város üzemei_ adják a dijakat és mi rendezzük. Ezen a vasár-

napon a megye szemeinek, iskoláinak, tsz-einek KISZ-eseitől  

hangos a város, keresik a versenyben megjelölt műemlékeket,  
szobrokat, utcákat, Ili; enkor lepődünk meg, hogy  iskolánE_ 
vonrz.ási körzetéből milyen sok volt diákunk tér vissza ver-
sen~ enni volt iskolájának mai tanulóival. Az ilyen nagyobb  
rendezvényeken pedig a helybeli volt tanitványaink közül  
nagyon sokra számithatunk a szervezésben ás a verseny le-
bonyolitásában.  
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Távolabbi kihatásai vannak a rendszeresen, évenként 
vállalt tizaapos mezőgazdasági munkának. Ebben az egész ta-
nulóifjusá<; ás a teljes tantestület részt vesz. Hasznos ol-
dalát a  gyakorlatban érezzük, de alaposabb pedagógiai elem-

zéséig még nem jutottunk el. Kltalános tapasztalat, hogy a 

fiatalok  zöme szeret dolgozni. De a jövedelemelosztás, a 
jól dolgozók erkölcsi elismerése fontos tényező a munkasze-

retet kialakitásí:ban. 
Az "Ismerd meg  Vásárhelyt" v.etélkedó nem az egyetlen, 

amikor gyerekeink külső kapcsolatokat keresnek. Pályázatok 
készitésénál, osztályf:pöki órákra, klubvitákra szükséges, 
hogy felvegyék a kapcsolatot a legkülönbözőbb munkaterüle-
ten dol::ozó .felnőttekkel. Fontosnak tartjuk, hogy no  csak 

tanáraikkal legyen  kapcsolatuk, 1..anem más felnőttekkel is 

keressék ezt, megtanulják a módját, hogyan kell velők érint-
kezni. 
Eendezeres kapcsolatunk van a városi birós ggal. Tanévenk`nt 
visszatérő program a világnézetünk alapjai c. tanLár_y kere-
tében, bogy a IV-es tanulók részt vegyenek egy-két birósági 
tárgyaláson. A birósági látogatást megelőző  órán az ügyész, 
akivcl kialakult, régi munkakapcsolatunk van, tájékoztatja 

az osztályt a legfontosabb jogi tudnivalóról. 
Jelentőse k  a tanulók számára a más iskolák tanulóival 

kiépitett kapcsolataik. Ugyanis iskolánk csak elvben koedu-
kált, gyakorlatilag a b. tagozaton akad néhánz; fiu, a többi 
mind leány. 

Ugyanakkor két szakkzépiskola is van a városunkban, 
ahol épp forditott a helyzet. Igy alakulnak ki a testvér-

osztály ás testvéralapczerven.etek közös rendezvényei. A 
klubnak pedig a honvédség egyetemi előfelvételis századá-
nak KISZ szervezetével van kapcsolata. Az 1975-76-os tan-
évben az iskola külső kapcs,latai uj szinekkel gazdagodtak. 
A tantestület olyan mértékben volt tulterhelve, hogy nem 
birta vállalni a  hagyományos diákbálunk megszervezésével 
járó rengeteg tennivalót. A  tanulók  először ugy fogták fel, 
hogy velük akarunk  "kitolni". Az iskolavezetés válasza erre 
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az volt, ha a gyerekek tudják nozgositani a szülőket, en-

gedélyezi a diáktálat. Sikerült. Második  éve mindent a 

;szülők csinálnak, még a nyitótáncpróbákat is ők ellenőr—

.ik. 
l'övidesen : sszegezve a tanulók iskolai és iskolán ki-

vüli kapcsolatait több szempontból esoportosithatjuk. I-
L'en szempont  a rendszeres napi aprómunka ós az egész is-
kolát mozgositó, legtöbbször valamilyen ünnepi jelleggel 

biró tevékenység. Ezek szervesen nőnek egymásba, egym(a 
hatékonyságát növelve. Bármelyik oldal gyengül, g;;  en;;iti 

a másikat is. 
Másik lényeges szempont, hogy az iskola küls3 kapcso-

latai közvetve va gy  közvetlenül hatnak e a tanulóifjuságra. 

Mert  nem csak a tanulóink tevékenysége hierar chi:ált a fen-
tebb jellemzett igádon, hanem a tantestületé is. A közvetlen 

hatások a  már leirt tereületeken realizálódnak. Közvetett 
hatásnak nevezem a tantestületnek azt a kapcsolatrendszerét, 

amelyek tulmut:atnak a hivatalos iskolai kereteken. Bár eze-

ket nem lehet elválasztani az iskola belső életétől, mégis 

közvetett hatásnak m.)ndható. Ilyenek: a felnőttoktatás, a 

Tudom,nyos Ismer etter jeszt3 Társasági, iskolánkban nevezett 
tarfolyamai, az itt folyó felnőtt sportmunka, valamit a 

városi és megyei szintű tevékenységi rendszerekbe, tudomá-

nyos kutatómunkába való bekapcsolódás, mind—mind gazdagit-

ják a tanárok egyéniség é t ác ezen keresztül visszahat okta 
tónevelő munkájukra. 

Az itt nagyjából felsorolt sokszinü tevékenység talán 

kim eriti azt, amit 1963—ban ugy fogalmaztunk meg, hogy biz-

tositani kell az if juság számára a tevékenységi területeket, 

a társadalmi ér intkezósek ; akor iságát. Vajon ez a sok :fá— 

r adtságot igénylő" munka eléri a célját? 

Tapasztalataink voltak arról, hogy munkánk sok vonat-
kozásban eredményes. Ezt a megyei átfogó látogatás jegyző-
könyve a következőképpen összegezi: 

"Az iskolában folyó oktató—nevelőmunka ered3ménycssé-
gét bizonyitja, ho:_y az iskolából kikerülő fiatalok 
megállják helyüket az életben, az üzemek és hivata-
lok visszajelzései ezt tükrözik, hogy az általános 



s ,-aknai kópzés összhangját biűtoeitották." 

Ez azonban mégha sejteni is engedi, hogy az oktató munka 

mellett a nevelés sem eredmL::nytelea, de nem bizonyitja a 
most folyó nevelőmunka I°.atékonyságát, azt, :2ogy a tőbblet-
munka megéri a a befektetést, módszereink megfelelőek-e. 
Hogy megbizonyosodjunk munkánk eredmény-eeeágérőől, merült 
fel annak a gondolata, ho3y meg kellene ismételni az 

1971172-es tan:vben végzett felméréseket. ;.!_kor az bizo-
nyos k€rdésekben támpontot tudott n;; uj tani tájÉkozáU sunk-
hoz, most pedig különösen szükségünk var ?°á. 



III. A közösség szerkezetének alakulását feltáx6  

vizsgálatok.  

1976 májusában módositott formában az egész iskolára 

kiterjesztve megismételtük a felmérést. Most sLáx volt 
összehasonlitási alapunk is. Az uj felmérés korábbi ta-

pasztalatainkat uj megvilágitásba helyezte. Az 1971-72-
-e s anyagot olvasva elsősorban az osztályra, az osztály-

közösségre koncentráltam. Nem kerülhette el azonban a 
figyelmemet, hogy barátaik sok esetben nem osztálytár-

saik, ho gy  bizalmat legtöbben édesanyjuk iránt éreznek, 
sajnos kevesen vannak, akik bizalmat éreznek mindkét 
szülő ir árit. A szociomE:tr iai táblázatban ezért az o sz-

t€álytár sak neve mellett uj rovatokat vettem  :el:  1. Szü-
lő /más rokon/, 2. Testvér, 3. Külső barát. Igy a prob-

lémás osztályoknál mindjárt látni lehetett, hogy sok e-
setben nem arról van szó, hogy az adott tanuló képtelen 

a kapcsolódásra, hanem csak az osztályon belül jellemző 
ez a helyzet. Ez sugallta azt a következtetést, ami a-
mugy sem idegen a pedagógus gondolkozástól, hogy az osz-

tályfőnökön áll vagy bukik minden. Véleményemnek későbbi 
módosulása neon jelenti azt, hogy ma már nem tulajconitok 

nagy jelentőséget az osztályfőnöki munkának, csupán ar-
r 61 van szó, hogy sok más meghatározó jelenségre is  fel 
kell figyelnünk, valamint sok esetben az egyoldalusa ve-
szélyét látom, ha csak  az osztályfőnök feladata a k;.;s-
ségi szellem kialakitása. 

Az első nyolc feldolgozott szociometriai táblázatban, 
ha figyelembe is vettem az osztályon kivüli kapcsolatok lé-

tét, nem láttam elegendő okot arra, hogy ezt számitáeaimban 
is felvegyem. Megváltozott a véleményem, amikor együtt szem-

lélhettem az 1971-ben a nyolc, 1976-ben tizenkét osztálytól 
kapott anyagot. 

A szociometriai táblázatok készitf oénél csaknem átte-
kinthetetlen módszernek bizonyult, ha annyi táblázatot ké-

szitek egy osztályról, ahány kérdést tettem  fel  az adott 
osztálynak. Ugyanugy használhatatlan volt, ..a a kapcsola-
toknak a körkörös ábrázolásával próbálkoztam. Végül kiala- 
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kult az a módszer, hogy egy osztályról egy táblázatban 
különböző szinokkel jelöljem a különböző kérdésekre ka-

pott válaszokat. 
A vizsgálat céljának megfelelően már az első méré-

sek után az 1971-72-es tanév IV. évfolyamánál kiderült, 
hogy a kérdések müdositására van  szükség. Ennél az év-

folyamnál a kérdezés módja csak arra adott lehetőséget, 
hogy kiderüljön mennyire tudnak barátkozni tanitványaink 
osztályon belül. Az utólag módositott táblázatba a vá-
laszként kapott irások alapján felvettem a külső barátra, 
családtagokra vonatkozó rev-itot. Igy az is látszik, mi-
lyen mértékben barátkoznak az osztályon kivül. A t,nulók 
közléséből kiderült, hogy a barátság, a közösen végzett 

társadalmi munka, valamint a szórakozás nem válik mere-
ven szét ebben az életkorban, annak ellenére, hogy nagyon 
finom különbséget tudnak tenni a bizalmas, igazi barát és 
az ugynevezett jó pajtás, j6 osztálytárs között. Tehát a 
barát fogalmát nagyon sok féleképpen értelmezik. A mi mun-

kánk szempontjából pedig az a lényeges, ho y hogyan tud-
nak együttmüködni. 

Az 1976-os felmérésnél, amikor a vertikális KISZ-
szervezetek létrehozása miatt k özvetlen gyakorlati kér-
déssé vált, milyen egyéniségek tudják usszeka)csolni a 
különböző osztályból verbuválódott tanulókat ős az isko-
laközösség már nem egy réteg mozgási területe lett, hanem 

az iskola teljes az:lességében bontakozott ki, a kérdések 
száma ujra háromra csökken, de most már a "Ki a barátod?" 
kérdés marad ki. A vizsgálat célján kivül a kérdések hódo-
s itását még az  is indokolta, hogy a két első kér dé s  megvá-
laszolásából, abból, hogy "Kinek mondanád el a titkodat?", 
valamint "Kivel szoktál eg <;ütt társadalmi munk6t végezni?", 
kiderül a bartá személye is. Hogy mégis egységes maradjon 
a vizsgált anyagról szerzett képünk, ezért a szinekkel jut-
tattuk kifejezésre, mni az állandó a számitásban. Ugyanaz a 
szin mindig ugyanarra a kérdésre kapott választ jelzi és 

két szin egymás mellé kerUlése lényegében azt jelenti, ki 
kinek a barátja. 
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A mérések ismertetősét megelőzve meg kell jeg;; eznem,  

hogy ~ z eredmények azt :_utatták, hogy az osztályok közötti  
kapcsolatok már korábban is spontánul létrejöttek. Tehát  

nemcsak a ni  tevékenységünkön mulik az iskolaközösség lét-
rejötte, hanem a meglévő alapokból kiindulva kell tudatos  
nevelői ráhatással szervezni és tovább fejleszteni az is-

ko1:Lözösséget. Ugy tűnik, hogy spontánul kinőttük, de az  

sem kizárt dolog, hogy benne se voltunk abban a csávában,  

amit zárt osztályközösségnek nevezhetünk. Tehát a mi peda-
gógiai tudatunkban éltek csak az pálló osztályközösségek?  

Itt komolyabb figyelmet érdemel az a jelenség, mihelyt  
valamilyen kérdésnek a megoldását nem látjuk, önkéntelenül  
buvópatakként meghuzódó szemléletek bukkannak elő. Társadal-

mi fejlődésünk jelenlegi szintjén nagyon érthető jelenségről  
van szó. Az uj etikai értékek nem kellően tisztázódtak a köz-
tudatban, igy a gyakorlatban a szükségesnél gyakrabban bukkan  
fel a szándéketika a gyerekek megitélésénél, továbbá az esz-

ményi közösség illuzórikue megfogalmazódása a keresztény eti-
ka maradványaként.  

Negativ formában akkor jelentkezett ez különösen, amikor egy  

iskolai Fórumon a diákok nekünk szegezték a kérdést, határoz-
zuk meg milyen a jó közösség és mit nevezhetünk rossz közös-
ségnek. Nem akartunk keresztényi szólamokat hangoztatni, igy  
válaszunkból néhány mondat után kiderült, hogy n3m tudjuk a  
feleletet megadni.  

Mindenesetre a nyitottság fokozódott az utolsó öt évben.  
Ezeknek megfelelően feltislegesnek látszotta kérdés, hogy ki  
a bar€;tod. Ugyanakkor azt a kérdést, rogy titkodat kinek mon- 
dapúd el, feltétlenül meg kellett tartani. Ugyanis az 1971-72-

es II. c. és II. a. osztállyal egy év mulya kontroll-vizsgéla-
tot végeztem. Itt kihagytam a titokra vonatkozó kérdést. II. 

 

osztályban világosan kiderűlt, hogy a gyerekeknek jó a viszo-
nyuk az édesanyjukhoz, amikor pedig kihagytam a titokra vonat-
kozó kérdét, egyetlen tanuló meg nem emlitette a szüleit. Ez 

 

pedig nélkülözhetetlen adat számunkra.  

Az itt emlitett kontroll-vizsgálat is kedvemet szegte át-
menetileg. Ezeknek a megismételt vizsgálatoknak eredménye meg- 
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ijesztett, annak ellenére, hogy a kapott eredményekre két-
féle maLzarázatot is tudtam adni, de eldönteni, hogy melyik 
a helytálló, azt pillanatnyilag nem tudtam. A következőkben 

összegezhetem a két osztállyal megismételt méréseket. 
A problémát az okozta, hogy a két osztályról az  előző  

évben szerzett adatokhoz viszonyitva az osztályon belüli 
köt>>dést riuttó ujabb számadatok erősen visszazuhantak, vi-
szont az osztályon kivüli kapcsolatok  száma nőtt. Bomlott 
volna az osztályközösség a harmadik évben? Vagy az egy év 
mulya megismételt kérdést ugy fogták föl, hogy azokat mér 

tavaly megválaszolták, most pedig inkább azokkal a kapcso-
latokkal foglalkoznak, ami ujdonség számunkra. Egyéb val-

lomásaik és viselkedésük azonban semmi jelét nem mutatta, 

hogy az osztályközösség arra tendálna, amit az előző év 
III. b. osztályában tapasztaltunk. Nem volt köztük olyan 
ellenségeskedés, mint az előző III. b. osztályban. Ennek 
ellenére különös figyelmet forditottam végig erre az év-
folyamra. Továbbra is nagyszerü teljesitmónyekre voltak 
képesek osztályon belül is és az iskolaközösségben is. U-
tóla t  tehát cl lehetett dönteni, hogy a III. évbeil az ér-
deklődés változott, a kapcsolatok rendszere szélesedett. 
De nem hanyagolható el az a jelenség, hogy az első felké-
rés mindenütt, minclinkor nagy izgalmat, lelkesedést vál-
tott ki. A megismételt felmérésnek mintha negativ hatása 

lett volna, legalábbis közömbösség jelei mutatkoztak. Mint-
ha azt akarták volna kifejezésre juttatni, hogy egyszer már 
erre válaszoltunk. 

Az 1971-72-es mérések a IV. évfolyamon: 
1. Ki a barátod? /barna szia/ 
2. Ha titkod van, kinek mondanád el? /piros szín/ 
3. Kivel tanulsz? /zöld szir./ 

A harmddik évfol;sn;tól lefelé néger kérdés van. 
Kivel végzel szivesen társadalmi munkát vagy 

kivel mész szivesen szórakozni? /sárba szia/ 
kérdéssel bővül a felmérés. A barna-piros, a barna-sárga, 

pir o s-sárga, vagy mindhárom, esetleg mind a négy szia kö-
vetkezetes egymás mellé kerülése feleslegessé tette a ké-
sőbbiekben a Ki a barátod? kérdést. Igy az 1976-os felmé-
r é s kérdései a következők: 
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1. Ha titkod van, kinek mondanád el és miért? 

Ha az illető az osztályban vad.' az iskolában 
van, akkor a nevét is ird le, valamint az osz- 

tályt is felöld meg. 

2. Kivel mész szive: a szóragozni vagy kivel vég-

zel szivesen bármilyen társadalmi mun'-át? Ugyan- 

ugy névvel, mint az előzőnél! 
3. Kivel tanulnál s,ivesen? 

számitásnál pedig most már két adatból indultam ki. Az e-
gyik, hogy az osztályon belül hány társát ,;elölte meg egy-

egy tanuló és ezek összegéből számitottam hány százalék 
esik egy  főre az adott osztályban. A másik szám ebből és az 

osztályon kiviili partnerek szúmából tevődik össze. 

A nyolc osztály összesitett táblázata jól mutatja, hogy 

a barátkozás, együttmüködés süraséLe erősen eltérő lehetett 

osztályonként. Annyi törványszerüséget azonban már az els. ol-
vasás után is látni lehet, hogy azokban az osztályokban na gyobb 

a lehetősége a társadalmi együttmüködés kialakitásának, ahol az 
osztályon kivid is több emberhez füz bizalmas, baráti szál a 

tanulókat. 
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Jelmagyarázat az 1. sz. ábrához: 

A  barna keretben található a barátok számának, egy ta- 

nulóra eső százalékaránya, a piros keret válasz arra a kér-
désre, titkát kivel közölné, a sárga kivel végezne szívesen 

társadalmi munkát, a zöld pedig: kivel tanulna szivesen. 

A tanulásról nyert számadatok soi, esetben elhanyagolhatók, 
mert ezek a  számok a legtöbb esetben feltételes módot vagy 
csak alkalmi együtt tanulást jelentenek, legtöbbször kihang-
sulyozzák, ho gy  egyedül jobban tudnak tanulni. 

A felső szám mindenütt csak az osztályra vonatkozó adatokat 

tartalmazza, az alsó pedig a tanulók összes kapcsolatait. 

A számok azonban csak az osztályok közösségi magatartá-
sánal tartalmi elemzése után mondana_. sokat. 

A kép teljességéhez hozzátartozik az a mozgás, ami a két 

felmérés közötti időben az iskolavezetés ás a tantest;ilet gya-

korlatában és tudati szirtjében végbement. A kr. Vackó József 

docens által tartott nevelési értekezleti ; a nevel:testület 
aktivabb része a változatos tevékenységi formák fontosságát 

látta, de nem jutott el "az önmozgás", az önfejlőd_s felisme-
résének tudatos szintjéig, inkább azt mondhatnánk, ami a gya- 

korlat számos más területére is jellemző, ho gy  "nem tudja, de 

teszi" azt, amit a gyakorlati munka sugall. A tantestlet má- 

része Ls a szülők valamint a tanulók jelents s'ázalzka 

többletmunkának, normaemelésnek tartotta az uj követelménye-
ket. Ehhez hozzájárult a tananyagcsökkentéssel kapcsolatos 

sajtókampány is. A nevelési értekezlet a kapcsolatokra, mint 
a szocializáció fontos eszközére terelte a figyelmünket. A vé-- 
zetés a terheknek a lehetős'gekhez mérten való elosztásával 
törekedett a tantest:ileten belüli kapcsolatok javitására. A 

vertikális KISZ-szervezetek irányitó munk:_,ja a gyakorlatban 

kényszeritett minden nevelőt, hogy az uj ismeretek birtokában 
módositsa pedagógiai módszereit, figyelembe vegye a demokra-

tikus vezetési módszerek kivárta összetettebb nevelési eljá-
rások Kidolgozását. Ez csökkentette a kiemelkedő és lemaradó 

csoportok közötti távolságot. Ahogyan közeledtek egymáshoz a 

nevelési módszerek, ugy oldódtak fel a testületen belli zár- 
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tabb báréti csoportok e"smással szemben. 
A felmérés évéren különösen az aggasztott minket, 

hogy a felső két évfolyamon minden nevelői ráhatás a fel-
lendülések után zsákutcába jut. Hiszen a sok energiának a 
III. és IV. évfolyamon kellene meghoznia a maga gyümölcsét, 
a helyzet azonban forditott. Különösen érzékennyé váltunk, 

mert az 1971-7 ,--es tanévben a korábban már emlitett rend-
kivül tehetsége évfolyam épp ekkor volt II—os és nem akar-

tunk velük is ugy járni, mint az előttük közvetlenül levő 

évfolyamokkal. Ez volt igazából a felmérések készitésének 
az oka. Az 1. ábrán található összegez s sek igazolták ta-
pasztalatainkat. 
Az okokat keresve a névtelenül megiratott fogalmazásokhoz 

kell fordulnunk. Ezek nagyon jól tükrözik az egyes osztá-
lyok közhangulatát. A három IV. és a III. b. osztálynak a 

vallomásai a saját és a körülöttük él'k kapcsolatairól a 

különbségek ellenére megegz eznek abban, hogy az általuk k i-
vánt közösségi szellem nem létezik az osztályban. Jóllehet 
azok a számadatok amelyek az osztályon kivúli kapcsolatte-
remtésekre vonatkoznak, nagyon jók, de az osztállyal elé-

gedetlenek. Bár az elégedetlenség ős az együttm ködések 
száma közötti arány erősen eltér egymástól a négy osztály-

ban. Az elégedetlenség nem egyenes következméu„ e az együtt-
müködés hiányának. A gondolkodás módjának nagyobb a hatása 
arra, hogy türelme-s vagy türelmetlen légkör alakul e ki. 

1971-72/IV. a. osztály lányosztály, az első egészség-
ügyi osztályunk. Akkori feltételezéseink szerint ebben az 
osztályban a problémák gyökerei a heti két na os szakmai 
gyakorlathoz vezethetők vissza. Ezt a véleményt arra ala-
poztuk, hog✓  a közgazdasági osztályokban régebben nem volt 
üzemi szakmai gyakorlat, csak a fent jelzett években — b ár 
ott csak heti egy nap —, ráz is hamarosan megszünt. Igy;  is-
mételten tapasztalhattuk, hogy ha a szakmai gyakorlatok is 
az iskolában és nem üzemekben folynak, sokkal egységesebb 
a nevelői ráhatás, mintha pedagógiailag képzetlenebb üze-
mi dolgozók i.rányitják ezeket a gyakorlatokat. Tehát sze-

rettük volna megtalálni ennek a helyzetnek az ellenszerét 
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az egészségügyi osztályoknál is. 
A vallomásnak az "ln ós ők" ci.raet adtuk. Mindenütt egyfor-
mán tréfásan igyekeztem bevezetni, hogy elve kizárják min-
den tőlem származó sugallatot. Igy megbeszéltük, hogy "én" 
vagyok a világ közepe és én hogy látom a saját ős környeze-
tem kapcsolatait. A  tréfás bevezetés minden vallomásnal csak 
az inditást adta no  , úe az egész irás alaphangulatát nem. 
Mindenki a saját problémáit tárta föl, legtö-b esetben til-
takozva, hogy á nem érmi magát a világ közepének, vagy ha 
az inditásnál elfogadta a kedélyes :.hangnemet, menet 2fözbea 
kim.:►gyardzta, hogy ezzel minden ember igy van, tehát c nem 

a világ közepe. 

Az egyes  osztdlvok .jellemzése 

Aki  ezeket az o ztályeket közvetlenül, jól ismerte, 
nap mint nap találkozott a tantestületben a róluk alkotott 
legkülönbözőbb véleményekkel, szinte szorongva böngészi az 
adatokat, rádöbbenve a_ ra, hogy;°y hamis konkluzióboz is ve-
zethet a közvetlen gyakorlati munka, és a sok ellentétes 
vélemény harcában az igazság a legritkább esetben találha-
tó valahol a megnyugtató középnél. A ezubjektivimmustól és 
az illuzórikus nézetektől még a legjobb tantestületek zen 
mentosek. A legnagyobb baj, hogy nin. érünk rá differenci-
álni a nevelési ős oktatási problémák között, nem mindenki 
látja a változó társadalom nevelési célrendszerét, tule o- 

:: tupednak a mához vagy közelmulthoz, a gyakorlatnak csak. 
u praktikus vagy partikuláris oldalt látják. 

Az egyes osztályokat ugy érdemes szemügyre vennünk, a-
hogy legjobban meg tudjuk közeliteni a gyakorlati munkában 
elvatődő kérdéseket . . A  probléma a következőképpen merült 

fal. Az iskolában a közéleti tevékenységet az iskola veze-
tése és a KISZ irányitás álladóan figyelemmel kiséti. A 
nevelők többsége sokat tesz azért, hogy aktivizálja a ta-
nulókat, egy-két nevelő pedig minden erejét erre forditja. 
A  lendületes rendezvények mégsem tudják az egész tanulóif-
juságot megmozgatni,  a közömbösség folyton folyvást elő&u- 
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szik és elkc ser iti a sokat tevékeny,kedóket, indokolttá 
teszi panaszaikat, hogy miért nem egyforrAn dolgozik min-
denki. 

Az 1971-72-es tanév negyedik évfolyamát nézve a 
szánadatok azt bizoayitják, hogy 8k az osztályon belül 
kevésbé kötődtek egymáshoz, mint az alsóbb osztályosok. 
E; igazolni látszik elégedetlenségünket. Tapasztaltuk, 
hogy az osztályok egyenetlenül vállaltak ás végeztek 
társadalmi munkát, elmaradtak az elvárásoktól. Különö-
sen elmaradtak attól a szinttől, mait ni5x akkor felmuta-
tott a II. c. osztály és a következ két övben az egész 
évfolyamuk. Talán nem voltai: alkalmasak a növekvő igé-
nyek teljesitósóre? ILA fi—elembe vesszük az osztályon 
kívüli kapcsolódásukat, a százalékos arány nem rosszabb, 
mint a többieké. TQ:`á t ülhal: alak lettel_, volna hasonló 
társadalmi szerepre. Nem volta'-- az átlu;cs..ál g . ,  cngébb 
képességűek sem, hogy tultorhelóssel indokolhatnánk az 
aktivitásnak az alsóbb osztályosokénál alacsonyabb szint-
jét. Az 8 KISZ munhájuk'-01 kapcsolatos kifogások nem az 
utolsó 4vben merülte!: fel. 

A mellékletekben összegyűjtötten az essze, "Ln ás 
vk' vallomásból a lényeges elemeket, itt most csak az e-
gyénre vagy az osztályra jellemző részleteket emelem ki, 
és ezen keresztül kisérlem meg kiegésziteni a közvetlen 
nevelői munka által szerzett tapasztalatainkat. 

A IV. a, osztályban sikerült hosszabb ideig jó né-
hány tanulót aktivizálni az iskolauj ság k rül végzendő te-
vékenységre. A vallomásokból azonban ugy tűnik, hogy az 
osztály közösségére ez nem gyakorolta a kívánt pozitiv ha-
tást. Ha csak az elégedetlenség eges jeleit nem értékel-
jük annak. Feltünő ebben az osztayban a másokkal szembe-
ni bizalmatlanság. 

Felbukkan a családból származó konzervtiv, zártkö-
zösségre törekvő gondolkozásmód is. Az I. melléklet 1. 
szému idézete különösen erre utal. Egyben egy rág kihalt-
nak vélt konpenzáló szemléletet is tükröz, ugyanis a csa-
lád ideális légkörével magyarázza azt a tényt, hogy a csa- 
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ládot emiatt irigységből érik támadások. Kevés kivétel-

lel majdnem mindenütt felbukkan valamilyen formában az  

a szomléle t, amely a külvilágot a családdal szemben el- 

lenséges magatartásunak itéli. Mindennek ellenére tulzás  

lenne annak feltételezése, hogy ebben az osztályban a  

tanulók családi körülményei sokkal konzervativabbak,  

mint más osztályoké. Esetleg a pályára irányulásnál a  

culád szemlélete mint motiváló tényező játszana szere-

pet? Mindenesetre töbUféle hatásmechanizmusLal kell szá-

molnunk.  

A család több esetben menedéket jelent az osztályban ki-
alakult bizalmatlanság ellen. Erősen elgondolko Itató az  

I. melléklet 1971-72/IV. a 2. számu idézetet  
"Szénromra a család a legfontosabb, közöttük is édesa-

nyám. Semmi problém mat nem mondanám el tanáraimnak,  

mert már tapasztaltam  visszaélést is. Mástól még nem i-
gen kértem tanácsot."  

3. számu idézet: "Elsősorban azt kell Londanom, hogy el-

sőben megvolt az összetartás, másodikban mér csoportokra  

oszlott /az osztály!, negyedikben mi'r semmi összetartás  
nincs."  

4. "Általában az emberek mindi; a saját problémájukkal  

foglalkoznak.... Külső, belső tulajdonságokat lehetet-
len megismerni."  

ú. "Nagy szerepe van az embereket egymással összekötő  
érdekeknek... tiz emberek nagyon unalmasak."  

7. "Borzalmas lenne olyan munkahelyen dolgozni, ahol  
az emberek nem értik meg egymást... Ha az ember ... al-
kalmazkodik ... nagy csalódások nem érhetik."  

Az alkalmazkodásra hivatkozást ennél az osztálynál min-

dig olyan mellékzöngék kisérik, mint akik beletörődtek,  
hogy ez egyuttal az egyéniségről való teljes vagy rész-
beni lemondás is lenne.  

12. "rájöttem arra, hogy nemcsak én vagyok akaratg;en-
ge, hanem az emberek többsége."  

Ez az idézet sz:.~les társadalmi háttér hangulatát tükrözi.  
Mintha az egy-éneken mulna a fiatalok számára unalmas kör-
nyezet.  
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13. "...Szeretem megismerni az embereket ős nagyon sze-
retek segiteni nekik, azért sokszor őr családős, mert nem 

igy kapom vissza. Az őszinteség nem életeleme az emberek-

nek." 

14. "...Az iskolaközösségben is jól érzem magam, de saj-
nee vannak hangadók ... ha 1 is, de erősen megváltoztat-

ják az emberek közötti kapcsolatot." 

15. "A családdal nem igen járunk társaságba. Szüleim zár-
kózottak." 
17. "...Sajnos arra kell rájönnöm, ha kétszinü valaki, ak-

kor a jó... A  barátaim között nem volt erre preceaens." 
13. ".,z az un. tanár-diák kapcsolat az nálunk nem  ismert  
dolog, esetleg elmóleten." 

Az itt kiragadott mondatok célzatosak. Teljesebb képet a 
mellékletek nyujtanak. Ott i yekeztem ugy idézni, hogy az 

eredeti arányok tükröződjenek, itt azonban inkább a prob-
lémák nyerjenek r,angeulyt. Nagyon lényeges kérdést fogal-
maz meg a 3. szárnu idézet. 

3 • "...Én nagyon változónak tartom ős nagyon kiismerhetet-
lennek a környezetünkben élő embereket, pl. a szakmai gya-
korlaton. 3ket, a, t hiszem, három csoportra oszthatjuk: o-
lyanok, akik teljesen közömbösen fogadnak bennünket; - o-

lyanok, akik nag3.y ellenszenvvel ős olyanok, akik kedvesen 
segítettek bennünket. A  közömbösség  nemcsak nekünk szólt, 
hanem mindennek." 
A kiszemelt részletet közvetlen egyéni tapasztalattal is 
alátámaszthatom. Betegként feküdtem a kórházban. A vélet-
len agy hozta, hogy egy tanitványunk édesanyjával együtt. 
Ott gyakorló tanitványaink kifogástalanul elláttak minket 

és kimentek. A szobában maradt kórházi dolgozó nem tudva, 
hogy kik vagyunk, szikrázó gyülőlettel beszélt lányokról. 
Nagyon meglepődött, amikor nem válaszoltunk, mint aki ah-

hoz van szokva, hogy a betegek kontráznak neki. Ide kell 
hoznunk a IV. c. osztályból II. melléklet 6. szállu szemel-
vényét. 

"Sajnos, nem a legeslegjobb a tapasztalataim vannak már ar-
ról, hogy ho,yan fogadják a fiatalokat a munkahel cn. Már 



két azilnetben dolgoztam. Ezzol a L-e3oerü tapaoztalattAl  

ismerkedett  az ej sz osztzíl;;: is, noocoak dn...  Ilyen  kti-  
scsoég vár bennünket? Ilyen küziiny? Lot  hiszem, hogy  
pontosan ellenkezőleg kellene  tenni  mindent. "  

Nyugodtan leirhatom, 11or;y a gc3ne:rációo ellQntátek  
ml3gött nem csupán a fiatalok ünáll oodaoi tür e:vé eo hu•-  
$ódik meL, harm a tároaclalai ork:>lco változásából ere-
dő Peeziilteégek ic •  "•••Y Lazánk a  sz  -3  c  ial imus tel  j co fe].-  
bpitéednek korszakába lépett, áo a czocializous ar a.  az  
egdez vilkon előre t<irnek. Az óriási éc korazaJoaUotd e-
redmények ellenére  a kapitalizmusbél a ozocialiemttaba vrr-  

16 étmenet nom olyan  wore,  ktinnyii de ellentmondde nélkü-
li, mint ahogy  kor,ébb®n hittük..." /V. Neve1604W W5118~-  
reeozua/ A korábbinál nagyobb  energiával  törekszünk Qr-  
ra, hogy t.:nitványaink minde,;a,•ike "öntevékeny, i3cmagát  

szervezni képes  rend..zerként tisztán lássa lehetóoCgeit,  
elfogadja perspoktivAit és életkedvvel lépjen be válle-  
lat hiv.ttá,eFaba, abba a tőrsadulni rógegbe, melynek tovó-  
keny és alkotó tagjává kivén válni." Azt is vil!zgoean  
láttuk, ho .~ ® c  "if juoá`gvel való ér intke2Ll e otilucáuL,  

a veretése és nevelési aóc:ezeroinek gyiikeroo átalakulé•-  

eorz kell kere3s^tülmQnr.LL". Mégis, mi  akadályoz benntln.  
kot abban, hogy  iskolánk minden tanulójánál  elérjük  cá-  
lunkat? Nincs ode  megoldás, az eddiginél alapooabban kell  
mct;iaraQrnünk az egyes tanulókat, de azokat a tényez.'ket  
is, amelyek az  eges köz3seágetcr© hatnak.  

IV. b. )sztálJ 1:71-74-es tanév  

Ebben az osztályban szem  bet;ln8 vonás, hogy tul látnak a  
cga.ádon o:-:itiv vagy  ne€,ativ formában, de pe Atikai ú,l-  
lfiafogldlá®ra is törekozcnck. Innen kicéreltQ  no négy  

fiu sikertEleniil ,  hogy illegálisan kijuoeon az oren~`~„g-
b61. A  vallomásokban már tukrc3zi3c:ik en::ek a tettna a  
vicczalatáva is. A  változás coat: részben er ed u család.  
bél, jelentős mértékben pedig a nevelők politikai munká-
jának eredményeként alakul ki a negyedik évre.  

A hazulról hozott  aL ~C;yózc5dé st tlfkrUzi a következő  
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vallomás: /II. melléklet 1;71-72.. 16. számu idézet/. 

"Szerintem nagyon rossz azoknak, az embereknek és nem is 
tudom elképzelni, hogy hogyan tudnak érvényesülni, élni 

ebben a mai társadalomban, akiknek nincs baráti körük, 
ugy mondván "nem tartoznak sehová". Manapság ez már majd-
nem létszükségletté válik. Az osztályban nem alakult ki 
ilyen társaság és ennek megvannak az okai. Biz érdeklődé-

si körünk nem azonos, de ez még nem olyan baj, hisz an-

nál érdekesebb lenne." 
A 25 ős 26-os idézet nagyon frissen kialakuló politikai 
meggyőződésre utal. A 7. számu idézet talán sokhelyütt 

lezajló változásokat tükröz. 
"A közösséget nem lehet az egyéntől elkülöniteni. Én ki-
sebb koromban eléggé konzervativ nevelést kaptam, s ez 
sokáig befolyásolta cselekedeteimet. Szerencsére szüle-

im nem ragaszkodtak annyira tulhaladott nézeteikhez. Te-
hát amit az iskolában tanultam, az nem maradt az én "tu-
lajdonom", hanem azt továbbadtam szüleimnek, akarták is, 
hisz ők nem tanulhattak mint én." 
Utólag elemezve ennek  az  osztálynak a magatartását, több 
mélyebb összefüggést is észrevettem. Akkor frissen azon-
ban elég, külön"sen robbantak ki az ellentétek és utólag 

is nehéz megitélni, hogy politikailag is helyesen döntöt-
tünk-e. Két tanulónak a pártba való felvétele körül kia-
lakult fesz:iltségről van szó. 

A probléma abból a pedagógiailag téveL szemléletünkból e-
redt, hogy a kortársi csoportok létezését e gyér telmüen ne-
gativ jellege érdekcsoportokkal azonositottuk, amelyek 
gátjai az általánosabb értékek megvalósitásának. A hely-

zet elemzéséhez figyelmesen meg kell vizsgálnunk a három 
IV. osztály szociometriai táblázatát. Tudniillik enélkül 

nem tudok az osztályokban lezajlott jelenségekre magyará-
zatot találni. Ugyanis a jelentős hasonlóság mellett lé-
nyeges különbségek is voltak. A feltárt tények arra ösz-
tönözzenek minket, hogy sokkal differenciáltabban itél-
jünk és ét tékel jünk, mint ahogy az iskolai gyakorlatban 
ez általában szokásos. 
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A szociometriai táblázat alig mutat különbséget a 
három osztály között, ha csak  azt  szemléljük, hányan 

vallották kölcsönösen egymást barátnak. 
IV. a. 	28 tanuló 	8 pír 

IV. b. 	34 tanuló 	7 pár 

IV. c. 	30 tanul 	8 pár 

A barátkozás mértéke sokkal alacsonyabb fokon áll, mint 

ahogy ezt más osztályokról készitett szociometriai táblá-

zat mutatja. 

/Ld. a 2. szmu, a 3. szómu é5 a 4. számu arák a mellék-

letben/ 

Itt elkerülhetetlen megjegyeznem, hogy bár korábbi időből 
ilyen mérésünk nincs, de a tapasztalat alapján áll ithat-

juk, hogy korábban több sokkal jobb osztályunk is volt, 
de ilyenek is. Ida azonban az emberi kapcsolatokról irt 

vallomásaikat olvassuk, óriási különbséget is találunk, 

a három negyedik osztály kőzött. Az A. osztály zárkózott, 
bizalmatlan még elveiben is. A B. osztály elveiben egyál-

talán nem ilyen, a világra nyitott és egymást szidják a 

klikkek léte miatt. Ugyanakkor a táblázat azt mutatja, 

hogy gyakorlatilag csoportok nem léteznek az osztályban. 

Eg.,ctlen egy gyereknek van valamivel több kapcsolata az 

osztályon belül. A C. osztályban a tt blúzat nagyjából u-
gyanilyen. A szemléleteik azonban erősen eltérő, kritikai 
megjegyzéseik a magyar társadalomban megtalálható, mara-

di, erkölcsi szemléletek ellen irányulnak. 

Nem egy fájlalja, hogy a környezet, ahonnan jött, most 

hogy tanul, nem érti meg 6t. Vallomásaikban emberszere-

tetről, fiatalos vidóriságról tanuskodnak. A szemléletbe-

li különbség a szavazatok százalékos megosztlásánál már 

meglátszik. Többen vallják az osztálytársukat barátnak, 
vagy bizalmas barátnak a IV. F. ős a IV. C. osztályokban, 
mint a IV. A. osztályban. 
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Kérdés 

Osztály 
Ki a barátod? 

Kinek mondanád 
el titkodat? Összesen 

IV. a. 7, % 28,5 % 51,7 % 

IV. b. 91% 23,5 % 57,2 % 

IV. c. 70 % 43,3 % 56,6  % 

Tehát a IV. B. és a IV. C. osztályosok, na kissé másképpen, 
de barátságosabban kapcsolódnak iskolai környezetűnkhöz. A 
IV. A. osztályosok nem. Ha szemügyre vesszük az osztályon 
kivüli barrtkozás egy főre jutó százalékos arányát, lénye-
ges eltérést a másik két osztályhoz viszonyitva nem mutat a 
IV. A. osztály sem. Tehát nem személyiségükben keresendő az 
osztályon belüli kapcsolódás hiányának oka. A 20-23 911-os 

lemaradást az magyarázza, hogy az osztályon belül nem sike-
ltilt megfelelő közösséget kialakitani. Iskolai hatások lé-
tét vagy hianyát kell elismernünk. 

A közgazdasági osztályokban /IV.  J.  és IV. C./ két cl-
gonuolkoztató esemény merült fel a felmérés kapcsán. A prob-
lémát az okozta, amit akkor még aem láttunk világosan, hogy 
az általunk is használt klikkek fogalma nem más, mint a 
közvélemény egyik hamis általánositása. A kérdés feltevése 
arra ösztönzött, hogy több oldalról megvizsgáljam a  klikk  
fogalmának tartalmi  oldalát és elterjedtségét. Ma már tu-
dom, hogy szélesebb körű általánositásról van ezé. A klik-
kek nemlétezését iskolánkra vonatkozóan bizonyitar.i Luú1om, 
de más terüicteken való érvényességét a rendelkezésemre ál-
lá anyag alapján nem  áll mócunkban kétségbe vonni. 

Mindenesetre a tévedések is árulkodnak a tantestület 
és a tanulóif juság között létező kölcsönhatásról. 

Ha egyénenként szemlei j úk a tanulókat, akkor a IV A  osz- 



ttil.ylaar: két tanuló kapott 2-c szavazatot arra vonatkozólag,  

ho,;2 kit takint barátjának, 17-en ©;_y szavazatot kaptak, 9-on  

egyet eem. Isoss::abb a helyzet, a a titkokról étcloi:láÚ.iink.  
N„ olcan egy azar vaeatot nyertek, huszaa evet som. A IV. B.  

asztulyLean a kapcsalduz:íei fel,:►let sokkal sű ~lc9r:bb• Egy tas.  

aulót hárman vallanak barátjuknak, nyolcat ketten-ketten.  
Tizonhárman nem kaptak szavazatot.  
A IV. C. osztdlyLa:. a::ii:t6r: egy tanulót h£íx ;..:..►ti vallana.:  be-- 
rátjuknak, r4óLhozzá bizalmas bardt  jaknak. Tehát az utc3bbi  
két osztAyban tal{ilható olyan kieQbb mag,  amelyik kdré ko-
rábban esetleg lehetett v_ lne► csoportoeitsni az oeztcilynrak  
legalább egy  részét.  

II. 
 

melléklet 1971-72/IV. B. L. szárau idézett  
"...~ vabornek ezi,ikaége van mások aei.;itoéi;ére, vólc:malnyére.  

Az iakolában is vannak problémák, 4 ezen belül az osztályban  
ie, ami sokszor ea►általdn nem kis dolo,!, s nagy figyelmet  
kellene xd forditani, kellett volna  al, 	második osz- 
tályban. Sajnos, az oszt"1yian non alakult ki a k6z3sa6gi  
szellem. Az oeztF51;, kiSlt3nb3z6 csoportokra azakadt.. •  Fla ki-  

keri;rli:,nk an iskolé,ból, szerintem még  nehezebb lesez agy kö-  
z : seégbe beilleszkedni.“  
Ez a tar:uló sokkal mélyebb jelenoégokre érez rá, mint csu-  
ptin az alkalmazkodás kéraó3o. Itt kall ujra cmliteiriink azt  
a tényt, hogy négy f iu ebből az osztél;,ból akart üieúziddl-  
rzi. Az Utz/ renclór eé, .. i és biróeági kiviz á7.áetinél  isE;olécb-  
kat két tandr képviselte - ázabb 46n4a osztalyfőnx:,  vala- 
raint Ko tiúcs István, az akkoripdx trss!!ekiitő tanár.  

2rr31 a:::yereked:©t jól iar.rező ós tová•.bi fajlódós::ket hivar-  
t.lbál is figyelemmel kis,:ró tanár,  'Cowles Istvdn a kóvQtke-  
zbket mondja:  
"A fiuk tett.: a :1 e~  ór telmüvn a szula szerepe val., a d3ritó.  
A szülők 611ar.dóeui kontráztQCs az iskola tender:ciaját, soknak  
tal.ált4k az iskolai elfoLlaltedcot."  

Vagyis  azt a tör ekvé siinke t, hogy u fiatalok nevelésénél nem  
ele,, onók a szigoruan, hivatnloean előirt tanitási órák. Etr-  
te~1 azorrban még nem kAretke zhc  t a disszidálás gondolata, ha•►  
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nem a szülők azon igyekezete, gyermekeik nehogy magukénak 

vallják ezt a társadalmi rendszert. Ebben az osztályban 

több szülőről tudjuk, hogy szocializmus-ellenesek voltak. 

Nagyon határozott ellenkezö álláspont is található. Ezért 

akart két tanulónk még negyedik osztályban belépni a párt-
ba. Meggyőződésük és munkájuk alapján ezt ugy láttuk, meg 

is ér demalték volna. Az utolsó évben ugy volt, hogy a KISZ 

vezetőség és egy tanár is ajánlja 5ket. Korábbi években e-

gészen sok diákot vettünk fel párttagnak. Erősen zavaró e-

semény zajlott le azonban ebűen az esztendőben. Először az 

iskolai KIWZ-vezetőség vállalta a pártba való ajánlásukat, 

azután visszavonta ezt, mégpedig annak alapján, hogy az 
osztályban uralomra. törnek. Nagyon határozott volt az is-

kolai KISZ-vezetőség és pedagógiailag kényesnek találtuk 

az ügyet, hiszen az akkor formálódni kezdődő iskolai kö-

zösségi szellemeknek árthattunk volna, ha az iskolai KISZ-

vezetőséget más álláspontra akartuk volna kényszerintemi. 
Igy azonban valószinü visszahuzódást értünk el azoknál a 

tanulóknál, akik pedi párttagok szerettek volna lenni. 
Minket is megbénitott az eset ás néhány évig nem vettünk 

fel a tanulók közül senkit a pártba. A vertikális KISZ-

szervezetek kialakulása után azonban ezt a di1Pmmát is 
megoldotta a gyakorlat. De térjünk vissza a kiindulási 

pontunkhoz. A szociometriai táblázatot vizsgálva azt lát-

juk, hogy az egyik párttagnak jelentkező tanuló az egyet-

len, aki az osztályban 3 szavazatot kapott a Ki a barátod? 

kérdésre. A másik a felméréskor hiányzott, igy nem került 

be a táblázatba, de van, aki barátjának vallja, ketten pe-

dig vele szeretnek tanulni. Továbbá a gyakorlatból tudjuk, 

hogy a két tanuló egymással is nagyon jól tudott együttmii- 

ködni, de ezeknél az osztályoknál a felméréskor az erre vo-
natkozó kérdést még nem tettem fel. Többek között ez az e-

set is késztetett arra, hogy a következő osztálynál módo- 
sitsam a kérdéseket. 

Nos, ha magyarázatot akarunk találni a KISZ-vezetőség 

elgondolkoztató magatartására, akkor az osztályokban és az 

iskolai KISZ-vezetőségben lc,zajló folyamatokhoz jutunk el. 
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A pártszervezetet zavarba  ejtő esemény szálait bobozva a 
IV.  B.  és a III. 3. osztályt kell öeszahasonlitanun_í. 

A pártba való ajánlás időpontjában az iskolai KISZ-

titkér és elég több vezetóségi tag is a III.  B.  osztályból 
került ki. Ekkor már szélesen bontakozott ki az az akció, 

amelyik az egész tanulóif juságot mozgósitani akarta, a 

KISZ, és a tantestület pedig az ujfajta tanár-diák kapcso-

lat kialakitásának kísérleti stádiumában volt.  A cél ket-
tős volt: a szocialista demokrácia elemeire rme, tanitani 
az ifjuságot á.;:g az iskola keretében, valamint a szisze-
sebb egyéniségek kibontakozde '.nak felt'tc leit megterem-
teni. Ez nem ment támadásos: nélkül. Ekkor kapott különö-

sen lábra az a gondolat, hogy La valami nem megy, akkor 
amögött klikkek huzódnak meg. Ha azonban igyekszünk el-
tekinteni attól, hogy hányszor és milyen erővel kapott 
hangot ez a gondolat ős megnézzJk az egyéni vallomásokat, 
hogy hányan emlegetik negativ értelemben a klikket, 16-
nyegesen módositanunk kell korábbi véleményünket. 

Hogy a tanulók között is sokszor elhangozhatott ez 

ű vádaskodás, jelzi a következő védekező álláspont: 
II. melléklet 1971-72/IV.  B.  b. ezámu idézet:  
"Az osztályon belül kialakult egy szűkebb társasé„, amely-
nek keretében nagyon j61 érze _ magam. Ezt a csoportot nem 
lehet klikknek nevezni, hiszen nem uszitunk senki ellen. 
Mindig együtt vagyunk. Ilyenkor nem érezzük magunkat fe-
szélyezve." 

Ujra egy bizoayiték, hogy a IV. osztályokban a kérdé-
sek megfogal,:azása nem volt megfelelő. Ennél a korosztály-
Al a barát és bizalmas barát fogalmát közel egyenértékű-
nek kell tekinteni a k;zös tevókenységgel , még ha ezek kö-
zül jónéhány nem éri el azt a szorosabb kapcsolatot, amit 
a barát vagy bizalmas barát fogal...a takar. Hiszen a tár-
sadalomba való integrálódásnak, a szocializációnak ez még 
fontosabb, szélesebb területe a barátkozásnál, mert a te-
vékenységre támaszkodik és a többi kapcsolatnak is alapjá-

ul szolgálhat. 
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Feltetlendl fig °elemre méltó, hogy  csak  a első két 

vfolzy amon említik a klikkek létezését. 
IV. A. oszt6lyban 	egyszer nem 
IV. B. oszt6lyban 	né,z szer 

IV. C. oszt,.lyban 	kétszer 
III. B. oszt lyban 	ötször 	emliti: 

problémaként. 
Meglepő volt sz.unkra, hogy  akkor a tantestület is és a 
KISZ vezetőség is ugyan sokszor hangoztatta, hogy a mun-
kát akauályozza a klikkek létezése, a tanulók vallomásai 
Ezt nem támasztják alá. Pedig a dolgozat elején emlitett 
nevel:ísi értekezlet, ahol a kortársi csoportokról a he- 
lyes állásporit kialakult, hónapokkal a felmerések !>észi-
-Lése után volt. Tehát a tantestület megváltozott szemlé-
letével nem ma yarázhatá a tünet. Sokkal beszédesebb ma-
c.;yarázatot aLi a III. B. osztály elemzése. Ezekben az é- 
vekben több ok miatt főleg a B. tagozat adta az iskolai 
KISZ-vezetőség zömét. Ebből adódik az, hogy elsősorban az 
irányiták, a programok me ; ;valósitását szorgalmazók keres-
nek választ arra, hogy valamit miért nem sikerült meva-
lósitani. Igy vesznek kölcsön fogalj°lat a felnőttektől, 
j.Alehet olyan érdekszf é rák az iskolában nem ütközhetnek, 
mint a felnőttek gyakorlatában, ahol a kereseti lehotősé- 
ek és egyéb anyagi érdekeltségek összeütközéseket szülnek. 

Ebben az oeAályban a klikkekre való panaszkodásnál több-
ször ée határozottabban fogalmazódnak meg a családok külön-
böző anyagi helyzetéből fakadó ellenszenvek. Az életszinvo-
nal emelkedésének egyenlőtlenségét fájlalják erkölcsi meg-

fogalmazásban. Most azonban számunkra a névvel és a név nél-
kill kapott adatok között található ellentmondás az érdekes. 
Javultak a baráti kapcsolatok a negyedik osztályhoz viszo-
nyitva, de nőtt az elégedetlenség is. A III. B. osztáilyban 3  
,ahol kisérletképpen módositottam a kérdéseket, több össze-
fügz.;ésre derül fény és az )eztálynak a  yakorlatban tapasz-
talt aktivitása is kimutatható. 17 pár tanuló vallja ev, -
mást kölcsönösen barátnak. _. vült a kérdések száma, iüy mó-
dosult az ábrázolás is. A burn/ Szin a Ki a barátod? - kér-
désre kapott válaszokat mutatja, a piros a titokra vonatko-
zik, a sárga pedig a társadalmi együttmUködést mut-t ja. 
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/5. számu ábra./ 

Ha a százalékos megoszlást nézzük, akkor azt látjuk, hogy  

a  bizalmas  barát vagy személy /szülő/ százalékos Liegosz-
lása, valamint a társadalmi Liunkában való eg;; Uttriüködé s 
százalékos megoszlása között foglal helyet a barát fogal-
ma. Ha eLyénekre bontva nézzek, világos a szoros összefüg-
gés a kapcsolatok különböző minősége között. Igy a célnak 
megfelelően az 1376-os megi::métolt felméréstiknál ismét 3 
kérdést tettem fel, de az eredetitől elt örő megfogalmazás-
ban. A dolgozat elején részleteztem, hogyan módosultak me.
net  közben a kérdések. A harmadik megfogalmazás aztán az 
összes többi felmérés alapjául szolgált. 

A III. B. osztályban a jobban megszervezett KISZ mun-
ka feltétlenül látszik, ugyanakkor a névtelenül beadott 
vallomásokban az ellentéték, feszúltségek növekeúcce tünik 
szembe, sokszor erősen keserü me ; fogalmazásban. Pedig csak 
két tanulónál nem találunk baráti kapcsolatot, de ott is 
megtalálható legalább az anyával a bizalmas légkör. Ezt az 
ellentmondást nem értelmezhetjük másképp, mint egy;; fellen-
dülőben lév' mozgalom olyan jellemzőjét, amikor a társadal-
mi, az adott esetben az iskolai követelményrendszerrel esz-
meileg azonosul a közösség aem kis hányada, de a gyakorlat 

még sok vonatkozásban nem éri el a kitüzött célt. az adott 
esetre nagyon találó Erik H. Er ikson következő meghatározá-
sai 
"Az ember akkor van leginkább tudatában identitásának, ami-
kor még épen harcol érte, 4s nemiképpen mez,lepve ismerkedik 
meg, ön;na,ával j ugyanez az érzés keletkezik akkor ic, amikor 
az egér éppen válság felé tart és az identitáediffuzió ki-
nos élményével találkozik. ezzel szemben a valóban kivivott 
identitásérzést tudatelőttoc gyanánt, pszichoszociális jó-
érzésként éljük át." 
/Erik H. Erikson: Identifikáció és identitás. Ifjuságszoci-
ológia 69. oldal. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest 
1969/ Bár az adott osztály esetében az identitás nem csupán 
egy jellemeehctő, hogy az egyén azonosul a tár sadaloi nyuj- 
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totta elvárásokkal, vagyis alkalmazkodik hozzá, hanem har-

col nemcsak a saját beilleszkedéséért, hanem a társadalom 
kisebb részének a megváltoztatásáért is. Erikson gondolat-
menetétől sem idegen ez az értelmezés, bár a társadalom 
mezváltoztatásának gondolata nem nyer núla világos megfo-
galmazást, csupán ennek a o1;amatnak a mechanizmusát irja 

le naa/Dil jellemzően. 
cos a III. B. osztályból !kiket ült iskolai KISZ--titkár 

és r-s  vezetők, valamint a IV. B. osztályos volt vezetők 
között feszültség van az előbbiek célkitüzóse és az utóbbi-
ak passzivitása miatt. Emellett feltétlenül ált bizonyos 
szemléleti ellentét a IV. B. oczt_ lyban, ahol a vilúiéze-
ti ellentétnek egy gyengülő, de . :ég érezhető maradványával 
találkoztunk. Ebből kifolyólag összhan` alakult ki a  kom-
muniste nevelők és az azonos szemlélttü tanulói között, 
h-oar a többiek szemléletét is megváltoztassuk. A harmadikb-

sok ebből nem sokat érzékeltek. 
A  III. B. /IV.r:..elléklet 1971-72./ 1-es ozém füzete 

csak a beavatottak czánL ra érthető njelven fogalmazza meg 
a disszidálni szándékozókkal kapcsolatos véleményét. 

9. sz. idézet: "...Ha felügyelet alatt nem is rlltak 
a fiuk, a stáb miért nem próbált meg legalább csak i.er et-
pr oggramo t adni számukra, hogy ezen a kereten belül szer-
vezkedni tudtak volna, összefogni . és közösen megoldani a 
feladatokat." 
Teliiá -t a III. 13-sek csak kalandvágyként érzékelik a problé-
m t 

12. sz. idézet: "...A fiatalokban c bennem is a felhal-
mczódett energiát ::ellene levezetni." 
Az átlagul jobb k,épeeségü osztály ez. 

21. sz.: "...Néha ugy érzem, hogy a környezet adta le-
hetős:g nekem szük és szeretnék kitörni. Ez azonban teljesen 
lehetetlen... Ilyen körülmények mellett tálán án is átalaku-
lok, eei.lageseé, érdektelenné válok. Ennek csak az lehet az 
oka, hogy "Őket" nem ismerem ás nem tudok hozzájuk igazodni, 
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vagy pedig önmagam itéleú: me rosszul és azt hiszem, hogy  

a jobbik utat választottam."  

Vessük össze a IV. H. erősen politikus gondolkodásmódjá-

val:  

15. sz.:  "...vannak olyan magaeabb pozicióban lévő 

emberek, akik lenézik a munkásokat, pedig Sk is munkás-

családból szár: _annak... Hogy lehet il y et megengedni a  
szocializmusban?"  

21. az.: "Az a véleményem, hogy már ilyen idős ko-

runkra ki kell alakulni a világnézetinknek, egy- elvnek,  
amihez tartjuk magunkat."  

25. sz.:  "...hogy állásfoglalásosa p r tos lesz e vi-

szony bogozása során, én törv:.nyszerünek látom, mégis meg-

győződésem, hogy mindenre szü::ségem volt... Nehezen tud-

tam elérni azt a jó kapcsolatot az osztálytársaimmal, ami  
most k::zöttünk van. Elsőben, mig nem lettem osztálytitkár  
Uri ltek az ötletei nek. Most ott tartunk, bogy csak a leg-

végső esetben szólok az osztály üg ~~. eibe e, ~ -egy ötlettel..  
Ugy hiszem, általában az emberi kapcsolatokban na  :z szere-
pe van az illziónak."  

26. sz.: "...Mióta az NDK-ban jártam, százszorta job-
ban érdekel Ma ;yarorezá g  helye:: a vil fiban és politikája.  
Azóta rendszeresen olvasok uj eágot... Még emlékszem arra,  
amikor jónéhány évvel ezelőtt a románok és a jugók /egy-

mástól függetlenül/ er:yhén fogal :_azva kissé lebecsdltek  
bennünket, mondván, hog: ők járják a szocializmus éditésé-

nek igazi  utját. S ma mi a helyzet? IlLenkor bennem egy  
eddig nemigen észlelt érzés támad,... milyen jó, hogy  én  
itt élek. Azért sok mindent nem értek. Ismerek néhány párt-

tagot. - A meggvőzőüés nem éppen életelemük.- Még ha egy  
j6 sportoló disszidál."  

A III. osztilyosoknak nincs problémájuk t° r adalmi  
rendszerünk lényegével. Folyton-folyvást a hogyan kdad'-
e t vetik fel.  

4. sz. idézets "...Szer intem ezt agy kell ne` oldani,  
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hogy veg;,esen kell kis és nagy célokért küzdeni. Igy nem 

okoz az  embernek  meglepetést az, hogy egy nagy célért so-

kat kell  dolgozni  és nem jelent könnyü sikert, ha egy ogy-

szerü, egy kisebb dolgot minden nagyobb erőfeszités nélkül 
el tud érni. Igy megtanulja becsülni a munkát. 

"Nem elég a célt látni, 
Járható utja kell." 

26. sz.: "...Az osztályközösség kialakulásának oka: 
csak mindenkinek akarni kellene és rögtön megvalósulna. Az 
iskolaközösségről, azonban azt hiszem, bövebben tudnék ír-

ni, mint más. Két évig voltam iskolai KISZ-titkár. A moz-
galmi munkához való hozzáállás a tanulók részéről egyálta-

lán nem mondható kielégitőnek... Én nem is tudom, de mintha 
az iskolába lépve egy álarcot vennének föl, ami kötelezi 
őket arra, hogy csak, azért is ellentmondjanak." 

Tehát nem az jut eszébe, hogy esetleg a negyedikesek 
más problémákkal vannak tele, más problémái is lehetnek, ha-
nem minden mögött a szándékot, az akaratot vagy annak hiá-
nyát sejti. Annyi gyakorlati érzékük r ór van, hot;;  akinek 
töbl, kapcsolata van, nagyobb az ereje, akkor miért nem moz-

gósitja az egész osztályt. 
Evek mulva ennek a IV.  B.  osz tdly egz, ik tanulójával, a-

ki most már pedagógusként dolgozik, folytatott beszélgetés 
módot adott arra, hogy tisztázzak még valam it ebből a fe-

szültaégbűi. Véleménye szerint az osztályban nem voltak ak-
kozák az ellentétek, hogy ez egymagában elvezetett volna ah-

hoz, hogy egyik társuk pártba való felvételét megakadályoz-
zák. Sokkal inkább arról van ázó, hogy az osztály egy részé-
nek tudatában szüleinek rendszerellenes véleménye a régi kom-
munista ellenes rágalmak formájában maradt meg és a kelld 
kortársi kapcsolatok  hiányában nem ütközött meg a nézet a 
többség véleményével. öt évvel később a rendszerellenes szem-
lélet már az elmagányosodás formájában, szinte tragikusan 
nyilvánul meg iskolánkban. A vizsgált esetben össze nem tar-
tozó jelenségek összekapcLolása eredményezte, hogy az iskolai 
KISZ-vezetők, akik ekkor a III. 5-ből kerültek ki, először a- 
jánlottak az illetőt a pástba, azután visszavonták ajánlásukat. 
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J61 értékelték a IlI-o sok a két lány vezető szer 2pé t a 
IV. B. osztályban. :faluk az a meggyőződés él, hogy csak 

akarni kell és megy minden.  A  negyedikesek egy része, a-
mikor me„tudják a pártba való felvételt, hazulról hozott 

sztereotip véleménnyel reaúlnak. A harmadikosok, akik 

számára az ilyen politikai állásfoglalás ismeretlen, ugy 
döntenek, hogy az illetők saját érdekükben használják fel 
vezető szerepeiket, mert ez me, az 5 vesszőparipájuk. Ők 
az uj gazdasági mechanizmus kezdetén keletkezett anyagi 

differenciálódást fogadják ellenszenvvel, az osztályhar-
cot még örökölt sztereotip fogalmakon keresztül sem érzé-

kelik. 
hogy nem tudtunk más .vedret szabni az eseményeknek? 

Egyrészt nem láttuk világosan az inditó okokat. Másrészt 
ekkor  kezdett a KISZ-vezetőség önállóan véleményt alkot-
ni. Tehát érvek nem voltak kezunkben, az osztályfőnök sem 

látta jól az osztályában lezajló folyamatokat. Ha kellő 
érv nélkül presszióval oldottuk volna mer: a kérdést, visz-

szavetjük az alakuló demokratikus légkör fejlődését, pon-
tosan olyan eszközökkel, ami ellen tiltakozni akartak.  De- 
mokráciából tandij volt számunkra. Itt meg kell jegyeznünk, 

hol; a pártszervezet is ebben az időben küzdött azért, hogy 
tovább tudjon lépni a teljesebb demokrácia felé az alap-

szervezet és a tantest;ilet keretén belül. 

A  IV,  C. osztály 

Néhány jellemző tulajdoneágátmár a másik két osztállyal 
való összehasonlitásnál leirtan. Gyors-, gépiró tagozat, zöm-
mel közepes képességü lányok. Az adott osztályban mérsékelt 
közösségi tevékenység folyik, az iskolaközösség fő áramából 
kissé félrcál1 - ak, de semmiképpen nem helyezkednek vele szem-
be.  Az  osztályon bel*il feszültségek nem tapasztalhatók. Mégis 
kisértetiesen megismétlődik a B-ben lezajlott eseménynek a 
forditottja. Itt a tanárok közül jutnak arra az álláspontra, 
hogy az egyik leány viselkedése kifogásolható. Ennek az az oka' 
hogy környezetében sok fiu és lány ismerőse van, tel.üt f;aleri- 
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tagnak vélték. Az osztályban is ő kapta a legtöbb szavaza-
tot. Lvek mulva nyilt alkalom, L.ogy az osztály egyik tagjá-

val megbeszéljük ezt a problémát. Meggyőződéssel állitotta, 
hogy ez tévedés volt, egyszerüen egy viddm fiatal lány az 
illető. Ivyu`odtan állithatjuk, hogy egy bizonyos időszakban 

a bar úti kortárscsoportok kerültek gyanuba, ha valami fela-
datot nem sikerdit elvégezni. Jellemző bizonyos félénkség a 

külső kapcsolattal szemben. Sokkal később sikerült felderi-
teni, hogy miért huzódtak kissé félre és csak a második vo-
nalban vállaltak munkát a közösségért. Ehhez azonban egy o-

lyan gyors-, gépiró osztály volt szákséges, amelyik merőben 
eltért az őket megelőző ás az őket követő c. osztályok sorá-
ban. 

Ez peüi.: az 1971-72-es tanév II, e. osztálya. A kezvet-
len gyakorlati tapasztalata a tantestületnek erről az osz-
tályról elég jó volt, de egészen a felmérések elvégzéséig, 

és addig, amig nem ismertettük az eredményt a nevelési ér-
tekezleten, niem tudatosult  a tentestületben, hogy messze 
jobb adottságokkal és tulajdonságokkal rendelkezik, mint az 
addigi osztályaink. 1 ;rtelmi kénességben és aktivitásban a 
vele párhuzamos két másik osztály is hasonló szinvonalon moz-
gott, figyelmünk nagyobbrészt most Le a B. osztályokra irá-
nyult. Igy meglepetést  okozott,  hogy a II. C. nem csak elég 
jó osztály, hanem bizonyos vonatkozásban folülmulja a másik 
két osztályt is. Ezzel bővebben a következő C. osztálynál 
foglalkozunk. Az 1971-72-es tanév a felmérés éve. Erre az i-
dőre a KISZ és a klubépités körül pezsgő élet bontakozott ki. 
Vagyis iskolai szinten terebélyesedik ki az a mozgalmi munka, 
amiben a IV. és III. osztályoknak szerep tik volt, de az osz-
tftlyközöeeéLben ez nem tükröződik. Mégha számitásba vesszük, 
hogy  közben a kérdésfeltevés is módosult, még akkor is szinte 
hihetetlen, a II. C. osztályosok, az egydttmüködésnek milyen 
fokára tudtak eljutni. 32 pár tud jól együtüködni. Megpró-
báltuk ezt az egydttmüködést ugy ábrázolni, hogy kik azok, a-
kiknek több kapcsolatuk  van ás kikkel. Belaő körbe tettük a 
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legtöbb szavazatot kapókat és fokozatosan kijebb helyez-
tük el a keveseb szavazattal rendelkezőket. Igy olyan 
ábra alakult ki, hoy az együttmüködés tulajdonképpen az 
egész osztályra kiterjed, elszigetelődő csoportok nincse-
nek, de vannak nrgyon is szervesen egymáshoz kapcsolódó 
alakzatok.  Jelen vizsgálódásnál nem  érdemes meg,ismételni 
ezt az ábrát, mert az osztály nagy létszáma és a i-alcso-
latok sürüsége csak felnagyitott ábrán áttekinthető. Szá-
munkra elegendő a közölt 8. sz. ábra, valamint a százalé-
kos megoszlás /1d. 1. sz. óbra/. Hihetetlen különbségek 
figyelhetők meg /1d. 6. 7. 3. számu ábrák/. Itt az a kü-
lönös, hogy tapasztalati uton a tantestület nem érzékel-
te a három osztály közötti óriási különbségeket. 

A három II. osztályt az iskola életében lényegében 
együtt kell elemeznünk, hiszen együtt érték el az iskola 
mozgalmi életében azt a lendületet, ami a régi összesen 
négyosztályos középiskolában az 1950-es évek végén és az 
1960-as évek elején volt tapasztalható. H klubépitéssel 
kezdődött, s:,ját erejükből épitették ős töltötték meg gaz-
dag programmal, áeindultak a diáknapok, tavasszal gazdag 
majálisszerű iskolanapokat szerveztek. Az iskolai fórumok 
tennivalóról, tenni vágyásról tanuskodtak, az ujtipusu ta-
nár-diák viszony tovább formálódott. És mot már a tanulók 
Lénj uként fogalmazódott meg, hogy aem elégi: az, ha a ta-
nulók jelentős része 61 közösségi életet, hanem mindenki-
nek ki kell vennie a részét a tennivalókból. 1973 tavaszán 
ők inditották be a vertikális KISZ-szervezeteket, erről az 
évfolyamról többen jutottak be lelsőfoku intézmények;e, 
mint korábban. 

Felmerül azonban a kérdés, ha az együttmü`Löüés száza-
lékos arányát vesszük szemügyre, ilyen eltérő osztLílyok, 
hogyan tudtak ennyire közösen fellépni. 
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9. sz. ábr a 

II. b. 

 

j 72,5 % J 1200,   - 

 

Ki a barátod? i  

    

1 

Kinek mondamád el 

titkodat? 

Kivel végzed együtt 
a  KISZ--muaká t és ki- 

vel jársz szórakozni? 

Kivel tanulsz együtt? 

123,1 % 

j 97,1 % 

62,5 % 505,7 % 

42,5  %l 

Az iskolaközösség szervezésében ekkorra már a tantestület-

nek komolyabb tapasztalati voltak. A vertiLális KISZ-szer-
vezetek is bővitették a lehetőséget, hogy olyan tanulók, a-

kik remekül tudják mozgatni, szervezni a fiatalokat, ne csak 
osztul;;ukon belül fejthessék ki tevékenységüket. Továbbá nem 
lebeca4lendő az a tény, hogy átlagosnál jobb képességű tanu-
16k nagy szánban voltak az évfolyamon. E tényezők közül me-
lyiknek van nagyobb jelentősége? Az 1976 májusában megismé-
telt, az egész iskolára kiterjedő felmérés a következőket 
igazolta: Az iskola strukturájának megváltozásában ha nem 
is lehet a felsorolt tényezők szerepét rangsorolni, ered-

ményében azonban vitathatatlan, hogy a megváltozott szer-
vezési forma, az ezzel járó gazdagabb pedagógiai mód: zenek 

bizonyithatóan hatékonyabbak, mint a korábbiak, kevesebb az 
esetlegesség, és visszaesés. Az együttmüköüés százalékos a-
ránya kimutathatóan nS az I. évfolyamtól a IV. évfolyamig. 
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10. sz. ábra 	Az osztályon 
belüli kap- 
csolatokra 
jutó szava-
zatok ezetz a-
1ékos inc osz-
lása 
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Visszatérve ahhoz az évfolyamhoz, amelyik a tantes-

tületen érlelődő pedagógiai törekvéseknek tehetségével  
és aktivitásával nagy lendületet adott, fontos megálla-

pitást kell tennünk. Ha  a három osztály szociometriai  
táblázatát összehasonlitjuk, kiugró különbcégeket talá-

lunk, akár a táblázat e'észót szemléljük, akár a kölcsö-

nösségi párok számát, a_:ár a százalékos megoszlást fi-
gyeljük. Ha azonban a vallomásaikat olvassuk, vagy négy-

éves közvetlen tapasztalatunt . támaszkodunk, véleménydn-
ket módositanunk kell. A különbség nem  ilyen nagy. Ter-
mészetesen el kell ismernünk, hogy a II. C. osztály sok-

sok évi átlagot fi"yelembe véve is messze jobb társaság  

más évfolyamokhoz viszonyitva. De a vele párhuzamos másik  

két osztály nem annyival van mögötte, mint  amennyit  a szá-

mok mutatnak. Tehát semmiképpen sem szabad a számokat va-
lamilyen abszolut módon kezelni. Hiszen ez a három osztály  

együtt hozta létre azt az iskolaközösséget, amelyik azóta  

finomodik és a sokkal g ~ engébb évrolyamokat is képes a  

négy év folyamán me_tanitani arra, hogyan szervezzek meg  

maguk számára a közösségit.  

Tehát az, adott esetben látszólag nem vezet eredményre  
a szociometriai táblázat? Feltétlenül jó, itt azonban más  
hatótényezők összességét kell vizsgálni. Az egész tantestü-

let részt vesz abban a munkában, amit tanitási órákon  
li 

 
tevékenység cimszó alatt foglalhatunk össze és legalább  

a fele a tantestületnek több évi gyakorlattal is rendelke-
zik, a többiek pedig a megkezdett uton kezdik az ez irányu  
tapasztalataikat szerezni. Az igazg-tás állandóan ügyel a  
tevékenységek közötti arányokra; segit, mihelyt fennakadás  
van. Ebben a légkörben már nemcsak egyéni kezdeményezések  
vannak, hanem az ötletek, tervek már töbs nevelő és az is-
kolavezetés közös tervező munkájaképpen alakulnak ki, egy-

más véleményét egyre jobban kikérik, a tervek, a caok,  e ;,-
re jobban szervezettek. A végrehajtás során pedig már be le-
het a feladatnak megfelelően az egész taratestületet kapcsol-

ni, vagy azokat, akikre az adott esetben éppen szükség van.  



A tectúlet tájékoztatása rendszeres. A tanulók kezde:..énye-

zései, szervező munkájuk is sok esetben eg enértékü a neve-
16k munkájával, vezetúsi és szervezési tapasztalataik az 

eredményesség jegyében halmozódnak. Ebben a l4,.kör'een a 
különböző osztályok tanulói közötti kapcsolatok mál nem 
csak spontánul alakulnak, hanem tudatosan. Alakulásukat 
szemmel tartjuk, értékeljük, jutalmazzuk, a lemara;:ásokr e 
keressiAk a választ, hogy segíthessünk rajta. Ebben a lég-

körben n-Lyon természetes, hogy a II. évfolyam osztályai 
között olyan kölcsönhatás alakul ki, ami  me;,akadályozza, 

hogy III. ős IV. évre a lendület megtorpanjon. 
Itt érdemes visszatérni a már e:alitett egy évvel ké-

sőbbi kontr llvizstálatokra. Ennek az évfolyamnak az A. 

és C. osztályánál ismételten meg egy év mulya. A kapcso-
latokra vonatkozó számok az osztályon belül visszaestek, 
az osztályon kivüliek növekedtek. Ezeknek a számadatoknak 
az abszolut értékét csökkenti az a hangulat, ahogy irtók 

az adatokat. Minte gy beleszámolták, hot' az előző évben 
is tájékoztattak engem az erre vonatkozó helyzetr'5l. Még-
is érdemes néhány perc figyeluet forditani rá. ._z elűző 
évi III. osztály szinte nekikeseredve panaszkodik a kap-
csolatok hiányrra, az osztályon belül sokan uera czivesen 

állnak szóba egymással. Unják egymást. Az  utánuk követke-
ző két harmadik osztályban, ahol az osztályon belüli kap-

csolatok, az osztályközösség a második évre jónak, talán 

az átlagnál is jobbnak mondható, harmadikra számukra sem 
az osztályon belüli kapcsolatot: lesznek az érdekesek, de 
elmarad az osztáltáreak iránti ellenszenv, sőt egyálta-
lán a kapcsolatokra való panaazkodús. Még hozza kell ten-
ni, ho._ .y ez a két osztály nagy szerepet játszott, abban, 
hogy az iskolai Fórumokon a lemaradóktól is, a tantestü-
lettől is korrekt formában választ követeljenek: Melyek 
a jó közösségek? Milyennek kell lenni a jó közösségnek? 
Ha nem mindegyik KISZ-alapszervezetien j6 a közösségi 
zellem, annak mi az oka? 

Ezekből a jelenségekből együttesen levonható az a követ-
keztetós, hogy életkori sajátosság az, ha a fiatalok érdeklő- 
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déle a 16. életévükben az osztályon tulra mutat. De, hogy 
ebből a változó érdeklődésből továbblépés, fejlődés lesz-e 
vagy megtorpanás, az már a külső körülmények következménye. 
A megtorpanás bekövetkezhet akkor is, ha nincs elegendő ten-
nivaló, de akkor is, ha tul sok van, ha nem figyelln a zök- 
kenőkre, ha nem tudunk az értékelésnél igazságos mércét ki-
alakitani. Hogy az ilyen zökkenőket elkerülhessük, olyan ő-
szinte, ugyanakkor igényes légkörre van szükséE,, ahol vi- 
szonylag rövid ide alatt minden probléma felszinre kerül-
h^t. Nos az ilyen légkör megteremtése történelm'Innek azon 
a fe' lettségi fokán, ahol az oszt:ilyellentétek eszru'`i már 
nem hatnak a szülőkön keresztül tudatos nevelői róhatásként, 
ott mér majdnem teljes mértékben az iskoláké a szó, az irá- 
ntitó szerep. Természetesen ez nem teszi egyszerűbbé a fel- 
adatokat, csak lehetővé válik, hogy  nagy  pedagógiai tapasz- 
talattal, ,;ól szervezett iskolában a ténylegesen meglévő 
tantestületi nevelőközösség optimális nevelóhatást érjen el 
az iskola egcsz tanuló ifjuságánál, a szükséges neveltségi 
szint elérése egyre kevésbé függjön a véletlenszeri jelen- 
ségektól. 

Röviden szeretnék kit:,rni a korábban töb , ször emlege-
tett "klik" fogalomra. Módom nyilt a tárgyalt II. C. osz- 
tály egyik volt tanulójúval interjut résziteni. Az  illető  
jelenleg gyakorló éves pedagógus. Az első kérdésem az volt, 
hogy az ő osztályukban problémát jelentett e a csoportok 
létezése, voltak e klikkek. Határozott "nem"-mel válaszolt, 
Ce további reagálása a követ'ez:: volt: 
"De bezzet; a főiskolán vannak klik' ekl" 
Kérdés: Mit értessz a klikk szón? 
Válasz: frdek_:özösséget. 
Kérdés: Milyen érdekközösségek lehetnek ott, ahol sem az a-

nyagiak, sem előbbrejutás nem az évfolyamtársakon 
mulik? 

Erre magyarázatot nem tudott adni, hoazzabb boncoltatás u-
tán, a klikk fogalom mögül személyeskedések, kicsinyes ap-
róságok, nagy sérelmek buk► antak elő. 
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Hogy a II. C. osztály szervezetileg magasabb szinten  

áll, hogy az e yLit  ~müködés silrü láncolata a gyakorlatban  

már nem csak szándék, hanem valóság is i  ez vallomásaik ma-

gasabb tudatossági fokéban mutatkozik met . A másik két osz-

tály fáziskésésben van hozzájuk viszonyitva, de ők is el-

jutottak a k.éséboiekben megkozelitóen erre a szintre.  

II. C. osztály vallomásai:  

2. sz. idézet: "...Eb.ien a környezetben jól érzem ma-

gam... sok olyan embert látok, aki előttem "nagy", és án is  

szeretnék nagy lenni."  
3. sz.: "...Szerintem a szocialista társadalomban el-

választhatatlan az "Jk" és ":1"-tél, ez a .  emberek egymás-
ra utaltságával magyarázható. Szűkebb értelemben az osAily  

elválaszthatatlan tőlem, de véleményem szerint án is kis-

mértékben elválaszthatatlan vagyok az osztály a-jét;l. U-

gyanigy van ez a családban. Itt a kollégiumban is sziksége  

van mindenkinek mindenkire. Br közösségnek nagyon sok kö- 

zös feladata van."  

4. az.: "... `ilvilas:1thatatlanul kapcsolódik az embe-
rek ugye, érdeke egymáshoz. Más foldrészeken él' embereket  

nem ismerjük, moUsegyütt órzank velük, amikor  a rádió be-
jelent egy-egy kiilföldi balesetet. Fontos, ho gy  más emberek  

helyzetébe, életébe képzel j;ik magunkat és próbál,; unk az  

ő problémáin is elt,ondolkozni."  

5. sz.: "...A társadalma= életem az iskolában nyilvá-

nul meg. Ott vagyok legtöbbet  és általában a legtöbb örö-
möm is és bajom az iskolával kapcsolatos. Szeretek iskolá-

ba járni. Az osztállyal elég jól meg::rtjük egymást. Még a  
lényegtelenebb kérdésekben is,  nemhogy a lányegesebben. A  

di'kok körében a legkJzvetlenebe közels ~óben az iskolai  
V3-vel vagyok, aminek magam is túrja vagyok."  

12. sz.: "...Szakséüem van a közössgre, mert a kö-

zdas:g sokmindenben a segitségemre van."  
13. sz.: "... az iskola ... m adják napjaim hangu-

latosságát, változatosságát ..."  
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34. az.: "...Szerintem az iskola még több kiváló egyé-
niséget tudna utra bocsájtani, ha ezekkel a bátortalnabbak-

kel is többet foglalkoznánk, hiszen nem mindenkisem megy o-
lyan könnyen az öná1l6vr vál!s." 

A kiragadott idézetek nagyjából az egész osztály szem-
léletére jellemzőek. a  szocialista erkölcs határozott igenlé-
se tükröződik vallomásaikban. A határos ottsáL ot a náluk gya-
korlatban megvalósult erkölcs nyujtja a tudatos igenlés mel-
lé. Három tanulónál nem tapasztalható ez. idein problémamentes 
ez az osztály sem, de ezek nem elsősorban az osztályon belü-
li kapcsolatok sikertelenségéből fakadnak, hanem általáno-
sabb társadalmi-erkölcsi problémák. 

9. sz.:  "...Apukári otthon szinte eg;, külön vilgot kép-
visel, és ót mindenki kiszolgálja, egyszóval ő az ur." 

23. sz.: "...Nem szeretem azokat az embereket, akik 
ké pmutatók, hazugok és "talpnyalók". Szer etn.' k olyan lenni, 

akit csak annyira tiszteljenek és szeressenek, mint ameny-
nyire ezt megérdemlem." 

A 33-as szám vallomás ellentmondásosskA alig találha-
tó másoknál. Itt is azonban arra akonkluzióra jut a negativ 
erkölcsi jeleneée_kkel kapcsolatban, hogy "amis a felnőttek 
ilyenek, addig a felnövekvő ;_ enerációtól sem szabad sokat 
var ni..." 

Nos végül összegezve azt állithatjuk, ho y ez az osztály 
:1 ár a kapcsolatteremtés begyakorlott képességével rendelkezik. 
Ez részben máshonian hozott képesség, de okkal feltételez-
hető, hogy  iskolánkban folyó gazdagabb tevékenységi lehe-
tőségek is formálták. Na,yon sok a kollégista közötűid, és so-
kan jötte:: egy általános iskolából. Ezen kivül utólag a volt 
oeztulyfónök segitségóvel megállapitottuk, hogy közöttük hány 
tanulónak nincs tetvére. Ugyanis  a későbbi problémásabb osz-
tályoknál azt kellett tapasztalnunk, ho y ez is motiváló té-
n;;,ezó. Annak idején a domográfiai hull,m csucsán ern e nem te-
relődött a  figyelmünk.  Minden v aló szinüség szerint  azért, mert 
kevesebb volt az egyke, mint később, és na,;yobb lctszému ge-
nerációból a szine-javát iskolázhattuk be, a jobb képességüe- 
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ket meg kbnrtyebb volt mindig is mczditani. ♦z oszt.ly 20 

%'- naic nincs testvt`re, ellentétben a .úsőbbi obztélyok kö-
z telibbel, ajzol például volt olyan oszttlyunk is, ±10 a 

tbnuldk 50 %-a e&yeddli gyermek. 
A II. A. osztályban 3: tanuló vallja egy ►mmat kölcaö- 

nbeen barátnak, sőt bizalmas bsritnak is. Az osztdlycn be- 

lUli e /Uttmiiködés szézalaos aránya 123,1 %, az oszt +ly n 

kivüliekre 14,4 % jut. EkLor még; a :IS2-szervezetek osztb- 

lyoncént működtek. A b.réti érzésnek nagyon ez y példdira 
utal ej.  tanuljnak. a va 1. m sa, aki caalddi okok miatt van 
elkeseredve: 

8. sz. idézet: "... Sen_.i, de s mai értelmes dolog nem 

tőrtdnik velem, sm ért egy  kicsit is ölni érdemes lenne... 

Vdgctvetni életemnek, ez lenne a le ;egyszer::ibb dolog és 

legcélrsvezetőbb. De aztóan m, lenne? ?em sajnálok senkit, 

csak az osztályt." 
Tehót tudati szinten mér y6 oszt lykdzőas gről beszahct ni , 
de a kapcsclstteremtös begyakarlottoágénak a szintje aloeso-
nyabJ, mint a IT. C. osztályban. 

Egyméssal szemben nagyon megártók. Jelentős .r6sz k a-
zonban a cealdd visszahuz6 erejével kitszk; dik. 

27. sz. idézet: "...Szeretek olvasni, filmet a ;zní és 
zórekozni. ;szeretek iskolába ,; érni, az osztállyal lenni, 

de tanulni nem raE yen... Sz elei : nem rirtenek velem egyet, 
mert szerintük az a rendes, aki  csakis otthon van, neu ,;dr 
se cva. " 

1;. sz.: "...Mikor elkerQltem hawULrd1, ugy beszéltek 
rólam, hogy "na felvd:-, mert r 

 vdroscn tanul". Z még moat 
is ugy szeretem a falusiaket, mint azelőtt." 
Ez se :a egyedi j eI ena ',. 

A  véltoző szt kdsak, erkölcs felszini aiozgéea érzCdik 
a k'vetkező mondat.kb61; a fiatal kné ►1 maga3abb fogalmi szin-
ten jut kifejezésre az erk:.lcsi jó vagy rc ► ssz, mint ahogy  az 
őket k5rllvevó f'elnvtteknél. 

10. sz •: "...Számomrb csak az a fure::a, boa  én nem azo- 
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kat a hibákat veszem észre, amit az emberek. k a pici 
dolgokat figyelik, arról vonják le a következtetést és 

ne.i veszik c,szre az esetle„ nagyobb hibákat, amin viszont 
változtatni is kellene." 

Még hatrozottabban veti fel a 6. sz. idézet  azt  a 
knlönbs4et. "...Nem tudom, hogy ha valaki szeret valamit 

csinúlni, amit korához képest még korainak tartanak, miért 

nevetik ki, vagy miért nesznek rá megvetően. Szeretek poli-

tizálni, de mindenki azt mondja, inkább fogjam be a szám, 

mert még bajom lehet  belőle.  Föle,., ha valami olyat mondok, 
amiben nekem igazam van. Szerintem a jelen társadalomban 

már megadatott az, hogy  mindenki azt csináljon, amit akar. 
Miért kell mindig lekiabálni illetve tulkiab:flni a mIlsikat 
/ezt nem az osztályr .rtem/." 

Eléggé lehangoló az a :sok panasz, hogy a szelők kon-
zervativan itélik meg lánygyermekiek viselkedését, nem ér-
tik meg, milyen it;nyeket támaszt ma v lük szemben a tár-
sadalom. : :rthető, hogy ők a baráti Kapcsolatok kiépitóaé-

nél hátrányos helyzetben vannak a nek;, konzervativ szalók 
g yermekeivel szemben. 

A II. B. osztály valamivel problémásabbnak látszik. 
Itt fellelhető a széthuzásra való panaszkodás, de ennek 
a saya nem jelentős. 

5. sz. id zets "... a bejárók az osztály problémáival 
keveset törődnek..." 

2. sz.: "...igaz, vannak széthuzások, de általában 
mindenben egyént vagyunk..." 

8. sz.: "...az ember ne adja fel a véleményét csak 
azért, hogy bevágódjék valakinél..." 

14. sz.: "...Az osztályban van egy-két tanuló, aki 
nem szeret résztvenni a közösségi munkában." 

Nos míg a II. A. és II. C. osztayban mindenkinek 

van barátja, addiG a II. B. osztályban 6 tanulónak nincs 
barátja, ebbel 4 tanuknak otthon sincs bizalmasa. Ez meg-

magyarázza az előbb id-zetteket. Tapasztalatunk alapján a 
következő két évben ez is javult. Az osztály jelentős több- 
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sére jól érzi magát az iskolában. Vannak barátai': az osz-
tr l !on belül, bár lénye gi esen kevesebb, Wirit á .yé,siF: két 
osztályban. Osztályon kívüli barátaik száma kb. ugyan-
annyi, mint a mácsik két osztálynak. Sajnos itt még nem 
t-értem a más osztálybeli barátaik megnevezését, igy nem 
tudjuk  m egállapitani, hogy iskolán belüli, vagy azon ki-
vüli tarátokról van  e szó. Az 1976-os felméréseknél i:Ar 
ezt iE fi;,yelembe vettem. 

Tanulságos volt a közvetlenül ezt az évfolyamot ':ö-
vető, de sokkal gyengébb képességű I. C. osztály négy é-
vi fejlődését végigkisérni. 

Eddigi vissgálódásain.ban tanulmányi kérdések lénye-
gében nem mer:11;. ;.k fel. Munkánk célja sem az, ennek elle-
nére elkerülhetetlen, i,o y lealébb ott, ahol a legnyil-
vánvalóbb a két terület közötti kölcsönhatás, ne érint-
sük. /11. s zánu íbr a/ 

A  szociometriai táblázatunk első rátekintésre is j6 
közös$4et igér már első osztályban. I b rát és a bizalmas 
barátot jelző százalékos megoszlás azt mutatja, ho,J a gye-
rekek zöme már korábban is szerzett inának barátokat, jó 
kapcsolatokat épitett ki. Egyes jelek arra mutatnak, hogy  
párhuzamos osztályban is van barátjuk, valószinti, volt osz-
tálytárs, továbbá már ekkor számolnunk kell a fiupar tnerek-
kel is. Nyolc tanulónak ugyan az osztályban e ;y barátja 
since, de olyat  nem  találunk, akinek egyáltalán nincs. Sok-
kal inkább az tűnik fel, hogy az osztályon belül azok igye-
keznek barátot szerezni, akik .,ásutt nem kétődnek ős azok 
kevésbé vagy Lassabban, akiknek másutt már van partnerük. 
Ebben a megvilágitásban külön sen szerephez jutnak az e `,yütt-
mi.Yködést és az együtt tanulást jelző adatok. A kölcsönösen 
egymást barátnak vallók száma 16 pár. De a párok száma lé-
nyegesen megnő,  ha idevesszük a még egyelőre csak együtt 
tevékenykedőket is. 

Pedagógiailag azért érdekes ennek az osztálynak a fej-
lődése, ::.er t a testületben az osztály meLitéléae ős az irás-
ban beszerzett adatok között elétérés mutatkozik. Különösen 
az első két évben annyi Szidás, lekicsinylés, sőt kétségbe- 
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esett 6rtékelés Qzilletott meg, hogy  nem vettük r3gtön ész-  
re a 2oziti.vumokat náluk. Lléb naQ sz[+za:l.ékban voltuk o-

lyan képo®oíg.. tanulók ebben az osztalybun, akik felől két-  
Agridk voltak, hogy el tudják e végezni a kUzfpidcolét.  

•
$edeiaes itt  

l
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~I~j ,/, isgv8 kihasználták liA~olpl~ n~jtütt8 azon  lQbK'itVi7CZgl:t,  

boLv a tanárok korrepetálják az arra  ráazorulá tnnul.ól:at.  
Tasageeen jártak korrepetálásra. Ezen kivül már itt ©1®3-  

ben  oak) számmal találunk olyan jelzast, ami  az osztálynál  
azt bizoi:yitjg, ho _y ö jobb képoeségü t anulók  cod-Latta  
az oeztály tObbi ta`ját az óréksa való felkészülésben. lai-  
l6Rü8t3n .itsCr étargit tii:sití kl.. t1 kdri.11ate szerveződik az  
oeztály tbraadalmi élete és G az, aki a loü''egyeJebben ta-  

r.itja a t 3bbieLet e  lec.;ér tk:etőbben mac,yeueázea minden  tan-  
tQrgybó l az anya6o t. Ennek a kislánynak  +a  további sor ea  
figyelmeztető lehetne a ;-©clagógue pQlye tárec+dalmi elie-  

cextQégét illetőon. Már ola3ben kilencen v€alljók, hogy  

vele szeretnek tanulni, az C segitec:gdt azeretii. igény- 
be  vonni, mart nem  nagykópa, non érezteti a több ível, hogy  
5 tud  többet. Ez a hc:lyzet a kée*bbielc po2.yta,lén  is aegma-•  

raút, eat komoly oktatást végzett a kiAré gyUlekező, so k-  
szor hQtrányoe helysetü, tan3yr 61 , faluról jtltt lányok kö-  
zt3tt. Ez a kialány pedagógus szeretett volna lenni. .azon-  
baF. az osztály profiljából uc36d.ott, l ogy ez átlagoenál aap  
cint  nap  jobban le voltak torbelve Ayors-, zdpirás/, mint  
más ozai=L:;z6;ti:,koltl8ok, a gimnazistákról nem is beez{álve.  
}kinek ellenére járt oro3z szakkerre e  lelkoaon foglalko-  

:.ott a maagyerr 	Megtorpanáea a IV. osztályban  
k:Arotkezett be. Egyrészt látta, mit kell a felvdtelíre  
tudni, máeróezt a sógornője, aki aZckcr végezte a tanár-  
képzó fóieicolát, a tuna  NfsokY.oz iasonláar: nehezen ka-  
pott állást  abban  a Wirosbea, ahol a férje dolgozott ős  
a fizetése ugyallannyi volt, mint amennyit  már ea ?..ezdő  
gyors-, E;6pirók kaptak. 16,-zi nem  ment al a felvételi visn-  
gárd, teljesen é:thetó okokból.  
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A tanulmányi helyzet a  mi  munkánk szempontjáb:Sl csak 
annyiban érdekes, hogy a jó közösség nem csak a személyi ég 
a szocialista erkölcs kialakitása szeOpontjából hasznos, ha- 

r 

nem a tanulók közötti információ áramlóst is felgyorsit;;a, 

nem beszelve a tanpírokkal való si.:rübb érintkezés kötetlenebb 
formáiban rejl lehetőségekről. Ez a C. oszAly is sz.íp e-
redmónnyel érettség zett. A vallomásaikat olvasva egy szNpen 
formálódó közösséról szerzünk tudomást. problémáik olyanok, 
mint a többieké. 'szintesésre, v'dámsácra vágynak, igényesek 
egym  :ssal szemben, de egyben meg6rtőek is. 



IV. Az iskolavezetés közösséf;alakitó tevékenysége  

Eddig az iskola kIl nböz6 szervezeti egységeivel fog-
lalkoztunk, k'1,nósen a KISZ-szervezetek alakulásával és 

annak hatásával az osztályközösségekre é9 a kiecsoportok 

alakulására. Röviden jelleneztü!: ugyan a husz övvel eze-
lőtti tantestület gondolkozásmódját, vala:üirt azt az uj, 

formálódó közösséget, amelyik  a 60-a9, 70-es é v ekben ke-
reste, mil: en eszközökkel valósLthatjuk meg a szocialista 

erkölcsi nevelést. Ha csak formális oldalról közelitenénk 
meg a pedagógiai vezetési stilust, akkor kézenfekvőnek lát-
szana elfogadni a pedagógiai vezetésben autokrata, az irá-

nyitás n: lküli .: s  demokrata pedagógiai vezetési stilus fo-

galmakat. /Kelepen László: A pedagógiai pszichológia alap. 
kérúései. 1973/ Ha közvetlenül az oktatás területén, a ne-
velő-tanuló viseo«yt nézzük, akkor feltétlenül hasznosit-

ható adekvát fogalmak, de ha az iskola bonyolult struktu-
rális önmozgását és annak irányitását vizsgáljuk, már for- 

álissá válnak. Különösen, ha azt figyelembe vesszük, hogy 
az uj nevelési tartalmak tartós és azéleskörü kialakitása 
e& er,ea függvénye tár saúaliunk változásainak és átmeneti 
jelleg5nek, valamint hely i  speciális helyzetének, akkor :..ás 
:Adekvátabb kifejezéseket kell keresnünk az iskolavezetés 
jellemzésénél. Hiszen az eddigiekből is sejteni lehetett, 
hogy a formális szervezetek, valamint az informális kapcso-
latok összehangoltságán vag;  ar;rak hiányán áll vagy bukik a 

munka eredményessége, az  elért nevelési szint. "K szervezeti 
egységek tagjainak, illetve a pozició. . betöltőinek eltérő 
norma- és értékrendszere /amelynek magyarázatát ugyancsak 
eltérő szubkulturájukban kereshetjük/ a pedagógus-tanuló vi-

szony értelmezésének egyik kulcsa. Nyilván egyéb iskolai je-
lenségek, problémák 	koilfliktusok föltárásához is ez az ut 
vezethet." /Csepeli-Hegedül Kozmai Az oktatásügyi szervezet-

kutatás lehetőségei 1976/ 
Közelebb visz az iskolavezetés helyzetének megvilágitá-

sához a vezetés stilusával kapcsolatos tipológia /Kolna T.: 
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Közoktatási intézményeink néháne szervezetelméleti k6r-
dése/. "Getzele Weber tipológiáját eleveniti fel a veze-

tői tekintély különböző forrásairól /alkotnányos, hagye-

mány-os, kar izmat ikus/. Ugy találja, hogy az un. "alkot-

mányos" forrásból táplálkozó /hivateli, raciot lis/ is-
kolavezet'e a legerec?mén;Teeebb, különösen az ebyre n5-
vekvő iskolákban. Ezt a tipológiát továbbfejlesztve Gu-
ba és BiCwell /1957/ nor tikul /főként a szervezet érde-
keit kópviselő/, ideografikus /főként személyen kapcso-

latokra épitő/ éc trenuezakcióe /e két szélsőséget egyez-
tető/ vezető? etilust különböztetnek meg. áz eddigiektől  
eltérően H-lpin /1965/ 150 válasz adatainak faktranalizi-
se alapján a vezetői etilusokat két szempontból elemzi.  

Az egyik a csoportösszetartoz_i.sra törekvő /mindenkit  meg- 
ll~,at, mindenkiről gondoskodik, beosztottjaival ege en-

rangukónt bánik, mindenkihez bar€itságos/, a másik a cél-

kitüzés' ket me ., valósitó /világos álláafogl: l xeok, követ-
'.hezeteas'e, fontot szerepelhetérrolások, prcck teljosit-
ménynormk/ tipus. A vizsgálat azt rutatte, hogy  beosz-

tottai rendszerint a "csoportmegtartó" tipust becsülték  
többre; fclettecei ezzel szemben a culratörő tipust."  

Iskolánk előző és mostani 'ezet si stilusát ;3saze-
haeonlitva azonban :arra az eredményre jutunk, hogy az a-

zonos, vagy k': zvl azonos formSk nagyon eltérő tartalmakat  
tal:ashatnak. Igy kénytelen voltam az előző vezet:ot jobb  
fiiján liberálisnak nevezni, a jelenlegi pedig a fejlődő 
;szocialista demokratikus j.lzŐŐt kaphatná. HRgy a kifeje-
zések mögött hozód tartalmakat jobban megvil.áZitha3: an,  

utalnom kell a bevezetőben említett tulajdonnára, mister int  
a két évtizeddel ezelőtti liberálisnak nevezett vezetés ma-

gában hordta önmaga heghaladásának lehetőségét. Mind a két  
vezetés formailag demokratikuonak nevezhető. A különbség  
közöttük mégis minőségi, mégha az előbbi forma jó iskolának  
tekinthető azok ez&irn/ra, akik később kialakitották a fejlet-
tebb közösséget. "Annak  a humanizmusnak a foka ez, amely a  
személyi függésben látta az elnyosn s egyedLili formáját, és  
az ettől való szabadulásban a szabadság maradéktalan betel- 
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jt38a .tCedt." 	"Ez az 	etegkÚZ011ttlsi mód 1ahQtóvé  

tcazi az egyőnek kd$3tti igaszditalanorle ős ban olitéléeét,  
de ami a szociFlie igauedc:talau;;ék;ot illeti, molynok hordo-  

zGi "al,ari, ai" nem a szemc:lyc3k, tu .:en a táz e3dalui viszonyok,  

ennek nem cealk c:rtókelésére, de né c, csak  kérdésként való fel-  
vetóaére is alkalmatlan." A::aati ihlat8tts,:gü orktilaai fel-  
_'og(aot Niszotezi találóan 	Xndre ac :.rkUca is tbrra-  

dalmieég c. munkájában.  xaggtb11 ea a hu..,anis■1u►e volt az  

,lapja iekolánkbac annak a droktatismuanoke  ssi  an  50-os  
óvQkben viezoayldg kevóe helyen fordult  old  hasánnu+n.  ~ 

szocializmus épitóeének estenziv ezukaszdban non  jclentet-  

te ez a Yejlddée gátját, a közeli célokkal iSaezooc,yoztot-  
ietcS volt. A minóeégi kJlönbfég a két vezatéa neveldei cél-  
rendazerőben érhető tetten. A fejlett szocializmus épitáeé-  
nél az extonziv fejlődés apontán lehetőségei kiapadnak, a  

mi:xSe‘i k+ ivetulaéc~y előtérbe i:eral de a 60-as óvok rmiao-  
di.k felére k i is  alul az a fiatal nevelő gárda a<: itkola  

keretőr; bel.l , amelyik alkal. : 8. az uj feladatok elv .lgzó aér  e.  

A  Halpin föle tipolőgia a vezetést a "eeoportme, ;,tur t6"  

óc eslratőrő tipusolr.ru osztja, ős egymáe:aa1 ellentétosnok  

tartja. Tévol 611 tőlem, hogy ennek a tipológiának sz:`los-  
knril érvényeseé r;ét kétsógbe vonjam., do a Franicsl i.eá 4,ó9z-  
;:(g;ii,r,yi tie  áőugazdaeógi Szakközépiskolában az uj vozot='enek  
elkerült  mind a két tulajdonságot ag,yadgbe foglalni, bár e-
zen a tQrilletn11 mév 	teoand8k várnak  rd. Do ezek aticy-  
iábó? a felisosrt cél, a megfosaLrassott nevoldai program  
me,F*valósitdednak minden ra i . :ondjai. Tend%  aig a róL i ve-
zetést jellemezhetjük cso : +ortoenak, addig as uj vezetés ezt  
a hayormdnyt megőrizve jól látja :s neveldei célt ,!a kercei  

az ehhez vQá;UtS utat. T ;  y a minler;gi kiilőnbek; a nevelés  
ter:lle tén mutAtkazik mc:g,. ,  elfogaratatlan számunkra az  em-

ber opontQn tAr esAalai alakuláadaak fol; ;  eoa►tót b&rnilyen ér-  
telemben is nevelősnek noves;ni•" /koaton Gyárg,gs A p©dac_ó-  

c ia alapforalmai ¢e a nevel{ aí célrendszer. 1976/  
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Az állami vezetés problémái  

Jelenleg hazánkban a munkára való ösztönzés fő  módsze-
re  a differenciált bérezés. A felsőb:: vezetés a közoktatás-
ban  is  helyesnek tartja ezt az elvet, ennek ellenére erősen 

hat az egyenlősdi az egyes tanteetiletekben. 

kjrdés sokkal bonyolultabb, mint a termelő üzemekben, 
a lehetős,%_ek erősen korlátozottak, a kölsts€elvetés keretei 
sok esetben nem nyujtanak a differenciált bérezéshez lehető-
séget. Bonyolitja a helyzetet a munka természete és körülmé-
nyei. Az értékelési nehézségek mellett nag;, sullyal esik lat-
ra az, hot,y olyan feladatok állnak a neveléságy előtt, ame-
lyeket ugy nem lehet megoldani, ho g y csup.'.:. az amuy is önma- 
uktól jól, lelkesen dolgozók lendületére támaszkodjunk, még-

ha őket jobban meg is fizetnénk. Az erősen differenciált bé-
reAsek olyan ibsziilegeket szülnek, amelye.. a növekvő felada-
tok elvé"zését továbbra is kevesek vállára háritanák át. Te-
hát, hogy egy adott iskola vezetője a differenciálásnak mi-
lyen módszere  mellett foglaljon állást, hogy az a  célját is 
elérje, csak a helyzet és a cél alapos ismeretében lehet el-
őönteni. 

Iskolánk igazgatója a nevelési szint javulását elég bo-
nyolult És ruLall:as módszerekkel érte el, ezt az egyenlőség 
és a differenciáltbérezés kombinációjának nevezhetnénk. En-
nek a Adszernek legfőbb vonásait a következő pontokban ösz-
szegezhetnóms 

1. a nevelőkkel való folyamatos törődés; 
2. a feladatok arányos eloszt,ísa; 
3. is  az a tén,; , hogy a j6 pedagógiai érzékkel, kezde-

3 _ényez8 kedvel rendelkező nevelőket folyamatosan be-
vonta az iskola vezető munkájába; 

Ehhez new segitséget ny- tott a pártszervezet és a szakszer-
vezet. Az utóbbi évekbe_ ialak..lt az igazgató egyszemélyi 
-eleiőscé, . e és a párt veze w szerepe közötti összhang. 

Visszatérve a differenciált bérezés vagy egyenlősdi kér-
úéséhez, a rendelkezésre álló eszk;zöket ugy igyekezett szét- 
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osztani, amilyen mértekben sikerült a feladatokat eloszta-

ni és sikerrel  megoldani. A gyakorlatban ez nal°'; on ao!.féle-

késper:  valósult meg. Kiragadott példákkal csak illusztrálni  

lehet ezt a módszert. Például: Idánként testületünk időzavar-

ral küszködik ,  ugyanis a tanulók létszósához 25 tan-`.rra len-

ire sz kség és van 20, rbból is néhányan szülési szabadságon.  

az egyik esztendőben nagyon lemaradtunk a családlátoga-

tás területén az előirt szinttől. Az iskolavezetés a követ-

kező módszerhez nyult: /itt meg kell jegyeznünk, ho;y akkor  
pillanatn;; ilag némi pénzösszeggel rendelkezett jutal:az<sok-
ra/. Meghatározta, hogy melyik évfolyamon a családok hány  
százalékának a meglátogatása kötelező. Aki ezen felül 14to-
gatott, szerény jutalomban részesült. Kine mem kell ! ará--

csony előtt minden fillér? A lemaradást a testület az elsó  
félév végére behorta  é c közvetlenül ér eztü!, a nevelőmunkánk-

ban  a tömeges családlátogatás előn;, eit is.  
vásik alkalom:ral a jutahazás vagy előléptetés elmara-

dásának van pozitiv hatása, amennyiben megfeleli törődéssel  
kapcsolódik Össze. Ilyen volt egy, egyébként jól dolgozó ne-

velő esete, aki 3 évig nem kapott semmi jutalmat, amit be  
nem bizonyosodott, hogy leszokott az ivásról. A jutalmazási  

':eretból kell évente egyszer honorálni a szertárfelelősök é-

vi munkáját, valamint a klub-vezető munkáját. Az eddig emli-

tett ju taluazáso és előléptetések meglehetősen szűk keretek  
között mozognak. A munka szer inti differenciált bérezésnek  
más utjai is vannak. Ezek a korrepettilt ~ s, a szakkörök ce ér-
dekl6'ési körök díjaz són keresztül jutnak kifejezésre. A  
korrepetálás keretein belül a tanulók nevelésének-oktatásá-
nak váltez..tos, kifinomult módszerei alakultak ki. Az osz-
tályfón_ :ki munkáért járó 1 óra kedvezmény és a 100,- Ft-es 
ij szintén a differenciálás felé hat. Ugyanakkor az a t)-

rekvéa, ho gy  a munkát a lehetőségekhez mérten arányosan osz-
szuk meg, a jutalmaz lsoknál látezólar  az egyenlősitóa irá-
nyiba mutat. A két tendencia látszóla „oe ellentmondása nem  
szül feszülte.eget.  
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Azonban sokkal kevésbé ösztönöz a minőségi munkára 
az a tény, ho z  y a "yakorlatban az iskolavezetésnek akkor 
állt rendelkezésére jutalmazásra '.;esze_, amikor a tantes-
tZil.etben sokaa betegek és az alapfizetés valamint a tuló- 

radijak közötti különbsécbál adódott a bérmegtakaritás. Ez 
ahhoz a furcsa ellentmondóshoz vezetett, hogy amikor a sok 

helyettesités miatt nyilván csorbát szenved a tartalmi mun-

ka, akkor lehetett jutálmazni . 

i, vezetósi módszerek k'?zöse rd. hatása 

A vezetés tartalmi oldalát tekintve lányeges vonásként 
emlithető, hogy  elősegiti a tapasztalatok átadását. na-
gyobb r ondezv5nyek nyilvánoss:Sguknál fogva hatnak, do a 
pedagógiai munka zöme e: nevelő és a tanulók vis:onylatá-
ean zajlik, i, fennáll a veszélye, hogy a j6 kezdeményező-
sek, bevált módszerek elszi getelt jeleneéLek maradnak. Ezen 
ig„ ekezik részben segiteni az iskolavezetés és számos példa 
azt mutatja, 1 otgy az ilyen kezdeményezések tovább gyürüznek 
és szirtesebbé teszik a nevelőmunk6t és egyben a nevelők e-
gyéniségét i. Szemléletesen lehet érzékeltetni a módszer 
lényegét a következő eseten. 

A Megyei Tanács é üvelcődési'_gyi Osztálya bemutató osz-
tá,, főnéki óra megtartásával bizta inog iskolánkat. A II. 
osztályban volt a bemutató óra. Felkészülésnél az osztály 
neveltségi szintjéből ós aktuális problhmáiból kellett ki-
indulni. Addig már néhány tanuló tartott önállóan megadott 
témából osztályfőnöki órát, amit osztályvita követett. A 
tanulók ekkor léptek abba a korba, amikor a szelők tőől, fel-
nőttcstól függetleniteni, akarták magukat. Ilyenkor nagyfo-
ku bizalmatlanság jellemző rájuk, árgus szemekkel figyelik, 
mikor akarják a felnőttek az ő jogai .at csorbitani. Icko-
lánkban ekkor már napirenc'en volt az osztályközösségek zárt-
ság6nak feloldására való törekvés- vagy hel:,osebben - felis-
mertük, ho`y ilyen jelenség létezik, és pozitiveak értékel-
tük ezt a helyzetet. A kört towybb akartuk b .3viteni és a 
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felnőttekkel való kapcsolatteremtés  iskoláját is ki akar-
tuk velük járatni. A bemutató osztályfőnöki 6r ,  ra való 
felkészülős j6 alkalom volt, ho - y elkezdjük ezt a munkát. 
Jó lélektani pillanatot talált ehhez az iskolavezetése. 
A gyerekek, akik ugy érezték, ho „ az iskola leggyengébb 
osztályinak tartják Őket, fellelkesedtek. Hat  tanuló fo-
gott neki a munkának. T;em is az addig legügyesebben sze-
replők. Riportot kellett késziteniiik gondosan kivúloga- 
t%3tt felnőttekkel. A válogatást az osztállyal e:gy tt vé- 
eztiik. A társadalom legkülönbözőbb területén dolj;ozókkal 

beszélgettek. Volt köztük pedagógus, rendőr, parasztember, 
munkás, kereskedő, ifjuságvédelemben dolgozó hivatalnok. 
Arról kellett felvilágositást kérniük, hogy az adott ri-
portalany milyennek látja a mai if juságot. Akkor m lx tud-
tak valamit kezdeni gyor eir á -tudásuk _al 68 a riportot u •y 
kellett az osztállyal ismertetniük, mintha ujságirók lenné-
nek. Az er edmAny mindnyájunk ez`mAra meglepő volt.  A tanu-
lókat az lepte meg, milyen jól látják a fe1L36ttek őket, mi-
lyen szeretette l  beszélnek róluk, milyen okosan vil .gitanak 
rá a hibáikra. Mi pedig a vitakészség szinvonalát és a gy 
rekek gondolatt:azdageánát, önálló véleményalkotását, Őszin-
teséJilket bámultuk. 

A vállalkozás utóélete még érdekesebb. t, további osz-
tályfónöti órákon mffr teljesen maguktól alkal:aazták ezt a 
mb1szert, a könyvek, cikkek anyagát gal:dagitottúk a Felnőt-
tekkel folytatott besz6lget6sek, mint az előadó felkésziiló-
sének egyik módszere. A IV. osztályban pedig több pályamun-
ka elkészítésénél jelentett nagy segitaéget nekik, hogy meg-
tanulták, hogyan kell felvenni a kapcsolatot a legkülönbö-
zőbb területen dolgozó felnőttekkel. A III. osztályban szak-
mai gyakorlaton is meglátszott ennek a hatása. A spontán to-
vábbgyürüzés más területen is megnuLtkozott és értékes ta-
pasztalato':hoz vezetett. Röviddel ezután az osztályfó:iöki 6-
ra után az egyik KISZ-alapezervez:t, amelyikben több KISZ-tag 



eb-oe a iI. oa:tilyba Nits  ado iskolából való to3tvárelap- ►  
s zer vc ze ttel lalls60 politikai vitcakt3rte k40801Uk fal tanár  
tsegitsé,-,e nélkall. á Una  a hazafiaaadg rltte Nak;nd aegit-  
ségével a legkillönbdzdbb korosztályt ezálaltsttik meg clüb-  

bonete  s 	or  Qdménnyel. Sank/  nem tudott em;t, moedeni u  
hazáról, csak eg:1  részeg aabor a koesedbaas aki isgitir ta  
a 3aorakanyar  t.  

riz iskolavezetés és tantestület levonta e tanulsá-
got  s$ekbál a  j olouadgekból, de  it:yokeaett i aagy híá-  
nyoeoégokat kI jcvitanl, ,,Btolni az előző genesQciónál el-  
nulrasztatt teltillatokat.  

Két év  save  az iskola Mozaik Klubja vette át a  mA-  
azert, most természetesen tan:sx ixányitzlaeai,  at  az i f-  
jusé►g t.ámáját sokkal eeleaebb területen akarták dti'agni,  
sokkal tdbb kérdésre kerestek válasstf most MR orvosokat,  
közgasdás:.okat is megszólaltatt+Nk• Rombi a/5ltdk az irósban  
kdsottlt r  iix:r tokat aagmáfolvé talakkel ős a lagieLalmaaabb  
réasrtet jí>tazottidk be. Vitavezetők tatázok voltuk. A ven-  
dégek a honvédségtél oi;„yettiai ol$lklvételisek mama hat  
órás mPga®szinvonalu i:galmas vita  kerekedett belőle, ami.-  
ről  négy tanuló Qorsiráeaal jegyzőkönyvet k6azitQtt éa a  

hiteles jegyifirőnyv alapján a klubfo6lalkozáeról forgató-
könyv készült as itjusr5gi klubok módszertani vásáráfa, a-  
hol náeodik brelyeeé,tt értek el. Rey nat,yon jd feltételek  
.k5zött dolgosó gyári klub előzte meg őket.  

., 
 

E.̀z Csak az egyik példa. Makor egy KISZ-alapszervezet  
i;ívott 

 
minden alapezervezLtból nlany vczet8c3Cgi 	né- 

hány KIS2 patronaá  tanárt és  a szülői munkaközösségből po-  
litikailcxr~° kc5:zett szülőket a politikai vitakörre. A vendó-  
k,ok voltak a z`.iritagok éi pontozták, hoc,' a 4-.5 Zs coo-
portok k3a.iI1 melyik kéattt tel legjobban az  adott politi-
kai tf.mábdl. A ktiTStkesó lldten ads tapbeztultaa bec az  
én alapszervezetet is átvette az ott látott Qaopc3rtfelké-  
azülés ó s  értékelés mGdsoslrét. Természetesen itt  	z- 

lc_siker Qaebb  példákat kieLelni. Ezzel aet :i digeaas  
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azt állitani, ho"y minden kölcsönhatás ilyen látványos. 
Sok apró vagy szerény tevékenységgel együtt képezik azt az 
alapot, amivel sikerült a kiscsoportok és nagy közösségek 

e,yüttmüködését javitani. 
A demokratizmuL: elért szint jén a korábbinál jobban 

szembetűnik a sikeres és sikertelen nevelési módszerek kö-

zötti különbség. Bár ez feszültségekhez vezetett a tantes-
tületben, de ezek a feszültségek könnyebben feloldhatók, 
mert világosabban látszanak a kiváltó okon és feloldásukon 

napról napra tö_b irányból segiteni lehet. Ez enyhe nivel-

lálódási folyamathoz vezet bizonyos szemszögből, de a ko-

rábbinál magasabb szinten. Ugyanis igy nem e,y-két nevelő 
körül csoportosul a diasági, le`aktivabb sok esetben legte-

hetségesebb magja, hanem a tantestületnek szinte minden 
tagja köré. Igy mindenkire jut a jobbak közül is, de tö-

rődni kell a gyengébbekkel is. Igy az alsó szint feltétle-
nül emelkedik, nagy teljesitmények elérésére azonban na-

gyobb erő"feszitésre van szükség, mert a tanár ás diák több-
felé van elfoglalva. Ez a módszer azonban kedvez a tömeges 

tevékenységi munkáknál, kisebb felületen kallódl.utnak el 

emberek, bujhatnak ki a nevelői ráhatás alól. Itt azonban 

meg kell jegyeznünk, hogy a nehézeé ,ek növekedése ellenére 

nincs visszaesés a kiemelkedő teljesitményekben sem. Ha a 

fels5foku intézményekben továbbtanulók azétedt és százalé-

kos megoszlását figyeljük, nyilvánvalóvá válik az emlitett 
tény. A felvételizők és a felvettek száma emelkedő tenden-
diát mutat. Igaz, hogy ezeket a számokat nem lehet abszo-

lutizálni, mert feltétlenül más motivumok is belejátszanak 
ebb a számarányba, mint  pl.  a demográfiai hullám, vagy an-
nak hanyatlása. De ha még ezt fi yelembe is vesszük, akkor 
is feltétlenül elfogadható az az állitás, hogy a csucetel-
jesitmények elérik a korábbi tanulmányi szinvonalet. Ha a-
zonban azt nézzük me » , hogy a felvételizők közül hány szá- 
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zalók felelt met, vaj vettek  fúl, akKor 	lehet,  

hogy nemcsak a demográfiai vatozásod, hanem az iskola  

munkája is szerepet játszit eb.;en a javuló tendenciában.  

Az adatokat az Jer! által küldött tájékoztatóbál vetteti.  

Az 1;73-as évre vonatkozó tájékoztató a város egyik kö- 

zéeiskolájának a könyvtárában sem volt található. Igy  az  

erre az évre vonatkozó adatok hiányoznak.  

1969 1971 1972 1974 1975 197é  

Felv.-telizett  8 18 17 23 28 17  
megfelelt  3 6 9 10 17 8  

Felvette::  2 4 6 8 	 . 12 8  

25 % 22,22% 35,29% 34,8% 42, :>°J 47,0;.:  

Fizikai  50 % lc),- % 66,67% 62,5% 75, ~ 5/2 Ik,:~-,-%  

Melyhiány mi- 
att elutüsitva  

1 2 3 2 5  

1 1, 76-ban mér a demográfiai hullámvölgy idején születettek  

v ,.%geztek. Ekkor az iskolánkba való felvételnél már nem ak-
kora létszámból válogathattunk, mint  korábban. Ez megmu- 

tatkc : zik a°elvételizők sz:mának a csökkenésében, de ugyan-

ebbe a helyzetbe kerültek a felsőfoku okt€tási int'zm6nyek  

igy•, mert most már nem fordult elő, hogy a megfeleltek k3- 

zül helyhiány miatt egreseket ne vegyenek fel. /Esetleg:  

76': lo.,% fizikai - a felkószitós nehezebb volt/ Nem tar- 

tozik a dolgozat témájához: a tanulmányi kérdés, de a jel- 
zésszerit utalást régis elker Ilhetetlennek tartottam, mert  

sok esetben nem is lehet az oktatást és a nevelést szétvá-

14:sztani. Fontos .á válik az oktatás szempontjából is a saa- 

badidö-tevékenység tartal..as megszervezése, valamint az in- 

formáciéAramlás spontán lehetóseinek kitapogatása ós fel-
haszn:ilása, ha figyelembe vesszjk a következi tényeket:  

1. A tanulfsr i rditott i C tartama egy hétre vonatko-
zólag.  

3imnezistáknel  

szakkúzér.i skolásoknál  

12,5 óra,  

14,9 óra  
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Ezeket a szemadatokat a Gazsó-Pataky-Várhegyit Diákélet-
mód Budadesten c. tanulmánykötet 83. oldalán található 
részadatok ősszeadásából nyertem /Gondolat Könyvkiadó 1971/ 
Ehhez figyelembe kell venni, hogy ez az idő sokkal több 

tárgy között oszlik nec. 
2. A fizikai dolgozók gyerekeinek számaránya na ,'obb, 

mint a gimnáziumokban, tehát a tanulásban az ott-

honi segités, i.rányitás kisebb, mint vezetőállásu 
és értelmiségi családoknál. 

A két pontban összegezett szempontok érvényesek, pia isko-
lacentr ikusan nézzük a helyzetet. Nem vagyok meggyőződve, 

hogy ezek a szempontok változtatás nélkül érvényes•::k e, ha 
a társadalom egésze felől közelitjük meg a kórdéct. Minden-
esetre az iskolavezetős feladatait e tények hangsulyozottan 
determinálják. Lényeges szerephez jut a vezetés munkájában 
a jó szociális közérzet, az azonos korcsoportok és a gene-
rációk közötti kapcsolatok kibontakoztatása, a sokoldalu 
személyiség kifejlesztésén való fáradozás, a testület ne-

velőmunkája hatékonyságának ellenőrzése és segitése. 
l litett felmérésünk néhány adata tükrözi a tanár-diák 

viszony helyzetét. Az 1971/72. felmérés 252 névnélküli val-
lom'.sból 611. Ebből 13 érinti a tanárok oktató-nevelő mun-
káját, tehát az "Én és 6k" c. fogalmazásban 7,14 %-a For-
dit erre figyelmet. Pozitivan hatan értékelik iskolánk ta-
nárainak munkáját, heten kifogásokat emelnek és hat tanuló 
pedig összehasonlitja az egyes tanárok munkáját ős lényeges 
különbségeket találnak, amelyekből egyes tulajdonságokat ha-
tározottan pozitivan, másomat negativan értékelnek. Az 1975/ 
76-os felmérésnól 14,21 % foglalkozik a tanár-diák viszony-
nyal, ebből 15 pozitiv vélemény, 26 negativ, és 12 tárgyila-
gosnak mondható. Ezeknek a tartalmi ártókelése már nem csak 
az iskolavezetés té.l:ájához tartozik, :zenem belenyulik az 

iskola egész strukturális müködésóbe. Az iskolavezetés 
szempontjából csa'. a legaktuálisabb goniokat emeljük ki 
jelzésszerüen. A tanár-diák kapcsolattal foglalkozó vé-
lemények kis számaránya egészsé ,'es légkörre utal. A 



felmer'ló problémákat pedig uEy jellemezhetnénk, hogy e-
zek nem ujonnan keletkezett negativ jelenségek, hanem ré-

gi, feltétlenül ujitásra szoruló pedagógiai módszerek mai 
radványai. Némi rA,_yarázatra szorul az a tény, hogy a val- 

lomásoknak az 1971-72-es méréseknél 7,14 %-a, az 1976-os-
nál pedig 14,21 gr-a foglalkozik a tanár-diák viszonnyal. 

Az 1971-72-ben végzett negye(ikesekkel folytatott későbbi 
beszélgetéseknél fény derült arra, hogy ők ugy vélekedtek: 
erről a témáról nem illik, v,gy nem ajánlatos irni, vagy 

beszélni. A közvetlen utánuk következő évfolyamoknál válik 
a téma aktuálissá és éppen ez a javuló viszony veti fel ha- 

tározottabban a kérdést, tehát a százalékos növekedést nem 

a problémák számának növekedésével magyaráznám, hanem a 

nyiltabb légkörrel. A diákok egészséges véleményét jól tük-

rözi a következő idézet: 
melléklet 1975/76. IV. A. 4. szúm 
"...Nem igaz az, hogy- a szigoru tanárokat utáljuk, 

csak tudja azt, hogy mikor lehet szigoru és ezt a szigoru-

ságot hogyan valósitsa meg. Pl.: nem megy vele sem iire, ha 
bejön és elkezd üvölteni. Attól mi még nem tanulunk jobban. 

Sokkal többre megy, ha elmagyarázza, ha valamit nem tudunk 
és nem hülyézi, marházza le az osztályt. Ha egy tanár na gyon 
engedékeny, rájövünk és hanyagoljuik a tanulást." 

A panaszok keserübbé válnak olyan esetekben, amikor a régi 
erkölcstől örökölt spontán nevelési hatások érvényesülnek, 

pl.: szakmai gyakorlaton: 

I<. melléklet 1975/76. IV. A. 15. szám 

"...Szakmai gyakorlaton sajnos azt lehet észrevenni, 

hogy aki bekapcsolódik az ottani beszélgetésekbe, tud egy 
kicsit hizelegni /de azonkivül buta/, sokkal jobban tud ér-

vényesülni, vagyis észreveszik a munkahelyen. Aki egész dél-
előtt a kórteremben hordja az ágytálat és a betegekkel fog-
lalkozik, azt a nővérek észre sem veszik. Az ottani ápoló-
nők viselkedése ás a  velünk  szembeni magatartása tart visz-
sza pl. engem is attól, hogy oda menjek dolgozni. Bár ők sem 
egyformák. Az idősebb korosztály nagy része szivesen magya- 
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rfz el dolgokat, amit nam Crtünk. D© ozak köza], is coak az,  

aki tényleg tanult, :wak.képzott, vagy [agy a gyakorlata. A  

fiatalabb korosztály nagy része e6;ialtaldn nem io6lalkozik  

veldr:k:  
L vezetá a munkájához még annyit, hogy az itt kicmalt  

idózotekben is tükröz~ ."c3ő problómák.at a folyamatos es1.1©nőr-  

zóe  feltúrta ús m<íx ti:r tórit©k li póeoh vicas..a3zox '_tásukra.  

A caevol,5muqiCa tartAgi, el91mzeit  

A koróbbia kban loir tuk azokat a mechanizmusokat, aúelyokaek  
rugalm8e kezelőse lehetővé teszi a tartalmi munka hatékony-

ságát. Abból a tónyb5l ezeretrv nk kiindulni, hogy a megvál-
tozott szervezeti kexotek között elő tudtak segitoai, hogy  

javuljanak a  kapcsolatok a tanulók között, a kortárs: cso-
portok, vfolysuok, diákok Cc tanárok, valamint más f©1nSt-
tek között. Az anyag alaposabb ismerete nyilvánvalóvá teszi,  

hogy  a  mochanizmuo jó mükiidésc: vagy rútsüoaoti zavarai ozoro-
aarz  Csszeitiggnok az oktató-nevel, munka tartalmi  o1 darával.  
Itt olyan társadalmi igények megvalósitr s€áról van szó, amit  

uuz 'an az oktatási r ondszez hiva talt san is a eg:a: ogal az, de  

sok esetbon csaw vazlatoaan. A vari ós A logy©n olyan Uls-
lor_tikus kapcsol. ;t:;r ó1 van azó, amelyik a felülről, hiva-
talosan támasztott követelnány kn©k az alulról jövő igd-

nyekkel való talúlkozúe(t jol©ntik, do üeozokapcoolódásuk  

or5een az iskolai munka függvénye.  
Meg nerci kockáztatni azt a vólemón;;  t, ho,_y a ezakkö-

zópiskol'k minden mej-olcatlan nehézeóg©i okol egyetemben al-
kotják a:nt a ozfórát, anelyok a tör tónelmilog kiala kult i -
meretak kcdzötti szakadékot na leginkább át tudja hidalni.  
Itt a tör tónc lmilei kialakult i smer otd közötti szakadékot  
a Forge Zeuzeo: AE iskolanendaz.:r ás az iskolai tudés tár- 
adu].rti me , ,h:Atározottséga C.  tanulririnyóban jellea.zott módon  

őrtea.  
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A szülők a szakk:szépiskolákban látják megvalósulni 

gyerekeikkel kapceolatoe legsürgetőbb igényeiket. szak-
mát ad és reményt az esetleges továbbjutásra. Ténylege-
con is a társadalmi mobilitás legjárhatób utját képezik. 
De lehetőségeik és nehézségeik a szakirodalomban n em  igen 
tükröződnek. A látszat az, hogy csupán vannak, szaporodnak, 
és az ország középkádereinek derékhadát képezik. Megkockáz-
tatom a kérdést a viszonylagos mellőzés okait illetően: 

1. Vajon a felszabadulás után képzett középsiintü 
szakemberek munkájának nem kellő értékelésesből a-
dódik e ez? 

2. Va'y ezen iskolatipusok sokrétűsé e méh, nem teszi 

lehetővé eredményeinek értékelését? 
3. Vagy még öntudatlanul mindig érvényesül a felül-

ről - az egyetemek felől - lefelé ép.tkezá isko-
larendszer értékelő hierarchiája? 

Ami az iskola nevelőtestületét illeti, reálisan fel 
tudja mérni a tanulóik betöltendő munkaköréhez szükséges 
képességeket. A szakterülettel való folytonos kölcs:nös 
kapcsolat lehetővé teszi annak ismeretét is, hagy a szak-
tudáson kivül, még milyen emberi tulajdonságokra, képessé-
gek kifejlesztésére 	szükségük. 

Azon  tevékenységi  területek, amelyek a legtehetsége-
sebbek továbbtanulását akarják elősegiteni, csak olyan mér-
tékben befolyásolják az iskola oktató-nevelő munkáját, bogy 
ez nem hátráltatja a továbbtanulni nem szándékozók minden-
oldalu fejlesztését, c ébr entar tja a ezinvonalas oktató-
munka iránti igényt. Ezek a tanulók nem szakadnak el a töb-
bitől, sőt nem  egyszer  5k csodálkoznak, ha találkoznak a 
szakközépiskolások ős a gimnazisták között még létező gon-
dolkodásbeli különbségekkel. 
IX. melléklet 1975-76. IV. A. 23 szám 

"Ha sze edi Tömörkény giinisektcel utazom, biztos meg-
kérdezik mit tanulsz. Ha megmondom, hogy egészsé L;ü,_yis 
gyok, kinevetnek és azt mondják: Ja, te is hentesnek ta- 
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nulsz. Ii kinevetni való van ezen? Ea nem lennének ápo-

lónők, akkor mit csináinának? Ha őt nem veszik fel vala-

hová, még ci is lehet ápolónő." 
Ha az 1971-72-ben a IV. D. os ztályban végzett tanulók a-

nyagát olvassuk, ott  még nyomokban sejteni lehet a fizi-
kai és nem fizikai dolgozók gyerekei közötti megnemértést. 
fiz akkor még politikai jelleget öltött. Ma már il,; en vi-
szonyokkal, jelenséggel iskolánkon belül nem találkozunk, 
a gyerekek ilyen jellegü megjegyzései az iskolán -tusra mu-
tatnak és elényésző számban fordulnak elő, de akkor elég 
határozott megfogalmazást nyernek. 
IX. :..elléklet 1975-76. IV. A. 13. szám  

'Nem jó az, hogy ebben a társadalomban is megvan az 
ellentét az értelmiséni réteg 5s a gyári munkás és a  pa-
raszt között." 
Nem akarjuk lebecsülni azokat a társadalmi i táso' ú t, a-
melyek az iskolán kívül érik tanulóinkat. De azt a ha -fást 
is jelentősnek tartjuk, amelyek ezt a korosztál !t e: is-
kolán keresztül érhetik. Hisz idejüknek jelentős hám a,át 
töltik az iskolában és társadalmi szempontból a nevelésnek 
ez a területe a leginkább megszervezhető. A helyzet alapos 
ismeretében pedig a pozitiv hatások felerősithetők, a ne-
gatívok részben ellensulyozhatók. 

A gyakorlati nevelő munka megkönnyitésének fontos mód-
ja a begyakorlott mechanizmusok kialakitása. Azonban azt is 
világosan látnunk kell, hogy a hogyomán3.os iskolai nevelést 
át kell alakitani, uj, hatékony módszereket kell bevezetni. 
A begyakorlott módszerek sokat könnyithetnek, de el is fed-
hetik a kapillárisan változó valóság tényeit. Igy fontossá 
válik, hogy a véletlennek tünő jelenségeket is megfelelő 
figyelemmel kisérjük és idejében reagáljunk rá. Az együtt-
müködésnek és a demokratizmusnak egy bizonyos szintjén a 
tanulók finoman, de kifejezésre juttatják, ha valamivel 
nem értenek e;yet, vagy valamit másképp szeretnének. Ez a 
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bizalmas légkör a nevelőtől árnyaltabb módszereket kiván, 
de ez a plusz fáradozás megtérül, mert a gyerekek több in-

formációt nyujtanak magukról, szinte lesik az alkalmat, 

_o , önmagukról besz3lhessenek. 
Tarári pályafutásom több mint két évtizede alatt 1973-

77-ben kaptam a legproblémásabb osztályt /1976-os felmérés 
III. c. o::ztálya/. 41 tanulóval indultunk és III. osztály-

ra 26-an voltak. A maradék 26 lány is a problémák tvmkele-

góvel küzdött. Első két évben ugy tünt, hogy  n3m tudok hoz-
zájuk férkaii. Végül szaktárgyi lelkesedésem adta a kezembe 

a kulcsot, hog, sok osztályfőnöki munkám is meghozhassa a 
maga eredményét. 
Rendkivül sokat tanultam a következő esetből: 

Minden évfolyamon meg:isórlem megszervezni az orosz szak-
kört az ügyesebb gyerekek között, jól lehet előre tudom, 

hogy Legalább annyiszor van kudarcra it  lvc kisérlotem, a-
hányszor sikert érek el vele. A saját osztayomraal is ezt 
tettem. Jöttek is lelkesen, csak tanulni  nem  tanultak. Dü-
hösen leépitettem a szakkört, de har_arosan visszakunyerál-
ták magukat. Az eredmény továbbra is változatlan maradt, 
semmit sem javult, hiába magyaráztam nekik, hogy ezt nem 
éráemes igy csinálni. Továbbra som akartak elmaradni tőlem. 

Háromszori visszakunyerálús után végre me értettem, hogy a 
lányok nem oroszt akarnak tanulni, hanem velem ezeretnónek 

besz lgetni. Bármennyire is meghatónak tűnik ez, de hosszu 
ideig nem lehet csinálni, mert nevelőhutása ellaposodás e-
setén az ellenkezőjébe csap át. Az ig azgatóval mepbeszulve 
az orosz szakkört önképzőkörré alakítottuk át, állandó 
profirammal, de megmaradt a beszélgetős jellege is. Erre az 
osztálynak több mint a fele eljárt a korábbi öt fővel szem-
ben. Idővel viselkedésük magyarázatát is megtaláltam. Eh-
hez azonban a közvetlen tapasztalaton tul szükségem volt 
az ezen dolgozat számára összegyüjtött ad-tokra is ás az 
eze kből levonható következtetésekre. 

Talán szokatlan, hogy a gyenge képesságü tanulókra, 
osztályokra lealább olyan figyelmet forditunk, mint a 
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tehetségesekre. De más módot nem látunk arra, hogy az is-

meretek területen leküzdjük a müvelt és műveletlen réte-

gek között tátongó szakadékot, vagy legalábbis csökkent-

sük ujratermelődésének esélyeit. 
L 10. táblázat összesitő adatait szemlélve világosan 

megmutatkozik az a lendületesen emelkedő tendencia az osz-
tdyokon belül és az osztályokon kivüli baráti kapcsolatok 
teremtése és az egyéb együttmüködést jelző acatok terüle-
tén. Ha azonban az egyes osztályokat évfolyamon belül ha-
sonlitjuk össze, az 1971-72-es vizsgálatnál kapott adatok-

nál jobb, de nem elhanyagolható különbségeket találunk. A 
különbségek okait keresve ujabb szem;pontokat is ::,egyetem-

be kellett vennem. Ugyanis felmerül a kérdés, ha iskolánk-
ban oly sok lehetőség van a tevékenységre, a baráti, mun-
katársi kapcsolatok kialakitására, akkor mi lehet az oka 
annak, hogy egy osztálynak ujabb speciális lehetőséget 
kell biztositani ahhoz, hogy az általános tendenciával lé-

pést tudjanak tartani. Ekkor vettem be a vissgálar.idó ada-
tok közé, hogy <z egyes osztályokban hány kollégista, hány 
bejáró tanuló van, valamint hány tanulónak nincs testvére. 
Hogy valamilyen viszonyitási alappal rendelkezhesek, az 
1971-72-es II. C. osztálynál utólag a volt osztályfőnök 
segitségével kibővitettem ezekkel az adatokkal a régieket. 
Igy mércéül egy kiemelkedően jó szociális adottságu, ala-
posan ismert és átlagon felüli képeecégd osztály szolgál. 
Ugyanis, ha a kapott anya ot egymáshoz hasonlitjuk és ta-

pasztalatainkat is hozzá vesszük, akkor is a számok csak 
szélsőséges esetekben mondanak valamit számunkra. Ez ért-
hető, mert itt ellentétesen ható tényezők eg,;üttes fellé-
péséről van szó. 

Akár az 1975-76-os XII. C. osztály adatait nézzük és 
a mintául vett 1971-72-es II. C-hez hasonlitjuk, akár az 
1975-76-os osztályokat, egy adat feltűnően elt4r az ösz-
szes többitől. Ez pedig az egykék arányának magas száza-
léka az osztályban. lóig az összes többi osztályban ez a 
százalék 17,14 - 54,33 % között mozog, addig a II. C-ben 
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a táblázat szerint 48 %. Igy érthetővé válik, hogy a tár-
sas kapcsolatok kialakulása miért megy olyan nehezen. Az 
iskolában uralkodó légkör ébren tartotta az igényüket a 
többiekkel való együttmüködés iránt, de ez rendkivül sok 

összeütközéssel járt. Hogy ezek a viták el ne mérgesedje-
nek, felnőtt beavatkozásra volt szükség. Ezt igényelték, 

mart  megszokták korábban, hogy főleg felnőtteken kersztül 
kapcsolódnak a nagyobb közösségekhez. Az ilyenfajta kapcso-
lódásnak árnyoldalai vannak. Önállósodási törekvésük sokkal 
inkább kudarcra van it'lve, mint az olyan fiatalok trekvé-
sei akiket saját korosztályukhoz erősebb szála', fiiznek. A 

felnáttckkel való kapcsolataik is törékenyebbek az előbbi-
eknél. A problémáik másik csoportja adottságaikból ered. 
Nyitva marad az a kérdés, hogy életükben a szociális érint-
kezés alacsonyabb szintje milyen módon hatott a kommuniká-
ciós mező sürüségére és ezen keresztül kédességeik kibon-
takozására. 
A közösségi életre nevelősnél pozitiv szerepet játszanak a 

kollégisták, még akkor is, ha közöttük és az otthon lakók 
közötti feszültsége'> e viták ismétlődő jelenségek. A bejá-
ró tanulók helyzete sok szempontból problómás, hiszen az 
osztály- ős iskolai rendezvényeken az utazás miatt sokszor 
nem tudnak részt venni. De a  tapasztalat  az, hogy az egy 
területről bejárók között szoros barátságot, alakulnak ki. 
A közösségi élet belső szerkezetére vonatkozólag rendkivül 

jellemző, hogy a barátkozás és együttm.iködée sürüsége e- 
gyüttjár a közösségek nyitottságával. Ez nemcsak az osztály 
és iskolaközösség kapcsolatára jellemző, hanem a belső mik-
róstrukturára is. Az 1975-76-os vizsgálati anyag  első három 
vfolyamánál meg tudtuk nézni, hogy az adott osztályokban 

azok közül, akik kölcsönösen egymást barátjuknak nevezik, 
vagy kölcsönösen emlitik a közös munkát vagy szórakozást, 
hányan mentek egy KISZ-alapszervezetbe. 9 osztályban 162 

kölcsönősségi párt találtunk, ebből 89-esn /54,93 %/ van-
nak egy alapszervezetben. A többi minden valószinüség sze-
rint másutt /osztály, érdeklődési kör, szakkor, szomszédság, 
stb./ tevékenykednek együtt. Tehát nem dominál az a barátnői 



kapcsolat, amikor mindenüvé együtt mennek. Az iskola más 
osztayaiból 70 tanulót neveznek meg  mint Urat, barátot, 
eb:]. 25,71 	egy XISZ-alaanzervezetben van. Az itt ea- 
litett adatokból hiányzik a bejárók nagy szia /bajdnem 

_./. Ezek jelents része otthon KISZ-tags 

Az iskolai munka Ói és óráa kivuli Laa 	tagoló- 
66sa, valamint az, hogy a %5ji man%.a tulLépto az osz-
tálykerotel -ot, sz,Itségescé tette az 	 rxgváltozá- 
sát iv. au L,.a a a hivatalos osztayzatokkal valő értéae-
lós is taItalmasaJbá vat. SoL eaetben ők maguk eortályoz-
ztik a saját vagy társaik feleletét. lie az ide engedi, akkor 
sz...vakban is meg fogalmazzák a tel 	értékét do hi. 
ánjosságait. Vilégosan mecfogalmazott kUvetelmények mellett 
na,yon hamax u tanárral azonos mércét alakitanak ki, é osz-
tályoznak. Ameljk osztálban ós amelyik tanteirgynál ezt si-
kerül kialakitani, hamarosan érezhetővé válik a tanulók tel-
jesitményének javulása. Annll keservesebben panaszkodnak a-
zokxa az eeetekre, amikor nem tudnak azonoslani az értéke-
léssel. Az igazságtalauck, órzóaót kelti bennük. 

A magatartás és szorgalom drdemjegyre is az oazLály 
c.32 oszt(lyvozeteeég javaslatot terjeszt az osztályt64r-

tekezlet el. Az értékelds hivatalos formájai móí a küldn-
böz3 dicséretek vary elmar.,sztalások. A felsrolt órtékelő 
mozzaaatok azonban e,syllittesen sem elegendő öszt..;nzők ma már 
a sokoL,aluan fejlett emUor tipusának kialakitásán61. 

A szocialista brigődmozgalomhoz eok vonatkoz,laban ha-
sonló, de a „yermeknevelés 1,-;ényoinek óc a távolabai cólok-
nak megfelelően a hivatalosnál differencidltabb értékrend-
szernak a kialakitását értilk el. Kattés értéLrendszernek in-
dult. Az osztályzatok a tanulLényi munkát órtékeltók, külön 
pontrendszer pedig az e_yéb értIn kivali tevaenyClgekLt i-
gye ezett ért&-e1C rendszerbe foglalni. Na, on rövid i 1 6 a-
latt haszna mellett árnyoldalai is mutatkortak PnAek az órté-
Laléunek. Volt, ahol a tanulmányi munka számitott az e,,yetlen 
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hasznos iskolai tevékenységnek, s volt, ahol a tanulmányi 

munka szorult egyéb tár saL:almi vagy sporttevékenység mögé. 
Ettől kezdve a pontrendszer magába foglalja a sikeres ta-

nulm:.inyi eredményeket is, értékének, sulyának megfelelően. 

Lényegében most már nem  tagolódik egymástól független ré-
szekre, csak a félévi és évvégi bizonyitványnál differen-
ciáltabban veszi át annak értékeit, ezenkivül minden más 
munkát is értékel. 

Ezt a munkaversenyt a KISZ-vezetőse; tartja nyilván 
szigoruan előirt rendszer szerint. Több év tapasztalatai-

nak felhasználéésával csiszolódott ki, és nyerte el a mai 

formáját, azt tartva szem előtt,  hogy melyik pontozási 
módszer ösztönzi le;jobban a tanulókat a jobb tanulásra, 
a jobb mun':ára. A tanulmányi munkánál pontot csak a jeles 
és a jó feleletekért lehet szerezni, jelezve, hogy aki e-
légséges va,y közepes érdemjegyet szerez, az csak a mini-
mális kötelességét teljesiti, nem jár érte külön jutalom. 
Ma` atartásnál és szorgalomnál csak a példás érdemjegyekért 
kapnak pontot. Minéen különmunkáért, a dicséretek különböző 
fokozataiért szép pontszámot lehet szerezni, p1: igazgatói 
dicséret 25 pontot. Büntetéseknél az ellenkező képpen tör-
t : ni.k. Egy tartestületi megrovásnál 50 pontot vonnak le az 
illető összpontszámából. A különböző vetélkedőkön, sportver-
senyeken való részvételért 3-5 .pontig kapnak, a győztesek pe-
di : a verseny szintjétől /iskolai, városi, megyei, országos/ 
de  az elért helyezéstől függően magas pontszámot szerezhet-
nek. Tehát a részvételt is, de a kiemelkedő eredményt is a-
ranyosan jutalmazzák. 

Félévenként értékelik az egész munkát. A tanulmányi e-
redményeknél egyaránt számit az évközben szerzett  ós az év-
végén kapott érdemjegy után járó pontszám. Vagyis,  aki 5 
jeles felelettel szerezte a félévi jelesét, több pontot kap, 
mint aki 3 felelettel. Igy jutalmazzuk az órán való aktivi-
tást is. A KISZ,-munkát a vczetőeég 0-40 pontig jutalmazhat-
ja, továbbá a tömeges társadalmi munkáknál a ledolgozott 
munkaórák után egy-egy tanuló 4-4 pontot kap.  A  félévi ér-
tőkelés nagy hutással va n  a tanulókra, mert ilyenkor az is-
kola legnagyobb pontszámot elérő 20 tanulója jutalmat kap. 
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Továbbá az összpontezám alapján az osztályokat is rangso-

rolják és a győztes osztály nyáron Exprees-táborba nyaral. 

Az első fölévi értékelés jelentősége, hogy nak, lendületet 

ad a II. félévi munkához. Az  osztályok rangsoroloa érzé-

kenyen szokta érinteni a  tanulókat,  mert nagy nyilvánossá-
got biztosítunk neki, igy egy-egy korábban igyekvő osztály-
ról nagyon hamar kiderül, ha lazit vagy, hogy a másik job-
ban igyekszik. "A közösségeken átszűrődő pedagógiai hatá-
so hatékonyságát fokozza e hatáso.. egysége és koncentrá-
lódása is. A tanuló személyiségében a rendszeresen és több 
oldalról jövő hatások összegeződnek, és a sokszor észrevét-

len mennyiségi változások ugrásszerűen minőségibe csapnak 

át / a hatások suirnálódáea/." /Kelemen L szlól A pedagógiai 

pszichológia alaekérdései 1973./ 
A kétféle értékelés közül a bizonyitványnak a szülők 

felé van nagy jeli ntősé_ , e, a  pontrendszernek pedig az isko-
lán belel van pozitiv hatása. 

A szocialista br igéidmozgalomnál a munka elsődleges 
funkciója mellett az életmód ás a növelődés is jelentős sze-
repet játszik. A tanuló elsődleges feladata a tanulás, de 

kiegészül a termelőmunka elemeivel, a  közösségi  élet sokré-
tüságe a belső és a k :lsó szervezés képességét fejleszti ki 
bennük. Ez későbbi munkájuk folyamán nélkülözhetetlen lesz. 
Felmerül a kérdés, miért az iskolára és nem az üzemre hárul 

az ilyen képességek kifejlesztése. A kérdés boncolgatása 
messze vezet. Beiskolázási területünkön /Békés, Csongrád 
Iaec;ye/ több nagy tár sadalmi változás követi egymást. A  fel-
adatok feltorlódnak. Az üzemek dolgozóinak _öme elsőgenerá-
ciós ipari vagy nayüzemi mező t azdasái munkás. Tehát a mo-

dern követelményeknek 6k még nem  tudnak teljes egészében 
megfelelni, hisz életüknek azt a szakaszát, amikor a legru-
galmasabban tudnak alkalmazkodni a követelmén;:ckhoz, merő-

ben más körülmények között töltötték. Ez erősen tükröződik 
a szóló-gyermek-  viszony problematikájában. A  valldmások azt 
bizonyitják, hogy ezek a problémák nem vezetnek az iskolás ö-
tösség életét érintő válságokhoz. E jelenség czociflis hát- 
tere jelentős, de a jelen tariulmán kereteit me,  haladja. 



V. A zú ő-_; ermek vi •zon a akulAsa a vizs ált ak an 

A szülő-gyermek viszony helyzetét megkiséreltem szám-

szerüen vizsgálni ós a gyerekek vallomását bizonyos jel-

legzetes vonások alapján csoportositani. Annak ellenére, 
hogy ezt a csoportositást is ki lehetne fejezni százalé-

kos formában, lemondtam erről az sszehasonlitásról. U-
gyanis a százalékos megosztlásnál jóval többet mond a val-
lomások tartalma, kűlön'isen, ha fig` elembe veszem ugyana-

zon iskolában szerzett sokéves osztályfőnöki tapasztala-

tainkat, valamint azt a tén;; t, hogy a vizsgált időszakban 
minden osztályban a IV. évfolyamon ón tanitottam a Vil4 -
nézetünk alapjai c. tantárgyat. A tapasztalati an;, •aaz-

dagsága lehetővé teszi, hogy lényeges következtetéseket 
vonjal le. 

At " :n és ők" c. fogalmazásnak megközelitőleg a fele 
érinti a szülő-gyermek viszort. Nagyjából három részre 

oszthatjuk a vélemények ezen csoportját. Kevesebb mint 
egyharmadánál olyan jellegű problémákat vetnek föl, ame-
lyek jellegzetesen életkori sajátosságból fakadnak. Neve-
zetten, hogy a szülei nem értik meg, hogy a szmmbat esti 
szórakozásból milyen rossz már 8 órakor, va` , 1/2 9 óra-
kor hazajönni, amikor a többiek ott maradhatnak. Ezek 
nem tartalmaznak komoly szülő-gyermek konfliktust. A szü-

lők nagyjából megtalálják a helyes arányolat és a korlá - 
tozás csak a negAtiv tulzásokra szor itkozik és nem sza-
kad meg a bizalmas légkör a szülő és a gyermek között. A 
töbi vallomás megközelitőleg egyforma mennyiségben osz-
lik két csoportra. Az egyik csoport lényege, hogy a szü-
lők és a gyermekek között nincs megértés, hiányzik a bi-
zalom, igy a fiatal v.gy őrlődik, lemond mindenről, vagy 
hazudik, csalni kényszerül, de jól esik neki ezt legalább 
névtelenül nekünk bevallania. A fennmar,dó vallomás-csov 
port érdekes és bizonyos mértékig ujnak mondható jelenség. 
Kritikával párosuló rajongás és szeretet saját szüleikkel 
szemben. A szülő-gyermek viszonyt nem érintő közlések má- 

felét a következőképpen jellemzem a közvetlen nevelé-
si tapasztalato: alapján: Itt huzódik meg az a vékonyabb 
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réteg, amelyikről sejtjük, vagy tudjuk, hogy a szülőktől 

olyan mértékben önállás itották magukat, ami nevelési szem-

pontból nem helyeselendő. Ezek közül a ?ódik időnként egy-
egy olyan tanuló, akit viselkedőse miatt el kell távolita-
nunk az iskolából. Az ilyen tanulókkal szemben több eset-
ben sikerült olyan légkört kialakitani, hogy a többiek nem 

tekintették követendő példának viselkedésüket. Ugyanakkor 
próbáltunk segitsé'et nyujtani nekik, hogy az iskolai élet-

ben megkapaszkodhassanak és sikerüljön nekik becsületesen 

dolgozó emberró vá lniuk. Ez sok esetben a tanulón belül 
konfliktushoz vezet. Ilyenkor ügyelünk arra, hogy ebből jó 
értelemben sikerüljön nekik kilábolniuk. t1 látványos kizá-
rásokhoz nem nagyon folyamodunk,mert rossz vért szül, ve-
szélyeztetjük azt a visszacsatolási lehetőséget, amikor 
őszintőn meg lehet vitatni a többi tanulóval, miért volt 

szükséges az illetőt eltanácsolni. Enélkül nem tudnánk meg-
teremteni azt a légkört, amelyik egészségesen veszi körül a 
veszélyeztetett tanulókat. A merev szorongató szigor a ta-

nulók egy részénél merev elutasitást szül a veszélyeztetet-
tekkel szemben, a jobb szivüeknél pedig képmutató libera-

lizmust. A kettőből egy uj minőséget kell létrehozni, a 
ezi Eoru kritikával párosuló segitőkaszséget. 

A szülő-gyermek viszonyt nem érintő vallomások nagyob-
bik része mögött egészséges családi háttér huzódik meg, de 
a tanulót olyan mértékben érdeklik más kérdések, barátság, 
közélet, továbbtanulás, sport, valamilyen szarai  irányult-
ság, hogy problémaként nem mer ült fel benne a saját szülei-
vel való kapcsolat. Különösebb figyelmet érdemes az előbb 
csak röviden jelzett magatartásmód: a kritikával párosuló 
szeretet de  rajongás a szülő iránt. Nem csak azért érdemel 
nagyobb  figyelmet,  mert más területekre is kisugárzik. Igy 
a tanár-diák viszonylatban a kritika 	megbecsülés, más 
felnőttekkkel szemben érdeklőd:`: tisztelet melletti önálló 
véleményalkotás formájában. Ezért meg merem kockáztatni, ha 
hipotéziaszerüen is, azt az állitáLt, hogy itt egy mélyebb 
társmalmi változás jelenik meg személyiségjegyek formájá-
ban. Etváltalán, hogy születhetett meg ez a korábban elkép- 
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zelhetetlen szemlélet és magatartásmód ennél a korosztály-
nál? 

A jelenséget először csak az "itt és most" keretében 

szándékozom megvizsgálni, vagyis konkrétan a mi tanulói.f-
juságunknáil hogyan született meg ez a nem lebecsülendő 
személyi tulajdonság. Az 1971-72-es tanévbon végzett vizs-
gálatok a lja az volt, hogy kideritsdk, az ifjusbgnak mi-
ért csak egy részét lehet mozgósitani, még akkor is, ha 
a mi iskolánkban ez nagyobb hányada a tanitványainknak, 
mint amennyit más iskolákról akkor tuu'tunk. Az eredmény 
azt mutatta, hogy tévedés volt részünkről a "klikkek" lé-
tezésánek feltételezése. Tehát az aktivizálódás gátja a 
baráti ős társaskapcsolatok hiánya. A vizsgált tanévig 

az volt a tapasztalatunk és ezt természetesnek is talál-
tuk, hogy az egyes családok problémáit a gyermek legfel-
jebb legbizalmasabb barátnőjével vtry inká..b négyszem-
közt, valamelyik számára rokonszenves nevelőjével beszé-
li meg.  Csak a családlátogatások vagy egy-egy sajnálatos 

szomoru eset kapcsán gyanitottuk, hogy több családi vi-
szály létezik mint amennyiről meghitt körülmények kö-
zött beszelnek gyerekeink.  Csupán ez  váltott ki például 
belőlem is ellenórzést, hogy milyen sokat panaszkodnak 
a lányok /é9 itt nyugodtan szeritkozhatunk csak a lányok 
otthoni neveltetésére/ az osztályon belüli pletykára és 
arra hivatkoznak, hogy ezért nem szabad na yon barátkoz-
ni másokkal. A két felmérés közötti időszakban olyan a-
lapvető változás történt e,en a területen a fiatalok kö-

rben, hcur nem egyszer a nevelők kerültek zav ,r ba. is 
ennek a változásnak a kezdetét nyugodtan kapcsolhatjuk 
ahhoz a bizonyos demográfiai hullámhoz, a .elyikről már 
korábban is szóltunk, hogy létszémánál fogva, valamint 
a  nagy  számok törvénye alapján na Yy számu tehetséges kö-
zépiskolás gárdával dolgozhattunk. Ugyanakkor meg kell 
jegyeznünk, hogy az ott beindult folyamat folytatódott e 
demográfiai hullámvögy idejében is. Tehát a nagy számu 



teh::tséges évfolyam határozottabban juttatott érvényre egy 
amugyis érlelődő és általunk is for szirozott jeleasé ot. 
Az  e üttnüködás és a baráti kapcsolatok javulásáriak t' r-
mészetes következménye volt, hogy egymással szemben nyil-
ta'bbakká, bizalmasabba?l á váltak. Néhány év leforgása a-
latt tapasztalni lehetett, hogy egymásközt az élet i iriden 
problémáját megbeszélik, szerelem, a szülőkhöz való vi-
szony, generációk közötti kapcsolat. A nyilt;ág bizonyitó-
ka, hogy egész osztály előtt, vagy nar;obb csoportok előtt 
vetették fel a nevelőknek ezeket a kérdéseket. Látszott, 
hogy ők egymásközt ezeket már megvitatták és őszintén ki-
váresiak a felnőttek vélemóriyére is. A nyilt légkör ered- 
ményeként a fiatalok világosan látják, hogy sok családban 
milyen egészséges, szeretetteljes légkör uralkodik, mig 
más fiatalok nélkülözik szüleik bizalmát. A fiatalok közül 
az utóbbiak is bátor ságot nyernek agyhoz, hogy otthon a nyíl-
tabb, őszintébb hangnemet megvalósitsák. Az előbbiek közül 
pedig akik barátaik révén tudnak a problémásabb családi 
helyzetekről, szüleik irántuk tanusitott bizalmát, szerete-
tét még jobban tue'ják értékelni, becsülni az összehasonli-
tás révén. Erre a helyzetre több fiatal is utal vúllom  sá-
ban, nagyjából ilyen szöveggel: Én nagyon jól megvagyok a 
szüleimmel, de ismerek olyan fiatalt, vagy fiatalokat, ahol 
a szülők .... stb. és következik a fiatalokat -et;nc értő 
szülők jellemzése. 

Tehát a fiatalok közti nyiltabb, őszintébb légkörnek a 
szülő-gyermek viszony vonatkozásában pozitivan értékelhető 
hatása van. Ami pedig a kritikai oldalát illeti, érthetővé 
válik, ha fiyelembe vesszük azt, hogy a fiatals ;,c; számára 
az a technikai és müveltségbeli változás, ami városunkban 
és iskolánk vonzási körzetében vógeement, tar eszetes jelen-
ség. Szüleik számára azonban nem ilyen mértékben természe-
tes. Demokratikus családi _sörben c;;ak vitákhoz ás nem vál-
ságokhoz vezet ez a szemléletbeli különbség. Nagyon szépen 
fejezi ki ezt a jelenséget a II. melléklet 7. sz. idézete 
/1971-72. IV. 3./ "A közösséget nem lehet az egyéntől el- 
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különiteni. Én kisebb koromban eléggé konzervativ neve-
l'st kaptam, s ez sokáig befolyásolta cselekedeteimet. 
Szerencsére szüleim nem ragaszkodtak annyira tulhaladott 
nézeteikhez. Tehát, amit az iskolában tanultam, az nem 

maradt az én "tulajdonom", hanem azt tovább adtam szüle-

imnek, akik nem tanulhattak, mint én." 
Elgondolkoztató, hogy ez a mi nevelőmunkánk eredménye e 
vagy kor jelenség. Meggyőződésem, hogy kor jelenség annyi-
ban, amennyiben a fiatalok egymás között nyiltak ős neve-

lőmunkánknak annyi része van benne, amennyiben sikerült 
elérni, hogy minél kevesebben rekedjenek ki a közös te-

vékenységből, a bizalmas légkörből, továbbá, hogy érdek-
li őket a mi véleményünk ős vitatkoznak velünk, érvelnek 
akkor is, ha nem sikerült nekünk őket valamil;>en kérdés-

ben meggyőznünk. Távol áll tőlem, hogy minden kérdésben 
egységes ifjuságképet sugalljak. De, hogy az 1970-es é-

vek első fele fiatalságának változásaiból sokszinüsége 
mellett az egységesülő nép-nemzet tendenciája is kiol-

vasható, ez tény. Ehhez azonban szemügyre kell vennünk 
a szülő-gyermek-iskola kapcsolatát. 

A családokban végbement spontán változások és az iskola 
tudatos nevelőmunkásának érintkezési pontjai 

Az a kép, amit ebben a fejezetben szer- etnk felvázolni a 
két mérés összehasonlitásakor kezdett előttem kibontakoz-
ni. Ezt a formálódó véleményt azon kollégáim elé tártam, 

akikkel elejétől fogva együtt voltam, ismerték iskolánk 
nevelési problémáit. Az ő tapasztalataik és véleményük 
ugyan kiegészitette ezt a képet, ennek ellenére még min- 

bizonytalan  voltam abban, hogy reálisan látom e a 
helyzetet. Igy ahhoz a megoldáshoz folyamcdtam, amire már 
utaltam korábban is, az akkori - ma már egyeteiet végzett -
tanitványaink elé tártam a kérdést. Az interjualany kivá-
lasztásánál nem a véletlenre hagyatkoztam, hanem az adott 
osztályból én a két ellenpólushoz tartozók közül olyanokat 
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választottam ki, akiknek foltótelozL tően határozott, 
don11Ó vélományZak van, o ha 6n tévean6k, not,: hagyndk ma. 
gukat befolyásolni általam. Fontoo t6ny még az is, hogy 
a tét volt tanulönak a kapcoolata nem szakadt uog a kósőb-
bi tanulmányaik oorán teljocon iokolánkkal, do o6ymtlatól 
orőeen ulttlró jollec,e1 birt oz a kadcsolat. Szeronesés-
nok uond.,ató az a holyzot io, hoL& az aL:yik ilyon aosz61- 

getésnél az intorjualany édesanyja is joien volt 6s érdok-
lődő nyilto4a1 :_apcoolódott a booz61 LAtésbe. 

Továbbá jelentős tampontot nyertom azzal, hogy az a. 
nya,„ foldolgozása idej6ro tudomást czorortemaró1, hogy 
az iskolánkban folyó kisórloti novelőmunkához hasonló ki-
sérlet aajlott le Budapesten 1957-61 kazAt a 3orzseniy 
Dúniel GimndziuLtan, amoly t3rténelmi okokn61 focva átae-
notileg ucyan, do Kudarcra itéltotott. liozanui istvánn6 
kandidátusi disozertációja meggyőodtt arról, hocy az  ak-
kori  durva kudarc a a mostani sikor mJgött a magyax tár-
cadalom 'Wool k,:t évtizekleo fojlettod,,i eziotcdiZnbs6;e 
huzódik  meg.  Itt mindjurt mac kivánom jeL ez i t  hocz ha o-
cyik.máoik nevol6si kéra6cben vitatkozom is .7=onsinai istm 
vána6val, oo sou_it sum csorbit az akkori kis6rlot na L,y. 
cz_racégén ós oz a kritika agybon eaját akkori "peda i_ó-
Luc ladtils." loritikája is ezándókozik leani. 

Az 1971-72-os tanév IV. 3. ocztályának jelloozósokor 
amlitot,.am a II. évbon disozidálni ezánd5kozó fiuk agyével 
kapcoolJtb4n Kováce Iatvún tanár taaasztalaLait a _auk cca-
ládiktrillményoiro vonatkozólag: nviden a lényego az, hoL:y 
a szalők az isk3la minden tarekvésével sombeholyezkodtok, 
et;, otlon ecy i tAnak volt ao iskoldval szo-boa, hojyczak-
ambert neveljen belőlak. z a leghatározottabban politikai-
vilLJVzoti kérdésekben 5s a :Iazához való viszonyban fo,al-
mazóJott msg. A ne&i odik évbon a Vildgnézotank alapjai tan. 

tauit6sakor a k3vetkoző köp bontakozott ki az o5ztZ1„,- 
ról: A politikai k6rWsek iránti érooklődéo nagyobb, uyan-
akkor ollentmondáoosab, is, mint a vole párhuzarzo k„:.t má-
eik oeztAyó. Vildgosan ldts-ott, bogy a hangadó tanulók 
vi162nézetét nacyjaó2 ',(it el n-Vtos érdeka oortály vaa 
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társadalmi rendszer határozza meg. Ez nem volt ujdonság, 

csupán utóla„ tett jelentőségre szert, mert ez a kép rög-
tön utánuk megváltozik. Legalább négy szembetűnő jelenség 

esik egy időres 

1. A demográfiai hullám eléri a középiokolát 
2. Megszűnik a fiatalok ec;y részének tudatos politi-

kai szembeállása társadalmi rendszerünkkel 
3. Bevezetésre kerül  a vertikális KISZ-szervezeti 

forma 

4. Sikerül áttörnünk a k3zösségi nevelés területén 
az évek óta ostromolt korlátokat. 

Magától merül fel a kérdés: 
a/ Véletlen egyhees , sről va n  e szó? 
b/ Következménye e egyik jele. séd; a másiknak? 
c/ Kell e számolnunk a felsoroltakon kivül más té-

n; ezőkkel is, amelyeknek szereplik volt abban, 
hogy sikerült a közösségi nevelés, a szocialista 
demokrácia területén iskolánkban minőségi válto-
zást elérnünk? 

És egy negyedik kérdés, amelynek megválaszolásánál csak 

feltételezésekre ezor itkozhatunk. Ez pedi ` , a  következő:  
d/ Mennyiben beszélhetünk csak a mi iskolánkra vonat-

kozú speciális jelensé gr ől és mennyiben az egész 
mabyar• közoktatás jelenlegi helyzetére jellemző 

változásról? 
Szeretnék utalni a dolgozat első részében már tárgyalt 

jelenségre, hogy amikor a testület tudatosan iskolaközössé-
get akart teremteni, u; ;i tűnt, hoy az már nélkülünk is a-
lakul.'ban van, mig egy-két évvel korábban még az osztrlykö-

zösség megteremtése se mindig sikerült. Munka közben azon-
ban láthattuk, hoLy az iskolaközösségnek csak bizonyos ele-
mei születtek meg szinte spontánul, vagy korábbi törekvése-
ink természetes folyományaként. A megszilárditása már az e-
gész tantestület részéről nagy munkát, komoly erőfeszitést 
igényelt és egyben a feladat természete és méretei miatt a 
tantestületen belüli együttmüködés is ma fiasabb szinvonalon 
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valósult meg. A folyamat vizsgálatához szükségesnek lát-
szik, bogy szétválas:;zuk a tudatos politikai tevékenysé-
get és eszméket a spontánnak tünő, a gazdasági fejlődés-
ből fakadó változásoktól. Ez nem annyira a  megtett  ut ér-
tékelése szempontjából fontos, hanem azért, hogy a mai 
köztudatban a közömbösség címszó alatt i' tó egymástál el-
térői jelleg dolgok a jövőben ne kerüljenek egy  skatulyá- 
ba . 

Az 1971-72-es IV. B. osz;.€lly vallomásaiban gyakran 
érint politikai kérdéseket, használ politikai kifejezé-
seket. P1.: "... az, hogy állásfoglalásom pártos lesz e 
viszony bogozása során, - én törvényszerünek  
/4:5. sz. idézet/ "Szeretnék idővel párttag lenni, mert  
szüleim is azok." /15. sz. idézet/ A szóhasználat elle-
nére az érintett kérdések jó része nem politikai jelle-
git. A 2G. sz. vállomás azonban komolyabb figyelmet ér-
demel, mert nagyon is határozottan politikai jellegi 
kérdéseket boncolgat. érződik rajta, hogy a szocializ-
mussal egyet nem értő családból indult. Kételyeit azon-
ban éppen a szocializmus eredményei támasztották benne 
a családtól kapott szemlélettel szemben, és őszintén be-
vaIija, hogy nem tudja, hányadán áll a hazaszeretet és 
a áisszidálás kérdésében. Vallomása annyira részletes, 
hogy akaratlanul is felismertem, m::lyik gyerek itta, Mi-
után az egyetemet elvégezte, tettem föl neki néhány kér-
dést az osztályukban uralkodó ellentétekre vonatkozólag, 
hogy kontrolálljam saját kialakitott véleményem helyessé-
gét. 
Kérdés: Tényleg sztalinistáknak mondtátok azt a ::ét lányt, 

aki párttag szeretett volna lenni? 
Felelet: Igen. 
Kérdés: Miért? 
Felelet: Mert ugy tudtuk, hogy aki párttag, az sztálinista 

/15 évvel az ellengorrÜdalom után/ 
Kérdés: Tényleg terrorizálták az osztályt? 
Felelet: Nem, csal, nagy hangja  volt, mert több barátnője is 

volt az osztályban. 



Kérdés: -i a véleményed, mek-érdazneltc e, hoLv oe.rt nem  

ve tt'r'k fel a  mix tba?  

Felelet: i;ost hallom először, ho4-4 nem vett-24 f31, nei:: is  

tudtunk  róla.  

Kérdés: Nom érdekelt titeket.  

Felelt: telem.  

L:r-dÉS: Tőt;ea1 is tü3bszZir ezerett:ira.k, voir.ar küliinbül,3  

kába bcvo,4.  i, de nem Na"ytaad magad.  

Felelet: 	alert fújt, ho J  as, általános iskolai barát- 

nőmet aLiIInáziumba adták, 	meL, a  közE,;a3zdasai-  
ciba, podig mindig kitün5 tanuló voltai::.  

~.z éalesany,iaa: 't;gye:d:il ncveltcr:: fel  hut  g„era:kket.  
u,: szélcotó s további 	kiderült, Yio, y a  lány n:agy►-  

bdtyjaa, aki szeretett vela a sek;iteni buga nehéz hel_ zetón,  

nevelte bele a kislánybaa a gimnázium-centrikus szemléletet,  
a  gya3rek tehetz3ógét nó2ve nem is egészen ok nélkül.  

1't3ái.át €3s3ze1;ezve: az osztályon belül kialakult feaaz..:' t-  
sé-,eiL 	poli.tikai, jelleé,üek, de a  tanulók egy  

részóna: a3 terminológiaija méti az. Vat ; is azok a szüZűk, akik  
az első két évtizedben neu tették magukévai a szoe ializ,Jua: ü-  
gyót, átadt6% g.verffiakeikne:: saját me3ggaizódéaaüi:et, azonban  

a  t:Jr saadalor változásaival e8  már  nem olyan a3zi3.árd e::zmevi-  
la ág, anit komoly n:; ve lsmunkti1a1, ' i t{1kka1 ne lvhc: tne ú a3ti in-  
ga3taai. Itt érdemes utalni aarra, hogy kjgvaticnül sc. alien-
forradalom után i3uc3apesten a Jerznanyi Gixaa:áziumbaa ezt a  

lgkört sz6le:körbon me,,.teremtc:ni nagy oró_aszitésa3k árán  
is szinte teljesori lehetetlen volt. Ugyanebből az osztály-
bél való a 7. sz. mar kor;:,..ba3n idézett vall.o _ s,  ahol arról  
i.r a gyerek, .:o~.y s24lc:i ugyan a::aysrasniaak voltak, do fokozato-
san átvetta tJle az l:ikoláb13:1 t‘snLi.ltakt3t, iiil3zi:n ók nem .j3r-  
Faaatt.k iskolába. Itt azonban agy aadsi.ic folyaanAtra kell gyarla3-  
ko,uunk. Nem a volt uralka3dóooűtál:, :.szmóit 13,4Lukónak vallók  
i:ite a  ;vec>€ült meg, hamm e t-,y alulról 6,dtkES.3 fol;;am -Ar-ól.  ~. 

kettő azor:ba:► vuIehol itt a 70-ca években tuldll.;oziF; lega-
lább is olyan iskolábau, 3hül d fizikai dolgozók g:rcrmckei . ::k  
aránya mindi_ a 7) n kór i.l mozog.  
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Ezt a két fonalat nagyon érdekesen zárja le egy hat évvel 

későbbi vita a világnézetünk alapjai órán. 	téma a ma 

erkölcse volt. A tanulók spontán megnyilatkozásának emlí-
tésre méltó vontasa volt az a hangnem, ahogy az emberek 
egymásközti kapcsolatát és az erről alkotott véleményeket 

tárgyalták, körülbelül ig-: "Tessék elképzelni, hogy mi-
ket mond a nagyapám," bevezetés után lefesti a nagyapja 

erkölcsi szemléletét, amelyből tiz évvel korábban bárki 
nyugodtan ki tudta volna következtetni, hogy a nagyapa 
másokat dolgoztató gazda paraszt lehetett. A mai gyer-
mekek sz!múra ez egyszerüen értelmetlen gondolkodásmód. 

Az pedig, ho gy  ezt nyíltan egész osztály előtt veti fel 
és megértő visszhangra is talál, már nem csak az uj eszmék, 
hanem az uj erkölcs létét is bizonyitja. M g akkor is, ha 

ennek köre még nem  is  terjed ki a társadalom egészére, de 
ahogy közeledünk a mához, ugy sz'lesedik ez a terület. Mert 
ha ez nem igy lenne, akkor a gyerekek nem vennék annyira 
tormószetesnek az emberek közötti egyenlőség gondolatát. 
Ezt témasztja alá az a jelenséfi; is, hogy ma már kevésbé 
sulyos ügyek is felháborodást váltanak ki a fiatalokból, 
mint 10-15 évvel ezelőtt. 

Összegezve a szülő-gyermek-iskola viszonyát,  a követ-
kezőket lehet megállapitani. 

1. Ma máx a család részéről nem lehet találkozni az is-
kola törekvéseivel ellentétes politikai törekvések-
kel. 

2. A család ás a nevelés területén sokat vár az iskolá-
tól, de még nincs teljes összhang a nevelés két te-

rülete között, bár iskolánk részéről soha nem szünt 
meg az erre való törekvés. Kicsit javult a helyzet 
a családlátogatások számának növelse érdekében, de 
ez is inkább csak a nevelőtestületet tette körülte-
kintőbbé ós szilesebb látókörüvá. 

3. Lényegesen közelebb kerültek egymáshoz a nevelők ás 
a diákok. 

4. A feladat nagysága a nevelőket ie arra kényszerítet-
te, ho,,y egymásközt is megtalálják az együttmüködés 
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hatékonyabb formáit, máskülönben a  nevelők  tulterheló-
se elviselhetetlen lett volna. Igy azonban már beszél-
hetünk tantestületi kööe ógről. 

5. A szülői munkaközösségek szerepe növekszik. 

Tályen kell. hogy legyen!  

A cim nem a filozófiai "Sollen", va` y Kant etikai "katego-
rikus imperativusza", mégis olyan kisértetiesen kezel áll 
a pedagógia dilemmáihoz, hogy önkéntelenül kinálkozik em-
legetése. Nyilvánvalóan a nevelési célrendszer problemati- 

kájáról vari sző, azon belül is arról, hogy ha az eszmei có-
lok mégoly világosak is, a megvalásitás módjai a tor is ne-
hézkesen alakulnak ki. Különösen váltoaunkban, ahol a tár sa-
dalmi átalakulásnak legalább két lényegec folyamatáról be- 
szólhet'ink. Az egyik a szocialista társadalom alapjainak 
lerakásából a sokoldaluan fejlett szocializmusba való átme-
neti. A másik folyamat - a jellegzetes  mezőgazda; úÜ. város 
fejlett kollektív mezőgazdasággal rendelkező ipari várossá 
alakult át. Utólag visszatekintve az elmult két évtizedre, 
nem állithatjuk, hogy a két folyamat egybeesése nehezebbé 
tette a nevelőmunkát, mintha külön-külön zajlottak volna 
le, de az biztos, hogy az elvi célok tisztázása nehezebb 
volt annak idején. Ez a helyzet kényszeritett minket ar-
ra, hogy tanitványaink iskolán tuli sorát figyelemmel ki-
sérjük és magunk vonjuk le a következtetéseket arra vonat-
kozólag, hogy milyen személyi tulajdonságok kellenek ahhoz, 
hogy tanitványaink az egyén és a közösség szempontjából egy-
ar€ánt pozitivan értékelhető módon illeszkedjenek be társadal-
munkba. A dolgozatban felvázolt iskolaszervezés éc hozzá kap-
csolódó pedagógiai módszerek, és annak a 70-es években bekö-
vetkezett módosulásai megfelelnek ennek a célnak. A pedagó-
gusnak azonban, aki a gyakorlati termelőmunka számára tahit 
- nevel, de ő maga mégsem részese közvetlenül ennek a gya-
korlati életnek, kétfelől van szüksége erősitésre, támaszra. 
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Az egyik, a gyakorlati munkáról szerzett visszajelzések, 
amelyekben a tanitványaink helytállnak vary kudarcot val-

lanak. Erről folyamatosan értesültünk. A másik, a pedagó-
giai elméleti támasz azonban, hosszu ideig váratott magá-

ra. Nem mintha nem vallottuk volna magunkénak többen Make-

renká eredményeinek leglényegesebb elveit, de azt már az 

50-es évek végén 68 később is világosan láttuk, hogy mi 
Lyökeresen más körülmények között dolgozunk és a '..lakaren-

kó munkásságúból levonható máig is érvén-„es általánositá-

eok nem elegendőek a mi feladataink elvégzéséhez. Talán 
ez az a pcz t, ahol már akkor is eltért gyakorlatunk a bu-
dapesti Berzsenyi gimnáziumban folytatott kisérlettől. Zee-
niális megsejtsenek mondhatjuk Lozsnyai Ietvánnénak azt a 
szándékát, amikor a hangsulyt az iskolaközösség, rne ;terem-

tésére helyezi az osztályközös ógek ::ellett. Vagyis, hogy 
a különböző korosztályu fiatalok egymást is neveljék. Nem 

tudunk egyetérteni azonban azzal, amikor ez a fajta tevé-
kenység a táborozások és az ünnepélyek kivételével a ha-
gyományos iskolai tevékenységekre korlátozódik, mint a fe-

gyelem megszilárditáea, a ougáe elleni harc. A fe gyelem be-
tartása elemi kötelessé, ha ez kerül,, a tevékenység köz-
pontjába, és non eleve természetes követelmény, akkor ott 
valami baj van. Hogy milyen bajok voltak az 50-es évek vé-
gén, azt mindnyájan jól tudjuk, ás távol áll tőlünk, hogy 
azt akár az akkori ifjuságtól va, y bármelyik iskola tantes-
tületétől kérjük szómon. Azokban ez években ás kül'öncsen 
Pesten a fegyelem nem pedagógiai, hanem politikai okokból 
volt központi probléma. Ebből máig érvényes általánositást 
levonni non lehet. Valószinü az akkori történelmi helyzet-
ből adódott a 3erzsenyi gimnázium vezetőinek az a nagy i-
gyckezete, hogy a rájuk bizott fiatalok között valáeiteák 

meg azt a közösségi szellemet, amit addig a magyar társa-
dalom még nem tudott megvalósitani az osztály harcból a-
dódó, elkerülhetetlen sérelmek ás a mult természetes fo-
lyományaként. Ma már azt is hozzá teltetjük, hogy a szüksé-
ges kapcsolatok hiánya miatt is. A Makarenkói tapaeztala- 
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tok átvételénél nem szabad arról sem megfeled'úezn.ink, ho ` y 
Ű apátlan- anyátlan árvákat vett pártfogáéba, nevelt, a mi 
gyerekeink pedig jól-rosszul, de családi körben nevelkedett 
fiatalok. Igy ami nevelőmunkánk sex. szaladhat 	előbb- 
re, mint amilyea szinten a felnőtt társadalom áll, de amit 
elvesztünk a réven, megnyerjük a vámon, vagyis cólankat ta-
lún lassabban érjük el, de vissza is hathat a családi házra, 

segithetjjk, korrigálhatjuk e romás nevelő munkáját. 
Hasonlóan értékeljük azt a hátrányosnak tűnő helyzetet 

is, hogy a 60-as években a s-,akkózópiskolas nevelési problé-
mákra ne:i i,aláitunk napra kész válaszokat elméleti területen. 

lgy rászornituiik arra, hegy a őzemunk előtt változó, de sze-

regesére közepes móretü és áttekinthető város szükségletei-
ről i s  problémáiról gyors és minél k'5zvetlenebb információ-
kat szerezzdnk. /P1: üzemi pártszervezetekkel közös páz t-
taggyüléseket szcrveztdnk az ifjusá' nevelésének kérdései-
ről./ Ennek figyelembevételével jutottunk arra a végkövet-

keztetésre, hogy a dolgozatban vázolt nevelési ée iskola-
szervezési módszerek a jelennek ős a közeli jövőnek legin-

kább megfelelő formák. Megerősitenek meggyőződósünkban a 
k'zvetlen gyakorlati tapasztalatainkon tul Jan Szczepans- 
ki neves lene ;; el szocioló`us vizsgálati eredményei. Len-
gyelor•szög azon területeinek társadalmi strukturáját vizs-
gálja, ahol a szocialista átalakulás és a hagyományos mező-
gazdasági termelésről az ipari termel i s e való átállás nagy-
jából egy időben zajlik le. Az ő tanulmányaiból számunkra a-
zok a vonatkozások a legizgaLlasab'a , amelyek a társadalom 
strukturája ős az amber ős a faját személyisége belső orga-
nizációja közötti összefüggésekre mutatnak rá. /Ehhez azon-
ban s züksk ;es látnunk, hogyan vázolja fel azt a társadalmi 
stru&turát, amin belül megvalósithatónak tinik a boldogi; em-
berek táreadalIa. 

Tár sadalomtervezési rendszerünk alapvető előfeltevé- 
sei az embert kettős strukturában láttatják, ezek e- 
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6  :  cn és gazdastég, valamint egyen és társadalmi-po-
litikai rendszer. Az els Etrukturában a hangsuly 
azon van, hogy  az  egyén számra sza :• éezettsógét 
adjunk, fc;lal`toztatása által bekapcsoljuk a gaz-
daeKc rendszerébe, kerevetet, valamint lehetőcé-
get biztceitsunk számárn a eziikaé,let .ielégitóai 

eszközök megezerzésére, a ezclg- Itat(sokat, a  szo-
ciális gondoskodást stb. fejlessza. A sásotok 
strukturában nyer megoldást az egyén viszonya - 

sokhuz, intézményekhez és szervezetekhez, illesz-
kedik be magatartása a k.:zösségi életbe. A terve-
zési ren=lsz' r tehót ezt a két stru''eturót foglal-
ja magiban. Nos, ugy  t?niL, hogy e problémának ez 

a negfobalmazése nem kielt gitó, einthagy mcg szri- 
mos  más, elégedetlene <,' ,et, konfliktusokat, gondot 
és szenvedést ezíllő struktura és tény: zC létezik. 
1.zért azt javasolom, hogy ez emberi életet három 
alapvető etrukturáva, viszonyrendszerbe helyezve 
vizsgáljuk, amelyek a következők lennének: ember 
és természet, vt ;yia az ember és a temészeti ,;e- 

lenségeknek ez az e,: se bonyolult komplexuma, ame-

lyek környezetében és szervezetében  végbemennek, 
ember és társadalma, amikor is társadalmon a t-- 

len esetben ertem mind a gazdaságot, ;ind pedig; 
a társadalmi makro- és mikro;:trukturákat, vala-

mint az intézményrendszert; az ember és saát 
szeaélyieege, avagy viszonya sah :.L belső erői- 

hez, or -anizációjuchoz és dezor ,anizeciójukhcz. 
E hárem viszonyrendszer mindegyike konfliktuscl: 

és szenvedések forrásait hordozhatja magában. Le-

küzdóeük megoldásuk rélkal nem  beszálhetUnk az 
Elégedett emberek társadal©ár61, vagy  - egy olyan 

kifejezéssel elve, amely tul sok, nem mindig he-
lyes k:épzettfrsi fest indít meg - a boldog emberek 
társadalmárél. 

/Jan Szczepc3nski: A szcciolódag szemével, Gondolct 

3e. 1377. 275-76. lap./ 
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Ha elfogadjuk ezt a vázlatot, mint ahogy el is fogadjuk, 

mert a fejlett szocializmusra jellemző  párt-, állam és 

társadalmi szervek /pl. a szocialista brigádmozgalom/ ál-

tal tervezett szükségletek, célok, már elért eredmények, 
igények tulajdonképpen mind beleférnek a Szcepanski által 
jellemzett rendszerbe, akkor mi sem járunk messze nevelé-

si módszereinkkel a társadalmi célok eléréséhez szükséges 
személyiségjegyek kiformálásától. Ugyanis a tanulók egyé-
niske az iskolai munka során három szinten formálódik: 

1. Osztálykeretekben, ahol az elvégzendő tananyag és 

az életkor a meghatározó és kötelező jellcgü. Ez 
nagy mértékben független a tanuló szubjektiv von-

zódásaitól. 
2. A társadalmi kötelezettségeken át mér kapcsolódhat 

egy maga választotta KISZ-alapszervezethez, más osz-
tályhoz is. 

3. Az érdeklődési körök biztositják az emberi tárgyi és 

szellemi objektivációkhoz való egyéni kötődést. 
Ezen a skálán a viszonyrendszernek soksiku lehetős:;e bon-

takozik ki. Jogos ellenvetésnek tűnik az, hogy hiszen ez :Lind 
kötelező. Ezen a területen ismét megerósit minket a lengyel 
szociológus. 

"A szocialista társadalom ugyanis csak akkor funkcionál-
hat alapelvei rel öseztsangban, ha képes az olyan tipusu 

személyiség kialakitására, akit cselekvéségen e társa-
dalom intézményeit és strukturáját fejlesztő motivációk 
irányitanak. 

Minthogy pedig a szocialista intézmények bevezetésére 
egy olyan forradalmat követően kerül sor, amelL-et a 
társadalomnak a követelményekkel azonosuló viszon, lag 
kis része hajt végre, s a szocialista rendszer nem fo-

:ozatosan fejlődik ki a tőkés társadalom méhében, s nem 
fokozatosan alakitja ki saját személyiségtipusait, igy 
a fent megfogalmazott probléma elsőrendű jelentőségre 
tesz szert." 

/Jan Szczepanski: A szociológus szemével. Gondolt Bu-
dapest, 1977. :14. lap/ 

Ezután alapos  vizsgálat alá veszi a lengyel tár sadalom últ 
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és jelenbeli személyiségtipusait és azt is, hogy ezeket 
a szemólyiségtipusokat a  szocialista intézmények kel 1, 
hogy alakitsák. Le  röviddel ezután felhivja az intézmé-
nyesitósben rejlő veszélyekre is a fig;elmet, ha azokat 
nem kellő rugalmassággal kezelik. 

"Melyek tehát azok a feltételek, amelyeknek a szocia-
lista intézr..ényeknek meg kell felelniük ahhoz, hogy 
nehogy elszemélytelenitő szervezeti társadalmat te-
remtsenek, hanem valóra váltsák mindazokat a reJlé-
nyeket, amilyeket a marxizmus klasszikusai a szoci-
alista társadalomba vetettek és amelyeknek a szoci-
alista iúeológia hatalmas vonzerejét köszönhette? 
Ha ugyanis figyelembe vesszük a "szervezeti impera-
tivusz" ismeret és a szociológusok által jól leirt 
jelenségét, akkor minden iritézményrerndszccr könnyen 
átalakulhat burokratizált renüszerré, az önmagukért 
működő intézmények hatalmas együttesévé, amikor az 
intézmények már nem  valós it ják meg azokat az alap- 
vető feladatokat, amelyek végett létrehozták Őket." 

/Jan Szczapúnski: A szociológus szemével. Gondolat, 
Budapest, 1977. 337. lap/ 

Azonban a lengyel fejlődéssel ellentétben a szocialista 
tulajdonviszonyok kibontakozása, az iparositás, a mező-
gazdaság kollektivizálása, valamint az uj gazdasági mec-
hanizmus bevezetése szerenc:::és összhangban egymás mellett, 
vagy szorosan egymást követő folyamatokként zajlottak le. 
Ennek következtében a régi személyes jellegü közösségek, 
amelyek keretében ugyan "az egyénnek a közösség köldökzsi-
norjáról való leszakadás" jelentős mértékben előrehaladt, 
ugy bomlottak föl, hogy rövid idő alatt ujabb, mobilabb, 
személyes érintkezésen alapuló közösségek jöhettek léges. 
Ez képezi az iskolánkban folyó nevelő munka társadalmi a-
lapját. Leglényegesebb  vonása az egész közösséget átfogó 
sol:szinü, tartalmas, szervezett és rugalmas nevelő munka. 
Az iskola vezetése időmérlegi észitéseivel ellenőrizte, hogy 
ez nem forgácsolja—e szét a tanul _ k energiáját, nem terheli—e 
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tul őket. A mérés eredménye azt mutatta, hogy a többség szá-

mára ez nem jelent tényleges tulterhelést. Csupán arról van 

szó, hogy egy részük nem tudja a saját idejét helyesen meg-

czervezni és ez a tulterhelés látszatát kelti. Tehát további 

feladat, megtanitani arra őket, hogy idejük jó megszervezésé-

vel saját belső énjüket is szervezettebbé tegyél.. Ezt nemcsak 
a kor követelménye, hanem saját jövendőbeli szakmaíjuknak is 

kulcskérdése lesz. 
B44ejezésül pedig nézzük meg egy konkrét eset tükrében, 

hogy ténylegesen elvezet-e ez a módszer a szervezettebb és 
jobban szervező egyéniség kialakulásához, amellett, hogy az 

iskolán belüli nagyobb szervezettség és a jobb baráti és e-

gyüttmüködési viszonyok :ár bizonyitott tény. A mult tanév-
ben ijedten hallottam meg, hogy a kollégiumban a legjobb o-

rosz-szakköröseimet a Diák-Tanácsba javasolták. A KISZ-veze-

tő tanárunkkal híragyaltam meg hirtelenében az ügyet, aki  egy-
ben  az érintett tanulók osztályfőnöke is.  Attól féltem, hogy 
az orosz-szakra igy is erősen hátrányos helyzetből  induló te-
hetséges gyerekeim felvételi esélyeit csökkenti a tul sok meg-

terhelés. Az osztályfőnök osztozott aggályaimban, ráadásul még 

ű is vezető funkciót szánt az iskolai KISZ-munkában a szóban-

forgó tanulóknak. Akcióba léptünk. Megmagyará tuk az érintett 

tanulóknak, hogy miért nem örülünk az ő jelölésüknek. Egyet is 
értettek velúnk. Beszéltünk a kollégiumi nevelőkkel is, nagyon 
sajnálták, mert az érintett gyerekeket ők is ügyes vezetőknek 
tartották, de méltúnyolták örveinket. Ugyanakkor elmo dták, 

bogy náluk ugyanolyan demokrácia van, mint nálunk. El fogják 
mondani ezeket az érveket a kollégistáknak, de a tanulók sza- 

vaznak. Megnyugodtunk. Három nap mulya a 10 tagu kollégiumi di-
ák vezetőségbe kilenc főt választottak, jóllehet ez messze  meg-
haladja a kollégiumban lakó tanulóinknak az összlakákhoz viszo-

nyitott arányait. Lányaink a kollégiumi gyülésen elmondták azo-

kat az érveket, amiket megbeszéltünk, de a kollégisták nem fo- 

gadták el azokat. Az volt a véleményük, hogy azok legyenek az 
ó képviselőik, akik legjobban tudnak szervezni. Igy lányaink 
elvállalták a funkciót. Megnyugtató,  hogy munkájuk sem az is-
kolai KISZ-életben, sem a szakkörben nem esett vissza, tanul-
mányi szinvonalukat is tartják. Tehát a szervezést is  meg  le-
het tanulni és mindjárt nem is olyan nehéz a többletmunka. 



VI. A tapasztalatok összegezése, javaslatok  

"A tudományos—technikai forradalom kibontakozása gyöke-
resen megváltoztatja a társadalom termelőerőinek hagyo-

mányos szerkezetét, az emberi élet anyagi alapjait  és 
ezzel az emberei életkörülményeit, valamint életmódját. 

Egyben elő is segiti a benne közreműködők lehetőségének 

minél teljesebb kibontakozásút, teljesitőképességének 

fokozását." — hangzott el  1970—ben  az Ötödik nevelésü-

gyi kongresszuson. Három évvel 'élőbb Balogh-Gál: A mu4— 

kásifjuság c. tanuln  nyában olvassuk: "A valóságban el-

lentmondásokat találunk az üzemeknek a szakképzett mun-

kaerő iránti igénye óc a munkásifjuság képzettsége kö-
zött, ami leggyakrabban abban jut kife jez6sre, hogy a 

szarmunkásokat, a technikusokat nem szakképzettségüknek 

megfelelő — betanitott munkásokkal is betölthető — mun-

kakörben foglalkoztatják." Ez és más ehhez hasonló té-
nyek, amelyek a közvéleményben eléggé ismertek voltak, 

azt a hangulatot keltették, hogy Magaror szágon tntkép-

zés folyik. Városunkban mégis tovább fejlődnek a szakkö-

zépiskoiák. 1968—ban indult az első Vendéglátáipari szak-

középiskolás osztály, 1977—re pedi, Léét osztály érettsé-
gizik ebben az iskolában is. A mi iskolánk prdfilja mó-

dosult, de változatlanul három osztállyal müködik évfo- 
lyamonként. Tehát Hódmezővásárhelyen a gimnázium, évfolya-

monként négy osztállyal, és né,]y szakközépiskola, ,' vfolya-

monként kilenc osztállzal müködik. Az 1970—ea acatőz alap-

ján "a tizenötéves és annál idősebb népességnek ... alig 

valamivel több mint fele rendelkezik nyolcosztályos vég-
zettséggel ... Az intenzív iparfejlesztés és a belterjes 
mezőgazdaság igényeivel számolva, a magasan kvalifikált 
szakemberek száma még mindig alacsony." /hiuszár Tibor: Kö-
zösség, közmUvel3űés, társadalom 1974/ 

A  két véglet között azonban épül a hid, eldöntve a 
vitát, tulképzés folyik e nálunk vagy még mindig elégte-
len a képzés. Az országban 1963—ban  az általános iskolát 
végzettek közül gimnáziumokba iratkozott 36010 fő, szak- 
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köz• 2'skolákba 30514 C.  Vár ósunkban m,Ar ekkor is a szak-
köz.  ; iskolásc,k vannak többen, azóta is nőtt a középiskolá-

sok közötti arányuk. A gazdasági ilet igényeit a Felnőtt  

tárulók közvetlenebbül érzskelik és az  előbb  emlitett tan- 

évben n2 esti és levelezC ta:ozatun tanul ók  sz'ma orse,go-  

N •  
Gimnázium 	41 466 PC  

Szakközépiskolák, technikumok 65 643 f6  

Ma Hódmezővásárhelyen a aegoszlés areuva a nappali tagoza-

ton en>:él sokkal jobban eltolódik. A gimnazistáknak több  

mint a ts . erese=  a szakkezó,,iskolás. Jelentőségüket  n 
velték az 1;;75-ös munkaerő ,azdálkodással i.apeeolatos ha-

'.ár,zatok. A Magyar Szocialista .1unk4apért k_. B.  1977.  
október 	ül'Qéről kiadott közlemény néhány meslc- 

pitósa közvetlent l is , rinti a szakközépiskolákkal szem-
ben támasztott társadalmi igényt, sőt az előbb emlitett  

munkaerő gszdakodási renc:ele -Ael eg Gtt szemlélve kiol-
vasható a követelményrendszer is. "Hazánkban teljes a fog-

lalkoztatottság, további ezabud tn nkeerő nincs ... a gazda-
sági hat'konyság ed!i' ;  elért növekedése már nem elegendő...  
Gyorsan növekszenek a minőségi követelm<:nvek." A tulképzés-

ról sem ial uná már. Az a törekvésünk, hogy nr~ vo1:°ü,urkánk  
bonyolult szerkezet'vel elérjük egyrészt a tanulók jártas-

ságát a Bzervezúmunkábf:n, valamint az, hoc, az egyén k'pes  
legyen belső er5inek azervezettebb t telére, közvetlen na-

pi követelménnyé vált. "... f lenjedhetetlen, hogy népgazda-

sági 4s munkahelyi szinten agyar rét növeked' k a foglalkoz-
tat(s hatdkonys'ga." /11d,szab :_ds_ ;, 1:71. október 22./  

A fent vázolt helyzetbe törv<nyezeeien következik, 
hogy a munkahelyek v ezetóiner. egyre in k ább támaszkodnia a  
kell az egyes dolgozókra, azok vélemdnyeire. Tehát minden 
essly megvan arra, hogy a demokráciának általunk ki,ára-

tott iskolája a munkahelyükön sem fok, törést szene 'ni. ;d-
oigi tapasztalataink is azt mutatták, hogy tunitvárrainkat  

neme :-.-k  a':Grt `'ogadtá_. azivesen a munkahelyek, mert munka-
erőre  volt  szUksé,Uk, hanem támaszkodhattak rájuk. Ez hamar  
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megmutatkozott abban, hogy a gazdasági ós Woz;almi élet 
közvetlenül irr':nyitó pontjain jelentős számban találjuk 
volt tariitványainkat. 

A  munka . elleíe a szakmai körzésben.  

A kapitalizausb:ál a kommunizmusba való dtmenrt egyik sar-

kalatos tótele a fizikai és szellemi munka közötti szaka-

dók aegazöntetése. Ez a ,:robli m- a közoktatásbár. Cvtize- 
deken keresztül a ;;olite`hnikai képzés kérdéskörében össz-

pontosult. Ha korazerüen akarjuk megkúzeliteni a problé-
mát, tvh.or a hagy m "nyos felfogáson tul kell lépnünk, a 
m€4asabb szintű munka felel kell megközelitenUnk. 

"A munka jellegének megváltozása összefügg a munka 
eg etemes ógével is - a munka eli 'egenedóséne:1 fokozatos 

felszmol: sa mellett /kiemelés tőlem! - ... mindenié i>pen 
elCsegiti a szellemi és a Fizikai muka közeledését, a 

köztük levő határok lebontását." egyben " a munka ar:.nyo-
sabb `s igazságosabb elosztását jelenti, s ezzel össze- 

függésben a munka jellegének megváltcz. sa együtt jár a mun-
kaszervezés és a termékeloszts uj szocialista rendszeró-

ne;: kialakulásával." /Fuk,:sZ Györ y: A munka filozófiája./ 

Hazánkban az összes isrolati 4  us közöl a sza küzépia-
H.olák Adnak legközele s . , a szellemi Ls fizikai munka kö-
zötti szakadók : thidaláshoz. A szükkörü specializálódás 
veszélyt ezekben az iskolskban az utóbbi óvtizedben köz-

oktatási rendszerünk profilmádcsitásokkal kivédte. Közvet-
len `yakorlatunkból a következi köp tárul elónk. 

Az egész iskolát átfogó fizikai munka a rendszeresen 
végzett őszi mezőgazdssár;i munka. A tanulók szivesen vá-
geznek fizikai munkát. A legfőbb motiváló tén.'ezdjük a 
pénzkeress, a közösen végzett munka öröme és termszete- 
sen szerepet ,.étszik, hogy ezalatt nem kell tanulni. Hogy 
ebből mennyi a hazulról hozott munkaszeretet és mennyi az 
:ltalunic végzett nevelőmunka szerepe, csak talqlgathatnnk. 
Azt azonban ta,;aaztalni lehetett, ha valahol igazságtalan- 
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Ságot, vagy rendetlenséget tapasztalnak, /nem szállítják 

a gyümölcsszedéshez a ládát, vagy nem ele6gé értékelik a 
iiwikájukat/ a munkarend felborul, a munkakedv alábbhagy. 

A munkához való viszonyukat határozottabban formál-

ja a szakmai gyakorlat. Az egészségügyi tagozaton, vala-
mint az igazgatás-, ügyviteli tagozaton munkájuknak egy 

jelentős része még nehéz fizikai munkának is nevezhető. 
A számviteli tagozaton is könyvelő- és sMm ol6gépe k dol-
goznak. Azok, akik innen pro arcozó számitógépeken fog-

nak dolgozni, nehezebb fizikai munkát fognak végezni, 

mint ugyanazon gépek karbantartó szerelői. A köztudat-
ban mégis a műszaki pályák tűnnek nehezebbnek és a tény-

le,esen komoly fizikai munkát és egy  on  szellemi munkát 

igénylő pályák nűie;:ednek el. /Pl: edszeégügy, gyors-, 
Lépírás, programozás/ 

Hogy mennyire nem szükkörü specializálódásról van 
szó, mutatja milyen területeken helyezkedhetnek el vég-

zett nővendékeink. Az egészségügyi tagozaton végzők a 
szakmában csaknem 30 munkaterületen helyezkedhetnek el 

és képezhetik magukat tov-tbb. A közgazdasági számviteli 
tagozatosok lehetnek könyvelők, statisztikusok, tervezők. 
Ezzel a képesitéssel a népgazdaság legkülönbözőbb terüle-

tein, a raktáraktól a termelést közvetlenül irányitó és 
kiszolgáló munkaköröktől a főkönyvelőig minden lehet be-

lőlük. Az igazgatás- gyviteli á,_azaton végzők gyors-, 
gépirók, tanácsi ügyintézők, vállalatok igazgatási terü-

letein és vápalatok intézmények titkárnői munkakörét 

láth.lt ják el. 

Hogy mennyire j6 munkaerők lesznek a négy év folya-

mán, jelzi az a jelenség is, hogy harmadik osztály után a 
kötelező szakmai gyakorlat letöltését követően 20-25 % -élt 
a szünidőre önálló munkakörben, ugyanazokon a munkahelye-
ken alkalmazzák. 

A továbbtanulásra jelentkezők egy része nem a saját 
szakmájában akar tovább tanulni. Ezeknek a száma nem ha-
ladja meg azt az egészeées arányt, ami elkerülhetetlen 
olyan fiataloknál, akik 14 éves korban döntöttek egy szak- 
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ma mellett. Visszajelzéseink alapján ezek a :_ ' iatalok hát-
rányaikat nagyobb szor;alormral, munkaszeretettel hozzák be 

eok más évfolyamtársukhoz viszonyitva. 

Osszegezve: A szakközépiskolák tudományos vizsgálata 
- számuknál és gazdasági jelentőaég_knél fogva - sokkal na-
gyobb figyelmet érdemelnek, kivánnak annál, mint amilyen fi-

gyelemben eddig részesültek. Talán ez is egyik oka, hogy a 

mindennapi sok teendő mellett elvégeztük saját inkolánk ne-
velő tevékenységének alakos vizsgálatát. 

A kzöeeéti szerkezetét vizsgáló munkánkból levonható  
következte  é 

Sokoldalu vizsgálati anya : birtokban fogalmazzuk meg 

következtetéseinket. A vertikális KISZ-szervezetekre sokol-
('alu, szines tevékenység-struktura 6 2:lt rá. Ez az uj struk-
tura a nevelőmunka korábbi teraletével t-is: zefonódva, e z  .ági-
ra hatva, lehetővé tette, hogy az oaztályközösEégek szerve-

sen épüljenek bele cry nagyobb k:zősségbe, az iskolaköz 5 sség-
be, és azon tul ismét megtalálják azokat a kapcsolódási le-
hetőségeket, ami a felnőttek társadalmába való integrálódást 
megkönnyiti. .olyan képességeket alakit ki bennül., ami nélkü-
lözhetetlen lesz a tudományos- technikai foxradalo idején és 
a fejlett szocialista társadalom tagjainál. 

Andehhez a tantestületnek is tovább kellett lépnie. Ki-
alakultak az együttműködés ujabb lehetős: gei, a tapa;;ztalat-
átadás kezdetei. Feltétlenll ezinesedett az egyes nevelők 
munkája, egyéniségekből egyre többet visznek bele iskolai te-
vékenységeikbe. 

A különböző koru gyermekeket valami m:' _on egy közösség-
be összehozni, nem uj gondolat. Makarenko cettörő, és máig is 
ható, tevékenysége közismert ezen a területezi. Munkásságának 
értékelése vaj :y ujraór tékelé se már többször  megtörtént.  Ta- 
pasztalati ari agának gazdagsága és amilyen éleslátással és 
gyorsan le tudta vonni ez-Aből a tapasztalatokból az elméle-
ti és gyakorlati következtetést, arra késztet minket, hogy 
főleg tudományos és nevelési módszerét kövessük, az 6 ta- 
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pasztatatait történelmileL kezeljük, fontos vonatkozási 
támpontként ha_ználjuk. Saját munkájával sz,meni kriti-
kai szemléletének köszönhető, hogy illakar enkó sem nyugo-
dott bele, ha a kortársi csoportok között negativ jelen-
ségekre bukkant és kereste azokat a közösségi formákat, 
amelyek regit: égével ezeket leküzdheti. "A magam gyakor-
latában olyan szervezethez jutottam el, amelyben az  el-
sődleges közösség nem képviselt sem osztály, sem iskolai, 
sem üzemi érdekeket, hanem olyan s , _ jtot, amelybe az isko- 
lai és az üzemi érdekeket más és más csoportok vitték be-

le. Ezért állapodtam meg gyakorlatom utolsó éveiben az 
osztagnál, amelyet különböző iskolai  osztayok tanulói és 
különböző termelőbrigádok dolgozói alkottak együttesen... 
Munkám elején magam is hive voltam annak, hogy ar, ei Lőd-

leges közösséget egykoru gyermekek alkossák... De azután 
be kellett látnom, hogy  a kisgyermekek, a többi korosz-
tálytól különválasztva, valamilyen mesterséges helyzetbe 
kerültek. Hiányzott az idősebbek állandó befolyása, nem 
érvényesült a nemzedékek egymásutánistiga, sem az az er-
kölcsi és esztétikus ösztönzés, amely idősebb testvérek-
től, tapasztaltabb, szervezettebb emberektől és főleg o-
lyan személyektől ered, akik valamilyen szempontból pél-
daképel szolgál nak a kicsiknek." /%;akar enkó művei V. kö-
tet/ovábbiakban beszámol az uj szervezeti forma jobb e-
redméLiy Kiről. Az egykoru csoportok sokkal jobban elszakad- 
nak más koruaktól és a felnőttektől is. Hasonló jelenségek-
r61 	sz,  iaot Hunyadi űyörg.yriét A közösségi beállítódás 
strukturális meghatározói c. tanulmánykötetében. "Azt ta-
pasztaltuk, hogy az összevont tanulócsoportu osztályok 
szekezeti jellemzőit tekintve nem kül ":nültek el osztályok 
szerint, egységes csopor tstr ukturát mutattak... i egf igyel-
tük azt is, hogy az összevont 5-6. illetve 7-3. osztályok-
ban kialakult egységes szerkezet mindegyik esetben a maEa-
sabb évfolyamu csoportok strukturájához 611 közelebb..." 

Itt elkerülhetetlenné válik, hogy szembesitsünk Make- 
r enkénak a "különös" történelmi körül .ények között született 
elvei közül néhányat a félévszázaddal későbbi,  de a fejlődés 
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gyorsaságát illetően néhány vonatkozásában hasonló mai 
helyzettel. A hasonlóság mellett a Lülönbségek fig;elen-

be vét:-lével juthatunk el a nevelés mai helyzetében adek-
vát fogalmak megragadásához. 

Ha a Makaierko által me`fogalmazott gondolatot, az 
elsődleges közös. ég fo almát a ma iskolájában rá akarjuk 
huzni valamelyik ma létező közösségre, r g• os, mellé fo-
gunk. De ha a gondolati magját hámozzuk ki és eltekin-
tünk a merev átruházástól, sokkal közelebb juthatunk a 
mai nevelési problémák differenciáltabb me L.értásóliez. Az 
elsűdleges közösség egy;; ik legfontosabb jellemvonása az ál-
landóság. Már Makarenkó is eljutott oda, hogy ez az állan-
dó közösség Lülönbözű koruakból kell összetevődjön. Ennek 
az &liana , kontaktusban élő, különböző koru tagokból ál-
ló közösségnek a lázas keresése Takar• enkonál nagyon ért-
hetővé válik, ha figyelembe vessz..k, milyen gyermekeket, 
milyen történelmi körülmények között és milyen eredmény-
nyél nevelt. Ezek a gyerekek család nélkül nevoledtek. Szá-
mukra meg kellett teremteni a mikromilliót. Továbbá az sem 
hanyagolna t6 el,  hot, a forradalom után létrehozott állam 
ás ideológLja messze megelőzte az akkor még nagyobbrészt 
kispolgári Or o szor szónak a magántulajdonra épülő családer-
kölcsét. Tehát Igy azt, ami a telep gyermekei számAra hát-
rányt jelentett, Makarenko előnnyé változtatta. Létreho-
zott a családot helettesitő közösségieket, azok kotizerva-
tiv szemlélete, erkölcse nélkül. esz azonban ma már vitat-
hatatlan, Logy ezt csak rendkivúli körülmények között és 
;:;akar erikohoz hasonló r endkivüli emberek vihetik végbe, ke-
rülhetik el a cselúdnélküliség okozta károsodásokat. 

Tehát akkor ma már mel__őzhető a .lakarenko-i elsődle-
ges közösség gondolta? Nem. Az ő elsődleges közössége 
ös::zehasonlitva a mai családokkal de  az iskolában az osz-
tályközösséggel, továbblépésre ösztökél. Érdemes eizmásra 
vetitve szemlélni,  a  Makaronko-i telep strukturáját azok-

kal a strukturákkal, amiben a mi gyerekeink élnek. A csa-
lád ás az osztály egyaránt rendelkezik a viszonylagos ál-

lanúósá,gal. Az előbbi korosztályokat, nemzedékeket köt 
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öeeze, bár ma már elé; é  szük keretek között. Az osztály  
szélesebb, de korcsoportokra ós érdeklődősre nézve nagyon  
szük keretek között. fiiig Makarenkó elsődleges közössége  
közvetlenül tudta biztositani az els ődleges közösségbál  
a raLzobb közösségbe való integrálóddst, addigi, a család  

és az osztllyközössóg csak közvetve, sokszor csak tárgyi  
vagy eszmei sikon tuúja ezt biztositani, hiányzik a kap- 

csolódás személyes jelle,e. A szakinai gyakorlatok bizonyos  
mértékig a szakközépiskolákban ezzel ellentétes haedst 'ej-
tenek ki, de nem elegendőt. A formális és az informális kap-
csolatoknak ennél szélesebb és mélyebb skáláját igényli a 
ma gyakorlata. Ha a mai elsődlegesnek nevezhető közösségek  
ezt nem is tudják nyujtani, mégsem kérdőjelezhetjük meg sem 
a család, sem az oszt.lyközöseég létének fontosságát. Tehát  
kiegászitésre szorulnak. Ezért született meg a pedagógiai  
irodalomban az iskolaközscég gondolata. Mivel azonban a g,  
korlati megvalósulásukról kevés ismerettel rendelkezünk, e-
zért kénytelenek vagyunk saját iskolai tapasztalatainkra ős 
az ott végzett vizsgálati eredményekre szor itkozni.  

Meggyőződésünk, bogy többszörös áttételen keresztül  
sikerült megvalóeitanunk a  nagyobb társadalomba való in-

tegrálódást. Az áttételek egészséges müködése szempontjá-
ból fontos az Önkormányzat minőségét szemmel tartani. A  
felsőbb ős alsóbb szervek, a kisebb és nagyobb egységek  
kapceolódúsa egymásba nem szaDaú, hogy csak felületi je-
lenség,  leg,;•en. 

N€ a uj találmány, de nélkülözhetetlen, ho y a  jogi-
lag  biztositott formális ::emokráciát átitaesa a személyes  
jelleg. Tapasztalásunk, valamint a közösségi strukturáról  
iskoláinkban végzett vizsgálatot. alapján is áleithatjuk,  
ahogy az ifjuság önkormányzata akkor val di a  ha mögötte  
tényleges iskolaközöseé, 411. Létrehozása hosszas ős ma-
gz;on körfaltekintő munkát igényel. P1: egy-egy vez tőség-
választás elűk ószitésc folyamán többféle hel ;; zet adódhat.  
Az egyik eset, amikor több vezetősre alkalmas KISZ-tag van  
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az alapszervezetben. Ekkor látszólag könnyű a dolgunk, a 

szavazás eldönti, ki nyeri el a funkciót. De rögtön utána 

ösztönözni kell a vezetőket agyra, hogy a többi vezetésre 
alkalmas és vala-ely ik tevékenységre aspiráló társuk olyan 

feladatokat kapjon, ami  "begyógyitja" a kudarc okozta sér-

tődést vagy elkeseredést. A többre, jobbra való törekvést 

mindig méltányolni kell, ha a közösség lendületét nem akar-

juk megtörni. Nagyon károsnak tartom azt a fajta, a szakmai 

irodalomban is felbukkanó kérdésmegközelitst, amelyik az 

ilyen fajta ünérvényesitési törekvésekben negativ, önző mo-
tivumokat keres, csak azért, mert az éppen adott közösség-

ben tőbb vezetési e alkalmas fiatal van, mint amen..yire az 
adott közösség formális irányitásához szükséges. Ellenke-

zőleg, feladatunk az, ,,ogy a vezetőkben elültessd_ azt a 

szemléletet, hogy az á munkájuk is eredményesebb, ha a 

többiekét is megbecsülik. Több mint két évtizedes nevelői 

munkám alapján állithatom, hogy ha egy fiatal törtetővé vá-
lik, akkor komoly pedagógiai hiba rejlik a jelenség mögött. 

A család vagy az iskola hibája e, azt csak a konkrét esetek 
ismeretében lehet megállapitani. Sok-kal gyakoribb az az e-

set, amikor a fiatal nem talál tevékenységi teret magának 

és ezért az osztályérdekek ellentétét még jól ismerő fel-

nőttek szemében törtetésnek tűnik igyekezete. 

Nem mindig kerül annyi önállóan is igyekvő gyerek egy 

alapszervezetbe, hogy válogathatunk kzülük. Ilyenkor még 

hamarabb kell elkezdeni a veztőségválasztás előkészületeit. 
Ilyenkor a régi vezetőség kiválaszt néhány gyereket, aki e-

setleg szóba jöhet. Aki szabadkozik, nem erez ma_é'ban ve-

zetésre tehetséget, el kell fogadni, de meg kell kérni rá, 
hog segitsen kitapogatni, ki alkalmas, kinek van a munká-

hoz kedve. Igy lassan; bekapcsoládi . az egsz alapszervezet 

a jelölés tutink'  jóba. Ilyen módszerrel ki lehet emelni a 
szerényebb viselkedésii és szerén; ebb képességit tanulók kö-
zül is a legmegfelelőbbet. Ilyenkor a tagság is érzi a fe-

lelősséget, rogy a vezetők munkája csak azé segitségükkel 
eredményes. 
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Ha ügyelünk arra, hogy a vezető funkciók ós a természe-
tes önórvónyesitési törekvések a legk_zvetlenebb közös-
ségekben egészségesen viszonyuljanak emáshoz, akkor ez 
megkönnyiti, hogy a felsőbb vezető szervek ne szakadjanak 
el a tényleges közösségiektől. 

Iskolánkban a vertikális KISZ-t.crvez,t keretein be-
lül megtaláltuk azt a kiegészitő szervezeti formát, amelyik 
leghetővé teszi az iskolaközösség tényleges létét. Minden 
egyes tanuló valamilyen módon kapcsolódik személyesen is 
az osztályon tuli nagyob közösséghez is és ez pozitivan 
hat vissza az osztályon belüli j6 szociális közérzetre is, 
ami tükröződik az 1976-os felmérés vallomásaiban. A szoci-
ometriai táblázatokon is látszik, eogy a baráti é s egyéb 
egyiAttmüködési ':apcsolatok az osztályokon belül sürübbé 
váltak a korábbi idősaakokhoz viszonyitva, ás egyenletes 
fejlődés reutatbató ki az első osztálytól a negyedik osz-
tályig. 

Néhán..i feltételezés, javaslat  

Ae elnrult tiz esztendő  tapasztalatai és az itt is-
mertetett vizsgálatok arra engednek következtetni, 
az iskola, a tantestület belső fejlődése mellett szere-
pet játszott az eredni .:nyek elérésében a tár saealL:i hát-
tér változása is. Kettős változásról beszélhetünk. Az 
oszályellentétek olyan mértékben enyhültek, hogy tanit-
ványainknak sem tudatában, sem magatartásában már nee_ 
lelhetők fel, mig az 1972-es évben véy:zetteknél még nyo-
maiban megtalálhatók voltak. Egyéb tapasztalataim is ar-
ra mutatnak, hogy ez a változás az ország egészében vég-
bement. Jó volna ezt országos méretekben is ngomon követ-
ni. Amennyiben általánosnak mondható ez a változás, neve-
lési lehetőségeink lényegesen javultak  s  s a helyenkénti 
esetleges lemaradások okait máshol kell keresnünk. 
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U„„r  Minik, iio& az iparositással La a városiasodás-

sal járó elidegenedési tünetek városunkban, vaE y legalább 
is iskolánkban enyhébb lefolyásuak lennének, mint azt a 
szociológiai irodalom sok vonatkozásban jelzi. item lenne 
érdektelen településszociológiailag is leellenőrizni, spe-
ciális helyi jeler_sé ekről vas e szó. Ikszen ez sem kizárt 

dolog, mert városunk a polgári demokrácián'_, bizonyos fo-
kára már eljutott a :í'elszabadulús előtt is, amely a mult-
századi Kossuth-párti ellenzékieskedésig nyulik vissza, 
szemben a korai nypár ti katolikus meg;;  e i többséggel. De az 

sem kizárt dolog , hogy a város L.ezőgazdasági jellege, kö-
zepes mérete, valamint az a helyzet, hogy az iparositás a 
szocializmus keretein belül zajlott le, a dÜntő tényező. 

Akkor pedig az oraMg hasonló jellegü városaira kell a fi-
gyelmet forditanunk azzal a szándékkal, hogy a fejlett szo-
cializmus közösségi;i szellemének kia1akitás,n l :üintául vagy 
bázisul használhas suk fel. Az ilyen helyeken ha...znosan, bút—
rabban kezdeményezhetünk. Ugyanis gyakran az a látszat, hogy 
ami nél; Budapesten nem sikeralt, az nem sikerülhet máshol 
sem. De nemcsak térben, hanem időben is negor d ithat juk a 
kérdést: ami kudarcra itéltetett a 60-as években, nem biz-
tos, ho"y ugyanilyen kudar era itélt kisérlet ma. Feltéte-
lezésemet sok más középiskolában, más városban nemré vég-

zett fiatal magatartására és véleményére alapozom. Kéxdé-
seimet mindig ugyanannak a korosztálynak tettem fel, vagy-
is a nálunk is kiugróan jól szereplő un. "Eatkó"-gyere- 
kek kíazül többeknek. Pl: Pesterzsébeten szúletett és ott 
középiskolát végzett fiatalnap szegeztem a kérdést, hol 
véleménye szerint mindenütt hel,tálló e az a vizsgálati e-
redmény, miszerint a budapesti középiskolások 50 %-nak 
nincs barátja. Válasz: Ez lehetetlen. ti mi osztályunkban 

egyetlen egy lánynak nem volt az osztályon belül bar!anő- 
je. Másik: Két főiskolás /egy fiu, egy; lány/ teljesen hel;,t-
állónak tartja, sőt szer intül: talán még; a 60 %-ot is eléri. 
Kérdés: Hol végezték a középiskolát? 
Válaszi Pesten. 
Kérdés: Hova valók? 
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Válasz: Vidékre.  

IGérdée: Sok vidéki volt az oszt_1;,•ban?  
Válasz: 54-60  ~ . 

i,gy vél em, 	az itt vázolt nyomon érdemes lenne  
son  tovább  kutatni, az eeeticgaa T.3egvdlto7:o;it helyzetet  
feltérképezni. A j6 peda,góÉ;i.ai Ezeakoz lat széleabtirben ve-  
)Á @S.ial„is8ztéaének okvetlen fettétele Leone egy ilyen  
terttemeata, ki` .vndottan a kÚz.áeeézi nevelést célzá szoci-

ológiai vizsgálat.  
A  tár sa,:almi léttér v61toz aair*ak fcltérkéaezc::.e mel-

lett na:: feledkezhetünk Leg  ol;;a:i fontos nevelési tényező-
ről, mint  &  tasár e, ~~Cr.iaéce, p daf,ór;iai és vi2dalózoti fel,■  
kósz:iltsége a szektrírgyi felké4z_lteg mellett.  javuló  
tendencia ellenére még eok tennivaló van a tanárképzés te-
rületén is. A azrakdi;:aZtik~i.k, leEalávb ia a  k3zl am,ereti  
tárgyak teraletén b.osazu nultra tecintenblc vi9aza 4$ a mód - 

szerek átad4~ea 3.e kitaposott utakon halad. A  viliamiae#,l is  
Lbziis.:éEi nevelés  területén  is tul kell lE9pnacrk a iteiladars  
mi kezdesmLgy°ezések ezekea:z:l: ~ , a kiet;z, ,:asslyozttiti ►.,, 0eagehara-  
Lolt. tatékotv adüezerek.et k3vet3i uz, ia3. Vaj  jon el6rbet6  
a a crc:velé:re való 	batókonységdr;ak zu3velésc a-  
nélkül, irotly  ez az 	P:s1,lw,,eatókat no terhelné  me_  
sokkal jobban? SzLor uan e ; ,;; .- ai tap::  sztalatbói szeretnék  
onaza  a kérdésnél kiindulni.   

osztályfőnöki r: evelémunká ál, kü l  ":: Omen  a:: osztály- 
főnoki  Grók kötalezti tematikeijáuak feldo1s11li`ri:la 	.3-  
r- Qztam, hogy a marsiMmeb61 az 50-es évek 	sier zatt  
ismereteim slam  eligad$ek. Ezért 15C-ban beiratkoztam a  
:.sr s i.zLus-Le niniza;ue lsti Egyetem e -tika--azako:: ítádára. itS-  
vic3earan éroztew::, how/Nagy aegitewet jelent az osztályfő-
nöki munkában. 	szerint a nuppali tec ~,rképz=SS te- 
rületén is E;ótolt6k e :t a hiányase6ti7ot. Gybk.ras változás-
ról easabaa . :kkor még a aa j~ ;t ca  zt.álstOaökl. munkeilin sem  
beezattitft* Zeilibblépéet 	jelentet'to 	kladrZetf  
tant~;rg,yként MAW  osztályomban tanitotteL a iTi1iodaetünk  
alapjai c.  tantárgyat, a következő éve bon paag az iskola  
minden negyedik oszteilyóban. Annak alma*.  kagor évsa év- 
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re biztosabban kezelten a tantárgyat, érezhettem a különb-
séget az osztályok között. Méc;pedig abból a szempontból is  

hog;, alaposan  ismertem-e  az adott osztályt, vagy csal, ab-

barí az évben tanitottam őket, abból a szempontból is, hogy  
::arxizmusból képzettebb e az oszt_lyf.,nök vagy sem. De leg-

közvetlenebb tic talán a leghatékonyabb az eredni:ny, ha a  

saját osztályfőnöki munkájára épül rá a Világnézetünk alap-
jai tantárgy. Ez különösen szembeötlővé vált a következő  

osztályomnál. Egy r endkivül problémás, az átlagosnál gyen-
gébb képességü osztályról van szó. A második osztály végé-

re tizenöten buktak ki az osztályból. Mégis ezzel az osz-
tállyal sikerült a dolgozatban ismertetett bemutató osz-

tályfőnöki órán szép eredményt elérni. Az osztályban ta-
nitö kollegákban az óra olyan hatást váltott ki, 	nem  
is buták ezek a gyerekek, csak az ő tantárg yukból nem ké-
pesek szépen szerepelni, csak az ő tantárgyukból nem tanul-
nak, tehát csak velük sz:mben tan&sitanak ellenállást. Köz-

ben én sem tudtam a saját szaktárgyamból kUze2e;;nél jobb e-
redményt elérni velük, az orosz ezakkör többszöri beinditá-

ea is kudarccal végződött. Ebből a szakkörből lett végül a  

dolgozatban már szintén emlitett önképzőkör. Egyetlen magya-
rázatot találok arr•, miért sikerült az osztályfőnöki köte-
lező tómákból egy gyenge osztályban jobb eredményeket elér-
nem, mint • jobb képességű osztályaimban. Miután jól ismer-

tem azt a világnézeti és neveltségi szintet, amit negyedik-
re el kell érniük, minden munkát ugy szerveztem, ho . ;; a ré-
szek szervesen kapcsolódjanak >ssze, tudatosan épitkeztem,  
mégha ez sok különmunkát is jelentett. Négy év alatt sike-
rült hátrányaikat behozni.  

Nagyon fontosnak tartanám a leendő tanárok felke.:ité-
sét a nevelőmunka ezen vonatkozásaira is. M ~'gpodi ugy, hogy  
amikor a  marxizmust tanulják, érezzék, hogy erre nekik a  

gyakorlatban nem csak "prédikációk" formájában lesz szJksó-

giik. Itt a Neveléstudományi Tansz kek, a marxizmust oktató  
tanszékek és a gyakorlati nevelői munka olyan összekapc;•olá-
sára gondolok, amit külön-külön ugyis elvégeznek, de koncent- 
ráltan hatékonyabbá válhatna. Ez egyben a szakosodás egészséges 



kic:E,ó;;zittZj©. valamint a nevel3 i hivatásra való fe?.kiasg-  
tt:e is. ",R,.& 	eraberf iertbalis6 r; cca!_ abbe*  tllbat,  
ho6L saja er,earélyis4s4 vratl,ó f ejl,ddó c.5hen az mew sag  
tAL:axja valósitani e aammlyiség 	saejdt8merii fala-  
adatát, am-49 	nembeliec:,r  e eaci  j e  5nr.za,64 de  éppen  
ebben lássa sajt3'e: ilyiy LLe kii©ntaknziaina c mórtókót 
is  Ceek Liza. az ambeF'a 1é7Letnak tul valóban 
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utolsó r.axadvátnvair., ét vdILi..tr.ak - mír.t tökéletaaen ki-
bontakozott s^ ~ aNioút ;ek - az a+:mrQr iség valódi  tOrtét,:el-  
Miénak aktiv 4:zubjektuLlaivú, akik a v,zemayic g glénti szak-  
ads,let.. :F:.e t tudatosan a romm óL. uz egyed ilyen aa,  .oógórc ird-  
ryit,ják... iierxtól tudjuk. Loa  a' sz:ii34í..eCcnak ez a Uso-  
CÍalma" gamdasanak /a "azi.LiísE3G8zc:rli8d k, blr 	"/  
milyen tökélYetc:a..ógét feltételezi, do mat  ezétlta7. What  
tul a esoc ializnus mami elmélete az utőpitia. Maaapedg mé-  
_  i s r itkáa goLdo l i.ak aria,  hogy 06.;; ari,,, z a fe jl3dó r; agtyr-  
szLs:r::i.rui SS ember  um::ghat4r us:ott lAte sz<.udsd is eló kell  
kóez itas a  saglobaCi34: b  i.r oclalmEii`  s  L  s, .f ogy a F,azc3aa4E;;i a-  
lapok ass képesek teljes mdttékben tul+óptii ez utó,: 'i,:iri, ha  
ez a fe jládée nsn+ ae"iti vralamikLpPen 	az ember  ályen  
Lr:rL.~iszetének kibontd: ozcíeilt." /uukics Györa= á, LKr aadal-  
mi l6t ontológiájáutól. III. kütot. Prolagamene 197G-/  
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I. ::::lUklet 1971- '61/IV. a. 

1. ... ;_vallom kissé zavart i:: mikor 64 éves na,,yapám mo nős lt 
és e, y eza4o:a ,esi k' :rült a család : ». Nagyon c,litéltem na` .ya-
pám ez6r t az elhatdr ozásáúr t, caelebedetVr t. Szdlc ii;i fela-
jánlották neki, hogy jöjjön ,lozzánk, Úe S nem jött, jobb volt 
neki az idegen. 
Talap hihetetlen, de nem ;;€sro`_ rendLzeroser sz"rakoznI. 
lein enneL nacon örülnek. Nagyon szeretik e •mást, ugg gon-
dolom nálunk a családi élet olyan, amilyen ma már ritka he-
lyen van. i niatt sok tálmadár is érte szüleimet. 
Tapasztalatom ezer int na nincs a lányoknak tekintélyük a fi-
uk előtt, Lsint régen volt. 
...5z€wi  omra a coal íd a lc gfontosabb, közöttdk is édesanyáim. 
Semmi problémámat nem mondanám el tanáraimnak, mert  mt.ix ta-
pasztaltam visszaélést is. .:áet6l még nemigen kérten taná-
csot. 

3. ... ár 4 éve együtt van az osztályunk. Elsőben rio L_ volt az 
összetartríe, másodikban tipr csoportokra oszlott, ne yeüik-
ben már se .i összetartáo inc.Ns :Ina egy embernek van probló-
mája a többi nem Bogit neki. Lindenki a saját problémájával 
foglalkozik. Igaz, hoLw minden ember önz5, de t.em ennyire. 
Néha u, ,y érzed az osztály minden  tagja elfordul tőlem, son-
ki se kedvel, mindenki ellenem van. Pedig; lehet, hogy  ez nem 

hiaL nem bántottam meg; senkit. Csak mindenki a saját 
iiroblémúival foglalkozik. Gondolom ezzel a kérdéoeel mée is 

van. De olyankor eoi^mi kedvem az osztályba belépni, bent 
ülni órán. 

4. ...Általában az emberek mindi, saját pr oblénkukkal foj;lal-
koznak. 4::r.,;em pl. azokasai; az embereknek a problémája foLlal- 
koztat, akik közelebbi krapcsol.'tban vannak velem /pl. szül.,, 
testvér, rokon/. Nem olyan na .,yzi r t5kJen foglalkoztat az ie-
kolatársair, a nunkatármaii:t proLl( -,,ja, de fo c,lalkoztat az is. 
Külső, belső tulajdonságokat lehetetlen ne j i: mer ni, még ha az 
ember több évig együtt él vele, akkor sem. A pr obláráit in-
den embernek 	 kell me ;,oldania. 

5. ...Ln etz kicsit különcnek tartom magam. in egy  uj táiraaed ;ba 



-151 • 

nagyon nehezen tudok beilleszkedni. 	ez azzal magys- 
rúzhut6, ho„y 16 éves koromig egyedül voltan• fisat 2 éves 
az üco6m. i n a többieket nagyon szeretném bel$lról is ie-
m xni. Olyanokkal, akikkel az ember nag:ion hosezu időn ke-
rasztal e y tt van,  mar  nagyjÉb61 meg tudja még azt is ha. 
túrozni, hoy az adott pillanatban hogyan cselekedne, 
egy$ltaalán mit  mondana. Az is nagyon rossz, ha az amborek 
e ni y ir e i snor ik egymást. Az egyik o s zt61y tár aemnak mér 3 
éve, hogy  bar€ tn8 je vagyok. Éhnek ellenére nsgie vannak o-
lyat: cinberek, akik az én számomra nagyon érdemesek. Lzzel 
az előbbinek ellentmondok, de mégis ezoretnér.: tikot igy kö-
zelibbről is megismerni. Van sgy ilyen lányiamorősvn. Ta-
lún 6t tartom a legfurcsábbnak azok közül, akiket  ugy ia-
nerok. Az életfelfogása is különös. Ot nem  órdekli semmi, 
a tanulásnak eem látja ér tekót. 

G.  ...Na ; szerepe van az eaaberekot agymásLal öftzoköt6 érde-
keknek. E:j ilyen nagyobb közösségbe bekapcsolódni, j61 é-
rezni magam nagyon nehéz. Mésok probléLáiba beleképzelni 
s ;aam nem könnyel. o i .4 van ez viszont is. 'fizok az  eabe-
laka akik azt a bizori,os közöeu`get alkotj í:: el  vannak fog-
lalva a ;;aaj fit probléméjtkkal és inger arra nem is gondolnak, 
hogy velem mi van. Ha mégis törődnek vel em ,  akkor  ez sze-
rintem csak azért van, mert kötelező, mart foglalkozni kell. 
Olyan emberrel találkozni, akinek a problémai megegyezik az 
én pr oblémdimmai, csak egy ideig j6. Az enber e: naúyon unal-
masak. fin olyan emberekkel szeretek lenni, akik nba-más be-
éllitot3 s6tuak és mégis kiil3n érdeklőd Fai k ;rn ellenére 
fel tudjbk vennie kapcsolatot. Véleményükből 095  oa  dol-
got ki lehet szórni az én bellitottedgemnak negfelolően. 

7. ...Legfontosabb a ccalád. 
Lorzalmaae lehet egy olyan munkahelyen dolgozni, utol nem ér-
tik meg egy éet. Szeretnék a nagybetiia életben egy olyan kö-
zöooégber: dolgozni, ahol megértjük egyr5ct. Tudou, hogy az é-
let nem olyan mint azt wi íekolós szemmel 16tjuk, do ha az 
ember u ,y alakitja az életét, ho t;j alkalmazkodik p1. u laz3s-
eéghez, nagy csa16d'sok narl érhetik. 

8. ...Én nagyon változónak tartom és naL: on kiionorhototlnnn©k a 
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k;irnyozetün'.ben 616 emberokc t, pl. a rzeknel gyakorlaton.  

miket azt hiszem tusrom csoportra oszthatjuk: olyanok, akik  

teljesen közönbösen fogadtak bennünket; - olyanok, akik  
tiszta ellenszenvvel fo:adtak benrUnket Gs olyanok, akik  

kedveaou serítettek bennünket. közönbtsec nemcsak ne-
künk szilt, hanois mindennek. Nem tudom, hogy nit nesz sze-

rettek bennünk. Talán azt, hogy fiatalok vagyunk?  

9. ...Y,o11k;iet ~ vad ok. illem tudnó a az életemet naúanba sdir-  
.ózva SOk ember barátsn,a nélkül icólni. A kol15 ;iumban jól  
i:. zcm ma. Az iakolób.mn azintén, habár itt már több prob-
1'©- a0Zdik.  
Legfontosabb számo -lra a csalod, főleg édesanyám.  

10. ••.habeir ollentótct ad6,n :: osztályt .:r sai:.._ 4s t5z3tten, de  

ezek mulá joll ~ siet: Fis általában könily,11 negoldh^atók. Inkább  

a haoonl6 :.eruakhoz fiz czorosabb kapcool ► t. Sziveeebben  

mondok e' r.i.fldent bardtnó&nok, mint ódaian gyámnak. Az G gyer-

mekkora nemi olyan volt  mint  az enyém. Nem itlar:  el  a "bez-
zeg az én időmben" jelszót. Inkább próbálom meeLac;;arázni,  

miért volt akkor ug és mi.A!r t van i,oet icy.  
11. ...Amikor eleós voltam, necc volt barátnőm, viszont később  

m3L.tmhoz egyáltalán non Nuson16 ekec'_t, aki reri eteget vt'1-
toztatott rajt-n. Persze mindezekbe n_a_ ~yon bel omitott az  
is, hogy eleinte nem tartottam igényt ntle v41 eaányére, hi-
szen ezuleLntdl már az általdno s i ak :le el s5 osztályitól  

elkerültem. i+or volt meg; ben :lem az mit rzt5o, amit egy a-
nya és l ,nya LSWött 1c bb lZttam rásoknsl.  
Többnyire zac yczüleimnel voltam.  

Véleményem az, hogy az "Lb" tulajdonságain, az "Ok" alaki.-
t ►ni tudják, de ha m€r egészen megvóltoztatják /pl. rossz-
irányban/ s  az nem j6.  

akaratcyenge embornei: tipr top. 1 ójötte a arra, ho E_;y  
nerc csak én va -yok a azatgyen ;e, hanem az embore%: tbbbs6Le.  
Az a következménye, hogy ez embereket nem lehet kiienerni.  
Ilyen emberek is jócskán akadnak néL a mi oa: . tr"1z,unkban ie,  

de nemcsak az osztály'-an, hanem as egó©z tőr sadalomban.  
A családban is igy van. Az egyik gyerek bzép, va,;; fiu ős  
akkor az megbecsült és a szülők azt kényeztetik. Uert itt  

az egyenjogue6g. A lányok: t m©gozálj'k, de  a fiukat vótek  
lenne. Pedig ember és ember között nem lehetne különbé ot  
tengi.  
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13. ...Szeratom me ;ismerni. az embereket ds ne,,y,on szeretek se-

giteni nekik, az:'rt sokszor szórt dr családda l  mert noel igy 
Lapon viesza. Az  őszinteség dscn dloteleme az eiaber*knek. Fez 
igy általában rossz. Viezont da azorotek aeon agyeenedni, 
hogy kihozzam az emboret-bdl az igazi áriét. 

14. ...Az iskolai könileedgben is J61 ,5x zm m :..,am. De najnoa, 

mint minden k3z5sedgben ., vannak hangad6k. na 1-2 is, de 
orÓsen meeváltoztatj6t agy_ emberek Ic5zötti 1:apceolötot. Van-

nak az ocztdlyban "kétsziniiek" de  vannak olyanoL, akik kenyr-
nyon befoiy$eolhetók. 
Vélenény om az, hogy azok a tanulók, akik többen vannak test-
vérek, jobban tudnak alkalmazkodni, min ; ha egyedül van  /be-
hát Hence testvére/ vél at. 

15. ... Számom a "5k" ugyan mindi; vannak, de jó l ean© ha néha 
i jnerném riz önjüket in. Mindenkiről szeretnék tudni mindent, 
hogy vajon olyanok-e, mint ami1L ennek én elkó ezele:a. Szo-
rotndm tudni, hogy;; valóban olyan-e, niat amilyen tulajdon- 
eeinoiykel esetleg 6n az elsó lútáara 2elruházten. 
A cnalr dda1 nenieen j runk társasakba. Sziilei.:a eúrkózottak. 
3k nem is akartak talán megismerni embereket, v. ;,y csak az©-
rettek volna, de a csaldd összetér táca fontoaage'o volt nz3-
aukra. 

16. A közössé uen, mint mindorxki, tesz valamit, 	elanrc6t vé- 
gem, ami a m© de obbon a térsadalomben termdazetes, de  né-
mileg felemelő. De ra jnoe, az  a közöaeóg, amel;:een in  illek, 
nem úeezctart6 100 A--i". Ileyet azért nee tudok megdrtoni, 
ha ők « a közasedgi tagok - mindenkinek meemondbatj'k a 

kialakitott v4len6nyükot, akkor én, azoknak miórt nem? Mi 
az a hiba és az a döntő k:illnbeé 181 évoeek r Z ütt? 
A tandret- ezt nem igy  látják. 
Családomban ilyen prebl 'ma nincsen, nógyen vagyunk lányok 
te etvór ek. 

17. ...Szerintem táreaslény vagyok '.a ezer.tej- emberek közt len-
ni. De lemon arra kell rájönnöm, La k'tazinU valaki, akkor 
a jó. ez osztály an en,ee gyakran rosezindulatuan itélnek 
el.  De kórdezem, mit tohL tok ellene? J,yania ez adz elsó ó-
ta Igy nagy. Ez annál is furcsább, *sert igoa ez.loa baráti 

kö em van ás barátaim, barótn5im karéban ::Óg nam volt ehhez 
hasonló esetre proce-enrs. Valaho gy  már eleve ur;;y vagyok al-
könyvolve, mint aki n em  kt3zd jük való. 
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Nagyon igaz az a mondás szerintem: 
"Az élet egy  nagy szinh`íz 

..:elyben tudni kell játszani." 

Ck tudnak, én a jelek szerint nem tudok. De biztos me ;  tanulok 

majd. 
18. ...'saládi kapcsolatunk ideális. Egészen más az osztálytársa-

imal. Az az un. jó tanár-diái. kapcsolat nálunk ismeretlen do- 

log, esetleg elméletben van. A gyakorlat azonban azt mutatja, 
hogy Ők igyekezetüe ellenére sem értenek meg bennünket. 

1 
 

...Ha  az egész fiatalságot nézem, akKor nem tudom eldönteni, hol 
a helyem. középiskolába kerülésemet is, mdveltségemet is,az is-

kol nap. köszönhetem: Ezek a könyvek talán az iskola nélkül nem 

kerültek volna a kezembe. 

2G. ...Mostanáb,n megragadta a figyelmemet az emberek maguk, és 

egy..ás iránti közömbössége. Szörnyi;, hogy az osztályközössé-
günkben is rengeteg olyan személy van, aki csak addig barátkü-

zik az emberrel, ameddi g; az érdekei füződnek hozzá. Szerintem 
fontos mindenkinek  a sajátmaga énjének előtérbe helyezése, de 

a végtelenségig ezt sepr lehet fesziteni. trdekes, hogy mindenki 

minden javat csak sajút j ának akar tekinteni. Szörnyü az, hogy 
akiben van egy egészen kicsi humánum, állandóan "lebeg" a többi 

ember között, nem mindig futja az erejéből és idegeiből arra, 
hogy  "rendes" legyen embertársaival szemben. Szerintem ebből 

fakadhat az, hogy az embert csak a legszükebb környezete érdek-
li, de az sem nagy mértékben, igy közömbössé válik. 

21. ...i;n általában szeretem az embereket. Ez nem  jelenti  azt per-
sze, hogy  minden nagyon szép, minden nagyon jó. A tanárok na-
gyon furcsák, szerintem és nagyon nehéz eligazodni rajtuk. A 

legtöbbjük hangulat ember. A diák nekik olyan "eszköz, amit ak-
kor és ugy haaználnak s amikor akarnak. Néha őszintén lehet velük 

beszélni, de erről hamar le::zoktatják a diákot. A szüleim: ta-
lán ugyanezt mondhatnám el. 

A diáktársaim: köztük van sok oly an, akit nem is ismertünk kö-
zelebbről. A kritikát nem tudják elviselni. 

22. ...Ugy érzem a tanár,khoz való viszonyom me,:elelő. De osztály- 
közösségben 	vannak némi hibák. Mi különbség van kollégista 
és kinn lakó között? Talán ez a kérdés az, ami megbonthatja az .  
osztálykozösséget. 
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II. melléklet 1971-72/IV. b. 

1. ...Szüleimmel megértjük egymást. Mindent elmondok nekik. A 

környezetemmel beszélek, ha tudok valakinek valamiben segi-

teni 'szivesen segitek. örülök, ha én megkérek valakit, akkor 

az is szives , _:n segit nekem. Vannak barátnőin, akivel jól meg- 
érteik egymást. Szerintem a mai társadalomban mindenkinek szük-

séje van baráti körre, szinte már szükségletté válik. 
• ... Otthon, ha jó akarok lenni, nem avatkozom bele szüleim dol- 
gába. Nem törik el, hogy kritizáljam azt, amihez semmi közöm. 

Az osztályban megtalálom a helyen, nem kerülök összetűzésbe az 
osztálytársaimmal. Problémára talán, hogy sokat szomorkodom a 

jövőm miatt. 
3. ...Az án környezetem befogadott magába. Kis község, de szeretem 

I6az,'van, amikor legszivesebben eljönnék onnan örökre, de ez 
csak fellobbanás /méreg/, hamar elmulik. Mi az oka? Hát bizony 

az, ami ilyen kisebL helyen, közösségbe és bizony máshol is elő-

fordul, a pletyka és a szórakoz-s hiánya. 

Van két barátnőm. Amit velüs_ nem tudo megbeszélni, az általában 

az ..n gondolataimbri él tovább. Sokat gondolkodom és talán ez a 
büj. Sok olyan dolgot képzelet: el, ami talán meg sem történhet-

ne, és hiába tudom ezt mind, bizony a szivemre veszem a siker-
telenséget. Ugy érzem, hogy engem senki sem ismer igazán. 

Az  osztályban csak egyénenként Él a közösségi szellem, de az is 
csak képzelet. Bizony osztályunk, ha jól megnézzük széthúz ó, és 
egymást csak kritizáló egyénekből áll. Jlegvannak a klikkek is. 

Sajnos ezen segiteni nem lehet. 
y. ...Sokan mondják nekem, hog;' igazi barátja nincs az embernek, 

szerinte: ez sem igaz. Azt is mondják még, soknak az a vélemé-
nye, hogTtartós barátság két ember közt alakulhat ki. Szerintem 

ez sem igy van. A barátaimal megbeszéljük a problémát és ók is 

adnak  tanácsot. A szüleimmel na ion megértjük egym st. 
5. ...A szüleimmel a kapcsolat elég, szoros. Nálunk otthon szüleim 

testvéreimmel együtt megkérdeznek bennünket mindi,, akármilyen 
családi probléma van. Nincs az, hogy te még gyerek vagy. 

Nem mindenkit szeretek az osztályból. Vagy azért nem szeretem, 
mert nag',.'képü, vagy azért, mert nem kapcsolódik bele az osztály 

közösségébe, olyan  magánakvaló. A barátnőm az osztályunkba jár. 
6 ellentéte az osztály többi tagjának. 



— 136 — 

G. ...Én kivűlról nézve jókedélyii vagyok, de sajnos belülről 
nagyon sokszor vagyok szomoru. Amikor egyedül vagyok ugy • 
érzem, hogy nincs értelme semminek, az élet is ol. :an cél- 
talan. {h  nem  is tudom, !logy  miért kell élni! Velem eddig  

még nem is igen tártént sernyi. De most, amikor már valami 
kis öromet találtam volna, közbejöttek ők - a szüleim. Biz- 

tos, hogy szeretnek, de én nem érzem. Szerintem ilyen dolgo-

kon, hogy elengednek, va gy nem, nem szabadna foglalkozni a 

„zűleimnek. A szülők nem elé,; me gértőek. 

7. ...A közösséget nem lehet az egyéntCl elkülöniteni. a ki-

sebb koromban eléggé konzervativ nevelést kaptam, s ez soká-

iti  befolyásolta cselekedeteimet. "zerencsére a sz1leim nem 
ragaszkodtak an:_yira a tulhala: ott nézeteikhez. Tehát, amit 

az iskolában tanultam az nem maradt az én "tulajdonom", ha-
nem azt tov 1bb adtam szüleimnek, akik  nem tanulhatta, mint 

én. 

8. ...A szüleim el ,;ól megértjük egymást. Az osztályban már nem 
ilyen egyértelmű minden. Az osztályból választottan magamnak 
barátnőt. Ővele nagyon jól megértjük e ymáet. Az oszáolyon be 

kialakult egy szükebb társaság, melynek  keretében naaon 
jól érzem magam.  Ezt a csoportot nem lehet klikknek nevezni, 
hiszen nem uszitunk senki ellen sem. indig e L;yiitt vagyunk. 
Ilyenkor nem érezzük magunkat feszélyezve. 

9. ...tn szeretek társasába, szórakozni járni. Családomhoz való 
viszonyom kiegyensulyozott. desany'ím halála után édesapámmal 

való szülői és eyben baráti kapcsolatom egyre clmélyül. Kény 
nyen bele tudok illeszkedni társaságba, ez az iskolában is me 

nyilvé ul. 

10. ...FelvetődOtt bennem az a kérdés, lehetnek-e a szól k baráto 

is, azon kivt:l, hogy szidók, nevelnek benn::r. : et, dolgoznak ér 

tünk. Szerintem ahhoz, hogy  ez a kapcsolat a barátság létre-
j ö jjön, nagyon-nagy megértésre van szikség. R1,:: segi ti ezt a 

barátségot az, ha a szülő is elmondja problémáit, esetlen;  ta-
nácsot is kér gyerekétől. A szillék titkolózásukkal, azzal, ho 

"nem gyereknek vala" vagy  ~ne fisad az orrot' mindenbe boly" el 

háritj& kérdéseiket, bizalma.talansá;ot hoznak létre gyermeke 
ikben. 

11. ...Társaságom sajnos nemigen van. U y gondolom, hogy ebben a 
korban barátokat vagy iamerős'.ket neh'z szerevni. Szüleim egy 

pár áve ráég; helytelennek  látták volna, ha én sz'rakozni meg -Q 
Most már nem bánják, sőt küldenek is, de án már ugy látom, '.c 
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késő. A szüleim nem értenek meg;, hiába is mondanám el a prob-

lémáimat. Az osztálytársaimmal nem beszelem meg, mert sok o- 

lyan lány van, aki visozamondaná. 

Szüleim azt mondják, bár csak ez lenne életemben a legnagyobb 
probléma. 	pedig ezt elég sulyos problémának látom. 

12. Szüleim nagyon szigorunk hozzám. Nem is a szigoruság a problé-
ma, hanem inkább a tulzott szülői féltés.Ldesapám még egy ran-

dira sem képes elengedni. Igy még nem is volt baráti kapcsola-
tom fiukkal. Ez persze hihetetlenül hanzik egy 18 éves lány 

szájából, de ez igy igaz. S talán ez a tiltás az oka, ho ';,y nem 

mindig  vagyok őszinte a szüleimhez. Nem szeretek nekik hazudni, 
igy inkább nem járok sehová, otthon ülök. :ár a szülői tiltás 
nem jelent akadályt, mert sokak szerint az igazi szerelem nem 
ismer akadályt és távolságot. Ez igaz, de az ember nem kezdhe-

ti mindjárt igazi szerelemmel, s a kisebb tetszés átalakulása 

szerelemmé nem megy gyakori találkozás nélkül, s mi van olyan-

kor, ha ezt megtiltják a szülők! 

13. ...Engem, mint legfiatalabb gyereke a nem igen kényeztettek el. 
Szüleimmel mindent megosztok, mindig őszinte vagyok hozzájuk, 

de nemcsak velük szemben viselkedem igy, hanem bárkivel. 
Sokat csalódtam. 

Szüleimen azt tartom furcsának, hogy mióta iskolába járok, so-

ha meg nem kérdezték tőlemsmilyen jegyeim vannak. 
Veszekedés az nincs köztünk, viszont köztük mindennapos. Ennek 

az áldozata lettem án, kisé gyenge az idegzetem. 
Osztálytársai, az én belátásom szerint megbizna'. bennem. Nem 

va,yok. zseni, de azért van ú nevelők között olyan, aki lebe- 
csül. Az ilyet nem tartom helyesnek, hisz ezzel elveszi a 

kedvét a tanulástól a diákoknak. Soha nem voltam nagyravágyó. 

14. ....desanyáma nagyon szeretem. fdesapámmal nem tudok olyan ő-
szintén elbeszélgetni, mint édesanyámmal, talán ez onnan ered, 

hogy nincs velünk. Na y oun sokszor rossz nekem  ez, mert a csa-
ládban szeretnek velem foglalkozni és mindenki nevelni akar, 

azzal a jelszóval "mert neked nincs,apukád és nincs aki komo-
lyan megfenyitsen." 

Fiatal vagyok és szeretek szórorozni. 
15. ...Szeretnék idővel párttag  lenni, mivel szüleim is azok. . 

is ugy szeretnék élni mint szüleim, hogy életein hasznos és 
tartalmas legyen. 
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16. ...Nekem ez a téma nagyon hos zu ideig tartana, ha teljes e- 

gészében leirnám. Hiszen ez az 	számomra nagyon sck minden- 
kit tartalmaz és Ck igen sokrétűek. Harátok, szLzleim, ellen-
ségei., ezerről mindről k:lün lehetne irni sokat. Számomra min- 

denki érdekes és érdekesed valamilyen tulajdonsága alapján vá-
lik. Minden téren vannak jd barátaim ugy a szórakozás, mint a 

sportolás vagy a komoly témákban pl. tanalásban is. 
Szerintem nagyon rossz azoknak az embereknek, ós nem is tudom 

elképzelni, hogy hogyan is tudnak érvényesülni, élni ebben a 

mai társadal„mban, akinek nincs baráti körük, ugy mondván "nem 

tartoznak sehová." °.anrság ez md.r majnem létsz''ks sgletté v`1 ik , 

Az osztályban nem alakult ki ilyen társaság é9 ennek is megvan-
nak ez okai. Az éi deklCdési körünk nem azonos, de ez méh; nem 

cl  p  n baj, hisz annál érdekesebb lenne. 
17. ...Igazi testi-lelki jóbarátaim. n:nceenek. Társaságba eléggé 

nehezen illeszkedem bele. Ez talán köszünhet5 gyermekkorom e-
gyedül létének is. Látszélag ugyanugy a többi közé tartozom. A 
beleilleszkedés nekem belső problémát jelent. 'iils_leg nem nyi: 

vámul meg erre elégé vigyázok. 
Családi körben szüleim egyben barátain is. Van egy kishugom, g; 

vel kaecsolatom talán a legelmélyültebb. IYlakaca természeten e-
gyetlen nyitja, hogy megtalálják azt a bizonyos hangot velem 

szemben. Akkor bármit kérnek, azt t1z..n-vizen Áeresztűl viszem 
Az a  közöl nem szeretem azokat, akik pl. hizelegve akarnak el• 
érni valamit. Ezen kijelentéseim csak annyira reálisak, ameny- 
nyiben egy egyén elfogulatlan lehet magával szemben. 

1:3. ...Az embernek sziiksége van másos: segitségére, véleményére. rb 
ben a korban legnehezebb szerintem a beilleszkedés a társadalo 
ba, megtalálni helyét az embernek egy közösség, mert engem i 
gen sok minden foglalkoztat. sokszor a sz1l k is befolyásolják 
és nem utólsdaorbvn a tanulás, az iskolához vala viszony. Az i 
kolában is vannak problémák, s ezen 'belűt az osztályban is, am 
sokszor egyáltalán nem kis dolog, s nagyobb figyelmet kellene 
forditani, kellett volan még az első, második osztályban. Sajn 
az osztályban nem alakult ki kcllektiv közössági szellem. Az o 
tály k;ilönböz csúi,ortokra szakad... 
Ha kikerülünk az isko1áb41 5  szerinttms  még ne:aezebe lesz egy kö-
zösségbe beilleszkedni. 

13. ...Eddig nagyvárosban éltem,  most költöztünk Hódmez5vdsárhelyr 
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Fájó szivvel hagytam el Miskolcot és egy kicsit idegenkedve 

jöttem ide. Apróságoknak t.Inő kis dolgok, után megállapitot-
tam, hogy itt sokkal kedvesebbek - szerén'ebbek az emberek. 

"Ltthon" is nagyon ;;ól éreztem magam, mivel sznleimne k is ós 

nekem is v lt baráti társaedgom. Itt valahogy másképpen van. 

Az idegenekhez is sokkal kedvesebben szálnak. 

Nagyon szeretek jcS társaságban lenni. Nem tudom megérteni a-

zokat az embereket,akiknek_nince igazi barátjuk, magukba zártat 

élneÁ. Azok az embérek s akik részt vesznek 8 küz'saégi életben, 
sokkal tartalmasabb é13etet élhetne;.. 

2(.. ...Az  egyik téma, mely engem na, : ' n érdekel ős már sokat go_ 
dolkoztam rajta, hogy a mi táreadalmunkban,is vannak olyan ma-

gasabb pczicióban lévő emberek, akik lenézik a mun.bsokat, pe-

dig 'k is munkáscsaládbál ez rmaznak. 

Hallottam olyat is, hogy a szülők mindent feláldoztak, csak a 

gyereküket kitanittasi4k, ás ezután, hogy a t yeraiek.ik elvégezte 
a fel sőb _ : iskolát, szégg el te a szlleit, mert nem voltak olyan 

maveltek. 
...:logy lehet ilyet megengedni a szocializmusban? 

21. ...Szerintem az a legfontosabb, hogy az ember megértésre talál-

jon élete során. A legnagyobb gondnak tartom ezt. Kíalönösen ;no: 

ebben a legrázósabb időszakban, amikor minden érdekel, mindent 

szeretnék elérni. te ha az ember mára marad, nincsenek. barát, 
segitGtársai, akkor nem sokra megy. idáig még csak jót mond 

hatok életemről... 
Az a véleményem, hogy már ilyen id:;s kcrunra ki kell alakulni 

egy nézetcinknek, egy elvnek, amihez tartjuk magunkat. Meg  kell 
itélni a dolgokat ős határozott 411srontot kell foglalni. A-

zonban ehaez nagy szűkség van a barátra, az igazi bárátra is. 

S ha ne:; helyesen itélt meg valamit, akkor módositani kell azt 
tehát korrigálja a kezasség a tévedésecet. 

Családi k.,rülru nyem jó, meg van a barátom, igy a problémák mei 
cldása gyerekjáter, jó kis vita. 

22. ...Szüleim már idősek és talán egy dicsit konzervativ gondclkc 

dásuak. Szüleim igyekeznek megadni nekem minő' nt. Lze'c után a2 
hiszem án lehetnék a világon a legboldogabb, de van, ami ezt c 

akadály::zza. Szüleim ős kuzüttem nem olyan kázvetlen kapcsolat 
lakult ki már kicsi korom óta, mint más családokban. Talán en? 
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a nevelési módszernek koezonhetem, hogy zárkózott természet 

vagyok és az osztályban nem a legaktivabbak közé tartozom. Cn-

nez ellenére én nagyon szeretem szüleimet, csak 4obb len. : e, 

ha megváltozna a felfogásuk. 
Az osztályt négy év alatt nagyon megszerettem. Csak az a bah, 

hogy nem egységes, t i sebb csoportokra van szakadva. K lön csen 

akkor, ha valamiről dönteni kellene.  Ez  csak hosszu veszeke- 

dés után sikerül. Azkor nagy a barátság, amii; mindenben egy 
véleményen vannak. Ha nincs az eb; etértés, egymáat elmond'jók 

mindennek. "Természetesen" nem a szemébe az illetőnek, hanem 

a Táts momö tt. Iltalában ezeket a csoportokat csak ritkán a 
barátság, ino:ább valamilyen érdek tart'a ússze. Ez a széthu- 
zés az utolsó évben, talán  csökkent, de még ulnas nincs egy-
ség. Igazi barátnőm csak egy van. Annak brill, ha másnak or'met 
szerezhet. 

23. ...A csaláCi kapcsolat - ez lehet őszinte és nem őszinte kap-
csolat is.  ..rzésem szerint én nem lehetek otthon mindenben ő- 

szinte. 3aróti kapcsolat viszont őszinteség nélkül nem alakul-
hat ki. Az emberek éltben a családi .a a baráti kapcsolat 

nem egyezi' meg, de egymástól elválaszthatatlan, egymást kie-
gsszitik. 

24. ...A mult világnozet órán feltettük azt a kérdést, hogy léte-
zik-e igazi barátság. Szerintem igen is van, csak mind a két 

félnek alkalmazkodni kell, azért, mert nem létezik két olyan 

ember aki teresen megegyezik mindenben. 
:gin nem tudom elképzelni, hogy valaki nem  talál barátot, vad 

barátnőt. Zz lehet, hogy azért van, mert én mindig itthon tár-
saságban vagyok és sohasem unatkozom. 

25. ...Rogy állásfoghlísom i:ártoo lesz e viszony bogozása során -
- én törvényszer :nek látom, mégis neggyrőzCdésem, hogy  minden- 

re szükségem volt. Ugy érzem, hogy egy hosszu ideig tartó hul-

lámvölgyet hagytam magam mögött. Anya általános iskolai szin-
ten próbál segíteni, siekertelen11, pedig, hivatásául is v:tlasz- 

totta a nevelést, barátnőimtől soha nem is vártam segitoé ;et, 
mert bér nej: mondom és nem is éreztetem velük, érzek egyf< ta 
czel1emi art. zt a gondolati közösséget a velem eg ykorua.. kö-
zött csak Fodor Palival éreztem meg, de - bár , is, én is más 

irányban aktivizáltuk magunkat, - nem siker:uit me'valésitani 
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elké r zeléseinket. 
?tthoni barátnőimmel szemben az alapvetőeken kivül ezért nin-

csenek is különösebb elvárásaim, elfogadom őket, szeretem ben-
nük a jót, s Hiszek ab:an, hogy alapvetöen rossz nincs. 

Ennél sokkal  érdekesebnek tartom a tanáraimeial való viszonyom. 
Amikor bekerültem a középiskolába, biztos voltam benne, hogy a 
tanárai-nál a tévedés lehetősége  ki van zárva, s ezért velük 

szemben talán tul magasra helyeztem a mércét, s még csalódása-

im sorozata sem győzött meg ennek alapvető helytelenségéről, 

mert igenis - látom - v an  olyan tanár, akit fenntartás nál:(ül 
elfogadok minden szavával és cselekedétével együtt ... 

Szeretek gondolkozni, s sokszor - vitapartner hiján - álmodoz-
ni is szoktam. Más talán ellentmondásnak minősitené, de nekem 

szükségem van az állandó cselekvésre is. Igy aztán a legritkább 

esetben foglalkozom egyszerre egy dologgal, de amivel éppen fog  

lalkozom, arra viszont oda tudok figyelni. Ezt persze kevesen 

értik meg,és ezért is értek már támadások. 

Nehezen tudtam elérni azt a jó kapcsolatot az osztálytársaimmal, 

ami most közöttünk van. Elsőben, alig nem lettem osztálytitkár, 
orültek az ötleteimnek. Most ott tartunk, hogy csak a legvégső 

esetben szólok az osztály ügyeibe egy-egy  ötlettel... Ugy hi-
szem, áltul€íban az emberi kapcsolatokban nagy szerepe van az 

illuziónak. 

Most ugy érzem, ha lesz erőm ezt az önállóságom óllandósitani, 

akkor nem lesz különösebb ellentmondásom, ellentétem senkivel. 

Bér nagyon érzékeny vagyok, nem  szeretem mattam érzelmileg ki-
szolgáltatottnak érezni... 

A családunkról mondtam a legkevesebbet, oe a képlet egyszerii: 
rét idegbajos nagyszülő közt őrlődik anyu... A helyzetem ugyan 

nem cobb másokénál, de nem szeretnék elsüllyedni a hétköznapi, 
szürke emberkék közé. 

26. ....iót'., az NDK-ban jártam, százszorta jobban érdekel Magyar-

ország helye a világban és politikája. Az ott ani tapasztalato-
kat mér megbeszéltük trnárnővel... Azóta rendszeresen olvasok 

ujságut. Amikor Gy#rgyivel beszélgettünk az ü romániai utjáról 
ő is hasonl dolgokat mesélt. Aztán jöttek a jugoszláv esemé-

nyeit. Még emlékszem arra, amikor jónéhány évvel ezelőtt a ro-
ménok ás a juk;ók is /egymástól független:1l/ enyhén fogalmazva 

kissé lebecs:iltek bennünket, mondván, hogy ők járjálz a szocia- 

lizmus építéséhek igazi utját. S ma mi a helyzet? 



Ilyenkor bennem ezy eddig nemigen észlelt érzés támadt, mi-

lyen jó, hogy én itt élek. Persze azért hibák nálunk is a-
kadnak jócskán. Nem kevés olyan fiatalt lát az ember akinek 

az arcáról csak ugy lerí az unalom... Azért merem leirni, 
mert látom, hogy másnak is feltűnt. 

Joggal kérdezhetjük, hogy mit csinál ilyenkor a KISZ. 

Alapszerve: válogatja. Mert valljuk be őszintén, a KISZ ma 

még korántsem dolgozik ugy, ahogy legtöbbször hangoztatjuk. 

Ismerek néhány párttagot. Nem a legerősebb oldaluk a kommu- 
nista meggyőződés. De azt hisz m, az ilyen esetek száma mér 

csökken... 
n eléggé ziirzavarosnak látok még sok dolgot nem csak itthon, 

de általában a világon. J6 lenne egyszer már végképp tisztán 

látni. Remélem, ezt is meg fogom érni. Egy-egy itthon amuic•i, 
jól élő sportoló vagy más disszidál, akkor megvetendő dolgot 

mivel. 
Bonyolultabb a dolog, ami foglalkoztat. Anyu nagyon régi is-

merős .:i voltak azok, akik ma kílföldön élnek. Itthon elég 
rosszul éltek, hiszen öt gyerekeik volt. Odakint rengeteg ta-

nulás ás munka után kb. most "befutottak", jól élnek. Minden 

évben hazaj'nnek. A szoros értelemben vett pihenésre minimá-

lis idejik van, pedig ezzel "ellövik" egész évi szabadságu-

kat. 
is a baj ott van, hogy magam sem tudom hányadán állok ilyen 
szempontból velük. Az e gyszer biztos, hogy anyámat többre 
becsiilöm náluk, azért mert a hat  gyerekkel  itthon maradt. 

27. ••• 	egy nagyon kiegyensulyozott, jó családi körben élek. 

Mindent közösen megbeszélünk. 

Nincsenek barátaim. Az osztálytársaimmal minddel jóban va-

gyok. Ennek egy ideig  nem is éreztem hátrányát. Egy ideje 
azonban annál jobban. Hiányzik a társaság. Lehet, sjt biz-

tos is, hogy ebben én magüm vagyok a leghibásabb. Azt mond-
ják nagyon nagy igényeim vannak az emberek felé, sokat adok 

a kiilsőre. 

Ugy érzem, hogy én egy  nagyon jó társadalomban élek. Nekem 
a jövőre vonatkozó elképzeléseim abból áll, hogy egy olyan 

életet szeretnék élni, mint amilyet a szüleim élnek. 
26. ...Baráti körömbe én olyanokat fogadok be, akik velem azo-

nos érdeklőd . si körűek, hasonló nézeteket vallanak. Szerin-
tem a barátság egyik alapv - tő feltétele, hogy a barátos : kö- 
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zött megértés legyen, őszinték legyenek egymáshoz, ezért vé- 

leményem szerint igazi jó barátság csak két személy között a- 
lakul ki, mert a személyes dolgait senki sem mondja el őszin- 

tén több személynek, teljes őszinteséggel csak egy személynek 

mondja  el.  
Az iskolai közösségben mindenkinek részt kell vennie, de ez 

nem jelenti azt, hogy az osztály ta gjai mindannyian egv bará-
ti közösség tagjai. 

29. ...Egész másképpen alakult ki a kapcsolat az édesapámmal. C 
egyszerűen nem szeret velem foglalkozni. Soha meg nem kérdez-

te tőlem, hogy mi ujság a suliban, feleltél-e? Pedig ez nekem 

sokat jelentett volna. Most, hogy már megnőttem egyre többet 

szeretne "foglalkozni" velem. De ezt a foglalkozást én egé- 

szen másképi , képzelném el. v nem akar sehova engedni, azt 
mondja fiatal vagyok én még ahhoz és nekem az a feladatom, 

hogy tanuljak és anyunak segitsek. Persze őneki nem kell se-
giteni, az 8 munkája otthon az ujságolvasás meg a TV nézés. 

Vele csak tiszteletbeli kapcsolat alakult ki. 

30. szeptember l-én félénken léptem át az iskola küszö- 

bét. Nem tudtam, be tudok-e illeszkedni e gy  olyan közösségbe, 

ahol senkit sem ismerek, s engem  sem  ismer senki. Megmondom 
égszintén féltem. Szüleim nyolc gyermeket neveltek fel, s bi-

zony egy keresetből ez igen nehéz volt. is sejtésem nem csalt. 
Olyan osztályba kerültem, ahová eléggé jómodu fiatal szül'k 

gyermekei jártak. S ez a feszültség kihatott a tanulmányaimra 
is. Azelőtt jóval felül voltam a négyesen s nem igen volt 

rossz osztályzatom, most egyre-másra kaptam a gyenge osztály- 

zatokat. Am néhány dologb an  én is kitűntem, s igy ha tanulmá-
nyilag nem is, de sikerült az osztály jobbik részéhez tartoz-

nom. Ha nem is tanultam olyan jól mint az "élgárda", azért 
buta se vagyo, s majdnem minden v-télkedőn részt vettem. Ez 

is hozzásegitett az "emelkedéshez", s kezdtem egyenrangunak 

érezni magam a többiekkel. S nem vagyok olyan kis szürke pont, 
mint egyfémely diák, akit nem érdekel sem,'nmw 	m: sodikban mér 
nem voltak gátlásaim. 

,l. ...Mi nagyon keveset kaptunk ki, nem azért mert nagyon jók vol 
tunk, hanem azért mert mi egymást neveltük. 
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III. melléklet 1971-72/IV. c. 

1. ... 	azokat az embereket, akiknek "mindenre" jut idej;lk. 

Nekem valahogy nem mer együtt a kettő. 
2. ...Az emberekről alkotott véleményem nem a legfényesebb. Az el-

ső rossz tulajdonságuk a pletyka... Nagyon sok ember szereti ki-
hoszn lni a másik-t. Nagyon utálom az ilyen embereket. Nem be-

szélve a kétszinüaégről. 

3. ...Az én ismeretségi köröm elég széles, hiszen 3 évig kollégis-

ta volt_m. A Iangazda:iágban lakom, az ott lakó emberek végtelen 

egyszeruek, igénytelenek, az én szememmel né.ve maradiak, azért 

mert van ma mér tanulásra lehetőség, de nem is törekednek a több 
tudásra. ts ez sajnos az ott él' fiatalokra a jellemző. A szom-
szédban is két fiatal lány 2 esve került ki a 8. osztályból és 
sehol sem dolgozik. Nekem ez nad;,•on furcsa. Az a környezet és 

itt az iskolai környezetben tapasztaltak, a Faunkás hétköznapok, 

a mindennapi tanulás és sok munka éppen az ellenkezője és a két 
ellentét között élek. Az otthon is ellentmondásos. Nagyon nehéz 
igy élni és engem otthon különcnek tart a többi ember. Az isko-
la közel 511 hozzám. Itt sok lány az én szenemben ms mint án 
vagyok, de velem együtt alkotják a közösséget. 

Q. ...Negativ tulajdonságok közöl kiemelném a beképzeltséget, két-

s-inüsé;et. Van egy ismerősöm, akit miután magas ,oziciába he-
lyeztek, mindenki csak áradozik róla. Nem tudom mi lesz, ha az 

embert leváltjuk poziciájából. 
Van olyan ember, akinek eVy barát csak addigi; kell, amid "ugy 
ugrál, ahogy á faty;il". 

5. ...Uindenrél ,robban óreekelne: embertársaim. Ur.v érzem, hogy 
nélkalak nem tudnék olyan ember lenni, mint amilyen va,,yok. Az 
eabertársaim,:.al kialakitott kap. solat megszokás dolga. Szerin-
tem több a jÚ ember s  mint a rossz. Ug;,' érzem, hogy egy ember ugy 
tud igazán az lenni, ami, ha sokkal töb:: benne a környezetétől 
ás az "mb9rtúrsaitól átvett szokás, mint  amit maga alakit ki. 
Egy ember sosem .nmagától az, ami. 

G. ...Sajnos, nem a legeslegjobb tapasztalataim vannak már arról, 
hogy hogyan fogadjdk a fiatalokat a munkahelyen. Már két nyári 
szünetben dolgoztam. Ezzel a keserű tapasztalattal ismerkedett 

az egész osztály is, nemcsrl dn. gész nap índigóztunk, s néz- 
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tük egymást. Egy szót nem szóltak hozzánk, azt se tudtuk, ki 

a főnök stb. Fél évig jártunk oda, s ugy j::tt:ink el, mint a- 
hogy odamentünk üresen, fájdalmasan. Ilyen közösség vár ben- 

nünket. Ilyen közöny. Azt hiszem, hogy pontosan ellenkezőleg 

kellene tenni mindent. 
...Az emberek jó tulajdonságaik mellett rendelkeznek rossz tu- 

lajdonságokkal is pl. kétszinüség, pletyka. Nag°on sok emberre 
jellemző, hogy amikor beszél a másikkal, előtte mézes-mázos, 

amikor pedig már az illető nem hallja, egész más véleménnyel 
van róla. A pletyka is sok emberre jellemző kortól függetle-

nul. Vannak clyan emberek,akik a másikkal csak addig tartják 

a kapcsolatot, ameddig a maga érdekeit képviseli. Ez nem jel-

lemző mindenkire. 

S.  ...véleményt ugy mondanak emberekről, hog, az egyáltalán nem 
illik rá, arra az egyénre. Sajnos én ilyenek láttán kissé em-

bergyülőlű lettem. Nem birom értékelni a csalást, a félreve-
zetést és főleg a kivételezéseket. Rosszabb emberi tulajdon- 

ságu emberek hirdetik a szépet, a jót, de arra nem ;;önnek rá, 

hogy sokszor "bilibe lóg a kezük." 

9. ...Az emberek nemcsak magukról alkotnak véleményt, sőt van, 

aki egyáltalán nem alkot magáról véleményt, de más hibáit an-
nál jobban  észreveszi. 

10. ...Nem szeretik az önálló dolgokat, kényelmesek, elemre kidol-
gozott elveket vallanak. Nincs semmi egyéni bennük. Nem ve- 

szik észre, hogy máshogy is lehetne élni, nem is olyan biztos, 

hogy az a legtökéletesebb, amit a többi csinál. Gondolkozás 

nélkül élik ki ösztöneiket, vágyaika,.. Ez szerintem a mai fi- 

atalok egy igen nagy sz: zalékára igaz. Az idősebb korosztály 
jellemzője, hogy ösztönösen eltiporják a gyengét, akinek ilyen 

céljai nincsenek, s nem árt senkinek. Szerintem pedig épp se-
giteni kellene azon, aki gyengébb. 

A mai fiatalok jó tulajdonsága, hogy nem tud közömbös lenni a 

rosszal szemben. 

11. ...Türelmetlen vagyok és ideges. 

s hogy :n milyennek látom a többi embertársaimat? Nagyon vál-
tozó a véleményem róluk. Nagyon sok emberben csalódtam, kétszi-

nüek... Természetesen nem lehet általénositani. tn minden jó 
és rossz tulajdonságai ellenére szeretem az embereket. Ezt nem 

felelőtlenül jelentem ki. 
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12. ...Engem nagyon érdekel az a dologi, hogy az idősebbek miért 

figyelik állandóan a fiatalokat. S állandóan velem foglalkoz-

nak a tanulással kapcsolatosan is, ahelyett, hogy sokan a sa-

ját gyerekük viselkedését, tanulmányát ellenőriznék olyan 

szorgalmasan, mit az enyémet. Állandóan sajnálnak, hogy i-
lyen sok a tanulnivaló, olyan nehéz a középiskola. Nem  vagyok 

én hülye gz,erek, már elnézést a kifejezésért, de ez az igaz-

ság, mert csak azt kell állandóan sajnálni. Én tudom, hogy 

mit vállaltam... 
Volt egy barátnőm, csak 8 osztályt végzett, eddig nem volt 

semmi probléma közöttünk, most ő elhidegült, szerintem azért, 

mert én nemsokára leérettségizem. Pedig egyáltalán nem tudom 

mivel sértetten meg, nem szoktam ilyesmivel felvágni. Ha be-

szélünk is, olyan kényes 12angon beszél velem, mintha nem lOr-
hetne hozzám másként szólni, és amikor megkérdeztem, hogy mi-

ért, még ő sértődött meg. 

13. ...Az osztúlytársaimmal jól megvagyok, ugyanigy a szomszédok-

kal otthon, cL;, szomszéd kivételével. Szerintem elég jó kis 

osztályközösség alakult ki, néha-néha problémák merültek fel. 

Csak az a baj, hogy ha valamit meg, kellene beszélni közösen, 
akkor mindenki beszél egyszerre. 

A mellettünk lakó szomszéddal eddig nagyon jóban voltunk, de 

egy kis semmiségen, amit  Ők felfujtak, nagyon összevesztünk ve-
lük. Mindig neki van igaza, mindenki ugy ugráljon, ahogy 5 a-

karja, mindenki azt csinálja, amit ő parancsol. 

14. ...Az idősebbekkel és a tanáraimmal sem volt soha semmilyen 
problémán. 

15. ...Ha rossz hangulatosa van,  alig  várom, hogy beérjek az is-
kolába. Ott mintha kicserc:ltek volna. Szeretek az emberek kö-

zött lenni, nézni őket, de beszélni velük már kevésbé. Érde-
kes megfigyelni, mit csinálnak az emberek  a kezükkel, ha nem 
kell fogni semmit. 
Sokat lehet tanulni az emberektől. Még magunkat is meg lehet 
ismerni általuk. Én pl. nem ismerem az arcom. Nem tudom, hogy 
mondok  dolgokat, milyen arccal. Az ő tekintetükről_ ezt is le 
lehet •lvasni. 

16. ...Nem látok különösebb eltérést az emberek között. Ugyanaz a 
nagy sietés, mozgolódás jellemző mindre. Ha viszont a szükebb 
kört nézem, vagyis azokat, akik közvetlen körnnezete:Lb©n van- 



nek, ohmot n4r lényeges eltérés van közöttük.  

17. ...Nekem aiace különösebb problémán az idősebbekkel. L.het,  

begy csak azért, mert olyan megértő a környezetem a fiatal-

sággal eze`:ben. h fiatalsaigt,el sokkal több probléz vaj:.  

Példa erre az osztályunk, aea iit som lehet nei, eeszbini.  
le. ...Minisen ember a világ közepének tekinti i át. Természe-

tesen csak akkor, ha nincs kisebbségi érzése.  
1). ...Az  "ők" fog-elmén nen csak a baráti körre gondolok, hanem  

általában az embereire. Sajnos az emberekről nincs tul j6 vé-

lemoriyom. L.ega1ábeia az ez.bereez faléról. Na c yon kevés vau  Le-
züttik, aki esetleg ánzetlenül segit u másiknak#  bogv €r "má-
sik ügyéhe: egész lé t einme l van közöm." La jnoe sz nem éx vé ny e-
aiil teljes sullyal. Vannak közöttük olyaa emberei; is, aki_r e  
az ember minden körülmények .között számithat.  

20. ...En nem érzem magam olyan e fennek, hogy az összco tvbbit'l  
különb leg; ek. Mindenkivel szemben kisebbségi érzetem van.  

21. ...Kérdezni csak a zajút érdekemben szoktam. Na ez a dolog en-

gem  nem érdekel, tehát mást érint, nem azive een kár dezó cködöm.  
Elvárom, hogy a magániijjeimbe ne avatkozzanak bele. A körülöt-
te~. ev  mbereket mindenek ellett szarutan.  

22. ...issza konkrétan a saját gáti körömről eeezélek, hanem élte.•  
lóban az ember ek :ői..Zn ugy ér ze..: az emberek tűbb eége képmu-
tató, ezz mit6. Ceai addig kell a másik, savig csak az b érde-
keit képviseli, a hittőrben ott vari mindig a kihasználás gon-
dolata.  
,z embereket nagyon pletykásnak-  tartori. Számtalan eset arról  
tanuskodik, hogy mindenki csak a másik "bajával" fo',lalkozik,  
de  a saját hiba it soha ,  vagy csak minimális értelemben ismeri  
el. ikra vagyok egy ideális emberi tulajdonságokkal rendelkező  
egyén, de u~; érzem ezekbe a hibákba, melyeket itt fi-
ban ritkán esek. Neru "enber6yü151ő" vagyok, csu )ún ug<, érzem  
fiatal koros:: ellenre igen sokat csalódta.; : úx... ...ugy ér-
zem egy kissé emberismerő vagyok.  
'ersze most lehet azt gondolni, Lou'  a bar itaiLat rosszul vá-
lasztan meg, ez rt cea16dom mindig. Erről szú sines, én nei i-
téleiet a _.üzvctlen ':;irnyezetemrúl alkottam, haue:a ugy általa-
ban az ei ber eLr ól.  

23. ...Az "én és v"k'' kérdést a csal  ".db61 kiindulva kell vizsLdlni.  



Saji:oc és ugy éraeuz néba, hogy as  én véleményem volna talri i 

a leghelyeeabb. Ha  ez ütközik a kőzöeen kialakitott v ; le-

ménnyel, kész a baj. 
Az osztályúan a kazüa vélemény kialakit&sa nehezebb. ... 

mindenki a maffia ik az t hangeulyozza. 
Sokszor olyan kavetkeztétósre jutok, hogy neucoaú az óni a-

gam akarata a fontot. 
24. s..11a, rom indulatoc v „yok. Egyébként szercto..- aegiteni, de  

azért a segiteégaek is van e„y bizonyos határa. 

25. ...Próbálok ugy élni„ hogy minél tevesebbazer forduljon t lő 
3sazeiitkiizée. 

26, ...jok ember, csak azért, ho,, be tudjon illeozkedni a kö-

zűsségbe, kétazinü. 
27. ...Olyan furceék az emberek. De ha jól megtézzük nem:: is ők 

a különaeek, henc én. ez én világom és a rajtea kivülillók 
világa k3zi3tt ugy érzöm, óriási szakadék tátong. itt eleu- 
sorban a nemzedéki problém ra gondolok. A Szülők azzal a c 1-
lal, hogy emez jó irányba tér itenek szerinte fólrencv l-

n:k. Lppen ezért én próbálok kitörni. 

IV. melléklet 1971-72/III. b. 

1. ...Az osztúly an nincs ocztályközüsség, ezért oz osztóly tag-  

jai kiizött sines e yáltalón óeszetartés. L;bb eco,}or-t alakult  
ki. zek a csoportok teljesen ka150 3lióak. 	az osz- 
tály, hogyy nines osztályközUaaég, meg hogy ezt kellene esi- 

ndlni, meg azt, de végül senki ser uit nem tesz annak ér3ekEé-
ben, hogy  valami kapcsolat j6j jön létre. Vannak az ooztál,;-
ban olyan személyek =  akik egyes ooztálytársaíkk 1 ozintc szé-
ba se állnak, nem foglalkoznak velük. Sernek lehet, hogy  az az 
oka,  no,:  soka'i vannak, akik mindent kÉ sz.n kapnak szüleiktől 
és ezt LIAr teljesen megszokták. r.n nem nagyol: ilyen. Igaz én 
is megkapok sok mindent. De otthon sok ninuent noLCeinálok ta-
nulás mellett. 



2. ...i! társac:alo©ban 615 emberek Watt különféle kapcsolatok  
jönnek létre, minden ember ka' esolatban van a mdeik :Al, ha  
csal, annyiban ic, 	r:inaeuki az adott tdrsadalor hoz tar- 
tozik. Mógi s minden embernek kialakul az egy é niséLe és o. a-

uáúik a társadalmi helyzetből, neveltetésből, környezetből,  
merek kaziitt élek és ebből sok probl "ma adódik.  
Szülein felfogását 70-80 %-ban helyesnek tartom, bar: taim-,al  
való kapcoolataiu azonban lényeLesen kUlónb z iek.  
ekam ne. ... alakult ki bővebben kifejthető kapcsolata_ tanára-
imhoz. Mihez, hog' ez kialakuljon nen elegendő a:,  hc a  

tanár bo<j3ri és óret tart. Tehát kör:.l vesznek a :.  emberek, aki-

ket soacmi tudok teljeceti meLértoni, neu ismoren egyéniségüket.  

Az lenne ué„ lényeges, mi alapult ki köztea és a társadalom de  
az ország irdntiyitói között. ds, hoc ,,,  é],h tek, iiüvel: dhetek,  
szórakozhatok ős ilyen körül nyak között, abból adódik, ho"y  
része vagyok a társaüalamnak, kapcsolatban állok vele. Áz em-
berekkel még rengeteg problémám van. Igaz, hogy nem ismerek  
lOG %-ig sok embert, de akiket ismerek, azokat rosszaknak  lú-
tom.  

3. ...Nagyon szeretek társaságban lenni, de néha kimondottan i-
deges it. Ez icy van az osztálytársaimmal is. Néha ugy er zam,  

hoLy felesleges vagyok. Nekem na, y problémát okoz, az, hogy  
a tanárok kivételeznek. S he valaki ellene szól, a tanár má-
re; je jön. Furcsa, hoL4 már 3 éve együtt van osztályunk, még  
5c :_ alakult ki közösség. Elhatároztuk, ho ; '~, becsengetős után  
csendben várjuk a Larl r t. Iáz persze nem  la tör térág.  
Az osztálykirándulásokon kellene o ;;;,y kicsit a k izöcségi éle-
tünkön javitani. De sajnos az cudigi példák szerint csak rom-
lik a helyzet. i nnek persze mi, diákok vagyunk a fó okai.  Eh-
11,.z azonban hozzájárul aL oszt, ~lyfőnökünk is, ki szél_  :untra csak  
mate-fizika tanáreső, s:i egyéb.  

4. ...Az osztálytársain nagyon magas célokat tüznck ki Lia Luk elé,  
va'y képcscáceikon aluliakat. .:.a az ,  arany középutat vflaszton.  
ak uat;as célokat tűzne ki, t ;y 	,.o„;;  ha klkeriilnek az  
iskolából, akkor is olyan kúnnyen eléérik, amit akarnak, mint  
adc i,, amit a szüleik gondoskodtak  gondoskodtalf.  róluk. Nem olyan edzettek,  
11.o1; a coalódúsokat elviseljék. ,,zok, apik alaesoayabb célokat  
tdznek ki, mint artekkorfira képesek lennének, ázol. is csalódni  
fognak, hiszen a kisebb dolgokat kiinnyea cl tocják érni ős ha  



arse kerül a ;:or, bogy valami nagyot s  vulmi fontosat  kcilc -
ne megezorezi :.i, vagy elórni, nem fog nekik sikerülni, hiszen  

előzőleg smár hozzé szoktak, boi;,y csak kis esófeazW ; kell,  
hiason a kis célokat, kis munkával is el lehet  érni 
n a k8eépatat nem uL; képzek el, hogy k#sepee célokat  tU-

zlik ki magamnak. Szer ii te,n ezt u, y kell megoldani, hogy ve-

nyeseu kell kii és na_,y célekéz t küzdeni. 	nuE. okoz tőz em- 

bernek acglepetóst az, bo;,' egy nar y célért sokat kell  ciol- 
ozni de nem jelent kiinayii sikert, ha e,;,;  egyezer», o; y ki-

sebb dolgot minden nagyoti.b er$feezitóe nélkül el W.., érni.  
Igy megtanulja becsülni a munkát  

"Nam elég a cat látni,  
Járható utja kell."  

5. ...Nap mint nap találkoznom kell az iflua& ot érő vüdakkal.  
Nekünk a tormadalon nag,obb lehetőséget biztosított, oz  
tatározza, hogy mi egyéni módon térünk el az eddi6itól.  

Lohetcíeói nk `nnaí„vobb, tinállóa 	szélesebbküru. tsz, ho,r;y  a  
társadalom más, az emberek tudata átalakult, az ' „ényok nl$ve-
keünnk, kielégitóse általában biztosított, mind azt bizoüyit-

ják, hogy a rab változásunk "modernizálódásunk" adva van, sót  
s z&ikeégazer . Az ut k j:r eeé e jellemző a mai fiatalokra. Gyak-
ran  mondják r nk forrongunk,  de nem tudjuk miért. Az az ér-
zésem sok ir,azs' g var. benne. Szüksógunk van iráinjitúsra, de  
olyanra, amely nem veszélyezteti bndllóe' 	t, éreznünk  
kell, hogy a korláton belül is szabadok vagyunk. Ezt gyakran  
elfelejtik, pedig; Lehet okosau, céltudatoson bánni  vei nk. 

G. ...Annak ellenére, hoci szocialista tsadalcmbun ólant, rain-
dor kiaak lehetnek és vanaa1: is pre oblémdi. Nem nat on i :er on  
a termelésben részt vevők dr oblbraáit. U  érzem, t:ot,y iz  ón 
szereik; c c. problémé . ozaL-os más diákéval megegyezik. Furcsának  
tal' lom ó4 hiányolom, bo, ,, a  tanárok de  tanulók között avki a-
lakul ki e ,y barfatságosabb, közvetlenebb kapcsolat. izer intem  
hasznos volna agy testvér iskola bazdtstica. Ez nem fout's, liO4-  
vásdrrelyi legyen, lehetne akár szentes' vad s ze ;odi. landuu  
vetu1;to rdA.::.~ volra:~ u testvérosztula, akivel tlllaaéú ks cso-
la tot tartana 	:Izzol szerintem el lehetne karillai azt a  
L ;ocdolatot, 	;; k n: ezerből csinálunk valamit.  

7. ...Szeretném, ha l n éruck olyan tula j'Joncagain, ami miatt fel .. 



nézhetnének rám, erre nem azért volna Fzakség, hogy hiuságom  

l n rezgessék, h&nec, azért, hogy sajátrsagam ne érezzem érték-

telennek, s i ~ y ne lennének kisebbségi érzéseim. '1a egyszer  

ez sikerülne, ugy hiszem elégedett lennék. Sokan legyintetek  

rám amiatt, hogy a jövőm érdekrét, s azt próbáltam kutatni.  

Szerintak föleslegest 2zt nem tusom elfogadni, én szeretném  

tudni, hogy mi lesz velem, ha nem is pontosan, de le ;alább  

sejteni.  

8. ...Az osztályban mindig vitát vált ki az osztályközösség.  

Iárum év alatt nem tudott kialakulni. Egyes személyek, kik  

"jobb móduak" ha valamire hozni Yell akkor "nincs nekem  

ilyenre nem adnak".  

Csak néha nem értek egyet édesanyám:la1. Ha valami titkom van,  

azt elvszer a hugomnak mondom meg, azzal megbeszéljük és ha  

olyanmar találjuk, csak akkor mondom meg sL'lleimnek.  

9. ...'i& felsgi=elet alatt nem is 1ltak a fiuk, a stáb miért nem  

próbált meg legalább csak keretprogramot adni számukra, hogy  

ezen a  kereten bekel szervezkedni tudtak volna, összefogni és  
kisen megoldani feladatokat.  

LG. ...Szőleim és köztem nagyon sokszor alakul ki véleményk'aönb-
ség. ók abban a felfogásban élnek, hogy a gyerek nem ért sem- 

mit, a kérdést, problémát megoldani nem tudja. Legtöbbszár fe-

szült otthon a hangulat, főleg ha mindhrman otthon vagyunk,  

ilyentor ket tő - egy; ellen folyik a harc, legtöbbször én ma- 

radok egyedil. Szerintem érdekes jelenség az osztályunk. Né-
hány fős csoportok alakultak ki, talán még által:inos iskolai  

b,rátság a legfőbb kapcsolat kbzöttük... Iskola után akár  

strandon, akar moziban kerülik az osztálytársak e gymást. A  

gyerekeket irigylem, mert nekik sokkal jog : , több játszóte-

reik, játéka... van, 'orszerab , óvodákban járhatnak, mint mi te-

hettük. A szeleim ,.orosztályát becsülöm, mert s'-kat dolgoznak  

és kitartóak.  

11. ...Gaztályunkban nem mondható, hogy kialakult az osztálykö-

zösség. Vannak olyanok, akik csak az utolsó esetben állnak s  
szóba a másikkal. 2ersze alakul ki jó kapceolatna. mondható5  

is. Ezek mindenhol együtt vannak, összetartanak, szinte elszi-

getelődnek a többitől.  

A ne.. sikerélt kapcsolatok az emberek sokarcusti,a miatt van.  
.óindig a másikat hibáztatjuk...  
A szülők állandó előitéletekkel szálnak g;;.yermekeikhez.  
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12. ...in természetesen a fiatalok között érzem magam jól, ahol 

jó hangulat, humor és pártatlan beszélgetés alakul ki. A fi-
atalokban és bennem is a felhalmozodott energiát kellene le-

vezetni. 

13. ...Az általános iskolában találkoztam először velem egyidős 

gyerekekkel s szinte féltem tőlük. Ezután Gorzsán laktunk 3  

évig. Itt már bátrabb volt .m. érdekes, hogy a gorzsai taná-

raimat nagyon szerettem az általános iskolai /vásárhelyi/ 

tanáraimat már nem. Talán azért nem, mert az Órákon ~ ivül 

nem  foglalkortak  velünk. A legtöbbnek csak az volt a célja, 

hogy az anyagot leadja ... 

Egyik ember sem őszinte a másikhoz. A problémáimat nem mond-

tam el se a szüleimnek, se a barátaimnak. Az osztályben jel-
leiző, hogy különböző csoportok alakultak ki. 	nem tarto- 
zoza egyikhez sem. Szünetben mindegyikhez odamegyek. Minde-

gyik csoportba van legalább 1 személy, akivel jól el tudok 
beszélgetni akármilyen témáról /már, ami felvetődik/. 

14. ...Ltödikes koromban kollégiumba kerültem, ami igen nagy ha-
tással volt rám. Utt tudtam meg, ho gy  mit jelent egymással 

szépen beszélni, egymást becsülni és segiteni. 

Itt a szakközépiskolában szintén egy  idegen közösségbe ke-

rültem. Nagyon féltem a beilleszkedéstől. De nemsokára akadt 

egy barátnő. Nem szeretem, ha egy társaságba valaki produ- 
kálja magát, hogy mindenki csak rá figyeljen. Még ha valami 

érdekességről beszél, akkor se sokáig, mert már unalmassá 
válhat mindig csak őt hallgatni. Nálam sokkal idősebb társa-

ságot nem  nagyon  szeretem, mert ugy gondolom, hogy lenéznek. 

Szeretek azért idősebb nénikkel és bácsikkal beszélgetni. Azt 

nem értem csak meg;, ha a szüleim a fiatalságot csak külsőről 

itéli meg.  
15. ...Másképpen vis'.onyulok szüleimhez, és megint másként test-

véreimhez. 
16. ...Szerintem jó viszonyba vagyok mindenkivel, nem veszekszem 

senkivel. Szüleimmel jól megértjük egymást. Problémáimat magam 

próbálom megoldani. Anyu néha nagy ügyet csinál mindenből. A-

puval nagyon hascnlitunk egymásra, jól megértjük egymást, so-

kat nevetünk, szórakozunk együtt. 
17. ...Nagyon szeretek egyedül lenni. A vilá,on minden érdekel és  

foglalkczt..t. Az általános iskolában az osztályfőnökeim "tul  
jónak, tul csendesnek" tartottak. Én ebből szerettem volna ki- 

törni... Még szerencse, hogy a volt osztálytársaim nem lát- 
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ták bennem a "j'Se g mintaképét". Szeretek nevetni és vicce-

lődni...  

Jó osztá1yközössébönk volt, ami most nincs. Ugy érzem elfé-
sultam. Nem vagyok egy közösségi tipus, nem mintha nem ta-

lálnám meg a szánvitásomat a k..zösségben, csak a h' lye.n nem  
találom. Vállalkozó sz,-llem a legkeveseb', bennem.  

Ami a fontos a szépet szeretem. érdekel a képzőm1vészet ós  

rajzolgatok...  
l . ... ;zaleimmei jó kapcsolat alakult ki. Egy  nővérem van, rit- 

kán találkozunk. akkor találtra meg mostani barátnőimet, aki-
vel igazi kapcsolat alakult ki.  

Az osztályban vannak olyanok, akik teljesen kivonják magukat  
a közösségből s szinte lenézik a másikat.  

A felnőtteket nem mindig értem meg.  
3ecsalom az olyan tanárokat, akik nem ragaszkodnak a szigora  
tanmenetekhez, egy kicsit többet nyujtanak, vagy lazitanak.  

Nagyon jó az, ha a diáknak feltárják a nehézségeket, problé-
,mkat, amivel majd ők is szembekerülnek.  

1;. ...Az első probléma az osztályon behál merllt fel. Vannak az  
osztályban olyanok, akikkel nagyon jól megértettem magam, de  

vannak olyanok is, akik talán rangon alulinak tartsák, hogy  

szóba álljanak olyanokkal, akiknek nincsenek a legutolsó di-

vat szerint vásárolt ruhájuk.  

Az osztályban szinte három társaság alakult ki.  
1. Azoknak a csoportja, akik :cindin eljárnak ötóraira ós a vá-

sárhelyi fiatalság un. felső tizezre korében mozog.  
2. A második csoport mér más szórakozást is el tud képzelni ma  

fiának.  

3. Ritkán járna'.. el szórakozni, nagyon jő tan_ulák.  
Ugy eszem 	v2:sárhelyen a fiatalok között is ez ala- 

kult ki.  
2J. ...Amikor elkezdtem iskolába járni, már akkor nagyon sokat csa  

lódtam az oszt lytársaimban. Kiközösitettek mindenből,  csu ~ol-
tak, 1 ny létemre fiusna.. tartottak,  később már odrig is elju- 

tattak, hogy nem álltat szóba velem. Sikerült beleszokni ebbe  
a helyzetbe, megszoktam, s viaszahuzódává váltsa. Talán ezért  
is birálom meg azóta ugy az embereket, s főleg mindenkinek a  
hibájat látom me g;. :Zostani osztálytársaim köziil sem birom azo-
kat, akik mindenekelőtt csak magukat látják a legfelsőbb lé- 
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nyeket, s jó mondás az, hcgy tiz centivel a f:;ld felett jár-

nak. Je az a lényeg, hogy akad még olyan akivel véleményemet 

megbeszélhetem, s gyakran még egy vélemCnyem is van ezekkel 

az oszt.lytársaimmal. 

,yedül a szüleimben nem csalódtam... 

21. ...Néha ugy érzem, hogy a környezet adta lehetőség nekem szűk 

és szeretnék kitörni. Ez azonban teljesen lehetetlen. 
Azt hiszem minden közösségi tag igy gondolkodik. Várják azt a 

pillanatot, amikor megszabadulnak egynaástbl, nem jelent ::r met 

az e :mit tlét. M3r néha ugy érzem gyűlölik egymást. Egés : en pi-
ci dolgokon egymásnak ugranak. Ezúmomra ez a viselkedés ide-

gen. De sajnos problémáimat magamba kell zrni, nem fordulha-
tok se felnőttekhez, se diákokhoz. 

Egy másik közasoégen a nemtörődömség, az unottság vett erőt, 
necc régóta élek kzöttük, de látom az anarchiát, a széthuz:st. 
Ilyen környezet mellett talán én is átalakulok, semlc essé, 
közömbössé válok. 
Enne' caak az lehet az oka, hogy "Őket" nem ismerem áa nem tu-

ok hozzájuk igazodni, vagy pedig őnmagamat itélem meg rosszul 
és azt hiszem, hogy a jobbik utat választotLam. 

22. ...:inden embernek mám ós más a természete. Ez sokban függ a 
neveltetésétől, társadalmi helyzetétől, csal di állapotától, 

környezetétől, stb. 2roblémáiim4ma1 sz ileimhez nemiden fordulok, 

mivel ák is más társadalmi környezetben születtek, mint én. 
L'sztályunkon belül a kapcsolatok elég lazának mondhatók. 
Addig a fokig s:illyed ez, hogy csak a legvégső esetben szól az 
egyik a másikhoz. Tehát ez a viszony enyhen kifejezve "nudli". 
Tanáraim és dn. Ez a kapcsolat személyektől, kalönb z egyéni-
ségektől f:igg. Van, aki hangulat embere, vagy a fegyelem, vagy 
jőmodor embere stb. Ezeket a diáknak jó, ha tudja. Alkalmazko-
dik és akkor ez a kapcsolat lviselhetá vaj pedig teljesen jó. 
Nem ismerjük egymást közvetlenül. 

?a siker:l is alkalmazkodni egymáshoz, az én gondolataim, vá-
gyaim nem biztcs, hogy igazodnak mások elképzeléseihez, vágya-

ihoz stb. 
23. ...Az embernek szüksége van arra, hogy egyéniség legven, de 

arra is, hogy ez az e dn egy közö sség tagja legyen. Vagyis 
ne mindig csak a maga érdekét kdaviselje, hanem társaiét is. 
Zajnos, ez az osztálynál, nem nagyon található meg. Sokan nem 



igyekszenek a társaik jó oldalának megiamexéc6rc, & t mé a 
többit is gétolja ezen a téren. Eg. es.:k azt hiuzik, ha mér 
valami "jó pofaságon" QgyUtt van a társaság, eykor 3z r..ór 
kizöoeég. Ehhez szükség lenne ré, 1iogy még sok móie komolyabb 
teruleten is összefogjunk. Ez biztoeitar :. egy:,Lc jobb r egór-
tését és egyónieégén k pozitiv irúnyu fejlődésit. De ez saj-
nos leginkább caae; elmélet. 
A tanCxok igyeaezne felmérni a tudást, d ,. i .: zzfióllfrsdt• 
Ez nom mindig aikersl teljoec:n. 
Az idősebbek nehezen éttik meg a fiataloka 	is örvende- 
tes, «'ogy  elég nagy számban vaar.a1, azonban el;yanok, akik meg-
éltik 6a so;itL Sket. Ica tartoznak szüleim is.  
A tdisaeaLi futta ás&  na"-yban sogitik a L:unk e áe paraszt 
ezárrnasásu fiatalok továbbtanulását. Ez 1 -je ly e e ó o onnek to-
vábbi fejleeztósc azüksóbea• 

24. ...Egy fiu mondta nekems "Nagyon nehéz téged me ór tcni." Ké-
s' bb rá j:3tte , mennyire igaza van.  Sokszor nem tudort; ponto- 
san kifejezni  azt, amit t  orzdolok. Nag,,on órzékeny vagyok. 
Ha én b6ntok mag valakit, rettenete lelkiismeret +urdalsom 
van. Valéwjos 16tLzüka&' ot hogy legyenek barátaim. 
Mór elsőben őszarc lehetett venni, hog,, egy-két tanuló az ooz-
tályb..n felcőbbrendünek képzeli ::.agát 6n van olyan is, aki a 
kótezinaeég mintapéldánya lehetne. Van olyan osztálytársam, 
akivel alig beszéltem a 3 óv alatt. Azt hiszem ez tragikual 
Abban bízom, hogy ha kikerülök ez iskolából, mások lesznek 
azok, akikkel együtt fogok  

45 ...Az én via:..onyomat az Okhoz mejlatásozza iamerotsénk idő-
tartanra. Pl. valakit el e6 látrie:r e cl1 wnszorive e le:: találok, 
később azonban kiderul, hogy nem is ellonczenves ós baráti 
kapcsolat alakul ki közöttünk. Gn és ":;k" között na yon coL-
féle kapcsolat jöhet létre. 
Co ak ritkán s '.okta hazamenni, ezért még nagyobb szeretet 
fUz szüleimhez. Hu azonban egy k:inyvvc1, vagy egy fi1n el 
kapcsolatban problémáim és kórdéoeir. meralnek fel, s.:velíik 
sajnos ezt nom tudom megbeszélni. 
Nekik nincs rá idejük, hogy olyan mértékben miivel&djenelc, 
mint  a  L;ai  időkben kellene. Ezért kénytel<;r, vagyok az osz-
tálytárs+airwal ós  sok esetbe.: a  tanárokkal or 81 beszélni. 
Ezt a kénytelen szót nem azért ú t_.um, mert nekem L.ora jó, 



hogy az előbb emlitett tan 'tokkal kell ezekről a dolgot:.ról 
beszélne, hanjrn azért mart j6 volna, ha ezt otthon: is meg-
tudnánk beszélni. 
A testváptiumel talán... 
Osztályt' rsstn al való kapcsolatom: Ez a i;csolat annyif sle, 
ahány osztá].ytérs.m van. Van, akivel nincs ac.::..:i olyan közös 
téma, amiről ha pár szót is, de lehetne beszélgetni. Van o-
lyan, aki magasabb advelts5g,Inek, magasabb rendünk őrzi ma-

gát. Vanaak olyanok is, akik minden  iránt közömbösen visel-
kednek. Ezekkel aztáa végképp n em  lehet közös témánk. Akad  
ez osztályban: olyan is, ejti mutat érdeklőá`et bizonyon col- 

; ok iránt. Ezek közül valaeztottaz első osztályban harütnót. 
Kéeab azonban elintettek mellőlem és csat: a szünetben taldl-
kozhattunk. Ez az idő viszont rövidnek bizDnyult minden dolog 
megbeszlásére. Igaz, az5rt még  most is a legtitkosabb dolga-
inkat rae' beszéljük e„;Lnásaal, de a hétköznapi ;:robl:r.,ák*ől 

tár n,mígen beszélgettdnk. Tehát sahég a legjobb kapcsolgat is 
bizonyos kiillő tényezők hutásra felbomolhat. Az osztályban 

nej; is alakulhatott ki osztályközösség. Ha  az egyik csoport 
akar valamit, okkor a másik egy v. két csoport biztos, hogy 

nem  egy,. ezik bele. 
in'2enki arról sipitozik, : -:ogyilyen rossz, meg olya_ rossz 

lesz, ahelyett, bogy csinálna valamit annak ércekében, hogy 
ezt clker dl j+.ik. Sajnos azonban mindenki csak a "babérjain" 
ül és várja az osztályfának intézkedéseit az Üggyel kapcso- 
latban. Per sz-, hogy a vélemények am mindig  egyeznek az osz-
tályfőnök n .: zeteivel és ekkor  persze  a diákok ócsárolni kez-
dik a tanárt, nogy midst n n intézte el jobbas. a dolgokat, 
mert nem állitott össze egy szineseb.. pró,,ramot. arra azon-
ban egyik se gondolt, hogy talán segithetett volna a prog-

ram 1.eszeállitá ában a maga gondolataival. Az alakult &i, 
hogy  mi n.m csinálunk sem4.it, de as:.;rt a lehető legjo:,ban 
asz jak érezni magunkat. Lóg egy  politikai vitakárt sem le-
het megtartani rendesen. 
Ha valaki netalán figyelmezteti őket erre, akkor azt vágAk 
a fejéhez, hogy minek játszod ne , hogy ez t°é ed érdekel. E.  
,gyeneeen kiröhögik azt, aki figyelni próbál. 
A diákokkal a kollé`.,iu . keretein belal érintkezem. Az A ocz- 
tályosoL Ls a B osztályosok kőzött állandó viták folyna. na 
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!eldobtunk egy tómát, arról az ó véleményügy: feltétlenül trom-
lokeE;yenest ellonteondott a piénknek. 
a r ,on fontos coloó még szerintem a ta cirokkal való kapcsolat. 
A kollégineben a k3zösségvezető t-:..úrrrelt ne yon megszerettem. 
I:agyon sok mindent cet, lehet beszélni vele. l:z azért jó, sert 
a ,;roblém kat OS  emb..r bátrabban meri előa ni de  nem fél az 
esetleges letoldetól". Van azonban olyad tana  akihez az o--
ber nem nem odamenni. Fél, í.o yha u,:ta]Aü valami ellen  ezó1 és 
ez a tandrnak nem tetszik, akkor ' kirugnak r6" és rosszabb jo- 
,yet kap, :Lint arait érde.aelne. Az oeztályfőn'ikkel aas elég 

bena3aé ,ea a kapc:olat. Va. olyan tanár az lakol , akivel 
a felmeri* prcblém=  x~at jobban z4c' lehet beczélni. 
ili ayon Ivnyogce kérd& a :ISL-el való kaecsolat. $n naL;yon 
szivesen tevekerykedek ebben a szer vozetbell. Be  az elég le-
: 	ló, tus az ember mamát  «em becsülik raeg 'az os= t ly- 
térsakra €omolok./. Ha  valaki próbál valamit szervezni v 
boinditani dolgokat, soka: or kinevetik: "se  akarod a vilá- 
got mogváltunii" - felkidltasa1. Pedig a " `'r foglalkozdeo-
kon belel rieg lehetae valóeitami, hogy a diákok palitikail: g 
t' jékozottabb. k legyesek. 
Nan tudom, hogy sikerült e a so„almazáe. Erről a tómáról na-
gyon sokat lehet beszélger,i, de csak beszélgetni. Leirni m4x 
anál nehezebb. 

26. ...rr deres kérdéseket kell :ioncol etní, ami máskor természe-
tesnek tűnik. Ily'. nker azonban rdejen az ember, hogzr narn is o-
lyan egyezeraee ezek a dint ok. Kollégiste v gyok. 
i l 3 koromben gyakran meL;irtan a bajaimat, gondjaimat, de  ké-
sŰbb rájötten., hogy kis gondolkodde árún mugam is L.  g  tudok ol• 
dani sok mindent. 2eotleg van olyan t. ner, akitől még tanác:rot 
is kértettek. Nincsenek titkain a & zuleim elő it. bizalomi kér-
dánéhez tar tozíl még a=, is , hogy nekik nincs el5ttoni 
szintén.tatal. . nos iekolú; korentói "felnőttként” bántak velea, 
A viszony a szüleim és k izötteza Jó. /Le: nem azt jelenti, hogy 
mindenben rör;tön megegyezünk. Vitatkozni is eeoktunk.../. 
Véle :vénye:.: szer int ezért minden g;, er ekncL kell lenni, egy vo-
le egykoru barátnak vagy barátnőnek. Mell lenni, hozz én, k3z-
ben én soha tré éreztem hiányát ill. soha nrm találtam olyan 
gyereket, akit igazán bacát"mnak nevezhettam volLu. 
A  barLtadis alatt én nej: azt értem, iLo; aelve fővű e`y' tt len-
ni. Problémde dolgokat egyett n o beszélni, ós dolgokat, emit a. 



ember nee b  is no aF.►,yeci►il megc s ir ►álni, a4.okat ocjütt végüezvfsym  

ni. 8aegtom az  colt van, de ezek Lem olyan b  eas3eéeemiti ,, mint  
egL  állandó  bartít.  
A szereltac; t mirdc3n fiatal rásk-v)nt fogja tel,m  ilt lrég ar vol-  
tam  szerelmes. 	sou :.oncihatou, hoF,y a  fiuk nem vdltottak  
ki  belőlem ee:aciféle érzéet• Uuy éreztem, bogy nc.l.em ebből o-  
lég. Akkor aztán szakitottunk, és én egy d sgpp ki:; bánatot  
va;,y va:larri offélét s .", éroztem a szakitás után. /ogy  szere-  
lam pecí, nan feúLz5dhe t be "gondolo:::" , il; en "hamar" és i- 
lyen eE:ysz,.:r;;ea/ TeMt nagy gondot 	nem okoztak nekem a  

lQgén,,uk.  
~~16nben is az a vélem4:nye, hogy van egy cooao dolog, amit az  
ember csak k3zél.iskolás korában csinálhat. 4.5c aiLrt ne csinai-  
jaa azt, ha arra csau r;oLt van lohet8s6cem. :som vtcyok "fis  
gyül'316", kedveleá;: a fiuk t.ároacp ^'át is.  

"Oezt.dlyL-öziieség" - nal.;yon széa s46, de sajnos a  mai osztá-  
lyunkban nem található cast„. 	koror.i>an ugy óp  oztt3m, bogy  
én vagyok a legkisebb, l.agsz:irkébb dont abb°a: az uj kvz3ss: 6 ,-  
ben aholht kerültem. Azután, ahogy ismertem meg sorba az osz--  

tály tér sa inat r  á j üttem, bogy nem s zü!~" e dgesor ü dolog oz,  

mindenki r'.:3s Lööb, .ints  end  én vagyok. Méaoűiroc koromban  
1CI~-Lit.t:~r 

 
lettem.  

Ma n& nines kise-baót:,i drzdsem.  
Az osztálykö2öaotig nam kialakll .:L€:.ak oka: cc :.:L- 	akar-  
ni akarna de  r ügton megvalósulna.  
AL ickoldi közösségekről azonban azt hiczem tiibbet tudnék irni  
mint .r;:ls. evz.t; voltam iskolai. KISZ tit :áe ► A  moztiJ+lni munká-
hoz való hozzáállás a tanulók rCsz5r51  egyáltalán  tit= no..dható  
kielégi.tú'nek.  
í,inc.y kedvűk w fiatt+loknek, elfásultek és 3tlettcl-nek, csök va-
lahogy aga aernQk kezcicményezai. r:n nem is tudora,  du  mintha az  
iskolába belépve, 	álar , ot vennének fel, ami k:3telezi Őket,  
arra, hogy csak azórt  is ollsntrton{ljanak. L kolldti;uLb...n nó-  
gyea vagyunk ez;,y szobában és 20-an eL;, tunnlókvz3s::égben. Lehat,  
bag; ennek a !#stáeéra t3r té,A az, :iot]y a 20 lány 2 csoj3or tot,  
szinte 2 k3zSasfget alkot. Az egyik 13 ns a m,6sik  7 f$.  Ráa- 
cicísul ez a I- Ceodort még tincs is va►Lta:.i naE;;y euyetdrtésben és  
a vitáikat is gyakran a  vQSZekedáa 1at, •► tel. Voozekedni azor- 



ban sc:nki eer.i szeret és dppen ezért inkább koves bb©t szó-

Link e`ymLahoz, mint aztán veszekedjünk.  
1;gysblkGnt án 	egyik tau,ul.ókázi3eecgn,;l sum luttam act,  

ho ;; eLy igazi k3z6eeiget alkotnának.  
:uost pedii; rátCrek a felnőttekkel való viezo.yomra. Alapjá-  
: an véve jót kijov..;k a tat.:árairnal. Az, ami kivetni v:a,.bt 5n  

találok lehet, 	ce:k ,.zér  t van ,mc:r t "Un;,.e3" vaaok, de  

3zQr irntom sok  tarúr cotaá oktat  de nem nevel. 	szerintem  
m:  g nagyon rrínk fér nQvelt s.  
Svii2~:iari clol.o3 emberek, kics it :y:ír "bele r"::eultsk* 	::alub:a,  
3o:-ben merteL őket 5s sokkal beeza L:etni is szoktam. L3áeok  
min t a ve:rosiak, de nem ro;;cw rabbak. iSt. tduz, 	ke-  
vC c v6r oei embert ismorek. 	eLy p~,r oEztálylaillom szü-  

leit. Va1.4hoc;y ák kiegyensulyc zatta, .,an, :Ant a falusiak.  
Az értelmiségi emberekkel val.4ho2 "taaadil.ó►bon' állok. 	i- 

gen ezimpetii.-ueet nekem. Lehet, hogy azért, mart az ei;t,cz fa-  

miliáaabac. nines ;r telsúis6l;i, dc: nem hiswemy hoby ez::r ;. elfo-  
L;ult lennék. i:zek az eubarek tiei:: hot;y közel itenénLk a:iuniu-5-  
sokhoz /a nem ér teL;:ioégie~iúz/, szer iiitE3Li otary kiilön világot  
&!i te-:.®k maguknak.  

V. olléklet 1371-72/II. a.  

1. ...vn de a felnőttekkel való viszon;,oa nem Lordható valami szo-
ros ka; csolatnak. Szüleim pr óbúlr,al:, do ne tudnak mazés tcni.  
An4t3kúmma1 elég jól =_-ogLr tj..k egi;.r.:det. A toetv6rummel el6 4.; eo-  
kat veszokaLünk. A baarút.:,:i.m:::c:l val6 kapcsolata:: mondható a le$-  
Ezoi osaubnai,..  

2. .. .4olléf,ista vacziok. Otthon, nem esak az ú tla6, hútk:;znapi  em- 
berektúl szakadok el, de a szüleim is c„yre "ttívoltabb" kerülnek  
tőlem. Az okút dontoean nem tudnám mejiattírozcii, tdleln az án be-.  
l..ítdsom szerint az az 8 hibú<juk.  
V::~aár iielyer: negiemer tek 1uSz;i1 i.Zkkíbb az idősebb, korosabb f iata- 
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I.ük túr aasc:gdt szeretem. 5kQt i.deább 1:d11gato® do leezür üm az  

esetle6es ta:iu].aágot, avelen e,~,'yidSae?=ke1 már szeretek vitáz-

ni,  a ami esetunt elfajul én e,G7,y szá, ,órbajba csal át. Nem  

mindig sikerül  ur 3lkodnom ér  zé sc imen, ezért  aokan vadnak és  

beképzeltnek tartanak, van, aki azt  hiszi  r¢lam, boey i. n 4 vi-  

lág közepe vagyok. Ez nee: i=;,; van. Van benr :er ü.rbizelon, de  

senkit sem nézek le...  

3. az ctibereket naL,pon becaiiiös.. A z olyan Efiiibert3k ct, a ►,i::  

tanyai illetve ezeE;:é,y vérosi erbc:sek, aki mindent r,:::Ltesz s-  
sért, hogy jobb €1F  te leaen,  de Logy ne r,;utogassannL- az ut-  

adu r(, az emberek, hogy "tanyai Paraszt'. Sajnos nur-;;on eo?c az  
o24  an : mL cr , aki  a t8r1;;  8 iak,  t 1 ebeasal.  i, ke:.ig lche  t  7  t:ozy  sok-  
kal bccaiiletesc:been 	mint  3 vaLy Sk. ICevéebé becsiil.am az o-  
1311E1 embereket, akik  mint  az "€íllat", annyit dolgoznak és a 4, .2n-  

ziiket elieszrik, vagy haszontalan dolgokra elkólti.k.  

Nekem nincc testvérem, egyedül vagyok., sz:ilefnet nagy on  ozet e--  
ten dc becsülöm. Nest  v_.,, uf. k ; ze;,;én„ Ek, sem L•+zdagok, de ami  
kell, az megvan, eőt még több is.  
La  ;zabc3c:or, c::inahatné!: azt, emit akarok,  akkor e1. 1;szür is nem  
szórakozni mennék, hanem e~l tu:'o_..ányos kutató intézetbe, ahol  
f:Ul:;nböző g,y6gyszexeket kiarletcszriék ki.  
Nagyon ezer  etek élni, a tömeges táuaaeágot nem szeretem, !Meg  
tiz ilycin üt,őrai teákat. Szeretck strandra  jam!. ős szeretem az  
osztálybar. . .úr edy basati társa: rl{,rot.  

4. ...Van,  tinikor ug;,r érzem, hogy ei»g;y egyndh2 :tny +eln5tt visc:l-  
kedil:, én ;fzrernetkosomban viselkedtem ugy ée olyankor uez, ,  
zez:, Logy én már komoly vagyok, mart azokat a magatar tác  i for-  
mííkat én i:,á,r e111aa;;,•}..uel.  
is5hxa ily::ni:or saaga::.ba zárkózva üoriaolatai ►.. között büngéaz ek,  
hogy  aR 	7iaalketlés:ik illik-e ebbe a tir aadal.• .i. rendszerbe,  
vagy sor. 	érzem, hogy ehhez  képest  az én  vi  se1k.e :E sem na..  

- on  iaatár ozott, komoly. 	
y  t+zt a tt~dk.it Li; nem LuaO:.: :.:C~ VZt ~atrii ,  mert rt.  +~rze~": J U32'ttnJ-  

muri és a sz:ikebb környezetemen kivül mindenki i
~W v:.selkedik.  

fj. ...Az  éi, viazori,yoL: a felr,8tt^kkel igen nehézkos, a komoly' gon-  
c:clkoc3tisu idóa`ket gondolom. Próbó.lnak en rran vagy  minket mrg-  
érteni, mi is próbáljuk őket, deez nem elé,.  

44. „e.$k kbríilütte©, élnek és nem érte*iok 	:'ICi.; a se43dt testvé- 

reim ser,:. Sokszor nem imnerem ki Nagen az emberek k3uvtt. Nem  
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tudom, hogy valaki ha ezerét valamit csinálni, amit korához 
képest még korainak tartanak, miért nevotik ki, vagy miért 

néznek rá megvet5leg. Szeretek politizálni, de mindenki azt 
mondja, inkább fogjam be a szém, nem nekem való. Vag3, miért 
mondják azt, hogy  fogjam be a szám, mert még bajom  lehet Le-
lóle. Főleg, ha  valami olyat mondok, amiben nekem igazam van. 
Szerintem  a jelen társadalomban már megadatott az, hogy min-
denki azt ceieáljon "amit akar". Miért kell mindig lekiabálni 

illetve tutkiabálni a másikat /ezt nem az osztályra értea/. 
7. ... Lusta vagyok és hanyag, ami látszik a tanulmányi eredmé-

nyemen is.  Egyáltalán nem szeretek tanulni. A tanulmányi e-
redményem bizonyos mértékig a szüleim miatt is van. Ugyanis 
nem nagyon engednek el szórakozni. Nagyon szeretek tArsaság-
be járni, ritkán érzem jól magam, ha egyedül vagyok.  Szere-

tek sétálni és elég sok minden érdekel, arai nem kötelező. Vi-
szont nem szeretem, hu kiabálnak velem és pláne, amikor pa- 
r- ránc so lga tni akar nak . IIa  megkérnek valamire, azt általában 
szivesen megtesze, de a ezolgalelküséget nem tudom elvisel-
ni. 

Szüleim nem engednek sehová. Más tekiutetber elég jók, csak 
ez az egy hibájuk van. Általában a szülők jót akarnak nekünk, 
de nagyon ritka  az,  amikor megértik, `:og, , az a jó nekünk, 
most pillanatnyilag egyáltalán nem jó. Nem tudom, hogy hogy, 
de valahogy másképp kellene bennünket óvni a rossztól. Hogy 

azért egy kis szabadságunk legyen! A tárgyim? Nagyon szeretek 
köztük lenni. Sokat hülyéskedünk, de beszélünk elég sokat ko-
moly dolgokról is. Megértjük egymást és hogy ugy mondjam, jó-
ban-rosszban együtt vagyunk. 

3. ...Ezenkivül mindig balszerencse él. Egyvalaki ért meg,  aki-
vel mindent megbeszélünk. Otthon is állandó vita folyik. Nem 
i t_  riog vita, inkább veszekedés. Anyuka se ért meg. Most is 
a kishugoni a kedves. Ű otthon az angyal. 5neki mindent, nekem 
jóformán semmit. (ik se értenek engem, éd én még ugyse értem 

őket. A hugom is mindent ugy bonyyoli, hogy azok ellenem le-

gyenek. Most még menzapént se kaptam. Pedig eddig az volt, 

hogy abból majd sortot veszek. De ne... Se menza, se sort. Ha 
meglátogatommeglátogatore aput, az is nemhogy segitene boldugulni, hanem 
még jobban felidegesit. Aztán t51e is sirva elmegyek. Mert a-
hol én rok, ott mindit szerencsétlenség történik. 
L6x annyit gondolkoztam, - van értelme az életemnek? Uince. 



Semni, ge eemmi dr te].rarc 	nem tbr tdnik velum, arnidrt  
egy kiceit is élni lehetne. rta6yon ro : d jszekdt dtairtam de  
azon t3prQrgtam, bogy is kellene, bogy nekcml ie de ónckik  
is 3ó leczicr:. Vc:setvetni í13t.une , ez lenne w legec, eze-  

:rdbb : e legcdlrevezQtőbb. De aztán mi lenne7 Nem sajnálok  
senkit, creek az oszt lyt.  

9. ...Mae,amxaal abazolute rum vd,,yok Legeldgedve. Elég sok pr ob-  
1eeára akad, nelyn©k me4;oldácában nom sokan eeLitenek. ::ees-  
an;t.am munkájától team  tud 	eleLet fbglalkoz; _ i, :dv4r ow  
nee drdekli az dn problémám. tiki.re  leLirtktibb awdaithato,  3z  
a barátom. Bizonyos kérdésekben ee„itonek aeógt a baráti k3-  

rcim óa egy 1dny oz oeztx1J} ál, aki t3bb az osvtúlytáranrál.  
Hu valami gondolat fe1:-:erc:1 bennemodgic jobb szeretem Q-  
gyedü]. megoldani, «ar t a"±"oln'ttek" me,  :.oeclyogják.  
Az emberek sagyr,:czt nee_ érdekli aide a saját problémáikon  

kivűl .  
10. ...Agy-két hónapja figyelem magam de kezdek rá,j3nA. á hib;l-  

ir.rd. Sz4memra csak az a furcsa, hogy én new azokat  a hibá-
kat veszem észre, emit ez emberek. Ők a pici dolgokat  fi- 
Lyelik, 

 
arról vanja:: le a k. vetkeztetést de nere veszi.  ~ ar-  

re az esetlagea naLyobb hibákat, amin viseont változtatni  
is kellene. A do "o''-  eltcalozáea itt kezdődik kis iiib3b61 na.  

cei.nálni., a nagyot pe<:ig figyelmen kiv:: ►l ragyni.  
magam ismeret, maw= kc:vd W, a mások ismerete ic mzáksógee.  

Altalá%ae nem mindenki érti  meg magát kdtn,yezetdben tajai-  
val, erről megint lehetne irr.i, l ~~o(;y wi3rt, únmai;;ában van a  
hiba? - vagy az embere:_:Je n?  

11. •..Sok mindent k:;sztinhgtek az akaraterőmnek.  
A baramimr6l jó vélen6nyem van._  

12. ...ee de a kiirnyezetemben élők  kapcsolata elók, laza. hoaee  
tulajdonságaim var.ne, amelyekkel sokszor alveezitaw a k3-  
rünttem levőket. Vau olyan le, .zoar jónak látok val.ami cse-  
leketir;tét óc kiderül, Logy épp rossz ce%leheűet.  
Én c::eretc:m a küriilöttem Levőket.  

13. •..Srerete az emberekot. Persze  new Unc:eni:it c,;ytormiln* b  
rokonaimat ezer eter:í a le jo:•ban. Aollói;ieta vs t.yok, i6y ns,.•  
gyor. sok azonoe koru ember van kürülöt%eru. 	ia vá-  
laectottam magamnak. e.Ar egy- éve tart. Tia;yon me:.drtj:ik e6y.  
mást. Jsante, igazán ,"Lzinte talán cea'e vele veLyaL;. rinyu-•  
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nak  szoktam elmondani mindent. A papom nem sokat t.;ró_ik ve-
lem. Van egy fiu, akivel szintén j61 megértem magam, e aki-
nek szintén na;lcn őszintén el szoktam mondani mindent. Sok 
ismerősöm van még. 
A szobatársai<::mal jól kijövök, viszont a nevelőnőmmel nem 
szeretek őszinte lenni illetve nem szeretek neki elmondani 
semmit. Mikor dkeraltem otthonról, ugy beszéltek rólam, hogy 
"na folvág, mert 6 városon tanul". Én még ma is éppugy-  sze-
retem a falusiakat, mint azelőtt. 

14. ...Nagyon nehéz ez a probléma, mert előfordult már olyan e-
set is,  hoc  a nan; " n" sem tudja, hogy  tulajdonképpen mi 
is a szándéka. f3els 5 tulajdonságait még mega sem ismeri ki 
tökéletesen, sokszor erre egy egész élet is kevés. 

lj. ...Van,amikor nem mindig értjük meg egymást, de ekkor sem 
kapunk hajba, meróbálok én is és a többiek is e _yt :s :oz al-
kalmazkodni. Nem vagyok haragtartó. Nem tudom ury csinálni, 
ho;,ha egyszer összeveszek valakivel, ho`;y ne szóljak hozzá. 
Nem kedvelem a magányt. Fiu ismerőseim vannak, de nem járok 
velük, nem is vagyok szerelmes. Most  re :E.;  barátnőid között ér-
zem jól magam. 

16. ...Mások véleményét ti.ztelem, meghallgatom még akkor is, ha 
saját véleményem elétér. Ilyenkor általában vitát kezdeménye-
zek és ha be tudja bizonyitani, hoüy neki van igaza, akkor el-
viselem. Szüleienel egyáltalán nem tudjuk me oérter:i egymást. 
Jelenleg ott tartunk, hogy édesapával inkább Faár nem is szó-
lunk egymáshoz, mert abból ugyie veszekedés lesz. Édesanya 
sokkal jobban megért. Osztálytársaimmal elég jól megvagyok. 
Szeretem őket, n.acyon sajnáln e,ha itt kellene hagyni őket. 

17. ...Hiányzik az akaraterőm. Sokszor van olyan, Logy nincs sem-
mihez se kedvem. Sok olyan dobot nem tudok csinálni, ami tet-
szene "Nekik". Pl.:  mindenkivel  jópofáskodni. A mamámmal a 
"fiu és lány" közötti kapcsolatból adódó problymúkat nemi szok-
tam mebeezélni. Ehhez szerintem nag,•, közvetlenség szükséges 
de ez nincs meg nálunk. Egyébként sokat adok a szavára. Tul-
ságosan félt. Azért mégis jól kijövik mindeekive1. 
...Nekem az idősekkel van problómám. Semmi ne..: jó, amit a fi-
atelok c inálnak. Nem tetszik nekik a ruházatuk se. Pl. eey 
alkalommal kiéltünk a barátnőmmel a Kossuth térre és figycl-
tük Őket. Ahogy a fiatalok jötteim le szdnetben az ötórairól, 
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mindenkit megkritizáltak. i-?a maxi azokc;yában voltak, az sem  
tetszett, ha rövidben, az cen. Semmi nem tetszik nekik. 

19. ...Nagyom dezinte vagyok mindenkihez. Nagyon ezerete_ a eeae-
tárgyakat. Semmi más nem tud lekötni. ak, egészeégdgybon tá- 
jékozott vagyok. Tov.bbá na `„yon szeretek beszélgetni, ezen-

kívül táncolni. Szeretek egyeddl eétálni. 
Szüleim elváltak. 	 élek, egriformán ezeretem 
mindkettdt. Ők is nagyon ezeretnek. Édeeapúmhoz azért ra-
gaszkodom jobban, mert jobban ki  tudja  mutatni a szeretetét. 
e az az igazeág, hogn, hozzá. őszintébb vagyok. Sokkal nyu-

godta b ós türelreeebb édesanyámnál. annak ellenére, ho gy i-
dősek már, metiér tit- a fiatalokat. 
Igazi barátom nincs. Eddig  még mindig csalódtam a barátnőkbe. 
Azonban sok ismerősön van. Néha öeazeverődünk egy tárnaságba 
de  olyankor jól érezzük magunkat. rieszélgetüree komoly dolgok-
ról is és pereze a jáik sem mara,. el. 

20. ember azt hiszi, mennyivel különb társainál. Pedig ha 
egy kiseit macába nézne, rájönne, hog semmivel sem különb. 
Nagyon nehéz, de minden embernek szembe kell nézni magával. 
Na szembenéz magával, önbirélatával beismeri magának saját 
hibáit, rossz tulajdoecágait, elviselhetetlen természetét, 
e :n„r ez is nagy haladás. A nagyobb f elaat nemcsak ezek fel-
ismeréee, hanem ezeken való javitás. 

21. ...A felnőtteknek ic vannak hibáik. 
Szülei.:.: ár nem tartoznak /sajna/ a fiatél ezülőkhöz, de 
megértenek engem. Fiznak bennem és ez többet ér mint száz 
tiltás. Hogy engem hogy nevelnek, az csak szüleimre tartozik 
ds nem szeretem:, ha idegenek beleszólnak az életembe. 

22. ...Környezetemben sok ját és  egyben rooezet ic tanulok. Már 
sokszor megpróbáltam, hogy ne legyek a függéeiik alatt, de ez 
elég nehéz. Hibás vagyok abban, hogy elég sokezor rájuk hall-
gatok. Magamat mindig különbnek tartom a környezetemnél, va-
gyic "Ők”-nél. Ha m€sho . y neon, legalább igy még jobban érzem, 
hogy  én is vagyok valaki abban a közösségben. 

23. ...Mivel kollégista vagyok, legtöbbet a k::zöseé,gem tagjaival 
éo a ezobatár ea imal vagyok. Szobatársaimmal mal jól megvagyok. 
Én nem vad,,, ok az ellen, ho c ;' ha jó kedvük van, akkor ne legye-
nek vidámak, de a tuleott v: 4nság már nem tetszik nekem. 
A különböz ." jellejnek közötti ellentétek miatt sem alakulhat ki 



a jó közöeeégi szellem. fisak akkor alakulhatna ki jó közös-

s ;, ha mindenki tanulni fett volna a kollégiumba.  

24. ...láz osztály lét3z6,ma 38 fő. Elég gyakran összeceapnak a ta-
nulók, nehezen egyeznek valamilyei. elhatározásban. Lg esek  

tul nriga valekinet érzik magukat. Leásod meg éppen ezeknek a  

tulajüoeságoknak ellenkezőjak. eiem arról van szó, Fogy nem  

lehet jó kedvük, do azért prébáljaeak mégis oe,;  kicsit vis ~ >1-

keo i. 1  
25. ...r:n é "ik" szoros kapcsolatához nagyon fontos megértés,  

egymás   xcinti szex e te t, tisztelet,  türelem.  

26. ...36r nnyire ismerek valakit, nem tudok olyan m414eu bele-

látni, hogy mindent tudjak róla. Velem is igy van mindenki.  

27. ...Szeretem a modern felfogdsu er;yónEkEt. A  feluőtte:kben nem  

b izom, ugy mint a bal étnőmben. Nem könnyen viselem el, ha be-
leezálnak mások az ón "kis" életembe. Szer intem minüeui:i a ma-
ga életének ir ányitó ja. szeretek olvasni, filmet nézni ez,:-
rakozni. Szeretek iskoldbw jani, az osztállyal lenni, de ta-
nulai nem na yon. NűvérPmmel nem értea egyet. Szüleisi: sem ér-
tenek velem eg,;  et, mert szer intilk az a rendes, aki csakis ott-
hon van, nem jár sehova.  

Ifi. majd nem mondjuk a gyerekön nek "oezze ; az én id5mbeel"  
"Vert ha én vieczaeesz.lte:ml..", "Merten volna én ezt ceieál- 
ni!". A fiukról ne is beszéljünk. Ha az ember azt mondja a  

szülőknek, egy; fiuval megyek moziba /va, yis csak menne,  ha  el-
engednék/ 1  biztos nem en"edik. De ha igy festi le - ott lesz  
a berétnern meg ae ismerűee - akkor mehet. köviden, hazudni kel]  

"Mit szólnak az emberei., akik ismernek, mindig az utcán látnak.  

Csat; egy mogolda ulan kérdés, :fit hol menjek haza? - ,  aa nem az  
utcán. Vaneek "ellenségeink", a munkatársak. Néha ott is lát-
rak, ahol a;é,,  csak aznap nem is járt az ember és jön a szülő,  
hiába :aoa:o., nem is  jártam arra, csak a felnőttnek hisznek.  
Meg kell szokni! Likor meg az embernek jó kedve, va gy rossz  
kedve van, és ánekelL`t: jüa a kérdés: tóncsak nem vagy sze-
relmes? Amire a válasz - nem. wégha az is, inkább letaaadja,  
neho gy; kitör jog a családi botrány.  

2 ... ...Nincs valami jó tulajdonságai, de ami jó van, mó, azt is  
xossznak látják a tanárok. Pillanatnyila nagyon kiábrándult  
vagyok, :gy reális véleménye nem tudok aeni. Sokat csalódtam  

az emberekben. Egyetlen vigaszorr az osztálytársaim.  



Szelei-minden tekintetben megfelelők, csak 10 évvel hamaraUb 
k llett volna sz.iletnem, a gondolkodaeuk miatt. 

29. ...Sok embert icier ek 6e sok embert :szeretek. Mindenkinek :A' s 
más a nézete éc alapterm:azete, de ehhez alkalmaz odni kell, 

ami nem mindig sikerül. Ln leiek b`i vegyes tár s:ac eean szere-
tek lenni. A fiatalok, ezülein, testvéreim sz.ítaonra nagyon so-
kat jelentenek. Bindanriyiunknak mác a gondolkodása, de um  ér-
zem ettől füg etlenül megértjük e.ymst. 

i0. ...Szüleim na Lyon megértőek. A felnőttek az én meglótóson sze-
r int nagyon ILülünböz5ek. Vanea:<_ akik r egóx tenLk ős vannak akik 
uem. , n nagy on szeretem az embereket, akik ezer intem jó Á Idát 
mutatnak mindenképpen és amil;,enné én szeretnék válni. Társaim 
is nagyon szeretem. nagyon szükséges az, rogy egy osztályban 
nagyon megér tők lea erek a  társak egymással. 

31. ...16 éves vagyok, nem romantikus, ábrándozó, hanem az igaei 

valóségnak a birálója, élvezője. Környezetemben sokfele fiatal 
üreg fordul meg, akik hasonló Llajdoreóggal bir rak. Szeretek 

olvaeni, komoly-, köruiyüzenét hallgatni, s ha van lehetőség tan-
colni, szórakozni. Per ze ezek csak a tanulás mellett, hiszen ha 
valaki et ;szer vállalta azt, hog';  közfa iskolás lesz, akkor pró-
bálja meg minden erejét öaezpontec itani erre. 
Tanáraimmal nekem nem sok problémán van, sőt póldaké)emet is 
közüli _ . választottam ki, de sokszor igazs=;fitalanok, figyelmet- 
lenek a diák kr rára. Lc miért avatkom nak bele oly módon a ma-
gánéletükbe, hotz akit fiu -  tár sasát,áLan liak, megpirongatják, 
esetleg másnap jól megfeleltetik. Mié_ t? Fiatalok 16--17 évecet/ 
vagyunk. Talán a tanár 5k nem voltuk fiatalok? Szeretet fiuk 
tdr saasgóLan lenni, mert érdekes, f i í elem e i' l tó )r oblériákr ól 
el lehet vitatkozni. Persze ne . a s® mindegy;; mily-a az a  fiu. 
i' yen élénk, eleven, de ne szemtelet -_. 14:y fit, s lány közt is 
lehetséges őszinte barátság. S hogy ez mivel végződik? - Lehet 
;szerelem, házas g, ki tudja? 

32. ...i m ős a barátaim na Lon jól megértjú. e„:,raáct. Minden problé-
mát megbeszélünk, igaz, hog, a hibánkat is e „_.:á;: fejérc olvas-
suk. hekea is van egy; nagy hibám, m j; pedig az, kiot  ,, nine:: a-
karaterőm. Próbúlok a hibásion jevitani. Az osztű1 táxsair nal jól 
megvagyok. 

33. ...Csaiadi körú;móriy._ im rendezettek. SziloiL art szeretnék, hogy 
mazie,alie jutt tóst &újat, ezért. Lz abból áll, hog-, szerintük én 



legye!: mindig jó, ne járjak szórakozni é e  nagyon jól tanuljak. 
Sokszor vannak vitáink, mivel nekem az az elvein "egyszer va .y 
fiatal". Emellett a  tanulást,  müvelŰdést nem elhanyagolva, de 

teljes mértékben adja át magát a fiatalságnak. 

Szuleirn mindig másokból kiindulva vonják le a következtet3et, 

ami elég szomoru. Azt hiszik, hogy az a társaság, amellyel én 

vagyok, nem jó és tőlük csak hülyeséget tanul az ember. 
Pl. ha járok egy fiuval, szüleimnek nem mindig felel meg, mert  

vagy hosszabb a haja, va J;; dohányzik, vagy olyan iskolába jár, 

amely nem egy°enrangu velem. Nekem csak van annyi önkritikám, 
hogy kivel állok szóba. Sokszor azt érzem, nem jó, hogy élek 
és szinte állandó letar giában szenvedek. Nem tudom, hogy lenne 

jobb csinálnom, hogy nekik  is,  és nekem is egyaránt jó leg:en  

minden. 
34. ...Az idósobbekkel van legtöbb öss7.etüzése a f iataledgnak. Ez 

érthető is, ha mi megöregez nk, mi felfogásunk, belótásunk s, 

olyan lesz, mint az akkori fiataloké. A szüleim korosztályába 

tartozók, azok az emberek, akik között a legtöbbet vagyunk. 
L;: a gyerekek - kis értetlenek, és sok magyarázatra van szük-

ségük - mógia nagyon Ládom Őket. 

35. ...Már nagyon sokszor észrevettem, hogL a diákok - báj sokszor 

nem is ismerik agymást - mégis nagy részvételt mutatnak egymás 

iránt. Gondolok itt egy-e,y osztályra. Ha az egyik osztály dol-
gozatot ix,  a másik osztály tanulói drukkolnak értek. Nagyon ke-
vés az olyan idősebb ember, aki igazán megérti a fiatalok prob-

lémáját és segit neki.  En  ismerek több ilyen embert, hozzájuk 
bizalommal fordulok. Általában már mindenütt kialakult a fia-
talok között a baráti kör, egy kisebb baráti c;oportosuláe. Sze• 
r•intem olyan nincsen, hogy valaki, valakit annyira "utál", hogy 

nem is tud szólni hozzá. Én a tanáraimnak nem tudnám elmondani 

igazán a eroblénáimat - kiv-€ve az iskolaikat -, pedig azok is 
igazán olyan embereli, mint a tbböiek, csak velük tul "hivatali" 
a kapcsolatom. Vannak olyan tanárok, akik  csak azoknak a diá-
koknak köszönnek, azokkal  beszélgetnek  szivescn, akik az 5 tan.- 
tárukból elé ,_ jól állnak. 
Ez  azonban nem minden tanárra vonatkozik, csu,,án általában o-
lyanokra, akik nem  humán  tárgyakót tanitanak. Egyik helyen a 
felnőttek azt hirdetik, hogy nyugodtan járjanak  a lányok srác-
cal - persze rendes körülmény k között -, másik helyen a szülők 
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ezt tiltják, mert azt hiszik, hogy egy didknak nincsen magé.n-

élcte. 
,;:n nagyon szeretem a fiatalokat. Igazán, ua ..ozzam fordul pa-
naszaival is, lef;,;e:: az lúri , v: ,;- fiu, 'n szivesen 

me teszaii, amit tudok. 

Szótlan vagyok, s ezt már sokszor észrevették. h vit:ikhoz nem  

ozokta: l:ozzászálrd, órán nem jelent1 eze, de al.:"r t ép; uj fi-

gyelek, s megvan a véleményem a dolgokról. rrra lehetne még 
nagyon sokat isc, i, de akkor nem k5toldal, de tiz s: ra lenne e- 

161 . 

VI. melléklet 1971-72/II. b. 

1. .•.Oszt l rtórsaimr:al jó megvagyunk eg;, 5aaal, csakhogy Ők sze-
r íntan :enak ismernek, nom o1;,annak, 	vg;, ok. Szeretek 
velük lenni, dk sem távcloának tólej_,. Vanna: oszt€ ►1,ytéraalm, a-
kik ugy érzik Ők vannak a központban, de Sk is maradnak az osz-
tá7.yközüeságben, mert adz megszoktuk. Őket. 

2. .+►alózöso(gben ólunk és ezt nem leltet fi,gy Amen Lívül rogyni. 
A  mi osztályunk ic egy ilyen közösség, igaz varnak néha sz::t-
Iu zás k, de  általában Lindenben e yütt vagyunk. Szerete., a k6- 
zösséget,  szeretek közösségben dolgozni ás közüscégi aunkdt vé-
;ezni. >z oszt ..llyan jól regértjük e' ymúet. Az is igaz, l otgy 
Gam sokszox hallgatják meg; vélemánv emet, L:cr t vannak ndlai.:, oko-
sabbak is. 

3. .•,.kese nincs olyan enbor az életemben, aki for.to;; leclne szd-
Sara.  Termúezetesen ü szúleimen kivel. -n  memmat 	tar- 
tom, mint a többiek, nc non azért mintha án lenézném Őket, csert 
tüb.: vagyok :.óluk. Szerintem  különbözök t51 k. NaE;ZI o.A álmodozó 
tipus vagyok.  Sokszor éreztem 1.4óx az életemben u,t;,,, hoL, de j5 
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lenne most nem lenni. i.,vt.szor gondoltam már öngirilkosságra. 
rEn tudom, hogy hülyeség. Van egy időszak, mikor kivánom az 
embereket, máskor  meg  begubódzom, mint egy remete. 

4. ...Az osztály legnagyobb része megérti egymást. 
5. .. .osztálytársaim közül van, aki közelebb áll hozzám, van, 

aki távolabb. Elsősorban a csendes és szerény lányokkal eze-
retek barátkozni. A  bejárók az osztály problémáival kevésbé 
törőcinek. Bár közülük is van, aki szivesen végez IüSZ és tár-
sadalmi munkát. Az osztályközösségünk j61 összeforrott és ta-

nulásban segitjük eg;,mást. Szünetekben közösen átvesszük a 
leckét. 

G.  ...azt mondják, hogy igen beszédes egyéniség va`;yok. No, ebben 

van valami igázlá,g is. Szeretek a mindennapi dol ._ okról bárkive 
elbeszélgetni, még az öregekkel is pl. a szomszédasszonyokkal 
is. Társaságba, szórakozni szeretek járni, de vannak olyanok 
is, akik ezt is tulzó. sba viszik. 

7. ...Magamról én nak on keveset tudok mondani. Én ugy érzem, hot 
hibámnak számit az, hogy egy kicsit csendes vagyok. Nem mindit 
tudom kifejezni, hogy mit is gondolok. Barátnőmnek azt tartom, 
aki nem fölvágós és nagyon sok mindenben egyetért velem. 
;n a szüleimmel nagyon jól megértem magam. 

S. ...A felnőttekről megoszlik a véleményem. Vannak, akik számitt 
ak, képmutatóak. Azokat az  embereket  szeretem, akik  nem fölé-
nyesek, segitókészek, gondolom ezzel mindenki igy van. Még egy 
amit nem szeretek. Ha valaki előnyösebb hel;;zetben van és azza 
visszaél. Az a legfontosabb, hogy az ember alkalmazkodjon min-
denkihez. Persze csak egy bizonyos határig. Tehát értem ezalat 
azt, hog: az ember ne adja fel csak azért pl. a véleményét, 
hogy "bevágódjék" annál az illetőnél. 
Vannak persze nehéz emberek is. 

5. ...Sokak szerint  könnyü nekem, mert könnyen feltalálom magam. 
Ez nemcsak rajtam sulik. Egés zen jó osztályközösség alakult k 
Lehet, hogy azért, mert mindenki alkalmazkodik a másikhoz. De 
viszonylag kis társaságban ez nem alakul igy. ;:iivel sokkal job-
ban ismerjük egymást. Bár itt is kell alkal;_azkodni. 

10. ...Nagyon szeretek  a  fiatalok  között lenni. Mint minden fiatal 
rajongok a mai zenéért és fellázadok az ellen, ha a felnőttek 
csak a kinézetről tudják mogállapitani, hogy milyen is egy be-
at zenekar. De nemcsak a fiatalok körében, hanem az öregebb 
nénikkel, bácsikkal is szivesen beszélgetek. 
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11. ,r..s4ivel kollá; ;f sta vagyok de  legtöbbet a ktizös::á'F;or:rboi, va-  

gyok, Gk 611nal[ lek:;zelobb t,otar.éim. gn  ma;;rjm+at cxorves rósz'-  

nok órzam. Ha biraladn is óket, saját ma6amon koresz t,.:l. c.szcrr ►  

őket.  
Sziile ir.: külön vannak 3 éves kor  oiil éta, a na; ,yma ~~1 novul-  

kodtem, habar memáiral La megbEs$z1ta:.. ogyet, a m<áet, mógia a  
ms6eYU belátdca czer íAt döntt;tt ~r:a. is  mivel magam dí3ntvttem,  
igy jobbat tudom  net ós a c8elc:t.cdeteinket is birálni. Le-  

hogy bekópeeltsógnol: szémit, de azt him%  hogy én  r,~! 
töb~ot i::r.leroz mint ű!:. L4t u tübb iameretet szüleimmel  ka~ 

csGlatban ár ten. habár azért mindig vQs,ytau rá, hoi.z czüie fm  

c4;yiátt  

12. ...Tisztelem, szeretem Sket, azokat 9  aki: sziveeon beszélget-

nek velum, sziveeon sei;itenek, tanácsot +adna:s, azokat akik  
@zivesQn állnak mellettem jóban s kWtartanak rflsezbai; in.  

].3. ....a kollbgiumban ezer intem nacyon j6 kszü®st g  v~-,yunk, min-
denki kivoszi a részét a murkából. Mindenki csinál valamit.  

14. ...Azt isiszem, be tudok illeszkedni a ktlzöscoe. 	tanultis-  
sal igaz van egy kis baj,  mert nem nagyon czoretok tanulni,  
de azt gondolom "Ok" se viszik tulzSeba. 1:z osztályban azon.-  

ban van eg-két tanuló, akik a ki;zveeógi munkákban sem sze-
ret részt venni. Az eltelt két év alatt muLszerettcm osztd-  
lyonl, és ha el vQllonQ tazynom., nagyon nehéz lenne.  

15. ...Az osztály á:a éta közt3ttam elég já avkapcsolut. 	voltak  
olyan időszakok, amikor e:, osztály azt tartotta, ho,;, ~ az  án  
viszvngion a tan,.ro!:Iaow jobb. Ezért c::al:~ azt látták, ha óxetr-  
rál ell:ástc:r✓  ás e;ln. titer , uzzsl jöttek ezünet,en hozzám a 161  

ue gint lógsz". Azt azonban iram 16tták, bo gy evkezor este 8  
drag is dolgoztam.  ;Jost mix a kapccolaton jó nz os:AQliyal  , 
mivel a uuckák L.ér v‘et értek. Gondolok itt  a klub épitésó-  
re. iicmelem az o::wtay f.c icy 1'tjd, 	azt Li.vt:nou LAzs4ent:i-  
n_.. 

16. ...Az oszt_'ll;;al o16r jó viszonyban va;;Tof:. Az a ua,j, hogy  
kisebb c:coportoaul.ácol. vannak, s:.L ~ ck-• a cú ::orto?-: L-vz3tt el-
lentétek vannak. Vannak olyan ezemél ;; JL akiket últülábun min-  

szi[ite g,Z':.i161 ú IIé:LatiartágU miatt. 1iz Ocztá%lyal a ta-  
akrok nézete szerint baj  De hoLyan lehet egy o`:.ttily:an  
jó k3zi:aeég, ha Lela sz6thuz _`:: c,i_ vamak.  
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17. ...Jó kapcsolatban vagyunk egymásaal• Igazi barátok csuk 3-
-4-en vagyunk. Fiuk, lányok vegyesem. A mogieiaerkedésben so-
kat eegitett a cimerez6 tábor. Most remélem, ho,,y űz óvber, a 
kapcsolat még jobban el fog raé7.y ►i1ni. Pláne oaztúlytóreaimtaal 
és az eleós+ikkel. A 	vezetőkkel óa a klub-vezet3kbel tőle;. 

18• ...:áSer intact jó az +isztályközösoőgünic, i. ;pz kicsit élénkek va- 
unk. Az, hogy az osztálytársaim között van a baarátn5zn, az nem 

azt  jelenti, hogy Csak vele vagyok mindig. Nagyon szeretem a 
társao:i;;ot ée majdne:.» ifi,,;  uz egész osztályt Akik kihuzódnak, 
megbiráljúk. Nmgjon rossz lenne, ha elszakadnék a kö: isc gtől. 
A közösségnek minden tagjá eegiti az el5rehaladást, do  ebben 
r "minden"-ben ón is benne v-,yok. Toh.It e y ::is clam is jelent 
valamit a haladásban. 

13. ...ALt hiszem, :..e ez e proLléma folaerallmindonki u , őrzi ma-
gáben, hogy én "tökéletes" va L,yok, de mások a hibások. Szerin-
tem nincsenek rossza emberek, csak nec:r mindenkit lehet megór' 
tani könnyen. Az osztályban is vari  ens példa. Ivf t ookan utal-
jók, mert  nem  értik meg. :n tudom, hogy a szülei és oóvóze mi-
att ilyen, do akkor som értem meg. Vannak az osztályban olyan 
fiuk és lányok, akik azt hiszik, hogy 6k a minden. 
A fiut a tartúrok is jobban szeretik, valahogy ez megőrzik. 

20. ...Sok min: enért lelkeeedem, szeretnék eg;; szerre több mindent 
elérni, do sokszor vagy nincsa akarater3tzt, vagy egyozera©n ta-
r©lmem, kedvem hozzá. Igy sztárt van c1gy, boa  belekezdek vala-
mibe és nem lejezem be. Tanylai azért seretek, de '1113nöeebJen 
egyik tantárgy som érdekel. Sokat  olvasok, persze csak  ha  van i-
deám. A feln5ttek szerintem egy kiesit "réLimódiak". An nam ram mind' 
de nagy része. Jó volna valamit tenni ellene. Nem biron mék; be. -
::' k, amikor éreztetik, hogy 6k feln3ttek, paranceolhatuak nokank 
é mi  azt, na tetszik, ha  new  köteleaek vagyunk v'greLajtani. 

Ll. ...";;k" jelen, esetben a b+arútaim, barátnőim. Szivesen elmegyek 
volti: például moz : ba, szórakozni, va6y bárhova. Próbálok-  eo is'  
tani rJ jtuk, agár a tanuldd, akár  más területen. Viszont be ek 
job-an tudni valamit, igyekszem rájuk támaszkodni. Jól megér t-
jék eg;,tnc st. .i.nden tó.:a`.iró:. szivesen beszél ot: nk, va gy  éppen 
vití.zunk. Tanácsokat szoktunk egymástól kérni, véleményt. Meg-
hallgatjuk egymást. 
Szüleira t 

 
testvérem, rokonain után les -. zulebb állnak hozzám. 
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22. ..44k no. . t e'-ben uz esetben u kl,btalgok. Boy szül, kis tár-
sa... ez cajroo. Mert mindenki u y van a klubbal, addig v: lt  
j6 ott lenni, amis óráról "16gni" lehetett. Somos ez is ~ vari.  

Erre cenk moat tudunk rájönni. Padig nagyon jó köz ~ es  Sg  tudna  

ki ►lakrolni, ha minden klubtag el,, önne legalább 1.•2 foLlalLo-
zdera é s megtudná, hogy milyen a klub 6o uem lótatlanul kri-
tizálná. Ez ne;:: eeik .jól nekünk.  

23• 
 

...Szeretem az embereket a  sok ieezeá tulanság ellendre.  
24. ...n és a vásárhelyi fiatalok viszonya rossz. Nincs egy j6  

társaság, hol varrak 10-15-en l:nyok, fiuk, de azok összetar-
tása. Itt Vásárhelyen ccak párosával járnak a fiatalok. Pedig  

szerintem érdekesebb lenre, la többen összejúrnánal: mint két  
barát együtt vannak. E1,8bb-utóbb tigyia megun ók ogymáet.  

iJcm tudni kifejteni, hogy miért orv ,y ir e tagolt fiata1eú unk,  

mivel ezt már többen ueetárgyaltuk, de megfeleli r a :;yardzatot  
nem találtunk. De azt tudom, hogy nem mindenütt van Igy. tel.  
hogy 615 példával Ajak, Makón  okol na : on sokat ezol'ta len  i s  

összejárunk 1'•-en ós ezt amikor tarak megtehetjál. í 1sárndulár-
eohat ezervez1nk, együtt rae yiink sz rakozni, tze ° mondom, hogy  

mindig mindenki ott van, de 61tul bar mindenki szereti ezt a  
programot. De L akdn nem egy ilyen tár sasi 4 io t ismerek. sokkal  
jobb lane igy mint, hogy 16-18 óveaek lekötik maGukat eg ol  
de  mindig csak vele van. Nem tudom, hogy más várocban hoz y van,  
de az és vélanényum az, hogy a meeak nálunk van ilyen széthuN-
zels a fiatulok között.  

25. ...:n ugy érzem, hoi.,y szoros, szinte elválas::thatatlan kapcso-
latban v gyok "íjk"-kel, ugyanolyan tagja vagyok a túreadalom.  

nak, ugyan-olyan feladatokat, megbizatdsokat bizna_á ram.  

rajuk vagyok utalva, do ugy drseua, hogy nekik is oz:zksd ük  
van róm. rio ez a szükeéeccedg nem állandó, de meiele jd est  

érezni de erre a kapcsoletza feltétlenül szilkeég van. Ezt az  
e ztályon belül fi lmelhet, úk meg a legjobban.  

26. ...üti elitélem azokat, akik felt'inőak:_dnek, céljuk, juk, hogy kie-
melkedjenek a többiek köz:::l, de  arcokat ,is akiket sohz, nem le-
hot 6szrevo._.i, vitában rer„ fejtik ki álláspontjukat.  

47• ...fieebbeégi érzésem van a tijbt iok e1 e ;Gmberl. A sikertelen.  

eég nagyon olkeser it. A  társadalomban sok a vice eoá,. a ál- 
talában véve .'szinte vad;. ek, hu velem s,z.smbon is azok, de, hogy  

mikor hazudik, illetve mikor mond igazat, nem tudom  me áLLa-
diteni. N m. ismerem az embere%et.  
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26. ...tsz egén rá is van utalva a többiekre. Mindenkinek azüksé-
e van egy társra, akivel együtt él, megértik egymást. Ahhoz, 

hogy  el tudja végezni munkáját hibátlanul, ehhez is szükcégo 
van a többiek aegltsógére. 

2e. ...Az ismerősökkel ritkák a találkozások és azok keretek közé 
zor'elnak. Agy, ilyen ismerősöket nem szeretem, mert aa-7on un- 

tat a szokásos szöveg "hogy vagy, mi törtérit veled". 
A szülők, ha jól viselkedem, akkor nagyon jók, de ha valami-
ben  nem értünk egyet, i:ajdnei elviselhetetlen a kapcsolat. A 
gyereknek a szülővel szemben akkor sincs igaza, ha mégis iga-
za vas. Ez nagyon rossz, mert ez Lekicsinyl-ée 's az igazság-
érzetet rombolja. 

iskolatársak közul van, akivel megértem maga,, és akit eg,;e-
n 'osen elviselnem nehóz: :s ez a Legrosszabb, mert együtt lenni 
is muszály7 

30. ...Nekem nagyon jó szüleim vannak, főleg  a ma;  óni,  a fiaapám is Jó s  
csak 8 néha igazeágtalan . Vane_ak olyan tansírok, akik  ha meglát-
nak egy  fiut egy lánnyal sétálni, akkor már az lesz a téma, 
hogy 	 Az a lány már fél attól, hogy ho lna_ az a tanmar, 
vagy tanárnő felülteti. 

31. ...Nem tudom, ho ;' miért nem értik meg a felnőttek a fiatalokat. 
it é z ziik a lányok ős a fiuk kapcsolatát. Ha kár  egy lány, vagy fi-
u jár valakivel biztos, hogy  nem bárjak ki szó nólkdl. telőfor-
dult már olyan is, hoűy egy  időben  hangzott el a következő vé-
lemór>A A felnőtt szavai: én nem azt helytelenitem, hogy Jár 
egy lány egy fiuval, hanem azt, hogy mindig _u"eik fiéval var.. 
i . ajd utána a következő hangzott el: azt sem hely esl.:e, hog`,.  va-
laki sokáig járjon egy fiuval, a. az lekösse magát. 

32. ...Szüleim a maguk módján jót akarnak nekem, de kise.: gátolnak 
a cselekvésbon. Gondolkodásmódjuk kicsit elmaradott. ha több n-
álló:;.._got, vagy bizalmat kérek, már én vagyok a rossz. Igy ez-
tán én sem vagyok bizalmas hozzájuk. 
I3arütaim vannak, de gyakran összeveszek velük, mert kritiz„lős 
vagyok. Végül persze kibékülünk. Mindig eegitjak egymást, prob-
lémáinkat megbeszéljük. Lehetőleg igyekszem betartani nekik tett 
igéroteimet. Néha különböző behatások /vei s'ek, könyvek, tv-hire-
dó/ nyomán gyakran nag3, lelkesedéssel tennék valamit hazámat. 
Sajnos nincs módom rá. Nem tudom mit tegyek, de ha kapaék valami 
feladatot, szivesen teljesiteném a haza érdekében. Tanáraimmal 
ig;; ekszem jól meglenni. Alapjában véve mindegyik jót akar, de 
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gyakran becsusznak hibák is a viselkedésekben Ss igy a tisz-
telet, amely övezi a tanárt, megcsappan. A diák pedig mindent 

észrevesz. 

33. •..Általában szeretem az embereket és nekik sincs különösebb 

bajuk velem. Ez osztály el° részébe jól beilleszkedem. A leg-

jobb barátaim is most már az osztályból vannak. Volt már egy 
pár kellemetlen tapasztalatom is az emberekkel, velem egyko-

ruakkal és felnőttekkel is. 

34. ...a  együtt képezik a társadalmat. A társadalomnak én viszont 
egy fontos embere lehetek. Ehhez nekem szükségem van rájuk. 
Bizonyos függőségi kapcsolat áll fent. Ők függnek tőlem, én 

függök tőlük. Ők mindenről tudnak, mindenhez értenek. .i vi-

szont csak egyet tudok. Ellesni tőlük az ó tudományukat. Ha 
ez sikerült, akkor lejuthatok közéjük. Ehhez kimagasló telj e-

sitményeket kell megütnöm. Rendkívüli feladatokat kell tehát 
ellátnom, hogy beker üljek hozzájuk. 

Küzdök, harcolok, hogy a társadalom befogadjon. Ha befogadtak 

akkor meg azért fogok harcolni, hogy valamilyen téren előbbre 

juttassam Őket. 

35. ...Az osztály kibirhatatlan részei a lányok. Néhány lány sze-
ret a középpontban állni. Az 8k másik része a fiuk. Köztük van 

egy marha, nem nevezem meg. 
36. ...Van olyan, aki ugy tesz, mintha lealacsonyit3 dolog lenne 

számára velem szóba állni, s igy is beszél velem. Például az 

ilyen osztálytársat két év alatt sem lehet megismerni, mert ő 

csak a közvetlen baráti körével foglalkozik, s aki a "körön" 

kívül van, azt ó csak kritizálja, attól csak sz;monkér. 
Másik tipus, aki mindenkivel nagyon jóban van, mindenkivel tud 

beszélni ás tud mit beszélni. 
37. ...Egyre inkább elfásulok ugy érzem, s őket is valahogy ezen 

keresz_ül szemlélem, csaknem kivülálláként. Ha  mondok valamit, 
elűszür.lehurrogják, csak később veszik fontolóra a dolgokat. 

Kisebb csoportok vannak az osztályban, s mégis azt állitcm, ösz-

szetudnak tartani. 
38. ...Szerintem a társadalomb.n minden emberre szükség van. De ha 

nincs is, akkor is tehet az "én" valamit, ho4Ly szikség legyen 
rá. :n nem lehetek meg "3k" nélkül, de "ők" sem lehetnek meg 

én nélkülem. 

39. ...Számomra az őket most az iskola, az osztály jelenti. Először 

nagyon nehéz volt megszoknom az uj környezetet, a na gyobb köve- 
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telményeket. Az első évvégére azonban már mindenki job>an meg 

ismerte egymást, mindenki talált magának társat, akivel a szü-
netA együtt t,ltötte és barátságok is szövődtek. Másodikban 

már kialakult az oszt:lyközösség is, ezen belül azonban, annak 

ellenére, hogy  vannak dolgok, amelyekben összefog az osztály, 

még vannak nézeteltérések. Az osztályon belül kialakultak kü- 

lönböző csoportok és gondolom ez oka is annak, hogy nem ala-
kult ki egy igazán jó, összeforrott osztályközösség. 1 ugy 

érzem, hogy megtaláltam a helyemet az oszt'1lyban ás ig ;; Ikszek 
mindenkivel jó kapcsolatot kialakitz.ni. 

Vi.:. melléklet 171-72/II. c. 

1. ...Én mindig elégedetlen vagyok magammal és ha köztük vagyok, 
ak::or ez a kisebbségi érzés elmulik. Ők, egy kis társaság a 
Maros partján. Ez a társaság mér régen összeszokot" de min-

dig válnak el tőlik és jönnek is hozzájuk. A társaság fele fi-
zikai és szellemi dolgozó, másik fele tanuló, de azért igy is 

remekül összefórnel.. Talán azért is szeretek én is köztük len-
ni. Sokszor alakulnak oly an  beszélgetések, viták4amihez hozzá 

tudok szólni, vad-v amib5l esetleg sokat tanulhatok.. Mindenki 
sok oldalu,ás én is ilyen ember szeretnék lenni. .Megtaláljuk 

azt is, hogy  mikor lehet viccelődni,nikcr kell komolyan  beszél-
ni. 

2. ... n a társadalom egy kis része, e gy  egyéne vagyok. Az ",.I" 

körében tartoznék: az otthon, az iskola, a diáktársak, barátok, 
közeli emberek.  fn ebien a k-rnyezetben jól érzem magam. A kör-
nyezetemben sok olyan embert látok, aki előttem "na gy", és én 
is szeretnék olyan "nagy " lenni. 

...Szerintem a szocialista társadalomban elválaszthatatlan az 
Ck és az .2n, ez az emberek egymásra utaltságával magyarázható. 
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Szükeb`h értelemben az osztály elválaszthatatlan tőlem, de véle-

ményem szerint,éa mások szerint ia,ón is eismértókben elválaszt-

hatatlan vagyok az üsztály (k-jétől. Ugyan igy van ez a csaleld- 

ban.  
Itt a Lollé iumban is  szüks&ee van mindenkinek mindenkire.  F,gy  

kozöaségben nae on sok közes feladat van.  

4. ...Legkázel'bb hozzám a szüleim, testv.rem, osztálytársain áll-

nak. Szerintem nincs rossz ember, csak. a tulajdonságok eltérőek.  

Aki "rossz" tulajdonsi al rendelk ezik,nem itálhető el, mint  

ember. Elválaszthatatlanul kapcscl3dik az  emberek  Mgye, érdeke  

egymáshoz. ;Ms földrészen élő embereket nem Ismerjük, mégis e-

gj ttérzün:-. velők, amikor  a rádi5 bejelent egy-egy külfeldi bal-

esetet. Fontos, hogy aás ember helyzetébe, életébe helyezzük ma-

euneat és próbáljuk az E problémáin elgondolkozni.  

5. ...A társa_:almi életem az iskolában nyilvánul megy;. 6tt vagyok  

legtöbbet ás általában a legtöbb örömöm és bajom az iskolában  

nyilvánul meg. Ott vagyok legtöbb rendezvényen. Szeretek isko-

lába járni. Az osztállyal elé jól megértjük egymást. Még a lé-
nyegtelenebb kérdésekben is, nemhogy a lényegesebben. A diákok  

körében a legkezvetlenebb közelségben az iskülai VB-vel varok,  
aminek magam is tagija var;yok. A legbizalmasabb kapcsolatban a-

zonban egy kislánnyal 	a barátommal vs yok. A kisl ..:nnyal hó- 

napokLal ezelőtt együtt jártam, de azután valahogy megszűnt az  

ilyen termószetQ kapcsolat. De maradt a helyébe a barátság.  

Barátomat elsőben ismertem  ;aee. rg✓  (itt s r._rtolunk, társadalmi  
munkát is  együtt  szoktunk végezni. Teljes közöttfin a nózetazo-

noss.  
f. ...Az ember, ha be akar illeszkedni a társadalomba, környezeté-

be, akkor naf  yon is meg kell figyelnie kűlönesen a körülötte é-

lő e:eberek életét, szokásait stb. Azonban nem muszüly minden  

környezetbe az emberek életm6dj.`hoz alkalmazkodni.  

7. ...Hozzam legle zelebb a szüleima állnak. Testvéremmel szintén meg  
értjük etymást. osztályban is :megértjük eg•,mást.  

8. ... fn nafyon szeretném, h& mindenei szeretne, de sajnos még szü-
leim is uey viszonyulnak. hozzám, hogy ugy érzem ez soha nem  füg-
na~ megérteni. mik, minden meglmozdulésemnak a rossz oldalát látják  
ós nem hiszik el, hüey valóban szeretem őket. Ha pedig kinyilvá-
nítom, ak':or óit elutasitanak ós azt mondják: "mii történt most  

veled, hot  y ennyire küriilu6ráled az embert?! Fogadom megint e- 
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gyest kaptál matekból!" - és én nem felelek,mert ez a meg nem 
bizás fái;. Körülbelül igy vagyok az osztálytársaimal is. Ők, 
ha mondok valamit, a.:onnal lehülyéznek. Keresztanyámmal és ba-
rátnőmmel igen jól megértjük egymást. Nem a szerelemre gondo-
lok, de a fiuk a legjobb barátok. 

9. ... Osztálytársaim között nagyon jól érzem magam. Barátnőmmel 
különösen jól megértjük egymást. desanyám:aal sokkal jobban 
szeretek akármit közölni, s ha titkom van, csak vele közlöm, 
apukámmal nem. Ő nem sokat foglalkozik velünk. Főleg velem 
nemigen vergődik, mert nem én vagyok a fiu és ezért nem ked-
vel különösebben. Apukálr otthon szinte egy külön világot kép- 
visel'és őt mindenki kiszol'álja, egyszóval  ő az ur. Az öcsém 
sem kedveli annyira, mert a szigoruságon kivül mást nem kapunk 
tőle. Egyébként jól érzem magam otthon is, de inkább csak ak- 
kor, ha apubúm nincs otthon. 

li.. ...í  l  és Ok elválaszthatatlanok vagyunk, mindannyian egymásra 
vagyunk utalva. Együtt vagyunk egészen. Az Ők szűkebb értelem-
ben az osztálytársaim. A kollégiumban szinte ugy vagyunk, mint 
a testvérek. A családban "n éppen olyan helyet foglalok el, 
mint testvéreim. 

11. ...  1  ugy érzem nem vagy0 _ : elég aktiv ta.ja a k:;zöss,.gnek, mely-
ben élek. Ezt csak az osztályközösségre értem, mert a kollégi-
umban rendszeresen kiveszem a részem minden munkából. Kell,  hogy  
mindenki egy célért küzdjön. A legszorosabb kapcsolat egy csa-
ládon belül alakulhat ki. Két bátyóni már családot alapitott és 
mindkettő boldog családi életet él. Ez elsősorban szüleink pél-
damutató életének köszönhető. 

12. ...Szükségem van a közösségre, mert a közösség sok mindenben a 
segitségemre van. ,n is szükséges vagyok a közösségnek. Sok 
probléma  i. f imerült rAár a közösség és én köztem. De ezek a 
problémák gyorsan megoldódtak vagy beláttam, hogy az én itéle-
tem nem helyes, vagy pedig meggyőztem a közösséget arról, hogy 
amit án állitok az a helyes. 

• ...Szá:::omra az Őket az iskola, az otthon és a kialakult kis ba-
ráti közösség adja. Űk adják napjaink hangulatosságát, változa-
tosságát. Szeretem ezt a kis közösséget. 

14. .. .Az egyenes gondolkodásu embereket szereim. Szüleimet nagyon 
szeretem és becsülöm, mert nagyon szeretne,: és meg tudnak érte-
ni. 

15. ....Az osztálytársaim között jól érzem magam. A barátaim ós ba- 
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rétnőim 31talóbsa megértenek és a hibáid is megmondják, nem  

kertelnek.  

1e. ...Legközelebb állnak hozzám azaleia, testvérem, barátnőim  
osztálytársaim, tehát akikkel minden nap találkozom, érint- 

kezem.  
17. ...N- kem nincs kialakult társa::ágo®. Színeim szómára én ö- 

römet jelentek.  iZőrQlöttem élőkkel elég jól megvagyok. Van-

nak egyesek, akik sokra tartják magukat és nagyon lenéz: en  

beszédnek, de vannak akik közvetlenül beszédnek velem. Sze- 

retek közösségbe járni, de mindig ugy érzem, hogy felesle-
ges vagyok. Lehet, hol; ez az.:rt van, mert f-átlásos va?yok.  
3arltnőm érettsádizett, de vele nagyon me' értem ham.  

18. ...Az osztályt`rsaimat általában szeretem. Azt hisze:i, ho gy  

abban sokakkal va4-vok egy véleményen, hogy sokat adok az  "5k*  

véleményére és elbirálom, hogy  elfogadja::.-e, vagy  sem. Sze-
rintem a közösségnek szerepe van az egyén formáláséban.  

1;. ...Nekem nagy szükségorr van pl. az osztélyra. Mivel nincs ba-
rátnőm, ezért fenn tudna tart .ni a kapcsolatomat néhány osz- 

tálytáraem. ial . Nagyon egyedül vagyok, nem tudom, hogy miért.  
Talán azért, mert nincs egy olyan társaság, ahová beillesz- 

kednék. A mai világ annyira kulturált, tele van tudománnyal.  
Ugy rzem, hogy ebben a modern világban "analfabéta" vagyok  
és ezt szeretném kikiszubulni, amelyet már elkezdtem.  

20. ...Nekem az:ikségem van az un. "Ck"-re, de a közösségnek is  

sziksége von az egyénre, tehát rém is. / f̀n olyan szeretnék  

lenni, aki víazonozni tudja a másoktól kapott jósgot, meg-
értést, szeretetet.  

21. ...A körülöttem élő emberek köz31 igen sok bajom van egy  osz-
tálytr4rsn~ mae1. Neki olyan furcsa tulajdonságai vannak, p1.  
annyira szerény, néha irigy is. Egy kicsit ugy érzem az utób- 

bi időben sikerült változtatni. Nem  nagyon ismerem sajt hi-
báimat. fdesap _ mmal is  igen nehezen értjük meg egymást. Ez  
sajnos nagyon rossz. A csalidban legjobb az öcsémmel lenni.  
desany€n:Lal is jól megva gyok, megértő. Ebből azután igen st..k  

vita v n a családban. :bármint azért, hogy t desany'. :_ olyan ren- 
des, édesapám pedig olyan kötekedő. Ezen szeretné _. v.;lamit  
változtatni.  

22. a ismerem a hibáimat. Ha más sz51, akkor nem szívesen 'a-
mer el, pedi t, nagyon jól tudja, hogy a másikne' igaza van.  

s ez rem csak nálam van igy. Legtubb fiatal nem szívesen mon.  
el bizalmas dolgost a azaleinek. :.ert legt..bb szülő nem érti  
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meg. Ck még ugy gondokodnak r  mint régen. Az én szüleim lega-

lábbis ugy. Nem tudják me'érteni, ho gy fiás világ van ma. 

23. ...Két barátnőmmel tölt 'm izatiadidőm. Nem tudom, mi az oka, hogy 

nem v4 ;yoK társas,: z„i lény, lehet, hogy gátlásos vagyok ás ezért  

nem  tudo . egy társaságba beilleszkedni? Nem értem meg magam a  

fiatal generációval. A két barátnőm, akikről mos szeretnék in-

ni, .lost éretteágiznek. yn szeretnék olyan lenni, mint ők.  

24. ...Nem szeretem azokat az embereket, akik kénmutatók, hazugok  

és "talpnyalók". Szeretné: ~ olyan len gi _i, skit csak annyira tisz-
teljenek és szeressenek, mint amennyire azt megérdemlem. Meg-

értjük egyműst, mert mindannyian méö elég könnyeim"ek vagyunk.  

De azért mint, ha most már egy =As változás lenne. Az életben  

sokkal több mér a felelősség. Szeretek nevetgélni, szeretem a  

vl.dámságot, de komoly dolgokról is nagyon szeretek beszélni ás  
értelmes dolgokról szeretek vitatkozni. Sok szabadidőm minős,  

mert a tanulás ás a sport sok időt igénydl.  
Véleményem szerint a mai fiatalság aktivabb ás jobb on bekapcso-

lódik a politikába, mint a régebbi fiatalok.  
25. ...Mit várok az emberektől? Csak azt, hogy annyira szeressenek  

és tiszteljenek, amennyire án megérdemlem. Senkitől nem várok  
el többet még annyit sem amennyire án képes vagyok. Szerintem  
mindenki itélje meg, hogy mit várhat a társaitól, hogy ne érje  
csalódás.  
Most egyedül élek apámmal a mostoha anyámmal egy házban. Mikor  

elváltaK ,ezt a házat felezték el. Sok lelki megpróbáltatáson  
mentem kereszt'.l. .olt ,  egyedül vagyunk, án végzek minden házi-
munkát. Sor vivód:s volt eddig bennem. Mindig bántott a lelki-

ismeret, hogy miért csinálom én ezt, amikor édesanyám jobban rá  
van szorulva a segitségemre. Szeretem apámat, .mert velem sose  
volt olyan, hogy megérdemelte volna azt, hogy itt hagyjam ma-
gára. Van egy megértő barátnőm. Iskolai szünetekben elmegyek  3-
desanyámékhoz. Ott van  egy  testverem is, egy hugom. t is na-
gyon szeretem. Nem tudok közömbös ]enni a köröttem élé emberek  
iránt. Csak azokat szeretem, akik szerények, sJkoldaluak és be-
csületese:..  

Szeretem a közösséget, az embereket. Bár sokat csalódtam  ben-
nük., mindig ujat, szebbet várok.  

26. ...Hozzám legközelebb a szüleim, a testvérem ás a barátnőm áll.  
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Ezek után pediÜ a kollégistáé. A kollégiumban nagyon sok közös 
program van. Az is lehetetlen, hogy egy  közösségen belül, ahol 

16 éves lányok vannak, mindig békesség legyen. Az osztályban 
már sokcal több a probléma, de ezeket igyekszünk kiküszöbölni. 

Igy élünk: a és Űk elválaszthatatlanul! 

27. ...Iskolában jól megvagyok mindenkivel. Otthon nem szoktunk ve-

szekedni. 

28. ...Szüleimet nagyon szeretem. Addig nem is volt semmi problé-
ma, amig otthon voltam. Azonban amióta eljöttem hazulról, mint-

ha laz:bb lett volna a kapcsolatunk. Mindent megpróbáltam már, 
hogy ezen változtassunk, de eddig nem sikerült. 

2 • ...Szeretem azokat az embereket, akik visszatudjál- adni, amit 
án adok nekik. Nem szeretem viszont azokat az embereket, akik 

nagyravágyók és magukat többre tartják, mint a valóságban. 

Szeretek társaságba ,érni és ezért elég sok a barátom. Ha csak 
lehet, mindig olyan társaságba j.:rok, ahol fiuk is vannak, meri 

nagyon jól lehet velük beszélgetni és sokkal megértőbbek, mint 
a lányok. 

3(i. ...Azt hiszem az osztályunk jó közösséggé fog alakulni és án 

is igyekszem, hogy jó közösségi tag legyek. Nem szeretem a lá-

nyokba a nagyzolást. J6 ha megértjük egymást. 

31. ...Sokat vitatkozunk édesanyámmal. Komoly problémák még nem 
merültek fel. Az osztály áll hozzám legközelebb. Ebben az osz-

tályban nagyon  jól érzem magam. Ugy érzem megbecsülnek és án i; 
tudom ezt viszonozni. Az hiszem egyenrangunak tartanak társaim 

önmagukkal. Osztálytársaimmal néha van egy kis nézeteltérés, d4 
ezt kiküszöböljük. 

32. ...Általában társtlság kedvelő vagyok. Szeretem az embereket, a-

ki csak egy kicsit is kedves hozzám, de azt rittig örök életre 
megtudom utálni, aki flegma és lenéz engem. Otthon anyukámmal 

vagyok legbarátságosabb kapcsolatba. Mint felnőtt a felnőtthöz 
ugy beszélget velem. Az iskol ában az osztály egyik részéhez hu-

zok, mivel szemmel látható az osztály kétrészre szakadása. Per-

sze a másik résszel is beszélgetünk és nem mindig mutatjuk ki 

azt, hogy nem értjük meg egymást. 

33. ...Szeretek  tanulni. Az osztályban, ha valamilyen rendezvény 
van, án ott vagyok. Mindenbe szeretek benne lenni. Szeretem 

a szeleimet. A bátyámtól bátran tanácsot kérhetek, ő megért. 
Apuval nem vagyok bizalmas. Nagymamám igen maradian gondolko-

dik. A barátní:im közül vannak, akik tul gyerekek, án meg komo- 



lyabb vagyok. Szivesebben megyek a strandra, moziba meg az 
iskola-klubba. .n a szókimondó lányokat szeretem, akit min-

dien érdekes érdekel és vidám természetű. 

34. ... cetemet a körülöttem élő emberek és verik kapcsolatos 
problémák foglalkozt,itják. Nem szeretem a nagyravágyó, ha-

zug embereket. Az otthoni problémák érdekelnek és ha valami 

vitatkozós van, akkor azonnal közbeszólok. Tanulni ős szóra-

kozni szeretek. Az otthoni munkában szeretek részt venni. 
35. ...A családba tartoznak, anyukám, nagymamám ős a huáom. d 

szüleien elváltak és apukámmal teljesen megszakadt a kapcso-

lat. Talán ezért érzem ugy, ho_y hiányzik a férfi az élete.-
ből. Az iskolába még most a második osztályban se érzem olyan 

jól magam, mint által_nos iskolában. Szerintem az iskola még 

több kiváló egyéniséget tudna utjára bocsátani, ha ezekkel a 
bátortalanabbakkal is többet foglalkoznának, hiszen nem min-

denkinek megy olyan könnyen az önállóv válás. Az általános 

iskolában még fogták a kezünket ős a következz szeptemberben 
már teljesen uj környezetbe kell boldogulni. A KISZ-zroblma 

is nar,,;on érdekes, sokat lehet rajta gondolkodni. Nagyon sok 

elsős kedvét elvették már azzal, hogy óv elején nem vették fel 
KISZ-t- :finak. A kollégiumban sokkal melegebb a légkör. 

36. ...Számomra a család a legfontosabb. De a társaim között is 
vannak olyanok, akik számomra még fontosak, -ert szivesen se-

Litenek. 

37. ...A széleim segitenek mindenben. 	fiu testvérem nekem prob- 

lémát jelent, nem értem meg vele magam. Az osztályban minden-
kivel meg-értem magam. 

38. ...Az olyan embereket nem szeretem, akit: -indig hazudnak, kép-

mutatóak, az ilyen emberekkel nem tudok jó viszonyt kialakita-
ni. úszirLték, megbizhatók ős becsületesek. 

39. ...A hiba ott van szerintem, hog;, ma kipusztultak a mély embe-

ri érzések belőlünk, helyette cinizmus és egymás abszolut le-

taglózása, érdekeinek, tu.lajdonsáainak, törekvéseinek teljes 

kigunyolása, megvetése. Lehet, hogy tul sötétnek látom ezt a 
problémát, de legalább is itt az osztályban, a tengerek kö-

zött nagyban ez divik. Ki t,.dja a másikat mennél inkább kigu-

nyalni, érzéseit földbe taposni. A barátságok ezért csak amo-

lyan mondvacsinált kapcsolatok, amelyek a legkülönbözőbb őnző 



aaberi ardekeksul jöttek  létre. Tisztelet a néhány ti; Lt8,  

dnsetlerY emberi %apceolatnak.  

emig viszont u felnőttek ilyenek, addig a feln3vckvő  .~crzers- 
cicStbi ea:: ozabad sok.st v6rr;i, mivel a példzs xaF_-;uc:ós,aa rocez  
rfie€:  ?laraE:.  

40. ...Altaldnoár iskoláb.ln ncm mi..dig találtam ne,, a hol;,amet az  
ie':áolóban. Soha ne la volt egy igazi barútn3m 	öt.Sciikbw. , . 

nyolcadikba,_ volt seek.  Mindi a fiukkal barát^ztam. Annyir a 

m4m..ak órcztom aaa;: =.at.:*-  toc y ta'a.j miatt f:re-tem u,y egyedsl  
mov,,An. Köz 6 p i nkolában ruir jobban ér  zen ma: ;ra: __ I t. Per s ze ii.o s t  

mdoodik.ban máx  egyree jobban kiütközik a ner ;ativum is. Bajtan  

i3. Fl. nrag,y:asraGu vacyvk, amf nem lenne baj, de aokezox bántó-  
an letorkolok valakit. Nálunk tel  j e e üemokr atirru c van a c aa-  
lúcibsan. Mindenki éli a sags életét lasitaz.ólae€;, de valójúban nu-  
gz,o ►, is kapcsolódik edyikank élete a másikéhoz. A iu ( om máso-
dikos, Bee= ötödike::. t.iindegyik egy  Man vil4Lot képvi$e1,  
egy 	világuk van. Másként látják a világot, az életet,  
mint mondjuk én, aki kt,zalei7b állok hozzájuk korban.  3k3 m=~t ;in 
ösaszet:artozunk de ef°,yik a maeik nélkdl nem lenne teijec. A-  
nyuék irúraty it:anak Ueaa ..dnket, de nemcsak f izik ~:ilöt., , é 	 anem  
szellemile4; in,behát aAran, ne„fontolt gonda2koc:_: irányá-
ba. Vesse`artWzWnyi 

 

VIII. melléklet 1971-72/I. c•  

1~ ...Vannak olyan e ;yezov gyerekek, akiknek mindent megenggecinek  
de  ezek nem ismerik i.k ki magukat. ista bc ker.ilíink a köziiseágbe az  

nem lehet, hogy csak mindig  neked lr ;yen i&azéd és igy próbál-
ni kell Tushoz is alkalmazkodni. Mindenki szeret plezkúlüdni a  

másikkal, persze  csak viccből, a  mdoikk mo megsértődik. igyon  
nehéz az ;alkalmaz fis, de mégis meE. kell pi6b; lni.  



2. ...Én az olyan emberek között érzem jól magam, akik szeretik  
e vidámságot, értik a tréfát, de a komoly dolgoktól sem riad-
nak vissza. Nem szeretek egyedül lenni, mert félek a nagy csend-

től, a némaságtál. Szeretek emberek között lenni mégugy is,  
ha csak látom, érzem hogy ők is vannak, beszélnek, élnek. Az  

nem számit, hogy hozzám nem szálnak, de legyenek. 

3. ...Nekem az "Ők" az osztálytársam, hiszen velük vagyok egész  
nap, velük beszélek, velük tanulok, szóval velük élek. Nem ra-
gaszkodom hozzájuk. Vannak személyek közöttük, akiket szeretek, 

elég sokan, de vannak, akiket nem, ezeket nem személyes okokból 

nem szeretem, hanem mert egy egész, közösséget rontanak el, va-

gyis nincs valami jó osztályközösségünk. És ezeket a szé>thuz6-

ka t nagyon b ir om utálni. Az embernek elmegy a kedve, ha csak ar-

ról van szó, hogy klubdélután, vagy kirándulás, inert van az osz-

tályban 15 ember a 5g-bó1, aki szivesen részt vesz a közös ren-
dezvényeken, de a töb-i, 62 ez a bosszantó, hülyeségnek tartja. 

És ennek "nem a KISZ-titkár, vagy a vezetőség vagy az a 15 ember  
az oka. Hanem én azt hiszem ezeket általános iskolában is ilyen 

széthuzó szerep jelleLezte. Azt hiszem igy án, aki egy olyan  
osztályk ö zösségben élt általánosban, hogy annál jobbat én nem  
tudok el sem képzelni, nem csoda, hogy nem nagyon szeretek köz-

tük élni. Külön-külön személyenként szeretem őket, de az egy-
máshoz való viszonyulásuk nagyon széthozó, nagyon rossz. 

4. ...Mások véleményét elfogadom, de nem minden téren. Ha valaki  
beképzelt, felvágósabb, különcködőbb, azt nem szeretem és ezért 
megmondom osztálytársaimnak, hogy próbálnának változtatni raj-

ta. ie legyenek olyan felvágósak, beképzeltek, hiszen ők sem kü-

lönbek nálam, vagy bármely osztálytársamnál. Ezek főleg csak év  

elején alakultak ki és ezután megmondtuk egy~.ásnek véleményün-
ket, utána egész jól kijövünk, mert előbb utóbb belátják, hogy  
nem kell felvágósnak lenni.  

~ . ...Nagyon félénken jöttem iskolába. Mindenkit sokkal okosabbnak 
 

gondoltam nálam, ezért elhatároztam, hogy rendkivül igzekszem. 
 

A napok multával észre se vettem, és már csoportokba alakulva  
beszélget _ünk és együtt mentünk menzára. Én ugy érzem, hogy sze-

retnek az osztályban. Lelkiismeretes...n végzem a KISZ-munkát.  .gin 
nagyon jól érzem magam az osztályfan és nagyon megnyugtat, hogy  
különösen a II. félévben_ sokat segit az osztály a programok meg-
szervezésében. Ha valamelyik lángnak problémája van mindig hoz- 



zám jön ,és én megpróbálok segiteni. Na;yo: szeretek az osz-

tálytársaimral együtt lenni és nagyon szeretném, ha ez az 

osztályközösség megmaradna a négy, év alatt ilyennek. 

E. ,..Nincs kisebbségi érzetem. Olyan vagyok mint a többi. 
7. ...A körülöttem élő emberek nagyon eyszerüek, szerények, de 

azért án szeretem őket. Ők is szeretnek engem. 

O. ...Nagyon nehezen tudok beilleszkedni uj társaságba. áálam i-
dősebbek alig tudnak beszélgetni velem. t rdekes, hogy felelés-

kor minden aggál nélkül tudok beszélni. Nem érzem egL enrangu-

nak magam a többi hasonló koru diákkal. Nagyon szeretem az em-

bereket, csak n3 lennék ilyen félénk. 
9. ...ín nem tartom magam a  "világ  közepének", sőt nekem állan-

dóan kisebbségi érzésem van. Másokat sok kal szebbnek, rendesebb-

nek látok. Nagyon sokat adok mások véleményére és magamban min-

dent komolJan veszek, gondolkodom rajta, pl. öt évvel ezelőtt 
ha valaki nekem valami sérvit mondott, arra még most is emlék-

szem. Barátnőim és mások is ugy ismernek, hogy én soha nem sér-

tődöm mag, bármit mondanak is. Magamban mindig mást gondolok, a 
véleményem persze bármikor megmondom, akármennyire is sértő az 

más számára, ós csak azért is megakarom neki mutatni, hogy én 

is vagyok olyan mint ó. Magamban sokat gondolkodom egyes dol-

goken, mindig nagyobb  szeretnék lenni, hatalmasabb, tudom, hogy 
ez teljesen ellentmond az előbbi véleményemnek, de ez a való 
igazság. Attól félek, hogy mások lenéznek, nem állnak velem 
szóba, ez főleg osztályon belül van igy. Bebeszélem magamnak. 

10. ...Én és ők egy;,, végtelen hosczu szindarabban játszunk. Őseink 
elkezdték ezt a szindarabot. Jöttek az uj szereplők. Minden em-
ber részt vesz - mert részt kell, hogy ve& en - ebben a darab-
ban. Én a mellékszereplőkhöz tartozom. Szeretnék én is mozgató-
rugója lenni ennek az előadásnak. Ez a mü, amit mi alkotunk - 
az egész emberiség - néha komédia, néha tragédia, s nem lehet 
tudni majd végül is hogyan végződik. 

11. ...Sok ember szerint zárkózott jellem: leány vagyok. Lehet, hogy 

var, venne valami igazság, de ha az ember nem közli inden gondo-
latát a környezetével, azért még nem m-száj ezt rá__.ondani. 
Szüleimet szerettein. Azért irtani mált időben, mert már csak é-
desanyám az, akit igaz szivvel, szeretek és tisztelek. Bár tul-
ságosan nem szoktam  tudtára adni még, neki sem a legrejtettebb 
titkaimat. Édeeapúíraat, mint embert megvetem viselkedéséért, csa- 



fád jóval szemben tanusitott magatartásáért. Napjaink állandó 

veszekedésben telnek el,  mindig  belénk köt, emiatt sokszor be- 

tegeskedik. Arra törek_ zem, hogy elvégezzem ezt az iskolát, 
azután csal _adomtól önállósodjam /jobba., noadva csak ádeeapám-
tól/. Néha ugy érzem, hogy senkihez sem tartozom, pedig tudom 

jól, hogy édesanyám nagyon szeret ás én is őt. Testvéreim sze-

retem. Keveset járok társasába. Otthon is lo 6szivesebben e--

gyedül vagyok, bár bar átn' i:, vannak. Ln nem érzeni magam bol-

dognak. 
1L. ...Nincsenek kisebbségi érzéseim. islindannLian ggyenranguak 

vagyunk, hiszen egy közösségben élank. 

13. ...Ők a nagyvilág és án csak egy kicein;; ke pont vagyok ebben 

a leinhatatlan nagyzaju tömegben, do ez a kicsinyke pont a ü-
záppont. 

14. ...Szivesen segitek bárkinek, lehet az egy, barátnőm, vagy az 

osztály. Otthon már hamarabb megharagszok, de próbálok leszok-

ni róla. a ugy érzem mindenkihez kedves vagyok, bárkihez szó-

lok és beszélgetek. Az idősebbeknek megadom a tiszteletet. Ők, 

az osztály, a szüleim és az emberek, hozzám kedvesek ás figyel-
mesek általában. 

15. ...Magamat kellene jellemeznem, ez nagyon nehéz. 1 5-1ú. életé-
vemben vaL,ok. Nagyon tudok ürdlni egy kis kedves szónak, jó 
könyvnek, és szeretem a der üs arcu embereket. Az emberek és 

barátok, akiket ismerek igen jók hozzám, mégis vannak olyan 
pillanatok, amikor legszivesebben elmennék tőlük, mert ugy 

érzem kicsi vagyok án mellettük. Nem tudom és talán nem is 
fogok az olyanokért rajongani, akik szeretik a kétszinüséget. 
Iia valaki rossz hozzám mindig a vitát keresi bennem, állok e-
libe, legyen, de ha jó, megértő, hasonlóak a dolgai, cseleke-

detei, el tudol_ vele besz lgetni. Ne; szeretek ugy tanulni, 
ha tuszkolnak "na tanulj már, ne mással foglalkozz...' és még-
is azt mondják "ma6adnak tanulsz". Akkor miért nem hagynak. 

Sokkal Jobban szeretek ugv tanulni, hogy makam ülök hozzá. Na-
„ton szeretek mozgásban lenni, járni-kelni mindenfelé, a fák 
a h zak néha olyan ._sodálatosa, =a fáz, lekopott részéből min-

dig valami fura figura jön elő és ez olyan mulatságos, sokáig, 
el tudom nézegetni, ugyan igy egy képet, ami megragadott, ak-
kor mindig olyan mintha valami "lökést" kaptam volna L,yor s 
szivverés jön, a gyomrom lökotszerüen pl kend  járni. Ilyenkor 
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ennek a szépségnek, képnek, vagy legyen akármi, nem  tudok  
.-est csi_n'sani, csak nézem, nézea.a és nézem.  

ikemélen ez a jellemzés nara nevetsége6 de én igy  érzem és  

vannak olyan dolgok, amit könnyebb elmondani, mint leírni,  

mert ha elgondolom,mindjárt ki 	mondom, de mlg leirom , már  

más jön és ennek az előbbi gondolatnak csak valahol mélyen  

van helye.  

16. ...A felvágócekat nem szeretess, kisebbségi érzete :  van velük  

szemben. Szeretem és megérten: osztálytársaira, de lohet, hoy  

csak igy érzem. A szüleim megértőbbek és sokkal tapasztal-
tabbak mint én. a az idősebb koru embereket kedvelom.  

A barátnőmet nag,on szorgalmas, ügyes lánynak látom.  

17. ...n a szüleimnél lakom, de elég messze mindentől és sokkal  

jobb volna,ha kollógista volnék. A  szüleim, főlej anyukám nem  

értik *se::; 8 t, hogy már nem a régi korban élünk, araikor még  
azok az ókori s  régi hoaszu és csunya ruhák vul tak, hanem jött  

egy szebb és ujabb divat. Anyui ám{l: szerintem egyáltalán nem  

tudnak megérteni. Ezért állandóan mindig veszekszünk. Ha p1.  
kapok valamilyen ruhát, 2-3 hétig  hallgatok érte. Nem is eze-
reterry  ha otthon vag;~ ok. Ezért is megyek egész nyáron dolgozni  
és a cirnerező táborba is.  
Minden osztál;, társam nagyon szeretem, 2-3 kivételével. Olya-
nok vagunk, mintha testvérek lennénk. Ennivalóinkat mindig  
megosztjuk.  

18. ...Ők már tapasztaltak egyet-mást az életük során és a  tanul-
ságot szeretnék nekem szavak formájában átadni, hogy engem az  
esetleges csalódásoktól megkiméljenek. Nem akarják megérteni,  
hogy azt éppen ugy, ahogy ők is, én is csak akkor értem meg,  
ha majd velem is megtör t  `mik.  
A  felnőttek  többsége jó, de mennyivel másabú lenne, ha a gye-
rek ►_kortól az igazságérzetet és az őszinteséget mindenki magá-
val hozhatná. 

19. ...Az én korombeliek, ugy érzem, megértenek, ha szülői, roko-
ni közre szakitem, már vannak bizonyos eltérések a  vélemények  
közt. Ami nekem fájó, azt nem szoktam mindenkinek kikü.rt,;lni,  
de  ha  ugy,  érzem, :fogy igazoágtalanul ért ez a fájdalom /nem  
érdemeltem meg/ akkor diáktársaimnak, barátaimnak és általában  
a szüleimnek is kifejtem róla véleményemet. Az ördmömet is ál-
talában csak sznkebb körben /barátai:.,/ ujeágolom el. Nem sze- 



- 
1.27 - 

retnék különcként kiv€ílni a többiek közúl, sem;:.ilyun téren 

egyenlőre. Nem vagyok aktiv. Igaz az iskolában, otthon, sőt 

5. osztálytól a kollégiumban mindig közösségben éltem, mégis 
talán nem veszem észre, hogy közösségben élek, kihuzom magam. 

Persze ez rossz tulajdonság, de szerintem minek erőltessenek 
valakit arra, amit nem akar, vagy nem saját jó szándékából 

csinálja, vagy nem leli örömét benne. 

20. ...Az osztályban már mondták, hogy irig; is vagyok. Ez sze-

rintem nem igaz. Ezt az irigységet Ők a dolgozatok közbeni 
sugásból - ill. annak hiányából - fogták rám. Nem szeretek 

a középpontban lenni. Igen rossz tulajdonságom nép, hogy 

másban gyorsan észre veszem a hibát és azt kritizálom is raj-
ta. Kivel igen maLamba zárkózott vagyok, az emberek számomra 

a személyes életemben nem sokat jelentenek, más terdleten i-
gen sokat jelentenek az emberek. 

21. ...Ln az embereket nagyon szeretem. Szeretek a társaságukban 
lenni de  beszélgetni velú. Szeretek társa-almi munkát végez-
ni. Otthon szeretek mégis a legjobban lenni és beszélgetni a-
nyuval, testvéremmel és rokonunkkal és barátaimmal. 

22. ...Szüleimnek köszönhetem életem ás azt, hogy tanultiatok. Ta-

náraimnak azt, hogy tudok is valamit. Bár az én tudásom a mos-
tani társadalomban 	nem sok. Több testvérem van, ezért a 
közösségbe jobban be tudok illeszkedni. Pl.  ha  valakinek nines, 
.estvére, sok jbtéka van, megszokja az egyedüllétet. Valaki 

jól érezze magát egy közösségben, akkor az kell, hogy szeres-
sék. Nyáron sokat szoktam segiteni a kertben, mert anyukrámnak 
fáj a lába. A kollégiumban a kisebbeknek segitek. Ln most még 
a világnak egy kis pontja vagy ok, ami alig mozog. 
Lv9 során ebből szeretnék feltörni. Vagy tanulással, vagy mun-
kával. Én az "Őket" a magam korabeli fiatalokra értem. Miben 
szeretnék hasonilitani és min szeretni_ változtatni? Természe-
teseit, hogy a jóban. utánozni, a rosszban pedig nem. Jónak gon-

dolom, ha egy bizonyos műveltségi fokot elérek. Ezalatt értem 
az olvasottság és a kulturáltság bizonyos fokát. Rossz tulaj-
donság a mai fiatalságnak, hogy néha nem ismer határt a szóra-
kozúsbau, italozósban, dohányzásban. 

'3. ...IIa án nem lennék, ők akkor is lennének és nem hiányoznék ne-

kik. Talán még örülnének is. Ezt nem tudom, mert án nem vétet-

tem senkinek, de sose lehet tudni. Ők nem tudnak rólam Semmit, 
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vagy csak egy keveset  ás ez kölcsönös, mert én sem ismerhetem 

az emberek mindegyikét, de még a barátaimat sem. Ln nem szere-

tek ay utcán egyedül menni, mert s zégyelem mag am. Nem azért 
mintha lenne miért, de olyan rossz, amikor az emberek elmennek 

mellettem, ás különböző dolgokat gondolhatnak rólam ás azt a-

zonnal közlik is barátaikkal, ha azok mellettük mennek. ;n pe-
dig semmit nem :__ordhatok el senkinek ás ha például egy olyan 
dolgot, vagy eseményt látok, amin "nevetni' kell akkor nehéz 

visszatartani, de muszáj, mert különben azt hiszik, hogy féi-
nótá.s vagyok. an  szeretek törődni másokkal, és bánt az, ha va-
laki olyat tesz, amit mec kellem tennie. 

24. ...Sajnos án elég ritkán érzem magam ugy, hogy én vagyok a vi-
lág közepe. Szerintem  a t.;nulás terén én többre nem vagyok ké-
pes, de van , aki éppen a forditottját állitja. A  szüleimmel sok-
féle téren megértjük egymást, de sajnos az is elég sok, amiben 
nem. A házimunkákat is szivesen elvégzem,. de akkor csak, ha nincs 
ot hon senki, aki nálam idősebb. Ln elhiszem, hogy csak jót a-
karnak, de szerintem jobb, ha én jövök rá a hibáimra ás javitom 
ki őket. Legnagyobb hibám talán az, hogy kivülről másnak lát-

szom, mint amilyen belülről vagyok. Nem szokásom mást lenézni, 
sőt inkább ugy érzem, engem néznek le sokan. 

25. ...Beleszoktam ebbe a közösségbe, szeretem az osztálytársaimat 
ás utz,  érzem ők is szeretnek engem. Persze mint minden közös-
ségben itt, is vannak különcködők, akik magukat többre tart-
ják. Ezeket  figyelmen  kivi hagyom, s talán majd ők is rájön-
nek, hogy a többiek is éppen olyanok, mint ők. Azt hiszem eb-
ből az osztályból ugy lehet  jó közösség, ha mindenki megérti a 
más i.ket. 

2G. ...Ahhoz, hogy az ember megismerjen másokat, nagyon sok idő kell. 
De a kestszinüeket, alakoskodókat nem ismeri meg az ember, ceak 
elég ritkán. Szer ete,e, ha megértenek, ás velem is közölnek dol-
gokat. Általában az ember azok közt érzi jól magát, akik szere-
tik őt. Eindig megnézem kiben bizhatok, kiben _-sem. 

emlitettem, megválogatom társaim, ismerőseim, igy nincs is 
olyan  köztük, aki nem szeret. Persze igyekszem a hibákat meg-
szüntetni, e ebben a barátaim is segitenek. Talán az a legjobb 
mócija, hogy felhivják figyelmem egyes hibáimra. 

27. ...A végtelenségig pesszimista vagyok. Ezt az élete:. során a sok 
megrázkodtatás váltotta ki bennem. Sajnos a többi emberekkel szem- 
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Len kisebbségi érzései. van. Nem tudom ezt mi idézhette elő 
bennem. PedL én szerintem  az ember és ember közt nincs kü-
lönbség. Ezt arra értem, hogy ahol élünk, az szocialista or-
szág de  nincs magasabb és alacsonyabb rangu l  hanem minden em-

ber egyenrangu. Talán egyrészt anyám, s az ikertestvérem ha-
lála is elő idézte. Mindig veszekedésbe kcr• Iilük. Nem tudok so-
ha boldog, lenni. S ekkor felteszem ma;amba a "naiv kérdést": 
...i értelme van az életnek. Tudom, hogy ilyen fiatalon nem sza-
badna gondolkodni, de én nem tudok misképpen. idom minden em-
ber ilyen. 

2 	...Arúnylag mindenkivel jóban vagyok. Igaz néha van egy kis 
veszekedés, de nem komoly és hamar kibékülünk. Az osztályban 
is jól megvag, unk. A közösségben, ha cebiteni kell, szives_n 
se;itek, ha viszont én kérek segitséget ,  neke,.i is segitenek. 
Szóval én egyenrangunak érzem magam minden velem egy idős fi-
uval és lánnyal. 

29. ...Szeretetre vágyom, szeretem magam körül az őszinte embere-
ket, akik jóinclulatuan, de megmondják, mi az, amin változtas-

sak, mert feltétlenül előnyönre fog vélni. üaziute szóért a 
tűzbe mennék. Szeretek kritizálni és szeretem, ha engem is 
kritizálnak. Szeretek  tanulni, mart  igénylem, hogy többet, 
jobban tudjak, mint más. Szeretnék majd ne,gyon jó szakember 
lenni! Lrdekes, engem még egy ember kivételével, soha senki 
nem fogadott el, olyannak, amilyen vagyok. Mindenki meg  a-
kart  vá ltozt . tni. Mivel  elvált szülők gyermeke vagyok, ezért 
mindig kisebbségi érzésem van. Nagy  natással van ez a közös-
sé:°i életemre is, sóti Mondhatni majdnem, hogy csakis ez ha-
tár ozza meg azt. 
Igen zárkózott vagyok. Igaziból nem  vagyok őszinte senkihez, 
mé anyukámhoz sem, mert neki egészen más a lelkivilága, ho- 
`,yau érthetne ő meg engem. kincs igazi barátnőm, mivel mér 
ezzel is sokat próbálkoztam, de mindi; csak részemről volt ez 
barátság. próbálkoztam fiu baráttal is. Sikerrel. Nerc járok 
tirsaságba. Minden szabadidőmet a kedves barátommal töltöm, 
aki rengeteget segit nekem a tanulásban is. 

30. ..,Szeretek vitatkozni az ifjusájiel. Szeretnék mindenkivel 
e2;forma viszonyban lenni. Eo ez nem mindig sikerül. Szeretem 
a közösségi munkát. Amit rém biznak, ugy hiszem, lelkiismere-
tesen elvégzem. Hozzám az idősebbek jók. Osztúlytérsaim ugy 
érzeel szeretnek. :gin is igyekszem hozzájuk kedves lenni. 



31. ...Na„yor_ szeretem a k•zösséget és be is tudok illeszkedni. 
32. ...Ugy érz;;m, hol;, az osztályhoz és a /közösséóben/ közös-

séghez tudok alkalmazkodni. Veszekedni nem szeretek, nem va-
gyok haragtrtó. A szüleimet nagyon szeretem és mindent meg-
beszélünk. A közösség, amelyben élek lo:gnaLyobb része megért 
en em. 

33. ...Vannak olzan egyének, ismerek az osztályban is olyanokat, 
a kík 	sirnak azért, hoy sajnálják őket. De olya- 
noi<_ is varnak, akik tény lei; nem azért s ir nak, hogy 2elhivják 
ma'ukra a figyc lmet, hanem azért, mert saját magukat sajnál-
ják. iIl is inkább az utóbbihoz tartozom, bár nagyon ritkán si-
rok, é;: aljkor is csak, ha valaki mélyebb érzéseimben sért mob. 



IX. melléklet 1975-76/ IV. a. 

1. ...Oly sokszor tapasztalja az ember, hogy  a fiatalok na-
gyon ae.eeibe sem veszik az időseket, kigunyolják Őket. A 
fiatalok  nem  tudják megérteni az időseket ég ez igy van 

forditva is. Az idősek sokszor ránk szorulnak, de ugy van-

nak vele, hogy mi még mit sej: értünk a világ sorához és 

igy nem fordulnak bizalommal felénk. Pedig bizonyos ese-
tekben egészen bizton, hogy mi is tudnánk nekik segiteni. 

2. ...Engem elsősorban a protekció probléma izgat nagyon. Tu-

dom, hogy volt ilyen és lesz is, de ezzel nem értek egyet. 
Ez nem egy megoldás. Enáen az bánt, rogy elveszik olyanok-

tól a helyet az egyetemen, akik helyt tudnak állai. 

Nagyon sok fiatal visszaél az idősebbek bizalmával. 
3. ... Nagyon sokat foglalkoztatott az  a kérdés már eddig is, 

hogy az osztályon belül miért vannak olyanok, akik előnyt 
elvezhetnek. Pl.  ugyan ágy felelek  on  is mint a másik, de 
6 ötöst kap, án a legjobb esetben négyest. Kollégista va-
g ok, ott is van kivételezés. 
!lost amikor munkahelyet keresek, ugyanezekkel a problé-
mákkal találkozom. Itt talán nyiltae szemtől szembe meg-
mondjál-  ;ha  nem lesz nálad protekciósabb, esetleg'.  Ezt 
a mondatot nem felgtem el. Itt az iskolában sem egyfor-
mák a tanárok. Vannak akik, legalábbis ugy érzem, megér-
tik ezt a problémát. 

4. ...Az idősek nem tudják elképzelni, hogy pl. ni is el le-
hetünk fáradva, mi is lehetünk idegesek. Ezt a saját kor-
osztályuk kiváltságának tar tják fenn. Nem tudják megérte-
ni, hogy a legtöbb fiatal célja épp az mint az övék, te-
hát a társadalomnak az épitése. Igaz, hogy mi nem tapasz-
taltuk a másik társadalom problémáit, de a mostani nagyon 
megfelel a további fejlődésnek. Sokkal jobb lehetne ez a 
kapcsolat, ha ők is engednének a nézeteikből és ha mi is 
türelmesebbek, engedékenyebbek lennénk. Nem igaz az, hogy 
a s:igoru tanárokat utáljuk, csak tudja azt, ho{y mikor 
lehet szigoru, És ezt a szigorusrgot hogy valósitja meg. 
Pl. nem meg;, vele semmis e, ha bejön és elkezd üvölteni, 
attól mi még nem tanulunk jobban. Sokkal többre :jegy, ha 
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elvagyar ázza, és ha valamit  non  tudunia nem hülyézi le.. á;,  

marházza le az osztályt. Fontos, hogy csak annyit köv::tel-
jen IIQ , amennyit ő maca legalább tud. Megiratja a dolgo-

zatot és nem adja ki, mondván, hogy szüksége van rá, aztán  

a diák megtalálja ás kiderül, hogy ki sencs javítva, de ő  

lcosztályozta. Ea egy tanár eljátsza a becsületét, azt  

szinte lehetetlen visszaszerezni a diák szemében. Persze  

bennünk Ls  vannak hibák. Ha egy tanár nak yún engedékeny,  

rájövü.k és han:,agoljuk a tanulást.  
. ...A felnőtteknek némely csoportját nem szerete.. Idotar-

toznak az olyanok, akik nem becsülik a fiatalokat. A bu-

szon véletlen valamelyik felnőttnek nem jut ülőhely, na 
kin töltse bosszuját, a szegény diákon. Mindjárt igy kez-
di: Milyen neveletlenek, nem adjá': át a helyet! Egész nap  
ülhet az iskolában, nem dolgozta agyon magát. És y  to-

vább. Az a nézetem, hogy. ~ a diák pont ug elfáradhat az is-
kolában, mint egy felnőtt a m.:.nkábaa. Ók nem ,,ecs:lik azt,  
hogy  ni tanulunk. Én megértem az öregeket és megértem és  
efütt érzek velük, hogy  hog;y nekik nehéz volt, rossz sorsuk  
volt. De ha utána nézünk a dolgoknak akkor 1 éjövünk arra,  
hOLy annak a kornak is megvoltak a maga kis ügyei. Álta 
lá an mindig az olyanok beszélnek, akik fiatal korukban 

sutyiba csinálták. Szerintem ezért a fiatalokat nem kell  
elitálni, hogy kézenfogva mennek az utcán. Na, jó az ::ár  
megint más,  bogy  vannak akik tulzásba viszik. Azt án is 
elitélem. Vannak azonban.: nagyon  megértő, őszinte időseb-
bek is. Azt se :zeretem, ha a szülők a gyereknek nem hagy-
nak beleszólást a dolgokba, problémákba. 
A fiatalokkal való kapcsolatorról csak annyit, hogy most  
már kezd kialakulni. Sokáig féltem másoktól, de rájöttem,  
j6 ha van áz embernek barátja. Szeretek fiatalok  között  
lenni, beszélgetni velük. Szeretek az idősebbek között is 

 

lenni. Azt szeretem a legjobban, aiiikor baazélq;etnek.  
6. ... Tulajdonképpen nekem szem"ly szerint tetszik az, hogy  

elég sok fiatal a szüleivel, főleg édesanyjával jó kapcso-
latot tud  kialakitani. Egyre több fiu és lány baráti kap-
csolat van, és án ezt jónak tartom. De nagyon izgat, hogy 

 

ha /pl. 50 év feletti emberek/ látnak olyan dol`;ot, ami  
nekik szokatlan, szerintük erkölcstelen, rögtön igy be- 
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szélnek - a  mai  fiatalok. Akár kolléLiumban, akár iskolában 
eléggé kipa_ gsulyozzák a tanár-diák kapcsolatát. Forduljunk 
bizalommal tanárainkhoz. Ez főgéz; kolliumban nagyon fon-
too. De sajnos nem tudunk bizalo ural fordulni honzájuk, mart  
már nem ea eset volt, hogy misik tanár szájából ugyanazt 
visozahallettuk. Szintén főleg kollégisták problómája, hogy 
állandóan kutatnak az ember után és nem biznak 3 diákokban. 
Az osz Lúg;, társak küLötti kapcsolat is igen bosszantó. Ifiség 
mindig vannak önző, na_jravágyó emberek. Sajnos még mindig 
van protekció. Ha valakinek nem tetszik a "képem", hiába a-
karok, nem sikerul. 

7. ...Sokat vitatkoztam mar idősebbekkel, mert  szerintem ma a 
fiat lok 80 p-a sokkal műveltebb, intelii,ensebb, tanultabb, 
mint régen. A régi felnőtteket akkor neit_ a jövő érdekelte, 
hanem a jelen, amiben 3k éltek. Ma  pedig olyan dolgokat csi-
nálnak, kisérleteznek ki, ami az elkövetkezendő generáció-
nak a még ma, asabb szinvonalát elősegiti. A másik dolog, ami 
érdekel, a szülő és a gyerek kapcsolata. Vannak olyan szülőik 
:kik megértik a fiatalokat, az ifjusé ot. Éizonban vannak el-
lenkezőek is pl. itt az osztályunkban egy-két lánynak a szü-
lei, akik még nem tudtak a mai társadalomba beilleszkedni. 
Azt mondják, az iskolában is csak huligánt nevelnek belőle. 
Osztálykirándulásra nagyon  nehezen engedik el, mert féltik, 
non'  biznak meg benne. :;n nag;,on elitélem az ilyen maradi szü-
lőket, mert talán a g;erekük egész életét ezzel a nevelési 
módszerrel tönkreteh.tik. Általában az ilynek szoktak kihu-
zóak lenni, nem közösségi emberek. Nem tudnak bekapcsolódni 
a mozgalmi munkába sem, mert 6k ugy érzik, ho t; ki vannak kö-
zösitve a többi közül. 

3. ...Nagyon sok dolo . , izgat engem az emberek közötti kapcsolat 
terén. A felnőttekkel nagyobb problémám nincs;, ha csak az a;m, 
hogy ők sem gondolkodnak, cselekednek mindig helesen. Telje-

sen mást csinálnak, mint ahogy azt környezetük, embertársaik 
kivánnak. Ami igaz, igaz, ha nár• felelni kell a kérdésre, hát 
én leirom, hol, Magyarországon a politika nem  minden vonalá-
val értek egyet. Tudom, hogy  a feltételek egyes intézkedéseket 
megkövetelnek, de ki lehetne ezeket kerülni sokkal jobb uton 
is. Pl. a mezőgazdaoA gazdaságpolitikája. 



  ' 

Nagyon sokat szoktam vitatkoz%i nag,;mamáve]. ear °Iaten" té-
máról. íuüo:. ,  hogy ne:: helye;; szembecz : :llai  as  
zetüI:kel, 

 

mert ők kis koruktól kezdve abeam a hitben ne-

velkedtek, de akkor is +a„a;.tzt a dolog.  Segal is próbál-

tak igy nevelni, de én v+aiaho67 kipo Lt,yantar.+ ebből az  i-  
64bó1. : z öregekkel a problémdc ► talán ennyi lenne.  

á1oLy mi tetszik nekem a társadalomban? Egy J dolog nagyon,  
do mdÉ; ez sem tökéletes. A i/crekekl,el óe a fiatalo 'I~etl  

való foE;lalboz,:ks, t:ir3déJ. A mwmarorczégi if juabbpoiiti-  

ka najc3to„ynm tökéletes, de crajnos a fiatalok fele eer.mi-  

bo vice:.i. Lzc:r t naEyon haragszom. LWr  e példa a dol;;ozat e-
lején esnlitett ös::zefórhetctlen emtmittev3 fiatal.  

Tetazi:. az iskolában c3ol6ozó egyes temérok vifelkeG:é1:fl, de  

ennek az ellenkezője is 61x/61x-i ces liekan kiv.•l sok apró do-
log van, ami no tetszik, s sze;: b8 szállnék  vole, do még  
nines  annyi erőm.. Sok dolog van, ami viszont tetszik.  

9. ...Az,  hogy egy amber feln3tt kor _:+e hóny `s milJ en bard-
tot választ magának, attól 	hoy milyen 	korban  
kerül kapca .latba Asokkal. Vóler: ►ér,ycn szer int azok, akik  
fiatalon közösségbe keri:ltek, L.ív5`eb is ba=milyen közös-
ségbe könnyen beilleszkednek,  künny,: a találnak bar `. t:  '.ka t.  
Lchet, hogy csak saját pGld~"~ból indulok ki /` ~aölcsJClé3, ó-  
vódés voltam, sokat táberoztaa. Napjainkban 8inc'onL°insik  
me,,van a 1cY ~iet+3sége arra, hogy mpoinak mc:gfQla15 táraasá-  
„ot alAtcitson ki, hiszen osztéiJkil3,ünbség abban nem gátol-  
ja  

szeretem az embereket és 	szcretea őket megismerni.  
Véleményem szerint minél több mLert ismerek, ks:si;bb annál  

künrü`b`o lesz a tár sa,:aiomban jól 	S ncra utol-  
sdsor  ban Lönn;, c:bb lesz a t.ár saclalombau 	S  
a párválasztásb®n is k.ónay ::b'oúolr ~ vsa:: aniak, aki több am-
bort lamer,  illetve embertipust. SzivQsen kötök alkalmi is-
meretséget  /nem férfiakkal/ Mot., id3QebJQ -..L-Ql pl. kü .c:r t-  
ben sorbaaraállás közben, az ember rövid idő alatt  le  sok  
mindent moE;tuc, lehet olyai, is, o►air3l r.:c:E; naa  IlmiloLt, r.;e~;- 
imri~et 

 
emberi  sor sflka  t is.  

Jő kőzöaLóg az, ami többféle emberből tevődik össze :  több  
irányitó e,;yór.iség van a közüsokor. Uel..l.. A  fiatalok kü-  
zű;:séci életre való felkéczitésében a pcda<,u, ;usokuaL-  sok  
és döntő s2crep jut, hiczen az oktatási az, ahol  
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a fiatal közösségbe ker;il, a pedagógusoktól 	az, ho- 

gyan irányitjúk a beilleszk`dóet, az ottani "életet ". J6  
lease uzt elérni egyezer, hogy az cL_bcrel. i:.«eoki:al is  

foglalkozzanak, tabL= és több közöss~f,:t hozzanak létre.  
,z  a mai  fiatalság  nevel:-in  

10. ...Iiekcm is van sok probléraáa. Lc czt nem  lehet  mindig  

édeaar;;;;,;:;::.al magbeszól:2i. Tavaly  kaptam  egy  fiutól love-  

let, azóta is levelezek vele,  16 barátok vai,;,,unk. AhoL ;y  

ezt az ism.urkedé:t édasanyt=s: megtudta, nem  vette valami  
jónéven. Akkor eby kiesit :sszevitáztuuk ezen. azéta agy  
tudja  ócisamedea, hogy  megszaka~:t a  kapcsolatunk. De ez   

van.  Sokat  gondolkodtam rajta, hQ Ly miért  i s  
hacs~ ,s`i.k őr te.  Persze neki az a meL szoi.ott, hogy  lány-  
nak-nny a barbtnője.  

11. ...Vannak olyan barátok, akire  bármikor és brsnilyen  
probl-c;máa van, sz6mitlaatoL. %.ásokCáak, ha üs_ űegyUl.nek  
nincs aú►s tót .i juk psak egy r a j tuk ki7ü16116 sz omay,  
6.. azt a feje tatcjcitől a talpáig kibeszélg®titsa.  

1Z. ...Az i. ~őseblyek nem  értik 	a fiatalokat és west  a  
fiatalok legtöbbszür e -Aads között bas::aib Let., a prob-  
lémf ikat. :dLmely családban el! entét alakal ki a szülő ős  
a ü;;ermc.k kLizvtt. ElitAik az idősebbek azokat a fiata- 
lokat, akikra i ~1amarab'u jöc: a gyerek, mint a házasság,  
do  azt  mondják, hogy bezze`: a 	ic:űnkben ilyen  nun volt.  

15. ...Az is  I•.orosztúly no vrti. a  fiuk, 1.'anyok kapcooiat:.:t.  
Azt hisziE. ut;;, van jól, aho,;;  rage., volt, mikor ők voltak  
fiat-lok. Vültc,zik a kor,  az emberek, é:_ es:nickel a válto-  
z<:ígokí,al haladni  kell. Persze a fiatalok se értenek egyet  
az ic:úsebb korosztáll:fal. :.k ic csak a maguk igazát vé-
dik. Még  akkor  i;:,  ha tuci jt:k, hogy nines i,; ,azuk. Jó vol-  

na, ha ez a ales elletét feloldódna.  Nem  jó az,  ho _y eb-  
bs:n a táraaaalorsban is megvan az ellentét az Crtel.rai.sé,, i  
réteg és dolLoz6k, ezen belül  is  a byéri m.;nks óa a pa-
raszt között.  

14. ...Az  időse'_, azokat ncr.l teartj6k renueanek, akinek hoeszu  
a  haja. A haj szerintem ne: . íatdroz sap it. r,z ic}ioo':  
e,zat:alán ne:. haladnak a  korral.  Lsak az a jó, ani az ő  
i,oxukban volt. 1-s szerintük, aki  férfinak s._ületett, az  



nézzen is  ugy ki mint  egy  férfi. 
15. ...Szakmai gyakorlaton sajnos azt lehet észrevenni, hogy 

aki bekapcsolódik az ottani beszélgetésekbe, tud e,y ki-
csit hizelegni /de azonkivul buta/, sokkal jobban tud ér•-

vén esö.lni, vagyis <-szreveszik a munkahelyen.  Aki  egész 

délelőtt a kórteremben hordja az ágytálat és a betegek-
kel foglalkozik, azt a nővérek észre sem veszik. Az ot-
tani ápolónős viselkedése és velünk szembeni magatartó-
sa tart vissza pl. engem is attól, hogy odamenjek dol-
gozni. Az L:olónők velünk szemben tanusitott viselkedé-
se is megoszlik. Az idősebb korosztály nagyrésze szive-

sen magyaráz el dolgokat, amit nem értünk. De ezk közül 
is csak az, aki tényleg tanult, szakképzett, vagy nagy 
a gyakorlata. Aki szakképzetlen, az csak dir igál. A fi-
atalok korosztályának nagy része egyáltalán nem foglal-

kozik velünk. Jó lenne, ha a munkahelyeken nem lenne 
meg az a na gy ellenségeskedés. Mindenki tud a másikra 
mondani valaLai rosszat, de csak a háta mögött. És ez-
zel felbor it ja a munkahelyen a rendet. 

16. ...Az idősebbek ugy érzik, hogy mi fiatalok semmivel 
sem törődünk, nem érdekel csak a szórakozás bennünket. 
Pedig ez nem  igy van. Nagyon sok szülő rá akarja kény-

szer iteni gyermekére a saját elképzeléseit és ez elégi ; 
sok konfliktust okoz. 

Tanáraink közül sokan panaszolják, hogy elég kevesen 
mennek a kórházba dolgozni. hz,aki járt ki gyakorlatra, 
már az nem csodálkozik ezen. Nem sok ujat tanultunk a 
gyakorlaton  eltöltött idő alatt.  Mindig  olyan munkát 
sóztak ránk, amit az ápolónők nem szerettek elvégezni. 

17. ...Kik  is azok  az "a"  számomra? Egy szükebb és egy tá-
gabb közösség. Az a kolesz ée az osztály. Természetesen 
a családot helyezem első helyre. Problémáim általában 
nem mérhetetlen nagyok. Természetesen mindnyájunknak van-
nak közelebbi barátai ás olyanok, akikkel nagyon jól ér-
zi magát, de mégsem nevezi barátjának. Van olyan is, aki 
senkivel sem tud kialakitani baráti viszonyt, az egyéni 
problémainak kihangsulyozása miatt. Ez problémáinknak 
mér igen sulyos része. Mi nagyon sokféle módszert meg-
próbáltunk, hogy,,  ezek a tagok minél jobb közösségi em- 
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bond  váljanak. De még mindig van ea olyan ©gyLn, aki co- 

kat vt'.Ito:.ott, de  ,,,ég mi,ncii6 nem iileszkccseLt be közénk.  
13. ...Szúmmitssi a t~-, ;r sai's3lambaan 1év6 krspesulatok nem mindig  

kieljLitBek. Szeretnón, ha egyes tapcs7clatok szilárdabbak  
1_=nl: v_k. Ezt a barúti tAr saságra, a szi115-6yereL-  kapcso- 

latra értei elsűsorbdn. ::;zeretn,:in  azt, ho;;;  p1. egy szii-  
13 a €w  er eket sokkal jobban megOr tse. áz id3sebbe;L tei j e-  
svr~ n;áa be.ilitot te : gu vil!gnézett.ei ren4elkeznLk és  ezér  t  

nagyon sok::zor Ek6t kell aejr teni. De ez nagy ma tGkben  
be:£olyá; c;l  ja a; - ;  er ekek gondolkodását. ..cm mindenkire egy-
formán vonatkozik ez. ili.ér  t win  az, hogy tár euság,:an na-

gyon sokszor "kifur  na:."  valakit.  De  ez nomca..k tar sasadr8  
vonatkozik. Llunk_irrol;;-re ic.  :ldául. ii44,,yon sokszor megfi-  
gyeltam, io&, s.szok a szem6l; k,  akik valahogy nazi tudnak  
at őket kürulvevű társaságba b:: illeszkcic3ni, iciPUr ják. La  
mondják, Logy bra az ű magats3st€isaa megváltozna, vaut  eLkal- 
mazko -ún+a hozzánk, akkor semmi baj nem leans. Igen 	csak- 

ho ; mindig az az egy salkaliazkoc:jon a Llibitiez?  
Aztán ❑em tetszik a ve:etők, a t,ss:s,;vEabv beoszt:t3u szamslJek  
rmlí atar tása+ sem. : a  jnos3 nagyon sokszor kellett tapasztalnom  
otthon  a  cseládbaa, hogy mennyire k;iz3:;nek az it;azért és  
mék•is mi  max-dunk  alul. :aaer  intem vannak a túr saac3ta1or3nraL-  
roc=  oldalai is ,  hiába 	demoi;zs3eiábran.  

19. ...Falun lakom. Ott az emberek nagLj•obb része; ismúri a£:;,-  

mávt. .anc:enki arra  törekszik, ho"y i;ii..i l joüuan  ú3.jen, 
szebb  környezete legyen.  Nagyon sokan viszont nex. •zor  t  

nekik ez ,i(.1  és m4r rét,4ta erre Irsianak.  
Sokas, azért teszik, mert  a másiknak mda woovan. Ha nem  
tü., js > saL t nei; sz -c:r c u:. i, z,kr.tar már azt Ys<iszil:, no ~  ,y a  má:-  
saik lOnE:zl dbot• `., :r iiitcm oz csak az c:mbJrcb La)-;;i 	a.  
édLiii tudják saokan elviselni,  bogy a mási.linak több van. In- 
kább 	dolgozzák magukat. %gé s zségüg,,y i szakon szeret- 
tom  velna elhcl,czt cdni. Abo,y kikcrdltürk a gyakorlatba és  
lc~ tts~ , Iio,_,y Lint isi tvrtnik, svauJori nagy-ot e:saléltsa`.1 bon-
ne.  5zeretc:n az  embereket, fűleg  u bote4eAc, t, du  mc:t;  sor  a-
kasok yórhdzba meru:i co14:ozni. Iia nem az lenne ninLeriíitt,  
ami van, akkor nenriák, de icy  non.  Nun:  skaro% olyan lenni,  
mint általában az egéLzségagyi dolgozók, ha pedig elmeg:, ek  
di. kórházba .iolLoűni, 3ktUr olyanná vLack, :.a pudig nom,  
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akkor a munkám, amit végzek, seri ibe sem fogjA1c nézni. 
A technika fejlődése során az emberek ideje nagyrészt 1_i van 
töltve, nem érnek rá egymással foglalkozni, a szük családi 
körben sem jut annyi idő, hogy együtt legyenek, mint régen. 
Nagyon ingerültek, ezért az egymáshoz való türelem is nagyon 
lecsökkent. Most már nemcsak a városban var, ig z, a falusi em-
berre is jellemzővé válik. 

20. ...Az idő ődö embereknek mindig baj, vagy legtöbbjüknek az, 
hogy a fiatal mást akar. 
Miért van az, hog c; ik ember irigy a m6s ikra? Iga annak va-
lami jobba« megy, akkor a másik agyorra szekálja, fur ja addig 
még hibát nem talál. Miért nem örülnek annak, hogy jobban megy 
valakinek. 

21. ...Otthon is épp eleget halljuk, hogy miért nem vagyunk olya-
nok, mint ők. Szerintem változik a kor, természetes, hogy rdá-

sabb a mai fiatalság, mint a régi. Áttérve a fiatalokra, van-
nak olyan dolgok, amivel én sem értek e eet. Le sajnos akad-

nak ellentétek a fiatalok között is pl. otthon érezhető eg;; 
kis feszültség a tanuló és a dolgozó fiatalok között. Nem is-
mer em el  a tanult emberek "magasabb r e ndüségé t" , mert akadnak 
közöttk is olyanok, akik csunyábban viselkednek. Nagyon sze-
retek a fiatalok között lenni, iskÖ Leee is egyrészt ezért sze-

retek járni. 

Jobb dolog együtt megoldani a probl ,  átat, együtt felvenni a 
harcot az intrikák ellen, megmutatni, hogy mi is hasznos tag- 
jai vagyunk korunk társadalmának. Szerintem egy olyan diák, 
aki közösségben él /p].. kollégiumban/ sokkal inkább fejlődik, 
mint aki otthon ül. A kollégium nag hatással van a di€íkokr•a, 
a közösségi érzés kifejlődésére. Egymásra vagyunk utalva bi-
zonyos mértékig, szükségünk van egymásra. 
A fiu-lány kapcsolatának eltulozá.sát elitélem. Másik probléma 
az italozás, nemcsak megszelni kell, hanem segiteni rajtuk, ja-
vitani őket. 

22. ...Gyerek és szülő közötti kapcsolaté a szüleipmel ritkán tu-
dok beszélni, legtöbbször csak vacsora közben van rá mód, az 
viszont maximum félóra és azt hiszem nagyon eltávolodok tőlük. 
Csal, azoké ól a 'roblémáhról beszélnek, ami az ó munkájuk köz-
ben felmerült, vagy ami zavarja éket. 
Arról, hogy  nyolcadik után hová megyek tanulni, szintén e;'e- 
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dül döntöttem. Engem nagyon ritkán dicsértek meg jó jegye-
imért, ha jól emlékszem csak akkor a hAro.n alkalomkor, a-
nikor kitünő lettem. tiz idén, amikor elérten. a 4,9 átlagot 
nagyon boldog voltam és már előre elképzeltem, hogy ;szüle-
im is hogy fognak örülni, de nem igy történt. Azt sc kér-
dezték meg, milyen a félévi eredményen. Másnap egy ismerő-
sömnek ineséltem el anyu jelenlétében és igy tudta meg. Biz-
tosan bennem is van hiba, a-iért ha valami problémé;m van, 
inkább a barátnőimhez fordulok, de szerintem ezüleimnek kel-
lett volna eeerekkoromban m-ár egy olyan kapcsolatot kiala-
kiteni, ami jobban összetartana bennünket. Nyugodt kirülmé-
nyak között élünk és én már nem is tudnék máshogy élni, csak 
azt mondom el nekik, amit szükségesnek tartok, pedig szer in-
ter szelő és gyerek között egy bensőséges baráti kapcsolat-
nak kell lenni és én az én gyerekeimet szeretném e szerint 
nevelni majd. 

23. ...Az  embereknek javarésze mind barátkozó természetű, vagy 
annak teszi magát. Majdnem minden hétvég ón hazautazok. Szok-
tam beszélgetni diákokkal, akik utaznak hazy nem közgések, 
hanem gimisek, vagyy  éppen textilesek. Egyből a nag, szöveg: 
a keresztapa az osztályvezető, főorvos és bepakolt a suli-
ba, igaz, ho c; a felvételin non volt meg a pontom. Ha a 
szegedi Tömörkényi gimisekkel utazom, biztos megkérdezi va-
lamelyik, mit tanulsz. Hp megmondom, hogy egészségig-is va-
gyok kinevetnek  .  é s azt mondják, - ja te is hentesiek tanulsz. 
Mi. kinevetni való van ezen? Ha nem ioni_ é nek ápolónők, akkor 
mit csieáluának? Ha őt nem veszik fel valahová, még 8 is le-
het á olónő. 

24. ...A szeleim sok mindenben egyetértenek a fiatalsággal. Ter-
mészetese' azért nem mindenben. Megpróbálják megértetni, hogy 
az Jó, amit úk mondanak. Persze legtöbbször nekik ven iga-
zuk. Ok nem akarnak rosszat. Csak legfeljebb non mindig me-
gyünk azzal sokra. 

25. ...A társadalomba való beilleszkedés szerintem mindenki szá-
mára nagyon fontos. A legfontosabb, hogy a szülőkkel megért-
jük egymást. Van olyan kérdés, amiben nem értünk egyet, de  
azt küzüeen megbeszéljük és eldöntjük, hogy;  végül kinek is 
van igaza. A  barátaimmel is nagyon szeretek vitatkozni. Ha 
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ne:ú tudja:: eldönteni, ho',y kinek van igaza, akkor mindig 
szólok édesapámnak ée ő eligazit ben :_dnket. 

26. ...Az én korosztályom egyik általános problémája az un. 
"protekció" kérdése. Ügy veszem észre g ez a kórdée a tár-
sadalom minden osztályát ér inti, és nem  vagyok  vele kibé-
i.ulve . 
A szulőkkei való kapcsolat, ugy veszem észre, tieztább és 
nyiltabb, mint a régebbi időkben volt. 

27. ...Szer ir_tei rossz az a tár sa' atomban, hogy  minden ember 
leginkább saját problémáival van elfoglalva. Ezt ugy értem, 
hogy  foglalkozik a tárcaealom és a közősség bajaival is, de 
ncm elegendő időt szán  ezekre a gondokra. Én ugy veszem 
c:ozre, hogy az éllarximal szemben és az emberekkel szeriben 
sok visszaélés történik. Az állam támogatja a nagy csalá-
dokat. Segitséget nyujt a kismamáknak, öregekaek.eiindenki 
száméra ingyenes orvosi ellátást biztosit. 

22. ...Egy nagyon jó, összetartó baráti körhöz tartozom. Ter-
mészetesen csak fokozaté san alakult ki az czetar tá . Ne- 
kem van egy "jó vagy rossz" tulajdonságom, mégpedig, az, 
hogy mindenkivel kedves vagyok, akár ezinpatikus, akár nem 
az, az illető.  

2). ...A társadalomban vannak olyan ember ek, akik nem nagyon 
törődnek embertársaik gondjával. Az öregek "nem mindegyik", 
de vannak, akik nem értik meg a mai fiatalokat.  Vannak dol-
gok, amiben igazuk van. A fiatalok minden percet ki  akarnak  
használni, ez is érthető. Szerintem az öregeket meg kell 
hallgatni,  ha  nem is fogajuk meg a tanácsaikat. Szerintem 
azokat a fiatalokat, akik tiszteli.: az időseket, pzokat az 
idősek nem  molesztálják. 
Vanni, bar -taim, elég jól eltöltjuk az időt, beszélgetőnk 
és ami szer intem nagyod ,jó, nem mindig a legujabb divatot, 
hanem könyvet, élményt beszélünk meg. 

30. ...Ugy általában án a fiatalokkal kijövök, de azért akadnak 
olyanok is köztük, akiket csak e 4,;,-két barát érdekel, s a 
többit lenézik. Az ilyet nem szeretem, mert ugy vagyok  vele, 
hogy én sem nézem le a másikat, akkor eng em  se nézzenek le.  
Jó érzés az, hogy az embernek nagy a Laráti köre ós minden- 
kivel megérti magát. Nekem nem nagyon sok idős ismerősöm 
van, de velük szeretek beszélgetni. Meghallgatják, ha van 
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valami p`robl:mda, tJllácSokdt adnak. Szeretew ta_lgetni.,  
r,iikor az 6 fi.atslságukról besz `lnek. ArtguékJrel bármilyen  
problémáról szeretek besz :lLetni. Testvéri kapcsolato:2  u-  
gyanil ti  en. 

31. ...A2 osztályban nincs :iauzefog€is, 3aszetart3a: Natzon  
kis dolgon is n4;;:i veozekedés,k türhetnek Li. A- 

zért *  ..ogw valaki valakivel barátn$, IIéi; noa faltétien  

ausz_j a Lfisikra i:;int3ent ::4ondani. v Qz,:leira megfrtencrk  
J incs az, bogy  minden dolgomba belc: sz6lnisk.  

Az olyan koruald..al, mint ón, na l_yron oak öoszotazésem volt  
már. Pl. hog valaki 6r ükké farmerban  júr.  . Talán néb ab-  
baa iü alszik. Képesek megvc:nsii egy nadrát;ot l.200.-rt-ér t  
azzal, hoL;,° 6k most $ár . j6 fejek', mert van 2arzaQr j iik.  

Az idBeokliel is van egy pdr problémára. Ők más azt som a-

karja beisrver  ni, hogy  azóta  minden megváltozott. Vagy La  
vitQzunk valamiben, én 	hogy konkrétan ~,r,;- van, do  
ők  az istenért sea akarjuk elismerni. IZegiaall,,ato a . :  a ta-  
riácsaikat. De azt 	hogy teljeeon 3k ir: nyits:unak.  

X. Lellóklet 19U-76/ III. a.  

1. ...Engem jelen pillanatban két nagy .0  ob l éma /wt. n je-
lenlegi  forrongó politikai helyzet, ami emberekkel kapcso-  

lutos. Ilz‘er: pl.  a  még moat is f un;:z.116 faji eegkdldnbaz-  
tetéa. I1eke:a eddig 	sank/  nem tudta r.L:; ::.., zarc:Izni, hoLy  
a néger, az arab ei+ést ©es  egyenrac~,~-u a "f;;fzér' cubere..Lel.  
Izgatja • tontdqablita 	mindenfelé azt bea,t,ajk, iia.,i-  
r osen iritiir a IZZ*  vi14ahábaru, o akkor az atomelyver eL  
miatt senki nem marad neg. De tulajdonképpen az alberek  
ti3,Ab1K:e békét akar. Gondolom, hog;; a töb:.L66 vun tulsuly-  
bun Chiliében, Angolában, Izraelben, stb., az a többség bó- 
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két akar. S mégis kénytelen engedni a reakciós kisebbség- 

nek. 
A  másik egy sokkal konkrétabb. S ez a tanár-diák kapcsolat. 
S ezt annyira hangoztatják, hogy igy, hogy ugy a tanár-diák 

kapcsolat. S mondhatnám, hogy ebből itt ebben az iskolában 
édes-keveset látni, egy pár tanár kivételével. Legtöbb ta-
nárnál, bogy ugy monűja_ az sz .mit "melyik lábbal kel fel". 
Ne rajtunk töltse ki a bosszuját. Ez problémás tudom, de i-

lyen helyzetben hiába próbálunk maximálisan igazodni hozzá-
juk, ez abezolut nem megy. Egy-két tanár maximálisan ki-
ha.ználja a "mozgalmat", de azt hiszik a többiek, hogy ez 
rájuk nem vonatkozik. Szerintem a tanárnak kell lenni min-
dig a példának és nem a rossz példának. 

2. ...Engem nagyon izgat, hogy a II. világháboruban a német ka-
tonák, hogy tudtak olyan brutálisak lenni. Én azt nem értem, 

hog,. mi hajtotta ezeket az embereket a gyilkolásra. 
sem értem meg az emberek hiuságát és kétszinuségé t. Pedig 
ha minden ember megmondaná a másiknak, nogy mi a hibája, ak-

kor sokkal könnyebben lehetne változtatni rajta  ős lo gkÜze-
lebb már nem kellene szégyenkezni miatta. Ez az egymás sze-
mébe való mondás igaz, hogy kényelmetlen, de ha ez általános 
lenne, akkor szer inter.. nem lenne feltünő, s igy kellemetlen 

s.:em. 
3. ...Érdekel pl. az egyik osztálytársam. Figyeltem  őt régóta. 

Tudom, hogy dacos, tudom, hogy tanul, de azt is, hogy nem 
szeret tanulni. Szinte már majdnem mindent tudok róla és a 
napokban egy uj dologra, egy apró dologra lette:.? figyelmes. 
Ezt eddig so»asem vettem még észre nála , azt, hogy,  mennyire 
befolyú:solható. Érdekelnek az emberek, szeretném őket külön-
külön megismerni. Lehet, hogy ezért szeretnék pszichológus 
lenni? 

4. ...Már felmer _ilt bennem  a kér dé e , hogy miért van az, hogy 
egyes szülők teljesen a saját akaratukat kényszeritik a gye-
rekekre. Nem veszik észre, hogy változott a világ ős azok a 
nevelési módszerek már elavultak. Gondolkozni szoktam azon, 
hogy milyen nézetük v. felfogásuk lehet azoknak az emberek-
nek, akik könyörtelenül leigázzák a gyengébb népet. 

5. ...Engem a sok probléma közül a legjobban a fiatalok közti 
kapcsolat izgat. Pontosabban az, Logy miért van az a sok el- 



válás, egy pár Híves házassá, után. Nagyon sok anyuka azt hi-
szi, hogy ha szil egy gyermeket, az majd összekapcsolja ill. 

megjavitja házasságukat, pedig ez szerintem téves nézet. Ta-
l6n majd, ha a lakásgond és ez a sok korai házasság megszünik, 

keveeebb lesz a páréves házasság utáni elvál(s, és nem okoz 

annyi törést a gyermekek számra sem. 

6. ...lengeteg ellentétes megnyilvánulással találkozok. Nem a-
karom az embereket idealizálni, de ennek ellenére ugy érzem, 
hogy nagyod s_kan csak a saját kis életükkel foglalkoznak, a 
közösséggel nem. Vagy talán ugy helyesebb, .og foglalkoz-

nak azzal is, de közben egyáltal,An nem érdekli Őket. Amiből 
nincs kézzelfogható elismerés, azzal neon foglalkoznak. Ez 

"álszentesség". ÉL ez nemcsak a mi koroszt:lyunkra vonatko-
zik, hanem az idősebb nemzedékre is. /Persze mindkét helyen 
van kivétel./ 

7. ...Jövőre érettségiznem kell - félek az érettségitől, mert 
tudom magamról, hogy azt a jó eredményt, amit eddig elértem 
azt csak_ szorgalommal értem el. Felkészülök minden napra, de 
a következő órára, már nem tudom nyujtüni azt, ami a maximá-
lis lenne, esetleg csak közepes szinten, pedig 4,3-ön felül 
vagyok. Sár e téren már igen sokat próbálkoztam. Nincs önbi-

zalmam, ami szerintem igen sulyos probléma. Épen azért, mert 
nincs önbizalmam, nem merem megpróbálni a főiskolát vagy az 
eg y etemet. Szer etnék, mondjuk 1  fő iskolát végzett ember lenni, 
de mégsem merek rá vállalkozni. Ha én uiütősnű leszek, ez áll 
legk.;zelebb ug„anis hozzám, akkor egy na gyon komoly és szép 

szakmában kell dolgoznom, amit - ugy  érzem - nagyon szeret-
nék is, de nem tudom, hogy a humoromat, jókedvemet, vidá sú-

gomat, mi«t mütősnő hogyan használhatnám fel? 

Nem értem meg az állandó fiaváltogatást - bár ismerkedni, ke-
reegi kell azt, akivel végül is egy életre együtt leszünk. I-

gen sokat tépelődök bizonyos kapcsolatokon. 

S. ...Izg-t a gonoszsál; eredete és célja egyes embereknél. Bor-

zasztó, hogy hány gonosz ember van, akikről nem lehetett vol-
na elképzelni nem. 

9. ...A szülők azt mondják, hogy mi lesz az ő ldeyukból, ha el-

engedik 11 óráig. Mi lenne? Semmi. Mert, a:, a lány ha el a-

kar rosszulni, akkor egy., is eltud, hogy ; óráig engedi el az 
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anyuka. Mióta ezzel a fiuval öaszevesztem,a szüleim előtt  
alig állok meg. Nagyon haragszanak rám. Azóta, ha egy  má-
sik sráccal besz .:lgetek, anyu mindig azt mondja, ho:y hu-
ligánok kellenek neked. Hát köteles va ;ok én már lekötni  
magami 15 éves voltam, amikor az első fiuval elkezdtünk 
járni. Kötele;: vagyok életem végéig ahhoz a sráchoz le-
kötni magam, csupán azért mert anyuék szerették?  

10. ...Némelyik tanár viselkedése nem mindi; tetszik. Sajnos  

rájöttem, hogy a je L yosztás nem mindig tanulás alapján megy.  

Volt már olyan,mikor 2-3 órai tanulás után másnap 1-es dol-

gozatot irtam. Átolvastam tőb:,az_r, de nem tudtam megérteni,  

hol i ebben mi az elégtelen.  

11. ...Sokat gondolkozom a szülő-gyerek kapcsolaton. Ln szeren-
ceésnek érzem magam. ügy érzem szüleimnel jó a kapcsolaton,.  

Különösen az engedelmesség •ütött szö et a fejembe. Az án  
szüleim velem szemben viszonylag engedékenyek. Ami különö-
sen tetszik, hogy jól el tudják dönteni, mikor engedjenek  

ás mikor ne. /Persze ezt csak igy utóla, ism:rer__ be/.  Sze-
rintem 17 éves korban hel es. bb, ha egy kis ön',llósd, ot  
engedünk gyerek_nknek. Persze nem szabad átesni a ló tul-
só oldalára. Hiszen hallottam olyat is, hogy a gyerektől  
meg se kérdezik, hova megy és miért?  

12. ...Nem tudom, vagy  non  értem a szüleim, miért nem vagy mi-
ért csak ritkán engednek el, pl. egy osztálytársamhoz.  Nem  
szivesen engednek el a KISZ-tagokkal seri /pedig vezetőségi  
t g is vagyok/.  
Azt hiszem most mér biztosan tudom, ho '  nem akarok ezen a  
pályán maradni. Igaz egyes részei tetszenek, de összességé-
ben nel . V n olyan, ami t tszik és u"y gondolom nekem való  
munka lenne, de ez egyenlőre nem most lesz. Nem akarok itt 
maradni. Mi lesz velem?  

13. ...Mostanában olvastam egy könyvet, melynek cinre: Rejtett  

üemenziók. Külföldi tudós :k állatkisérleteket végeztek. A  
tulzsufoltság hatásait vizs ~ áltá'. azarva:okon és patkányo-
kon. A tapasztalat az volt, hogy amikor egy bizonyos terü-

leten tul sok állat volt, akkor az állomány pusztulni kez-
dett valamilyen formában. Engem az izgat, hegy ez a tulzsu-
foltság az emberekre is ilyen hatást gyakorol vagy sem.?  
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Izgat még a fiatalok és öregek kapcsolata, mert szerintem 

elég kiélezett ez a kapcsolat.és ezen is változtatni kel-
lene. 

14. ...Amin a legtöbbet bosszankodom: a fiatulok és idősebbek 

egymáshoz való viszonya. Szégyen az, ha valaki térdig érő 

nadrágban járkál? A maradiság vagy a fiatalok iránti gyű- 

lölet oka az ilyen és hasonló megjegyzéseknek. Különösen 
falun elterjedt a pletyka. Ők abban a hitben élnek, hogy 

a mai fiatalok sokáig nem tartanak ki egymás mellett ás 
szintén "általánositanak". De nem lehet őket "felvilftgo- 

sitani", mert meséi dnek. 

15. ...Legfontosabb dolog, ami izgat az, hogy nagyszüleimmel 

élek Együtt, már ugy értve, hogy szüleim és nagyszüleim 

együtt élnek. desanyám sokáig a nagymama befolyása alatt 
élet és sajnos még most is. Igaz, volt ugy, hogy külön 

laktunk, de még igy is mindenben a nagymama dirigált. s 
azt hiszem, hogy ez is :cözbejátszott, hogy régebben apu 

sokszor elitta a fizetés-t. Anyuval sokat beszélgettünk 
eze rről a régi dolgokról. A nagymama szinte örül annak, 

ha veszekedést szithat és fáj neki, ha mi elér'ink vala- 

mit. Sokszor előfordul, hogy segitek nagymamának: kits-
karitok, megfőzők stb., de ő mindig többet akar. Sirán-

kozik, hogy őt senki sem szereti. Aruval án összetartok. 
Mióta apu pártján vagyok, azóta nem iszik annyit. De ez 
az állandó harag nagyon rossz. 

l€. ...Miért van az, hogy az ember nem tud igazán barátot ke-

resni magának? Talán nem szereti, ha mások is megtudják a 

titkot, amit eddig magába rejtett? Na von  sok barátot és 
barátnőt vallunk magunkénak, aki még nem is barátnő, csak 

együtt vagyunk, beszélgetünk, de a nagy titkok megmarad-
nak. 

17. ... a nem tudom megérteni, hogy az öregek miért nem értik 
meg a fiatalokat. Miért kell pletykákat kitalálni rovásuk-
ra? persze itt nemcsak az öregekről van szó. A 30 évtől 

fölfelé haladó emberek legtöbbje nem a mai világban él. 
Miért nem halad a kor mellett a gondolkodással is? Kere-

sem azokat az embereket, akik igazságot szolgáltatva, meg 
tudnak érteni engem, és nem tengődnek a világ közepén. Az 

egyik barátos, 42 éves, felesége is barátn,,, talán tőluk 



-206- 

vettem át mindezeket, már egész pici korom óta.  

18. ... Sz:leim egyáltalán nem me gértőek. Ez a probléma nálunk  

már nag yon régi keletű. (k mindent megadnak nekem amit 
csak kérek. Maximális kényelmet, anyagiakat biztositanak 

nekem. De még sem zavartalan ez a viszony. Nagyon sok min-
dent, amit én csinálok, vagy  ami az án véleménye, nem e-

gyezek az ő nézeteikkel. Próbáltam mér segiteni rajta ér-

vekkel, magyarázatokkal, meggyőzni őket, hogy nekem is i-

gazam lehet, de hiába, nem sikerült. Igy lassan beletörő-

döm ebbe a helyzetbe. 
Barátnőm és közöttem lévő viszony: Nagyon bizalmas kapcso-

lat ás nagyon jó. A barátom zárkozottabb, nehezen megköze-
lithető. 

19. ...Szüleim problémája, sokat veszekednek. Apu nagyon iszik 

és emiatt teljesen elromlott a családi kapcsolat. 

2. ...Szeretném ha több fiu ismerősöm lenne, mert még nem ige 

járt-m senkivel, csak általános iskolában az egyik osztály-
társammal. Néha félek is a fiuktól. 

Az emberek gorombák. 
Izgatnaa a politikai problémák, ha az USA és a Szovjetunió 

között, és más országok között is valamilyen nézeteltérés 

van.  
21. ...Engem az izgat, hogy az emberek irigyek egymásra. Fel- 

kapott téma még a társadalmi különbség.  Beszélgetések so-
rán meghallottam, hogy  az egyetemekre sem "tudás" alapján 

kerülnek be, de más sz:.mos helyre is protekció szüksées. 
Eleinte ezt nem is akartam elhinni, de aztán meggyőződtem 

róla. 
22. ...Engem, mivel falun élek nak;-°on idegesit a pletyka. A-

zonban a másik véglet is megtalálható, a k' öny. Ezt in- 

kább városban tapasztaltam. A másik dolog, a közösségi  é-
let, nagyon nehéz eg y jó közösségi formát kialakitani. Iz-

gat az olyan ember lelkivilága is, aki sulyos beteg és még  
akkor is másokért küzd. Tulajdonképpen a mai emberek lel- 

kivilága: Az, hogy mi  amit  elbir a lelkiismeret.  
23. ...Miért van az, hogy egyes diákokra a tanárok, hogy  ugy  

mondjam kirugnak és ha jól mondják el az anyagot, akkor  

is rossz jegyet ',apnak? Miért v an  az, hogy sokszor a ta-
n . r hangulatától fpg~, hogy a diák h-nyast kap? Egészség- 
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ügyi vonalon mondhatom, hogy szinte minden érdekel. Érde-
kelnek a könyvek, a regén„ek különösen. Tulajdonképpen a 
politika is érdekel, hogy miért és kik csinálják és hol, 
azt a rengeteg pokolAcépes merényletet. 

24. ...Miért van olyan sok különbség még mindig az értelmi-
ségiek ás a munkások között? A megkülönböztetést sajnos 
saját bőrömön kell éreznem. Miért irigykednek a többiek 
arra, aki jó tanuló? Természetesen azt nem veszik figye-
lembe, hogy az a valaki igaz, hogy könnyen tanul, de min-
dig becsülettel. 
Miért irigykednek az emberek arra, akinek igaz sok pénze 
van, de látástól-vakul_sig dolgozik érte? 
Miért vetik meg; , gunyolják ki azt, aki "minta didle akar 
lenni? A vel;ink egyidős fiuk nagyrésze miért csal a kül.-
aőségeket nézi? IIa Liindenki az egész embert vizsgálta vol-
na párválasztás előtt, talán sokkal több boldog házass 
lenne és sokkal kevesebb értékes fér. f i és nő kallódott 
volna el. 

25. ...Engem s_ele i- szigora főként apu szigora izgat. Igaz, 
hog;,,  ez csak aki.:or van, ha be van piálva, ami elég Bürün 
előfordul. Elhiszem, hogy félt. He szeretnék elmenni a 
meccsre, ami vidé:en van, elenLed, de utána mindig anyu-« 
val veszekszik. 
A farvert legszivesebben letépné rólam. Ha józan, nagyon 
jól megvagyunk, de ez által.".bari e _,y héten háromszor van. 

26. ...Nagyon sokat foglalkoztat édesanyám két elrontott há-
zassága. Édesapát:: halála. Nagyon sok olyan embar van, aki 
nem, vagy nem akarja a társát segiteni. EgLé ni érdei_ei 
többnek számitanak, mint a közösségi. Ezeket kéne valahogy 
me`;vál to ztatni. 

27. ...Családos_ belül történő dolgok, problémák igen sokat fog-
lalkoztatnak. Ezek nem tul sulyosak, de mégis nagy sulyt 
kell fektetni rájuk. Már most, családon belül megtanulom 
a tervszerű gazdálkodást. A pénz megbecedlÉsét. Édesanyá iék 
munkás emberek, nagyon sokat kell dolgozniuk. Az iskola is 
jelent nehézségeket, a tanárok viselkedése, munkához, ill. 
hozzánk való viszonyuk. Általában a fiatal orvoselőadó': a-
zok, akik nem pedagógusok és ezért sok nehézség_el kell meg-
küzdeniük. 
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28. ...Nekem van egy olyan problémám, ami a szüleimel kapcso-

latos, de legfőképpen édesapámmal. 2 évig jártam egy hely-
beli fiuval. A dolgok ugy alakultak, hogy ös, zevesztünk  

végleg. Mikor otthon bejelentettem, szörnyü botrány volt  

apuval. De nem kötelező, hogy az első fiuhoz férjhez is men-

jek. Megismerkedte.l egy szomszéd községbe való fiuval,  aki-

nek vállig érő haja van. Mikor apukám meglátott, bog,- be-

szélgetek vele, ujaüb veszekedés járt ki, hogy én minden  

huligánnal szóbaállok. /Az első fiunak ugyan 2 cm-es  haja  

volt/. Azóta is otthon mindig csak hallgatom a már megszo-

kottá vált szidást. Pedig a fiu anyu kedvéért levásatta a  

haját is. Pedig, ő is volt 17 éves, és ő sem az első fiuhoz  
ment feleségül. Anyukám el is várja, hogy őszinte legek  

hozzá, de erre nem vagyok képes ezek után, hiszen elhide-

giti __.agától a saját lányát.  

29. ...Az embereket nagyon szeretem. Mé  ;sem tudom őket mindig  
megérteni. Az emberek nem nayon törődnek egynáscal Sokan  
csak sa jL5,t magukért élnek. Az emberek a földön a legértel-
mesebb lények. És mégis vannak olyan emberek, akik ölnek,  
elpusztitanak mindent. S a háboru is miért van? S ha beteg  

az illető, azt mindenképpen meg kell értenem.  

XI. melléklet 1975-76/ II. a.  

1. ..."A jövő nagyon izgat. Nagyon félek az érettségitől, a fel-

vételitől, ha tudnám mit hoz a jövő, nem izgatna semmi. Na-
gyon szeretném, ha édesanyám megértené, hogy annyira már fel-
nőttem, hogy tudjak magamra vigyázni. Néha az is foglalkoztat. 

 

hogy mi van a halálod tul, ilyenkor mindig azt mondják, hogy 
 

miért ilyen hülyeségekkel foglalkozok. Izgat az is, hogy mit  
hoz a jövő a politikában is. Nagyon jóleső érzés az is,mikor  
szüleimet ki tudom békiteni egy-egy vita után. Érdekelnek  
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sziileim munkahelyi problémái, amiket naponta meg szoktunk vi-
tetni. Érdekel barátaim és barátnőire élete is".  

2. ..."Nem ér teai, hogy miért mondják azt, hogy van egyenjogus.  
Anyukám 38 éves hegesztő, s mindig nagyon fáradtan érkezik  
haza a munkahelyéről. Sokat panaszkodott, hogy mindig a leg-
rosszabb munkát kapja, mert a férfiak azt a üunkát nem vál-
lalják. A nőknek sokkal nehezebb élni, mint a férfiaknak.  
Amikor csak tud:)k, mindig segitek, de arran nem gondolnak a  
szőlők, hogy a diáknak tanulni is kell, s ezen kivül más el-

foglaltsága is lehet. Az olyan szőlőt sem tudom megérteni, a-
ki a gyermekét már tul azigoruan neveli. Példa erre az eí_wik  
osztálytársam. Azt megértem, ho'j kell a szigorusdg, de mo-
ziba is alig engedik el, vagy ha 5 percet késik, elverik vagy 
kizárják. Elég jó barátságban vagyunk, de hozzánk se engedik 
el, s néha ok nélkül is elverik. 

3. "A tanárnőt so :áíg helyettesitette egy külső előadó. Jutkának  
lett egy kettese és egy hurmaea. ha  az előadó marad, Jutka hár-
mas is lehetett volna. De visszajött az a tanárnő, aki őt fél-

évkor is elvágta, e aztóa már egy halom egyest kapott. A mai 
felelete ért hármast, ebben biztoe vagyok. Mégis elhozzák, pe-
dig jövőre . :.ár nem is lesz meg ez a tarárgyunk. Lehet, hogy a  
sulit is itthagyja, csak azért mert van valaki, aki nem a tu-
dást figyeli, hanem azt, hogy  ki tetszik neki. S ez dühitő,  
mert igy nem érdemes tanulni.  
Otthon. Nem mehetek sehova, minden lépésemet számontartják, o-
lyan az egész, mint e ~ y börtön. Nem azért megyek el valahova,  
mert előre megbee: ált ranüevu_ van, s ez csak ürügy. Hanem  a-
zért, hogy megnyugodjak. Sétálok, vagy leülök egyedül zenét  
hallgatni. Azt mondják nem igaz, hazudok. Tulajdonképpen fo-
galmam sincs mit csináljak. Legyek megalkuvó? 

4. ..."Saüleim elváltak. Édesanyán ugy érzem, sohasem szeretett  
eléggé. A kisgyermekkori és kamaszkori emlékek keserü halmaza  
dulakodik bennem. Édesanyám aohas'm szerette a gyerekeket, igy  
engem sem szeret. Többet megvert a kelleténél és igy belőlem 
kiverte a szeretetet. Most, hogy már 16 éves vagyok próbálja  
helyrehozni a dolgokat. Többet próbál megengedni  mint  ié_en  
Os  bizalmas dolgaim felől  érdeklődik, amikre konkrét választ  
sohasem adok, mart tudom ha valamiért duhös, a feje.hez vagdos-
sa. In nem szeretném ha majd az án gyereke,_;L..el is ilyen kapcso- 
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lat alakulna ki. 

édesapám nagyon kedves hozzám és mindent megtesz, hog;;ha 

vele vagyok, hogy jól érezzem magam. Hiszek benne, hogy 

vele majd sikerül egy igazi gyerek-szülő kapcsolatot ki-
alakitani. 

5. ... "léha nagyon furcsák tudnak 	az emberek. Egyik 

percben még kedvesek, de a másikban már durvák. Vagy csu-
fonóárosan kinevetik azt, akinél ők kül.;nbnek tartják ma-

gukat. Vannak, akik nagyon lenézik a másikat, mart  anyagi 

helyzete szerény, vat_;y esetleg mert butább, esetlenebb 

eiozgása ill. alakja miatt. 
Az embereket meg kell érteni, pedig biztos nem egszerü 
mindenkit egyformán megérteni. A tanárok között is van i-
lyen biztosan, rá szokták mondani, hogy kivételezik. 

6. ..."Bezzeg a mi időnkben!" Sajnos nem tudom mi volt az 8 
idejében, de, hogy akkor is volt szerelem, az biztos, 
legfeljebb 5k titokban, elhuzóeva csináltál:. A mai fia-
talság  pedig ter•mészestesnek tartja, mindenki előtt. Szü-

leiemel elég jó viszonyban vagyok, de sajnos egy kicsit a 

régi kor szerint élnek ős emiatt néha veszekszünk is, de 

a végén legtöbbször én hajlok meg és elfogadom 

ahogy ők mondják. Nem tud m helyesen teszem e, hogy igy 
csinálom, vagy talán az kellene, hogy. vitázzak velük ós 
az én igazamból ne engedjek, még akkor se, ha látom, hogy 

ezzel szüleimnek fájdalmat okozok? 
7. ...ingem nem ért mag senki. A szüleiének nem mondhatom el, 

hogy mi bánt vagy a problémáimat, mert konzervativak és 

nem értenének meg. 
Ln pedig az osztályon nem tudok eligazodni, egyszer nya-
liznak, másszor hizelegnek. 

O.  ..."'n falun lakom és nem tudom megói teji, hogy az időseb-
bek miért szólják meg az embert, ha már e; kicsit divato- 
sabban jár. Ezt a szüleim már megértik ós nem is bánják, 
hogy ugy öltözöm mint a városban szoktak. 

9. ...'Engem nagyon érdekelnek az egészségügyi  dol bok. Nagyon 
szeretek róluk olvasni ás hallani. Nagyon it i ;ylem azokat 
az ápolónőket ás orvosokat, akik életet mentenek és gyógyi-
tanak. i;Li is szeretnék hozzájek hasonlóan dolgozni. 

10. ...A szüleim általában célzásokat tesznek, hogy X-nek nincs 
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szüksége vidéki barátnőre, ak'=or én is megvagyok nélküle. 
Nem értik meg, hogy én azzal a lánnyal tudom a dolgaimét 

mesbeszélni és szükségen van rá. Mert ugyanakkor a fiu- 

adst sem engedik pl. megengedték, hor -v levelezzek egy ka-

tonával /akivel azelőtt itokban jártan/ és a tizedik le-
vél után azt mondták fejezzem be, ebből ennyi elég volt. 

Kénytelen voltám más címre ir•atni a levelet, de sajnos ez 

is Kiderült és ebből lett a bonyo,:alom. Másként mindent 

megvennének, istenitenek, mert e ,,szem gyerek vagyok, de 
én nem látom értelmét, mert ilyen dolgokban máskért visel- 
kednek. Jó lenne valahogy Őket modernsé3re elvilágosítani ; 
én próbaltam már, de "hallgass!" lett a vége. 

11. ..."Szüleim  hetedik éve váltak el. Édesapán iszákos volt, 
mindig vert bennünket. Sohasem tudtam me gérteni, hot;;; mi-

ért teszi. Mióta Újra megnősült, nem iszik, nem nőzik, 
csak a feleségével törődik. Anyuka nagyon sokat van egye-
dül. Szeretném, hogyha férjhez menne, de fél, hogy megint 
elrontja a további életét ie. 

12. ..."Édcsanyáut soha nem azt veszi meg  ami  nekünk tetszik, 

hanem azt, ami Őnekik, a fatalpu cipőt azért nem vette m yg 
mert discos cipő, s az  nekem nem  való. Kaptam eF.,,, cipőt 

425.-Ft-ért, ami nekem ram nagyon tetszett, de megvetettem, 
mert nem  volt cipőm, vagyis  azért, h ;gy.  legyen. Ei nem mond-
hatjuk a szüleinknek, hogy "nem", mert megvernek. k.ík azt hi-
szik, hogy a veréssel minden t el lehet intézni. 

13. ...iáz oszt.',lzlőnököm viselkedése feltüt:ú, és problémás szá-
momra. A barátokkal többször járunk szórakozni. Ezt elmond-
tuk neki is, ő közömbösen hallgatta. Ezután nem is történt 
semmi, a  legközelebbi szülői értekezletig. Itt ugyanis ki-
jelentette nyiltan a szülőknek, hogy ne barátkozzanak a lé-
nyok velünk, mert mi sokat fiuzunk és szórakozunk. De még ha 
igaz lenne. Először is: nem fiuzunk, csak nagyon sok fiu ba-
rátun'k var_ és jól érezzük magunkat velük. ..,ásoúszor: ha az 
iskola=bam jó: t nulok, akkor szabad időben miért ne csinál-
nék azt, a:..it akarok, ha nem a tanulás h ;trányára szolgál. 

Azóta is az osztályfőnök állandóan érezteti ezt, és hangoz-
tatja a szülők előtt.." 

14. ...Engem nagz on ér d=Oke 1 az a kérdés, hegy miért van az, hogy 
általában több a fiubarátom és a fenőttek közöl is inkább a 
férfiak. Velük jobban tudok elbeszélgetni, vitatkozni és ug;, 
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érzem, egyes esetekben megértőbbek. A lányok vagy a  nők  

legnagyobb többsége annak amit án gondolok és jónak lá-
tok, teljesen az ellentéte. A velem egyidősek közül is 

soknak nem értem a naivságát. 

15. ...Van egy barátom. Van egy nagy hibája, amugy r endes srác. 
Őrülten féltékeny, pedig csak barát. Anyuék jobban kedve-
lik, mint én. Nem értem, miért nem tudom én is kedvelni, és 

kiverni a féltékenys`gét. Ez az egyik problémám. A másik 
az, ho l miért nem szeretik az emberek egymást. Az utcánkban 

pl. van egy elvált asszony ás van neki egy "barátja" és mert 

járnak hozzá, ezért már azt szeretnék, ha a föld alatt len-

ne. Van egy néni is, aki állandóan, ha találkozok vele, 

pletykál nekem, pedig engem egyáltalán nem érdekel, hogy 

mit csinál X délután. A családon belül csak egy baj van, 
már pedig az, ho;y anyu, ha egy kicsit mérges, akkor engem 

szid, azért mert hazahozza a munkahelyéről a baját de  emi-

att rajtam tölti a bosszuját. Lehet, hogy án is ilyen le-

szek. 

16. ..."züleimben először is édesapámban az nem tetszik, hogy 
ha meghall valami hangosabb beat zenét, már majd "falra mász-

nak" a méregtől. Néhány osztálytársam magatartása sem tet-

szik. Azt hiszik, hogy csak ők valamik, a többi egy nagy sem-
mi. 

A tanárok és diákok között nem alakul ki egy olyan szorosabb 
kapcsolat, mely a diákévekhez szükséges volna. Nem elég köz-

vetlenek hozzánk. Egyes tanárok csak leadják az anyagot, s 
már mennek  is  a dolgukra. 

17. ..."Szerintem na,_yon összeillenek az osztálytársaim közül 
ketten, jó barátnők voltak már tavaly is. Együtt nevetgél-
nek, elbeszélgetnek. A  természetük, ahogy látom, nagyjából 

megegyezik. Mégis az osztályfőnökünk tiltotta őket egymás-
tól, mivel órán is néha nevet' éltek és besz . lgettek. 

Kémiából általában gyenge az osztályunk, de azért is,  mert  
az osztályzatok szem lyhez fűződnek. Pl. X-nek üsszetiizsse 

volt elsőben a kémia tanár nővel és azóta minden félévben 
bukásra áll. Pedig rengeteget tanul, igaz nem tul könnyen. 
De ha felelésre kerül sor, mindig valamin megbotlik és az 
már egyes, vagy kettes. Nagyon sokszor elmondjuk az anya-
got négú erre, de ha az előző jegyünk kettes volt, akkor ez 



— 2 13 — 

a felelő is csak kettest vagy hármast kap. Ezt ne:_: tudom 
me_ér teni, hogy miért nem a felelet milyenaégét nézi, mi-
ért az arcot. 

13. ..."Sok szüli nem engedi el a gyerekét szórakozni este. 
Azt akarják, hogy csak tanuljon, ha már nem tanulásra 
használja fel az idejét, akkor már rossz tanuló lesz. Ha  
eljön egy fiu a lányhoz, természetes, hogy nem ugy visel- 
kedik, mint a papa annak idején és ezért már rossz véle-
ményen vannak róla. Mindig találnak mindenben kifogást. 

19. ..."Az idősebbek a nagy általánosságban a fiatalok kapcso-
latát fiatal fiukkal ellenezni 	Zzt azzal szokták 
indokolni, hogy az a fiu nem hozzád való, mert annak a 
szülei nem ólnak olyan körülm é nyek között, vagy; a szüleit 

az idősek ismerik és tudják az életeiket é, azért már az a 
fiu, akinek a szülei ilyenek mAr  nem is lene t jó, azért 
nem hozzám való. Leszidják, hogy hogyan képzeli azt, hogy 
leálljon azzal a fiuval beszélgetni, inert az a fia ilyen 
meg ilyen, és azzal nem szabad szóbaállni. Nem azt mondom, 
hogy nem kell a féltés, de annyira azért ner., kell, mert 
akkor mikor fog kialakulni a lányok és fiuk közötti barát-
ság, ha nem ilyen korban. Szeretném, ha az idősebbek meg-
értenék a fiatalok sorsát. 

<:_0. ..."Ami érdekel, az emberek egyen shoz való viszonya, és a 
mai fiatalok érdektelensége, bizonyos foku fásultsága. Az 
emberek zömét leköti a saját kapzsisága, pénzéhsége, ebből 
kifolyólag másokkal szemben álarcot vesznek fel, elvetnek 
minden nyiltságot, őszinteséget. Innen már következik a 
kispolgári magatartás, a pipiskedő, kivagyok, mivagyok szem-
lélet. A fiatalok problémája a sajátom is. Modernebb tár sa-
d lombón élünk, modernségunktől pedig elfáulunk, s a mo-
dernség sző mögött bujunk el minden felelő ségr evonás elől. 

21. ... Édesan * ék soha nem értik meg, hogy én ifivezető vagyok. 
na valami rendezvény van, akadályverseny vagy akármi, ami az 
uttörőve1 Lapcsolatos, nagyon nehezen engednek el. Nem tudom 
velük elhitetni, ho& én szeretem az uttdrőt, a KISZ-t. Azt 
mondják nincs és nem is les: belőle hasznom soha. Ha felve- 

szem az egyenruhát aüukám csufolódik. Pidesanyám azt mondja, 
hogy csináljam, de ne ilyen mértékben, mert a tanulásom ro-
vására megy. Nincs igaza. Akkor nem tudok tanulni, ha tudom, 
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hogy valamit meg kellett volna csinálnom és nem tudtam.  

Ha valahova el akarok menni, előtte fél órát kell vitat-
koznor._, mire apu elenged és mikor haza jövök egy ideig  

nem szól hozzám. Felhozza az ő gyerekéveit ás azt mond-
ja, hogy örüljek, hogy én tanulhatok, nem ugy mint ő ak-

kor.  
Mindig azzal tartanak szóval, traktálnak, hogy legyek kör-
zeti orvos. :ári nem akarok az lenni, de ők mindenáron arra  

biztatnak, azért mert annak több a fizetése. Nem tudom ne-
kikM,k megmagyarázni, hol;;; nem érdekel a fizetés.  

22. ...Én a fiatalok éc az idősek egymáshoz való viszonyát ir--
nám le, közelebbről a két szemlélet ellentétet. Minden do-

logban el i tél i.k a fiatalt. Ez mind azért van, mert régen  

más volt a felfogás, esek a négy fal között ismerte két  

fiatal egymást. De forditva is nézhetjük a dolgot. Ez a fi-
atalok és az idős szülők kapcsolata. Manapság már ritka az  

a  család,  ahol nagymama vagy nagyapa van. Inkább elküldik  

őket szeretototthonba. Mert fölösleges! Igenis jó egy ilyen  

"öreg" a háznál. És ara kellene gondolni, hogy ők mennyit  

kinlódtn_k velünk, mig tisztességben fölneveltek. Akkor  nem  
volna szükség holmi napközikre, szeretetothonokra. Itt ta-  
lén az a baj  ás az előző példában is, hogy nem tudjuk meg-
érteni egymást, ha  pedig  ez megvolna, akkor sokkal nagyobb  
öröm lenne társaságban élni, dolgozni.  

23. ..."Nekem az nem tetszik, hogy vannak olyan emberek, akik a  

kőzössé ~ ből kihuzzák magukat. S ha az ember véleményét a-

karja kifejteni, azonnal letorkolják. Szerintem, ha már egy  

közösségben az embernek valagai véleménye van,  azt  mondja  
meg. Ha valakiről a Buta mögött véleményt tudnak mondani, 
akkor miért nem merik  előtte  is megmondani.  

24. ..."Az osztályban több ki::ebö baráti csoport alakult ki. E-

zek közül az egyik egy igen furcsa csoport. 4 lány alkotja  
ezt a csoportot. Ez a baráti viszony mér kb. 1 1/2 éve meg-
van. Az egyik közülük igen furcsa lány, de ennek ellenére  
igazán jó barátnő. Az egyik tanár ezt a barátságot nem nézi  
jó szemmel. Jobban szeretné, ha nem barútkoznának vele. Egy  

kicsit igaza van a tanárnak, de arra miért nem gondol, hogy  

az a baráti társaság talán tudja formálni, alakitani a lány  

egyéniségét. A tanár ellenére ug,;anis nemi bomlott fel a kis  
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csoport. Már elég sokat elértek, nerc követelőzik, kevesebb-

szer veszik össze édesanyjával, hiszen annak problémáit is 

meg kell érteni. Nehéz fizikai munkát végez, este fáradtan 

hazaér ás ekkor a lány áll elő "kiváaságaival". 6 lány ott-

hon most már többet segit, gyakran elujságolja,mit csinált 

otthon délután. Javul-s látszik a helyzetén. A tanár való-

stinleg jót akart, de ez egy eléggé balra sikerült lépés 

lett volna. Ha cserben hagyjuk, akkor talán n'm járt volna 

haza, csavargott volna. A tanároknak nehéz a helyzetük, ők 

nem ugy látják, ahogy mi. Néha azonban át kellene gondolni 

az egészet ás ne csak egy helz,es járható utat világitsanak 

meg. 

25. ..."A szülők nem szivesen veszik, ha szombatonként discora 
vagy más olyan szórakozó helyre járok, ahol táncolni lehet. 

Ehelyett inkább a mozit, könyveket, televiziót ajálják. Pe-

dig  szerintem  nagyon is szükséges a tánc is. Lzenkivül a 
szülők nem veszik jó néven, ha gyermekük jér egy fiuval. Pe-

dig szerintem ez néha igy "hasznos" is. Sok mindent megtudhat-
nak egymástól, s ezzel mindketten gazdagabbak lesznek. 

26. ..."Nem tudom megérteni, hoc;, az osztályba miért vannak any-

nyira kihuzódók. Állandóan csak veszekedések vannak, mert 
szerintem  nincs egyáltalán osztályközösség. Annyira lenéz 
egy szomszédunk, hogy án az öcsémmel játszok és annak barát-

jaival. Szer iut;m ebben nincs semm i rossz. Ű meg mit csi:iál 
e' ész nap, bent ül a szobában. 

27. ..."Én például nem tudom megérteni, hogy anyukám miért taí-
ja haszontalannak, ha valaki sportol. 

28. ..."Nekem az életben idáig a családban volt ás van a legna-
gyobb problémám. Ez a probléma olyan, amiről án nem tehetek, 

de a szüleim tehetnek. Későn születteEi, bátyáll után 9 évre. 
A szüleim már nem olyan fiatalok. Sok esetben nem értjük meg 
egymást, mert án másképp vélekedek a dolgokról, mint ők. Én 
csak hallgassak. Nem tudják megérteni a Fiatalokat. Sajnos 

a bátyám mér nős és ő neL tud nekem segiteni. Még ő otthon 
volt, közös erővel sem sikerült megértetni a problémákat. 

29. ..."Vannak az osztályban egyes gyereke . , akik nag„képüek, 
holott erre egyáltalán nincs  szerintem  joguk egy osztálykö-
zösségben. Ezért is van az, hogy nem mindig azok szava ér 

többet, akiknek igaza is van, hanem azoké, akik lehurrogják 



őket. Nekem ez nem tetszik. 
Nagyon őrelmék neki, ha változna egy kicsit apukám elkép-

zelése és nem lenne ennyire "régies". Azokat a felnőtteket 
sem tudom megérteni, akik olyanok, hogy amikor pl. a mini-
szoknya a divat az a bajuk, 'Iogy .tul rövid. De aki hosszut 
vesz fel arra meg azt mondják, hogy milyen slampos abban 

a térdig  érő ezoknyában. 

30. ..."Nekem az a problémám, hogy van egy közösség és abban 
vannak kihuzó emberek. 

31. ..."N gyors érdekel, hoc,,;  az osztaylfónök miért nem szeret 
annyira egyeseket ás miért szeret annyira másokat. Apukám 
nem tuja megérteni, hogy nem csak a tanulás munka, hanem 
emellett sze mos elfoglaltság van. Általában arra vagyok ki-

váncsi, hogy egyes szülők miért ellenzik a lány ás a f iu 

közötti kapcsolatokat. Igaz, hogy vannak elég sokan, akik 
ezt eltulozzák és csak ha  felnőttek  lesznek, akkor döbben-

nek rá, hogy nem igy;  kellett volna csinálni. 
32. ..."Apukám nem enged mostanában este /szoebat/ Általában 

sehova. Eddig  mindig elmehet,om bálba, discára, de most 
már nem. Egyszer belém kötött egy fiatalmber, de nem a 
b : Ilban, hanem az utcán. Én erről nem tehetek, de a papám 
ugy fogta fel, hogy ez mindig igy van. Nagyon féltenek. 
Ug  '  érzem "felnőtt" v .g yok és tudok már magamra a vigyázni . 
Barátaim ás haverjaim megvédenek. Akkor véletlenül egye-
dül voltam.  Kell,  nog.; az ember kikapcsolódjon, legalább 
szombaton. Egész héten nagy a hajtás: és majdnem minden dé-
lutánom foglalt. Aktiv közösségi ember vagyok. Becsülete-
sen elvé zem a munkám ás mégis •....... nem engednek el. 
Vannak olyan lányok Ce fiuk, akik tartás kapcsolatban van-
nak egym: ssal. Nemcsak a szórakozás fü d össze őket, hanem 
belső problémák ás tanulásról, vagy egyéb dologról is el 
lehet vela'k besz:qni. Olyan tipus vaeyo__, aki igényli a sze-
retetet, megértést. Sajnos nincs most lehetőségem az ismer-
kedésre, hiszen nem mehetek szórakozó helyekre. Másutt pedig 
pl. utcán nem tartom helz esnek. 

33. ..."Most a kollégiumi közösségi probléma jutott eszembe. U-
gyanis a mi közösségünk rendkivül passziv emberek csoportja. 
No persze tisztelet a kivételnek. De ez a kivétel elenyésző. 
Ugy, : jegy nazyon ideillik: "egy fé .;Lke nem csinál taveszt". 



Ha meg mégis akar szervezkedni, hogy igenis "csinál tav: szt""  

őt tartják a nyalizósnak, stb. Sajnos nem érdekli őket sem  

a kultura, sem a politika, és még sorolhatnám. Esetleg a  

tánczene, a hülyeség. Sajnos i.ég a tanulas sem nagyon, és ez  

a le,sulyosabb probléh:a. Nószünkről közömbös, hogy  hogy  élnek  

a kollégiumban. Semmi saját ötlet, amivel szinesebbé lehetne 

tenni az egészet.  
Sajnos az idősebek nem tudják megérteni, hogy ma ..:ár nem le-

het mindent arról az oldalról nézni. Mii fiatalok elhisszük,  

megértjük, sót még kiváncsi;;ág, al is hallgatjuk, hogy régen  

hogy volt.  De  ez .en segit a problémán, hiába emlegetjük a  

multat. Ők is próbálják megérteni, hocz a környez.;t, a vi-

szonyok mások."  

XII. melléklet 1973-76/I. a.  

1. ..."Szülők és gyerek kapcsolata; Nem segit szegény édesan ~ já-.  

nak, pedi,_ ;  az beteges és ott van neki a 2 kistestvórje. Ne.  

tudom az ilyen fiatalokat becsülni. Sok aLgodalmat, gondot 

okoznak csa ._ a s leiknek..."  

2. ..."Szomszédbaji lakik agy idús néni az unokájával. Az unoka 
13 éves, 7. osztályom. Együtt  szoktunk sétálni, beezélgetnl. 
Engem az szokott elszomoritani, amikor  meghallom, hogy ho-
gyan beszél a nagymamájával. Engem ez ugy feldül:itett, több  
tisztelet kijárna a nagymamájúnak. Nem hogy töbl tisztelet,  
hanem egyáltalán szeretet, törődés egy idős nénivel.  

3. ..."Engem nagyon érdekel, jobban mondva izgat, hogy  miért van  
olyan, ha XY tanárnűnek eg diák nem szinpatikus, akkor az  
mar nem kaphat hármasnál jobbat. Z. T-nek az előző jegye 1-es  
volt. Nagyori sokat tanult, jól is elmondta és mégis csak 2-est  
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kap. 	J. /XY tan``rn3  net  na6yron fi Lael oci,4/  
elú,; sok butas:Lo t mond el de  mé6i; a tanárn3 ezt mondja kö-  

i:•lbelű? i J61 vat.  :J. J. nagyon ügyes va, y, létezib :  ho, :y `ca-  

:zu1tai. az any3,ot 5-ös. Nam  tudom miért, de ez rtri;i problé-  
ma. Mum csak tiú.lBm,  ham= majdnem minden tanulónGl.  

4. .. ." :Lbnen a korban úl talában miért romlik  meg a szülők 6a  a  
gyerekek kbzti vi::::or,y?"  

5. ...".:rdekt;l, ho f.;y a =:v:::rotz hova tudeL .:lhe1 ezT;eclni dolLoz-  
t:i, tser  t ö uzovji t ut költségL;  t mat ;:am akarom zLegkex e3ni és  
cseré;,c: uLni a szíileirnek, az eddie befizetett ösaze L:ért.  
.:r3e?>elnek a politikai voLat?,:ozusu hirek de a ki1lUnböz5  
;Tpor  t ered._6nye:L. A napi - heti é;: h.4vi u,j3dt̂ ok cii.:>.ei, hi-  
rei. 	érdeLcl, ami a vil.rig tielyzetk:nek al€alaul.sában  
szerepet jatsz i.k.  

6. ... "Az a probléma nálunk, rogy aput&  elég czi,goaeu. 7. osz-

tályban natn engedett el az oaztdlykir5nduláera és máshova is  
=3L- akkor  arced el, ha z:.uaztilj ;  menni, vagy 8 vocr stnyukdm  
velau van. Viszont amikor bazarueLyek szombaton, ós apuka dol-
gozik, akkor el,meLyef: hozzá és olyansor elma;yarúz mindent,  
és .°.okat mQgC-agCd,. Ma,yOn szeretem uz úl? atokat. lis. osztálz,-  

ban nez mirldeckiv  e1 Cr tt;;ik mez ogymde  t.  
7. ..."Engem elsősorban a:; izgat, hom- eziYleim ilyenek. lit3  

zib~+ 
 

akarok 	miér t 	hog; • kic::  i v..c-vok még, pe-  
naa is a liuval megyek, _;,a pc:di,; clolgoráoi: : , rniárt mondják  

mindig azt, 1$84 tYgyA ekkor.4 lfnyraak Lúr tób ~ et kellene dol-
gozni. Nem értem meg e;;a jelt korombeli lányokat. Iie valaki-
nek nincs fit:ja, akkor lenézik, s 5  maga is  ezégyet3li. Sok  
f  iut ismerek, bc szAek ve13k, de e~-:, r,  of sem jdx ok. 	f<il'd fl-  
lege: nc:k t=.r to elsősor óa.i azért, mert rodg háir om Cvig tanul-
nom kell, mdsocczor azért, nest ha  ké sűbb tal1:lkozam egy  
suub el, :.=g, 4obbal, akit jobban szeretek, akkor r.iit  
jak az e13z5ve1? Witt  Tan anrt;yi i.i;4zs3gtalanstib aú élet.,oü?  
::ta nem 	rosszat, hanem az 5 Lvr:s iuga.: és me:E;is en- 
gem  bi.tntettek ,:reg.  Ha  neEk:r deztem miért, azt mona:tók, hogy  
mart G 8c?€; kicsi. Ezt mesér tem, do attar is Miús  t  engem bdin-  
t•.t .L, toile tek ér: arra,  bogy  ó még kicsi?  
Az iskolában is s ok;:zor alaforc3ult, bogy  raam én beszéltem  ó- 
rán, mégis az  o azt,.~ 3.;; tár oam engem szidott. Miért?  
... "Ilyen iklőe korban kezdenek a fiuk de a lt3nyok emmdeloz  
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vonzódni, most fedezik fel egymást. Ezt nagyobb részt a 

diákok me `  is értik. Csak némely szüli nem. Gk azt nagy 

bünt4 : ttnek tartják. Mindig azt mondjál~, hogy ráérnek még 
20 éves korukban is. Ls ha mondjuk nekik, hogy Ők is i-

lyenek voltak fiatal korukban, mindig azt mondják, hogy 

az más volt, akkor ra voltak egymásra utalva. Hogy lehet-

ne ezt megmagyarázni a szülőknek? Nem lehet. De vannak o-

lyan szülők is, akik megértik a családjukat. Miért van az 
igy, hogy egyik szülő sokkal felvilágosultabb, mint a má-
sik? 

9. ..."A mi szomszédunkban az eégzs család nagyon be:.épzelt. 
Nem nagyon akarnak köszönni, csak azt nem tudom, ho g y mi-

ért? A kisfiu pedig egyenest ugy néz i:i mint egy bolond. 

Állandóan lent van az utcán. A szülei majdnem minden va-

sárnap elmennek az autóval és őt mindig otthon hagyják. 

n nem hag,;  nám magára egész nap a gyerekemet. 

10. ...Engem legjoboan az érdekel, hogy mi történik ebben a 

világban. Olyan rossz hallani arról, hogy hogyan harcol-

nak egymással az emberek. Szinte mindenütt az ember pusz-
titásai állnak a középpontban. Miért nem lehet a vilé on 
béke? Miért van ez a sok-sok probléma? Még az a szerencse, 
hogy én tudom azt, hogy van aki ezen se_ithet. Csap az én 

nézetemet réginek tartják, ue én akkor is bizom, ho gy nem 
én var,yok ezen a véleményen az egyedüli. 

11. ..."A szülők és tanárok miért ellenzik annyira, hogy az a 
lány és fiu 1J, 16, 17 éves korban együtt járjon. Abból mi-

ért csinálnak a szülők is és a nevelők is annyira nagy prob-

lémát, mert egy fiu vár valakire, még ha az iskola előtt is. 
Az eltiltás még rosszabb a gyereknek és a szülőnek is, mert 
titokban megy el találkozni azzal a fiuval. A sülő nem tud-
ja biztosan, hogy hol van a gyermeke. illem lehet ezt haudo-

zások és kellemetlenségek nélkül csinálni. Szerintem, ho gy 
a fiatalok együtt járjanak, azt ugysem tudják megakadályoz- 
ni.  

12. ..."Engem még tavak; éveleje óta izgat egy kérdés. Az, hogy 

miért birálnak el az emberek valakit ugy, ha nem is ismerik 

tökéletesen. Ln szoktam kutatni az emberekben, hogy egy-egy 
arc,  egy-egy tekintet mit takarhat, mennyi titkot, mennyi 

érdekes dolgot rejt magában. Szeretem a szép lelkivilágu em- 

It  



— 220 —  

bereket. De még megértem a durva, elfásult embereket ie.  
Talán kisem lehet fejezni, hog mennyire fáj az már rég-

óta nekem, hogy társaim nem ismernek engem. Egyszerűen  

állok néha és elgondolkozom, hogy hogy lehet igy élni. 

Ahogy megismertek, az nem fedi a valóságot. Ugy szeret-

nék egyszer ugy mint baráttal elbeszélgetni erről egy  
tanárommal. Talán az osztályfőnökömmel.  

1; . ... "Faeg a sport iránt érdeklődöm. Imádok focizni, csak  
az a baj, hogy lány vagyok. Sokszor mikor a meccseket né-

zem és végig izgulo:. ~ , arra gondolok, milyen jó lenne, ha 

ismerném személyesen a nagy foci sztárokat. Elgondolko-

zom néha azon is,mit csiálnak a magánéletben, hogy és 

mivel töltik napjaikat. Szomoru szívvel látom, hogy az 

ital a szenvedélyük. És nem a győzelem érdekli őket, ha-

nem a pénz. Biztos van valami oka, de hogy mi, azt nem  
lehet tudni. E,, szóval 	teljes élet?= érdekel. És főleg  
a plyán tamusitott játékuk és emberi mivoltuk.  

14. ..."Nekem mindig az jár aS eszembe, milyen sorsa lehet az  
olyan gyermeknek, akinek a szülei isznak, nem törődnek a  
gyermekeik érzelmi világával, környezetével, gondolkozá-

sával. Én nem  tudom, mi az, ho `  nyomorogni, éhezni, nél-
kaözni. De ők ezt mind nagyon jól tudják és nag on meg-

látszik rajtuk. Ha szüleim ilyenek lennének, soha nem 

tudnám szeretni őket. És azok a gyermekek pedig rajonga-

nak szüleikért, ha valaki bántalmazza őket, megvédik. E-

zen a helyzeten közösségnek kellene segiteni.  
15. ..."Engem például az is iz' at többek között, hogy,  a taná-

rok mindig azt mondják, hogy "ez nem kötelező iskola". 
Nem mindenkinek van tehetsége ah:loz, hogy kitünő, de leg-
eláb.: négyes tanuló legyen. Édesapám mindig  azt mondja:  
"lányom lekeverek egy pofont, ha még egy kettest haza  Lo- 

zol.'' Hogy nem tudja megérteni, hogy nem olyan könnyü  
azt a feladatot megtanulni, azt a sok kifejezést mind a  
fejemben tartani. És hiába mondom, hogy ha ő túnulna, ak- 

kor ő sem kapna jobb jegyeket, csak egyre azt mondják, 

hogy "ha lett volna rá alkalmam, akkor biztos, hogy jó ta-
nuló lettem volna".  És mindig az a bajuk, hogy  jóformán  
sohas, vagyok otthon, és "ez is a tanulás kárára megy".  
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De majdnem minden délutáni elfo gy  laltságorn kötelező. A bá-

tyám is izgat. Ln is sokat : .onc: tam neki, hogy tanuljon. 
De mindig azt mondja, hogy ha én annyit taaulnók mint ő, 

akkor kitünő tanuló lennék. Ls itt van, amit nem értek. 
Ha annyit tanult és tanul, akkor miért áll bukásra? 

16. ..."Gyengeség volt tőlem, ho gy egy osztálytársam siránko-

záaa hatott rám. Hog:, ne kelljen egyedül jönnie én is eb-
be a' osztályba jötte-s. Azonban már év elején felmerültek 
kisebb ellentétek közöttünk. A tanév kezdetekor egy kis 
"klikket" alakitottunk /jó értelemben/ négyen. Ez a szö-

vetség alapjaiban /de csak alapjaiban/ még áll. Most a 
társaság harmadik tagjával verődtem össze, idáig jól meg-
vagyunk, de 5 nem mindig jön u y hozzám, mint én hoz„á, 
egyetlen "barátnőmhöz". De nem kivárhatom, hogy csak az 
én barátnőm legyen, csak az fáj, hogy pont az "ellensé-

ge:-:ael" paktál." 

17. ..."La nem mindig tudom megérteni az embereket, sokszor 
közömbösen viselkednek egymással és mindig a másik kárát 
akarják. Ez jól megfig„ elhető az osztályunkban is. Van-
nak egy páran, akik az ember előtt mézes—mázasak, a háta 
mögött pedig kigunyolják. Pedig az a guny szerintem nem 
más, mint a saját tudatlanságuk és irigységük. Osztályon 
belül is, nem tudom hogyan lehetne ezt a problémát megol-
dani. Nagyon jó lenne pedig, hot>, legalább az a kis em•-
berk;zösség tartana össze. Az iskolán belüli összetartás-
ban  is nagyot csalódtam, azt hittem a  nagyobbak segitik 
majd a fiatala akat, de nem igy van, i:lár a másodikosam 
is lenézik az elsősöket. 

lv. ..."Talán engem az a kérdés foglalkoztat, hogy mi lesz, 
ha elvórzez :, az iskolát. Vagy ha majd munkába állok és nem 
lesz olyan, amilyennek gondoltam, vagy a munkatársak nem 
lesznek olyanok, hogy jól megértsem őket, vagy ők engem. 
Mi lesz akkor? Tehát engem mindig a jövő, a további élet 
izgat, hogy minden jól sikerüljön, körülbelül ugy, ahogy 
elképzeltem. 

19. ..."Engem leginkább az érdekelne és az izgat, hogy  ho_y mi lesz 
kb. 100-150 év mulya? Mi lesz, ha mi meghalunk? De amit 
alkotunk, azt a jövő nemzedéke fo `>ja élvezni, de meddig 
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megy ez igy? Meddig fog  az ember tudomán:,a, gondolkodás-
módja fejlődni? És milyen eredruónyeket fog még az embe-
riség elérni? 

20. ..."Régebben nagyobb volt az emberek közt az összetartás, 
most pedig mindenki saját hasznát hajtja. És azt som ér-
tem, miért van az a sok potyaleső ember, ott bujik ki a 
munka elől, ahol tud. De ez mét_ az iskolában is megvan. 

21. ..."Engem általában a csal,:ídi probl ' má'_ szoktak izgatni. 
Apu és anyu viszonya. Ha néha valamin összekapnak, akkor 
én is otthon csak tengek-lengek ide-oda, nem tudok sen-
kihez se szólni. Ha otthon anyuval valami miatt összeve-
szek, akkor menekülök apuhoz, vagy a barátnőmhöz. Nagyon 
rossz érzés, ha nem vagyok jóba vele, u«, érzem egyedül 
vagyok a világban. 

22. ..."Mindig azt hajtogatják, hot;; az emberek közötti barát-
ság és szeretet foi_tos. Akkor miért gyilkolnak és ölnek, és 
miért nincs a földön b(ke. Emellett a szerelmi érzelmek is 
iz._:atnak, hogy a fiuk miért hagyják cserben a lányokat. Még 
azt sem értem meg, hogy miért nézik le a girrnázici:ák a szak-
munkás- és a szakközépiskola tanulóit. Mikor azok sem külön-
böznek sem.iben sem. Ez az egyenjoguság? 

23. ..."Nkyon megbotránkoztat egy fiatal házaspár élete, a férj-
nek kertészmérnöki diplomája van. Ugy határozott, hogy maszek 
lesz. Fiatalok, de ruhára, szórakozásra nem áldoznak. Négy é-
ves házasok, van házuk és autójuk és 3 kisgyermekük, de tönk-
re  vannak menve. Én szerintem  ha már egyszer kitanittatta az 
állam nem épp kevés pénzért, tartozna annyival, hogy válla-
latnál, vagy üzemnél dolgozzon. Sokkal nyugodtabban élnének 
szerintem, mert lenne biztos alap ós 3 gyermek felnevelésé-
hez szükség van erre a bizton Ságra. Ezt nem értem meg, hogy 
épp eg;,  tanult  ember  nem látja ezt be. 

24. ..."Én a mai fiatalok és a vallás kapcsolatáról szoktam gon-
dolkodni. Édesanz . ám szerint a mai  fiatalok  azért ilyen "la-
za erkölcsnek", mert egyáltalán nem járnak templomba.  Sze-
rintem ebben részben a szülők is hibásak. Ma már a szülők 
még ha szegényebbek is,  akkor  is megveszik a lánynak a 400-500 
Ft-o s ruhát, cipőt, még ha tulóráznia kell is." 

25. ..."r:n nagyon szeretek kirándulni járni, de  csak nagyon  rit-
kán tudok elmenni. Kevés az üdülő és szüleimmel is csak egy- 
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szer tudok elmenni, mert kevéc a szabadságuk. Na, yon ór de--

keinek méL a kalönbözá jó könyvek, do az iskola k3nyvt irá  
batn nci: igen fanálok o2,1it, ami érdekelne. Nom ér tam  meg, 
ho:..y c gye s emberek, ho;„7 ].ehetnek vs ►llaao s:k.gdesiamgdm 
egy nunkatáren5 je az olyan valldeoa, bogy előtte amok 3z  

isten létezik.  
26. ..."-zugx: mostanában az, a kérdés Soglulkozt-t, hogy sow  

isiért gyUlöli anyLt. Pedig sew& mindent :cgo::zt vele, se-
git ott, ahol tud. Valahová ra elneg;, úrik, s :::inclig velünk  

jön de  akkor apuval mindig kiv3tolez. windig ót kiná1ja,  
tami z:iindannel, ifiz, 'log a fis, do anya meg a amnye. En-
gem is na ;ycn szeret, de én nem szer utam J t, : .sort anz.dval  
igy 	Hallottam, amint azt ::on'tc: a azu;.:szédasszony- 
nak, inert  az dicsérte a, zac iyé 4, Logy az dv  megya:m  még egy  
tányér levest cc ad! Ezt én nem mertem megmondani otthon,  
mart  biztos veszekedés lett volna belőle. Apa anyát soha  
nem viszi el kocsival a munkahelyére, mamát pedig abovr az  
:gondja, mindig hur colássza.  

27. ..."Ezekből a mai fiat*lokből hoQraa lesz Sér j, vazr fele-  

Hogy.,n fognak egy rendes családi életet kiala+kitari?  
Mil;;en hete :ségben és mikor fogok laeghalni?  
Sik r::lni fog-e az érettségim, ha odáig eljutok?  

28. ..."H .- meglátok egy filmet a r az érdekel, hot.,;; a f3srore;-
lőnek van-e felesége, vagy családja?  
Nagyon érdekel t. gé koceivez Wk iszunk ja. SzeretoL utózni  
de zaotorozni is.  

29. ..."t ,ózon Debrecenben szoktam leinni akik;yapeimdkndl. Lokat  
szoktam eegiteni nekik a kor tbea. uz udvaron játszom. u-
nckitestvcreinLel, a ia~yestiue kizaetünk és adtá1u€k. Sze-
retem a beat zenét. szeretek moziba járni. '. magvaz leinnok  
is elmondhatok mindent, mart ók is  éppen ollaa se'rtőok,  
mint an;á.ók.  
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XIII. melléklet 1975-76/I. b. 

1. ..."engem mostanában rengeteg; probléma foglalkoztat.  
Kezdem iáz elején. Először az iekola. hengeteget tanu-
lok, naponta 3-4 árút ds ó ;sem me_ , nem vat ;;yok  ön-
magammal elégedett. Feleléskor, dol ' ,ozatirúekor resz-

ketek. Szeretnék jó tanuló leari, mert szüleimnek ez  
a legnag;, obb boldogság.  
A következte baj a szerelem.Muszáj-  volt azakitani.  
Iont egy nat,zon komoly gondolkozásu, vidám szőke fi- 

uval járok. Vele és a es-ládjával :kincs semmi baj.  
Tegnap is voltam náluk,és ő viszont nálunk. Most bol-
dognak ér::.em magam. 	büszkék ránk, mert nagyon  
helyesek vagyunk.  

2. ..."Ln tudok örülni anr_ak ,  hogy a barátnőm boldog, a-
mikor találkozik egy bizonyos fiuval. Énvelem ez még  
sohasem pör tént meg, de nem is baj, nem is sürgetem.  
Addig legalább nyugodtan élek. A tanulással hi va;yok  
békülve, bár nagyon nehéz ás fárasztó ez az iskola.  
Szinte kimerülök ebben az örökös hajszában. De non tu-
dom, hogy a nagy követelmény a tanulásban, emellett 
jogosak ezek a i:i.vánságok? Azért érdeklődési kör az,  
hogy az menjen oda, akinek kedve van hozzá.  

3. ...' rdekelnek a régmull dolgok, a sokszor feledésbe  
merült életek. Az évmilliókkal ezelőtt élő emberek.  
k, ez egy kicpit nehezebb feladat. Az osztálytársa-
imról irok. :aggon jól megv#gy-ok velük, sokkal job-
ban mint reméltem. Na, de azérty  akik velem e4,y isko-
lába jártak, azokkal szorosabb a kapcsolat. Val-hogy  
ugy érzem j6 a kapcsolat velük, jól 	ma_unkat  
együtt. Talá k az osztályból senki scm számitott arra,  
hogy ilyen já társaság jön majd össze már első osz-
tályban."  

4• ..."Engem főkért az ujság, a szerkesztés érdekel.  
vert nem ívér a fejembe, hogy xy-tól xz tanár min-
dent elfogad, akár Jő, akar nen az a cikk, és más-
tél viszont a jót nem fogadja el. ti tanárok csak at  
istenitik."  



5. ..."Ent,em nagyon sokszor felidegesit a felnőttek gyar-
lósása. A gyerekek elé akarnak  állni. Mert  mi : er ekek 
u71/ is ráérünk..." 

6. ... "gin nem panaszkodni akartam, csak azt kifejezni, hogy 
eg,y gyereknek. több joga legyen a szüleivel kapcsolatban. 
Egy szalu is beláthatná néha, hogy a gyereknek van it a- 
za. 

7. ..." 	nagyon tisztelem, becsalm. Főként azért, 
hogy bármilyen nehéz körülmények között is, de meg pró- 

ilnak nekem mindent biztocitani. Persze nekik is van-
nak hibáik, kisebb koromban fel is hivtam a f ifi:;,e1mi-
ket rá, de most már rájötten, hogy bennem sokkal több 
van,  és ha nagyon jártatom a számat, csak megc:ér tem ve-
le 5ket. Nagyon szeretek "bolonnozni " , és akkor varok 
a legboldogabb, ha sikerül 5ket megnevettetni. Nővérem- 
mel kiskoromban csak akkor  voltam  jóban, ha bajban volt. 
Később már elválaszthatatlan barátok lettunk. Mióta ko-
leazos va€;yok,hetente többaz r jön hozzá::.. 
Az  o sztálytár• sai.mat nagyon szeretem és egyáltalán, na-
gyos szeretek ebbe a suliba járni, minden erőmet bele-
dolgozok ős egyáltalán nem bánom, hogy nem Szegesre men-
tem. 
Hendkivwl szeretek közössé gben leni. Nagyon hiányozna 
a társaság, ha pl. albérletben: laknék. 

8. ..."Tornatánórunl egy kiceit méta azigoru. SzZileirn:i el 
elég Jól megértjük egymást, de egy kicsit maradiak. Má 
eik prcbléma az, hogy V sárhelyen kevés a szórakozási 
lehetőség a fiatalok szármára. 

9. ..."í a ezemptember ben féltem egy;  kiceit az uj környe-
zettől. De az osztály nagyon jó és aincseney problémák, 
és ennek én örülik. A fizika órák olyan unalmasak. Ta-
náros közül általában minden tanárt kedvelek. Közülük 
csak egyet nem,  mert  nem Lazságoean osztályoz. 
Jó kapcsolat alakult ki az osztályon belül. 

10. ..."Kiemelkedően szeretem a testnevelést. Egye tantárgy 
van, amiért rajongok, az a  kém5 . a. Vagyon szerete a tör-
ténelmet is. Egy bként szeretek ebbe az iskolába járni, 
mert szerintem sok lehetősét, van az iskolán belüli tevé-
kenykedésre és továbbtanulni is. 



11. ..."A közösségen beleli szervező munka érdekel, általá-
ban az aktív feladatvállalás, szórakozás irányában zene, 
irodalom., keresztrejtvény, sport.,  film és szinmiivszet. 
Környezeteiben nem óri;em meg azokat, akik mindenbe bele-
njubczanak, akikr:ek u`,,, jó, ahogy mondják. Jó kislány-
nak kell lenni, mert baj lesz belő.e, akiknek nincs ön-
6116 véleményük. Nc:a nemnek kiállni szn:::iér t és nem is 
vállalnak semmit. Le8,kev sbé érdekelnek a különböző fi-
uk!:al közös pulik ós a velük kapcsolata tém6k-. 

12. ..."'Én nar;yon szeretek olvasni, zenét hallgatni. Szüle-
in sajnos elég szigoraik. attól függ minden, hog:, hogy 
tanulok. P..r sze szoktam lazita zi is, de azár t általában 
negtanulon a leckét, de azém t csuszrlak be r eeLzabb je-
gyek is,. Ilyenboa azután otthon nem nagyon usznak a bol-
dogságban. 

13. ..."Nekem nincsenek kdlöncsebb problémáim. Szüloinmel jól 
megértjük egyécást, az esetleges problémáimat megtárgyal-
juk, pl. 2-3 órát ienulok, de néha egy-két rossz jegy is 
becsUszik. 

14. ..."Ez,amit most leirok, nem n'. y probléma, mégis fontos. 
Az iskolával, a  tanárokkal van  kapcsolatban. Minket na-
gyon sok tanárnő 3s tanúr  tar  Lenit, ós ahányan vannak, 
annyi főleképpeb .követelnek. Van, aki soha nem feleltet, 
mindig dolgozatot irat. Ilyen pl. a kémia. Szerintm, ha 
nem csak dolgozatot urán., hanem felelnénk is néha, ak-
kor talán nagyobb esély lenne a jobb jegyre. 

15. ..."Éri e,y fiut szeretek, aki ezt az érzelmemet viszo-
nozza  L.  A problémáinkat közösen beszéljük meg 6s utá-
na eldöntjük, hogy ni lenne a leghelyesebb. yesobb. Ő az, akivel 
közvetlen.,1 bármilyen problémát, akár tanulással kapcso-
latocat is1 zaeg tudok beszélni, i,4; ekézik sejteni ha tud. 

16. ..."Engem nagyon sok minden érdekel. Érdekel a tudomány, 
kémia, biológia, politika és mint mindenisit általában 
/vannak kivételek is/ a kilönböz'5 kapcsolatok. Ugy fi-
ukkal, mint lányokkal. Persze a fiukkal m'g nem olyan 
mélyebb kapcsolatok. 
A szüleimmel és a hugommal sokat szoktun: beszélgetni 
különböz5 problémákról. A  divatról sokat szoktunk vi-
tatkozni apucival, hogy mi az izlésoa és mi az, ami nem 
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ol,jan izlésos. A politikáról szirtén apucival szoktunk 
beszélgetni. A :zugomat mindenféle probléma izgatja, e-
zért vele tudok a legtöbbet vitatkozni." 

17. ..."Régebben sokkal több probi r. ám  volt, főle_  az is-
kolában. De most, hogy uj környezetbe kerültem, sokkal 
kevesebb a problémám. Szerintem na. yon jó az osztály, 
szeretek osztál y tár saimWal együtt lenni. Szeretem a 
könnyiizenét, de szeretek olvasni Os  keresztrejtvényt 
Iejteni is. Társaságba nem igen járok. Tanulni nem 
mindig egyformán szeretek, de azért nem banya; tolom el. 
Ezzel kapcsolatban van egy példaképem. Egy fiu, akit 
régóta nagyon szeretek. réz osztályfőnököm nagyon sze-
retem. 
A családdal elég jól megvagyok. Igaz, öceómmel nem i-
gen szoktuk megérteni egymást. Persze itt még nem pi-
került mindent leirrii, ami érdekel kapcso-
lattan véleményem van. 

10. ..."A caüleiamel jól megértjük egymást. Iskolába jár-
ni is jó, jobban eltelik az idd és sokat tanulunk, e-
zenkivül az osztálytársakkal jó együtt lenni. A KISZ 
élet nagyon tetszik a tevékenységi körön sok érdeke-
set hallok és tanulok. 

19. ..."Jártam egy f iuval. Sokáig jártunk együtt. Egyszer 
hirtelen minden szó nélkül elhagyott. Nekem ez nagyon 
rosszul esett, de az viszont nagyon jó, hogy ha talál-
':ozunk,minűig kösz:n és megkérdezi, hogy hogy vagyok." 

. ..."Szeretek meccsre Marni. A régi iskolámnál rajvezet'-
helyettes vagyok. Szeretne a gyerekek _el  lenni. De ha 
odamegyek, ugy 5r zen nincs szükség rém, az őr svezet3k 
maguk intéznek mindent. De ha nem megyek, az is baj." 
Nagyon szeretek kirándulni." 

21. ..."Nekem az osztály nagyon jó közösség, majdnem min-
denkivel kapcsolatom van. Vannak, akik kiválnak a kö-
zösségből. Nekem sem tetszik az, hc,y egy diák, ha fe-
lel, beleszól örökké a tanár. .din hagyja egy perem sem 
gondolkodni. Ha osztáL buli van,  az jó, de még jobb, ha 
ritkábban van, 1 évben 1 is bőven elé_. Mert nem buli 
az, ahol nagyon sok lány és egy kevés fiu van." 



— 

22. ... "En ,en most nagyon  izgat  egy barátnőmnek a sorsa.  
Együtt jártunk általános iskolába, együtt .jöttü:__  i-
de tanulni, és ő most itthe gy ja az iskolát. Állitálag  

az~r t, mert meLbukna. Osztályfőnöke nem nagyon szivle-

li, és ó azt hitte, tioat már vége van  a világnak. Teg-
nap aztán édesanyja ismét iaegjelenL a kollégiumban bő-

r indökkel felszerelve és elvitte a barátri3met. Először  
azt hittem, mind ez csak egy rossz álom. Nagyon izgat a  
sorsa, talán senkit sem sajnálnék ennyire, mint őt."  

2 	... "Nekem sokmindes ível, eokn_ ndeenel van kapcsolatom.  
Az oszcr l.ytársaimmal, a azLileim lel, a kolléginnmal, a  
tanáraimmal. A azaleimmel különösebb problémám nincsen.  
Ók mondogatják, hogy tanulmányi eredményen jobb is le-

hetne. Ebben teljes mértékben egyetértek velük. Az osz-
télytáraimmal, ha focizunk ős valaki elront eg; ,  hely- 
ze,et, a -:Lor a másik wdr a "sárga földig" le zidja.  
Sajr•OS. De hát, ha az összes problemdmat lei.rnám, ak-
kor egy fizet sem lenne elég."  

24. ..."+fik en,;em csufolnak, lenéznek. Nagyonr bánt, de te-
hetek én arról, hogy ilyen va ok? A tanárok nem mind  
egyformák, talán ők mindig jót akanak. Az iskolában pl. 
ezt az érettséj időszakot miért nee alják ki szünetnek,  
mint más iskolában? Azzal a 2-3 nap;.•al ugysem leszünk  
ügd -estibbek."  

25. ..."Szülefan nem hiszik el, hogy mindennap vanvnlami az  
iskolában, és főleg, hogy az  este  3-9 óráig tart. Azt sem  
hiszik, hogy addig van velünk tanár, pedig ezt tévesen  
hiszik. Engem legjobban a sport, bünügy i és kalandfil-
mek, könyvek és  nem  utolsósorban a lányok érde:relnek.  
Ezenki.vül még az élővilá_ is érdekel. Szeretem a t;ir sa-
sécot és a zenét. Ezért s:L ives a járok a klubbokba és  
más helyekre."  

26. ..."Er em nagyon izgat, hogy  milyen lesz, ha valaki meg.- 
hal.  Pin ugy szeretnék, ha meghalnék és utána az{rt lát-
nám, hogy mi történik az egész világon. Ezen kívül. még  
az is, hogy én milyen szelő leszek, ezért East leirom  
mavamnak, hogy  én mit  szeretek a szdleimbea és hocwan . 

cQi.nálnf~►.►, nehogy uire szülő leszek elfeledjem és én is  
ugar csin íjam, mint a;, úr. ezuleim."  
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27. ..."Nem tudom miért, de ugy tűnik, hogy mostanában sok-

kal töbUet tanulok, több időt forditok hasznos dolgokra. 
Amikor felelek vagy dolgozatot irok, mégis jönnek a 

2-3-4-esel-, amikor tanulok akkor is.  Nem tudora miért 
van ez. Annak viszont örülök, hogy néhány tár"y°bál ja-

vitani tudtam. Szeretném ezt a félelmet megsz,:ntetni ée 
remélem siker ülni is fog." 

23. ..."Nagyon szeretnék egy farmert, de anyu nem egyezik 
bele semmi éron. Mindig azt mondja, hogy ő nem. ad  1.000 
Ft-ot  érte. őzért sok öröm is ért az életben. Március 
1-éa p1. hazajön apu és egz csomagot hozott a hóna a-

latt. Egy magnó volt benne." 
29. ..."Egyik legkedvesebb órám a testnevelés. Én mindig 

folyamatosan tanulok, bár ez most eléd, nehéz, mivel itt 
a jó idő de  ilzenkor az ember jobban szeret sétálni, mint 
tanulni. 
A mai fiatalokról szinte csak rosszat mondanak. Ls ezt a 

rossz nézetet az idősebb korosztály által.ecsitja." 
30. ...' Most éppen jókor jött ez a felmérés, mert van pr ob-

lémám, ugyanic jártam eg;;  fiuval, kerek 15 hétig. Nem 
volt olyan nagyon hocezu idő, de ez elég volt ahhoz, 

hogy me,;,szeressem. Visszatért az a lány, akivel már én 

előttem jar t kétszer. Ezért a lányért otthagyott  engem. 
;3wsolok utána, nem tudom elfelejteni, félek is ec ki-

csit, hogy ez a tanulás rovására megy." 

31. ..."Nekem talán még semmivel nem volt problérdle. Talán 

e:=:.; e ici dolog. Ha valamit nagyon akar valaki és m,,sem 
azt kapja meg, nem örül neki. Legyen o'yan, hoge minden-
nek lehessen örülni de  rossz ne legyen." 

32. ..."Én legjobban annak örülök, hogy j6 barátaim lettek, 
akik ráég sokéi,, azok is fognak maradni. Ackem még nin-

csenek testvéreim, ezért tudom értékelni az olyan bará-
tokat, akiket testvéreimnek tekinthetek, akik  mindenben 
mellettem vannak, nem csak a jóban, hanem, ha kell, a 
rosszban is. 

33. ..."Ln a kapcsolatomat a vizilabdázás terén a csapattal 
tartom fenn. Megértőek és az  edző is az.  Sajnos anyu nem 
érti mef; , hogy ezt b sportot rendszeresen ke 1 c inálni 
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és rossz jeLy esetén /igen °ürün/ nem enged lo edzésre. 
Sajnos a  gyakorlati tantárgya rosszul mennek, hiába g„a-
korolom. úz igaz, hogy oroszból hülyeségből szedtom be 
a három ogyest." 

34. ..."Az általános iskola elvégzése után nagy; problét, 
gondot jelentett számomra, hogy hogyan fogok beillesz-
kedni az uj osz;:,a jkázösségbe. Már eg hét alatt össze-
szokott az osztály, kialakultak a barátnők. Most már na-
gyon jó az, iskolába, a közösségbe menni, ez a problémám 
megoldódott. 
Szüleimmel, tanáraimmal megértjük e <;„m':st." 

35. ..."Szerintem van az iskolánkban egy,  pár olyan tanár, a-
kit ha első órán felmérgelnek, akkor az utána következő 
Órákon levő tanulókon tölti ki bosszuját, do vannak o-
1;;, an tanárok is, akik ha kész az anyag, akkor vt  y mesél-
nek, vagy engedik:, hogy játszunk. Az  osztálytársaink közt 
is van olyan, aki mindenben hibát talál, ha a fiuk csinál-
ják. Ezeknek néha igazuk van, de elé gi, kevésszer."  

problémára van, do ezeket jelentősnek tartom. Fur-
csa számomra, hegy az idősebb korosztály olőitsletekkel van 
tele. Én tiszteled az idősebbek nézeteit, hisz mindnyájan 
megöregszünk, de nag kellene értetni velük, hogy ne csak a 
rossz tulajdonságokkal rendelkezőket ismerjék, hanoin a na-
gyobb tömeget kitevő "jó gyerekeket" is. 
Ideken tulajdonképpen nines problémám, szüleimmel teljes 
egyetértésben élünk. Var. egy 10 hónapos hugom, akit nu- 

on szeretek ős jő is  es  a "kis" korkülöribsét,, mert őt 
már másképp fogják nevelni, mint engem. Énnekem megvolt 
mindig minden, de neki még ,  több lesz, mert jobbak ős ked-
vezőbbek a lehetőségek, mint régen. 



- 231 - 

XIV. :melléklet 1975-7'/II. b. 

1. ..."Engem nagyon izgat az d kérdés, hogy Elás orszá. okban, 

földrészeken hogyan élnek a hozzám hasonló koru fiatalok. 
Erre a kérdésre sajnos mindezideig nem találtam, nem kap-
tam választ, mert sem a televizió, sem valamilyen folyó-
irat nem foglalkozik bővebben ezzel a témé:val, pedig a 
más életkörülmények között és más társadalmi forrnák kö-
zött 615 fiatalok élete számunkra is izgalmas és tnnul-
si os lehetne. 
Sokat töprengtem azon, hogy egy közösségen belől, arány- 
lat; .jó közösségi emberek ho€;an válhatnak e-;yik pilla-
natról a másikre elviselhetetlenr_ó, hogy ha arról van 
cz6, hogy valamit közösen me, kellene csinálni, és ami 
talán a másiknak se a  tetszik /konkrétan nekem/ 9  de csi-
nálja ás kész. 
So.au ostobaságnak tar tjék, hogy valaki a szüleivel egy 
tényleg bensőséges, közvetlen kapcsolatot alakit ki, ma-
radinak, elfogultnak tartják, hangoztatva, hogy Ők a mo-
derrick,  a mai fiatalok, én is megértem, hogy egy baráti 
kapcsolat i..: lehet magon jó és tartalmas, de ez nem pó-
tolja azt, ha valaki-igazán megért bennünket. Én személy 
szer int kifejezetten utálom a hangos veszekedést cs azt 
hiszem ez gyakori az osztályon belül. Gái.g sem értem, 
hog;, mi öröme telik valakinek hangos vitában, veszeke-
désben, mert szerintem csak a közösségi életet rontja 
vele. 
Engem általában másokban i;: az emberi jelleme, kialR I-
lása ás váltol-,úsa érdekel. 

2. ..."Vannak olyan emberek, akik kezönbösek az ország dol- 
ai iránt, elzárkóznak a vilá ; szeme elől és nem érdekli 

Őket remii, csak saját maguk. tn nem szeretem az ilyen 
embereket. hősik problérnór,  az emberekkel kapcsolatban az, 
hog:, sok közöttük az álszent ember.  Az osztályunkban is 
van ilyen egyén. Én nem szeretem az olyan lányokat, akik 
elbuceuzi ak az eg:,yiktől, mert mennek a másikhoz. Szerin-
temr.dg 16 éves korban nem kell eg;, . iatalnak nemi éle-
tet kezdeni." 



3 . ..."Nálunk otthon probléma, ho nem igen engednek el 
. zórakozni. Ezt ugy érzem, nem egészen helyes. Nem me-
hetek moziba, vaj ide az iskolába klubdélutánra. Pe-
dig én mag„ ou szeretek tágcolni. Discora pedig ugysen 
mennék el. De ez nálunk mindig probléma." 

4. ..."Én általában az ember elkel j6 kapcsol'tot szoktam 
kialakitani. Azonban nekem van egz szerintem rossz tu-
lajdonságom, az, bor tulságos _1  szerény vagyok és ugy 

érzem, néha osztálytársaim é barátaim kihasználnak. Ez 
abban nyilvánul meg, hogy pl. ha van valami közösségi 
vagy társadalmi munka, akkor Ők alig, vagy csak keve-
set dolgoznak, és ha mondom nekik, hog;, haladjanak, azt 
mondják: "Csináljad, ha annyira akarod" - ős ez esik 
nekem rosszul. Persze ez osztályon belül se vonatkozik 
mindenkire, de nekem éppen van egy-két közelebbi bará-
tom, akikkbl különben aa';;on jól megértjük eg;;múst, ás 
én ragaszkodom is hozzájuk ás szeretem is Őket és akik 
éppen ilyenek. 
Felénk az utcában és a környéken aránylag elég sok fi-
atal srác lakik. kin ismerem Őket, hiszen kiskorunkban 
sokat játszottunk együtt. Most is tűnt balátok sokat 
szoktunk beszélgetni és néha elmegyünk szórakozni. Az 
utcánkban elég sok öreg néni lakik, akik nem helyeslik 
ezt, ho c ;;;  án a srácokkal beszélek. Sok fiu barátom van, 
egy bá .yán, akivel nak on j61 megértjük egymást, és mi-
vel Ő is középiskolás, szokott segiteni nekem a tanu-
lásban." 

5. ..."kin már elég régóta élek közösségben. Elaször az o-
viban éltem, utána az  általános iskolában és most kö-
zépiskolában. Különleges problémáim soha nem voltak. Min-
denhol ig;; ekeztem beilleszkedni a közösség életébe és a 
közösség is igyekezett elésegiteni ezt. Sok helyen kia-
lakult a mindenki eg;;ért, egy mindenkiért jelszó. Van 
sok barátom, de ellenségem is." 

6. ..."g;n szeretnék a  társadalom hasznos tagja lenni. A 
nyári ezü,,etben is szeretnék dolgozni. Szeretek olvas-
ni, kézimunkázni és szeretem az állatokat. Szabaciidbm-
beri segitek a szüleimnek. Sokat szoktam nézni a televí-
ziót." 
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7. ..."ti közösségi életnek a legfontosabb feladata, hogy ki-
alakuljon az "Egy mindenkiért, mindenki egyért". Minden  
közösségnek van egy célja, amiért mindenkit mozgositani 
kell. Ezért nem lehet, hogy a közösség tagjai szemben á11-

janak e ;  yr:.áo . al. Eben a környezetben, ahol élek, van egy 
pék olyan személy, akivel barátkozom, persze nem egyenlő 

mértékben. Ehhez j6 emberismeret kell. Azt szokták monda-
ni, "'Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismer-

ni". Tudom, bennem is, mint mindenkiben, van hiba, de  a-
zért alkalmazkodni kell egymáshoz. Egy közösség, társa-
dalom fejlettsú át elsősorban a benne élők alkalmazkodó 
képessége határozza meg." 

8. ..."Ebben a közösségben jól érzem ma gam." 

9. ..."Hogy mi jelent problémát? Sok minden, de leginkább 
az, hogy édesanyámaal nem tudok minden problémámat meg-
beszélni. Szeretjük egymást, de nem tudjuk megbeszélni, 
legalábbis én nem tudok hozzá őszinte lenni. Sok mindent 
elmondok neki, de jobb volna, ha többet elmondhatnék. 

Könnyebb lenne a csal. &'okai elviselnem. barátnőm igaz 
van, de vele hiába .;eszélem me_ a problémám, volt osz-
tálytársam és az 5 problémái is hasonlóak. Ő szerenc4-
sebb, szabadabban élhet, szabadabban engedik szórakozni 
a szülei, talán azór t e mer t G ipari tanuló. 
Szer•ete: egy fiut. Most szeretem, de reálisan kell néz-
nem az életet, fiatal vagyok és még sok embert ismerek 
meg életemben, nem tehetem, hogy lekötöm magam már ilyen 

fiatalon. Ő tizévvel idősebb nálam. Ismerek másik fiut is, 
de őt szeretem és nem tudom elfelejteni." 

10. ..."Engem nagyon érdekel a  sport.  Érdekel, hogy sikerül-e 
a házasságom? Vajon milyen lesz a férjem?" 

11. ..."Engem nagyon érdekel a labdar ugús . Ma,yar Zoli indul-e 
az olompián? Érdekel, hogyan fog sikerL:lni a házasságom?" 

12. ..."Engem nagyon érdekel, :o.;y a Fradi bajnok lesz-e? Ér-
dekel, hogyan fog sikerülni a házasságom? Milyen lesz a 
férjem?" 

13. ..."Engem nagyon érdekel a labdarugós. Érdekel még, hogy 
hány gyermekem lesz, milyen lesz a férjem, hogyan fogunk 
eg;ütt élni? Kiváncsi vagyok, hogy az 5 éves találkozón 



kinek nem lesz férje, gyereke?"  
14. ..."•:n nagyon szeretek falun lakni, mivel itt mindenki 

ismer mindenkit, s az emberek között mélyebb barátság 
alakul ki. Szerintem a fiul, sokkal őszintébb éQ megbiz-
hatóbb barátok, mint a lányok." 

15. ..."Közöttem és az emberek között, ugy érzem, elég j6 
a kapcsolat, legalábbis igy  nekem megfelel. Iengeteg 
barátom van. Jóllehet lány vagyok, de barátnőm keve-
sebb van, mint barátom. A fiukkal valahogy őszintéb-
ben tudok beszélni. Ha velük beszélek, nem kell attól 
tartani, hogy holnap rnár  rAndenki tudja. Nagyon szere-
tek olvasni és ezért nem sokat járok szórakozni, az 
olvasás nálam helyettesiti a szórakozást." 

16. ..."Barátság. Ez a szó szerintem a következőket fejezi 
ki egy kissé nyers megfogalmazásban. Barátok azok a lá-
nyok, vagy fiuk, akik jóban,rosszban együtt vannak. Ne-
kem et;; igaz barátnőm van. Erre a  barátnőre itt a köz-
gében találtam. Idán korábban is ismertem, mert egy is-
kolába jártunk, de csak itt lettünk barátok. Fg,yébként 
az osztálytársaimmal is jól megvagyok. Segitek nekik, 
ha kell és 3k is segítenek nekünk. Jó bulikat csinálunk 
együtt. A suli többi diák '2ával is jó viszonyban vagyok. 
Mindenkivel beszélek. Azt hiszem, hogy mindenkinek van 
kisebb naf ,;obb problémája. Nekem is van saját jellegű, 
de az neji ide való. A más problémájával nem czer`tek 
foglalkozni. Mindenkinek van problémája, és törődjön 
mindenki a sajátjával. 
Nagyon érdekel, ho"y az FTC megnyer i-e a bajnokságot? 
Az is nagyon érdekel, hogy mi lesz a jövőben. Hogyan  é-
rettségizek? Mi  lesz az iskola után? Sikerül-e a vajon 
a felvételim a magasabb fo_u intézménybe. Nagyon érde-
kel a kül- és belpolitika is." 

17. ..."mindenkinek ás mindennek van jó éti rossz oldala. 

Falun lakom, s a divat iránt nem nagyon érdeklődő la-
kosság van. Még a faluval kapcsolatban annyit szeret-
nék, hogy nem tudom miért terjedt el az, hogy állandó-
an "plc ty..álrLak" . &As  hamarabb tud meg; olyan dolgot, 
mint az illetékes, na és arról nem is beszélve, hogy 
kibővitve, kétértelművé téve." 
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18. ..."Sok olyan probléma felmerül, amely érdeklődést  vált 
ki bennem. Sok olyan kérdés felmerül, amelyre nem tudok  
választ kapni. Foglalkoztat a közösst g problémája. Nem  
. sak iskolában, hanem pl. lakóhelyi közösség  kialaki.té-
sa. 

 

Nálunk ottho.. nak;,; ou ritka az olyan eset, amikor min- 
egyetért, amikor- mindenkinek megfelel. Lehet, hogy  

annak idején közösségi döntés született, de utána még azt 

is letagadja, hogy hallott a  dologról. Miért nem lehet o-
lyan közösséget létrehozni, ahol nincsenek kihuzók? Miért  
jó az valakinek, ha árthat egy embernek?  
Álta1únos nézet az, hogy e y  mezőgazdasági m-nkás alacso-

nyabb szinten 611, mint egy ipari munkás. Miért tesznek  
ilyen megkülönbö zte té s t?  
vásárhelyen az első iskolának a Bethlen Gábor Gimnáziu-
mot tartják, pedig, szerintem a Közgó-ben érettségi mel-
lett szakmát is kapunk."  

19. ..."Engem az érdekel, hogy hogyan fogunk élni az ezred-
forduló után."  

20. ..."Vannak olyan tanulók ez oeztálunkban, akik sokat 
tanulnak és ennek ellenére gyenge tanulók. Vannak olya-
nok is, akik egyáltalán el se olvassák az anyagot és hét-
ről - hétre nem tanulnak, de akkor minek jár az ilyen is-
kolába?" 

ú1. ..."Engem nagyon érdekel, hogy van-e a távoli csillaje:id-
szereken élet."  

22. ... "h mi kor osztályunL legnagyobb problémája a barátságok  
kötése. Nincs megtelelő szórakozási lehetőség a fiatalok  
részére, ahol igazán jól éreznék magukat. Ezen talán le-
hetne segiteni az iskolai klubdélutánok szervezésével, a-
hol megfelelő máserok lennének a tanulók számára.  
Problémát jelent a fiuk és a lányok barátságának kiala-
kulása. Ezen lehetne segiteni és a vállalati KISZ szer-

vezetekkel felveri-: a kapcsolatot. Ilyen általános prob-
léi 	 k mellett még az osztályközösségekben is van változ- 
tatni való. Ha nem alakul ki ezy j6 közösség, arhiak az 
az oka, hogy párba és csoportokba tömörülnek a tanulók.  
falári segitene, ha az osztálylétszám csökkentve lenne, 

igy jobb és összetartóbb közösség jönne létre. Jobb len-
ne, ha a tanároknak több lenne a szabadidejük és többet 



tudnának foglalkozni a tanulókkal és a problémák megol-
aú.sában, vlamint az osztályok összetar tásábaa segitené-
nek. " 

23. ..."Szerintem a suliban több szórabozási lehetőségeket 
kellene teremteni a tanulóknak. Itt elsősorban a klubra 
gondolok. Akkor talán jobe közösségi élet lenne a suli-
ban." , 

24. ..."Engem érdekelne, ho„y pl. az osztályközöes' gbenn mi-
ért vannak isiruzók. Nem tudom elképzelni, hogy olyan 
sokkal jobb nekik, ha bemlae.,thatják az osztályközössé-
get. Kell lenni egy célnak, amiért :nindonki harcol. Ha 
megmondjuk a véleményünket, akkor ók vannak megsértődve. 
Legfeljebb válaszul kapjuk, bogy ők nem tudnak beil-
leszkedni a közösségbe. Szerintem ilyen Lance, ők nem 
is akarnak. Persze lehet, Logy elfogult vagyok. De va-
jon lehet ilyen?” 

25. ..."Nem tudom megérteni, ho ;, sok sülű miért nem akar-
ja elengedni néha a gyerekét 8 óra után is. Nagyon fura 
dolognak találom, bogy napjainkban fiuk ás lányok között 
jóformán egyáltalán nem esik szó bardtsá ról. Mindkét 
nembeliek egymásban csak a szerelmi partnert nézik. Na-
gyon szomorunak találom, hogy egyesek csak érdekből ba-
rátkoznak. Szerintem sok az "érdekbarátság". Az osztá-
lyunkban is van ilL en barátság, sajnos." 

26. ... "Engem az utóbbi időben különösen sok minden izgat. 
Elsősorban az osztály. Sajnos az osztályközösségünk na-
g.-ion megromlott. lindenki csak "előre néz", csak a sa-
ját érdekeivel törődik. Az osztály falét nem érdekli a 
küzöss e, nem éreznek és nem tesznek semmit a közösed-
bért. Szerintem ez elég sulyos probléma egy osztályban. 
érdekelnek  még a sportesemények. Nagy figyelmet keltett 
nenae;a az emberek viselkedése. Ahány ember, annyi féle-
képpen itéli me , a dolbokat. Néha a politikai események 
is felkeltik a figyelmemet, de nem állandóan." 

27. ..."Hozzájuk nem lehet szólni, mert megsértődnek, de 
jönnek, hogy ha segitsé kell nekik. Ha más csinálja 
nem baj, ha en csinálom ugyanazt, az már baj." 

23. ..."Számomra az élet egyik nagy problémáját a szülök 
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és gyerekek kapcsolata jelenti. ii ezd1ők nem értik meg 
gyerekeiket. ginnek következtében a ezerekek nem monda-

nak el minden problétájukat és nag bajt, s igy nem 
tudnak tanúcsot nem kérni." 

29. ..."ingem az életben nagyon bánt, hogy az országban na-
gyon sok az alkoholista. Nagyon sajnálom azokat a gye-

rekeket, akik nélkülöznek és nehezen élnek, vart a szü-
leik nagyon szeretik az italt ess  minden pénzüket arra 
költik." 

30. ... "Nagyon helyesnek tartom az iskolában az évenkénti 
tanulmányi versenyt. Jó, mert nagyon sok embert ösztö-
nöz a joub tanulásra. De zit tegyen az a diák, aki nem 
az iskolában KISZ-tag. Szerintem ez eleve nem indulhat 
esélyekkel, mert egyáltalán nem számitanak be KISZ mun-
kát. Lehet, hogy az illető duplán mJgdolgozik, azért, 
mert végzi a KISZ munkát lakóhelyén és egy részét az 
iskolában is. Szenkivül ef,y jeggyel rosszabbat kap ma-
gatár tósból, mert nem végez közösségi ill. KISZ mun-
kát. Nagyon követésre méltó dolog az osztályokban a 
jó közösségek megteremtése. Vannak azonban minden oez-
tályban "kivételek". Általában az egykék azok, akik 
minően héten _étszer eldöntik, hogy rossz az osztály-
közösség. Ha valami müsor kell, akkor mindent me csi-
nálnak és büszkék r á , hogy ék rendezték, vagy nem ér-
dekli őket ser,:mi. /Persze a rendez3s4gbe nincsenek a-
zok beleszárnitva, akik a zsiroskenyeret kenték./. Mi-
vel ezt általában mások csinálják." 

31. ..."Nem tudom, hogy más családokban hol ;  ; értik meg, a 
szelők a gyermekeiket, de nálunk ez nem teljesen 
ezer: intem. Sohasem engednek sehova. Mindig azt mond-
ják, ho gy nekem tanulnom kell, ezt én be is látom, de 
néha-néha vasárnaponként azért szerintem elengedhetné-
nek. Vagy a szünetekben is. Mindig azt mondják, majd 
akkor mehetek, ha elvégeztem a sulit. 1;z rúm nézve na-
gyon nagy hatással y an, mert igy barátom is sokkal ke-
vesebb van, mint annak, akinek ilyet jobban megengednek. 
Az édesapám az, aki ebből a szempontból nem akar meg-
érteni. Olyan a nézete, hogy aki egy;;  osztá.l;; t kétszer 
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járt, szó szerint idézve azt mondta, ho' y "az hülye" . 
Nem tudom azt megérteni, ho y miért kell azokat anya 
nyíre lenézni." 

32. ..."Az osztályban ellentétek vannak,és ez engem nagyon 
bánt. Nem találok arra magyarázatot, hogy miért alakul-
hatnak ki ilyen ligák. Ezek a ligák nem szolgálják a 
közösség érdekeit, mindenkit a eajút érdeke vezérel. 
Mindenki mindenből hasznot akar huzni ós arra törek-
szik, hoLy másoknak bajt okozzon. Ennek eszköze a 
pletyka. Sokszor elszi-ete i. ve marad e ,  v osztályon be-
1d1 és ií J sokszor a látszat csal. Egy kivülá116 és e-
setenként még a tanárok is ugy látják, hogy itt egy jó 
osztayközöseég alakult ki, de ha benne élnének napról 
- napra, r á kellene jön.Aiük az ell. : nkező jére. Ez nem-
csak az iskolában, hanem az élet bármely más terüle-
tén megtalálható. Mindenütt vannak közösségi. passzi-
vák. De miért van ez igy?" 

XV. mellélet 1975-76/ III. b. 

1. ..."A tantárok és diákok kapcsolata állandó probléma volt. 
A  tanár a problémát ugy oldja meg, boy a üiAk?-ú1  kitol 
valamilyen formában. A diák pedig szenvedő alanya ennek 
a cselekvésnek. De ez csak egy probléma a sok közül. De 
olyan tanár is van, aki jól beilleszkedik az osztály kö-
zösségébe és határozottan v.:zeti az osztályt a c'l felé." 

2. ..."Szüleimmel jó kapcsolton van. Szórakozni barátnőim-
mel járok. Az olyan fiatalokat, akik isznak, dohányoznak, 
csavarognak, elitélem. Sok barátnőm van, velük járok a 
strandra, ővelük töltém minden szabadidőmet. Vannak fiuk 
az ismerőseim között, akiket csak egy bizonyos dolog ér- 
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dekel. ..ke t sem tudom megérteni, mert egy lányban nem 
társat, hanem mást, a a5t látják. Yennek más szeml.életü 

fiu ismerőseim, ők a barátaim., mart  a  lúnyban nem s nőt 
látják, hanem esz embert, a társat." 

. ...".Ln a volt barátnőimmel nem vagyok a legjoeU viszony-

ban. Ugy érzem, hogy Ők nagyon maradiak. Ha varratnak  ma-
guknak valami ruhát, akkor már mindjárt ugy mernek el 
szórakozni, hogy egész stop arról beszelnek, ho 4 ; mit 

foginak hozzájuk  az emberek, l.o r,y fogják Esket megsz6l. i-

tani. aezzel a Zelfogdosal angora nagyon el tudnak ezomo- 
r itani, mert hiszen ér,  non  azért neiyek el szór .kozni, 
hoL;y azzal törődjem, hogy hogyan fognak megszólni, hanem 
azért, Hogy jól érezzem magam." 

4. ..."Llsősorban szüleimre goadolok most, akikkel nagyon 
ja megvagyok. -vagyok. Megértjük egyaast. baráti körim is e-
leg jó. mindig van kizös tómánk. Az  iskolában is álta-
lában soisnindenkivel szoktam beszAlgetni. iáz oszt_.ly- 
tár :.aimmal is elég jól megértjük egymást. Persze van 
olyan is, akit a viselkedése miatt nem nagyon szere-
tek. No,  de azért el kell ismerni, hot,y mindenkibe van 
hiba és ez alól én sera vagyok kivótel." 

. ..."x környezetemben 616 emberekt5l nagyon sokat tanul-
ta:n. Főleg tanóraia:tól. Jelenleg azonban foglalkoztat 
egy kérdés, amire nem kapok kielégit5 választ. Mégpedig 
a kérdés, hoi„y általában miért bomlik fel egy család é-

lete? Pl. az ember iszik, az asszony megcsalja a férjét. 
Az asszony és az ember is dolgos, már sok mindent össze-
gyüjtöttek. Van egy lányuk is, de otthon csak rosszat 
lát, mi lesz igy belőle?" 

u. ..."A jellem kialakulásánál talán nagyobb szerepet ját-
szik a bar iti kör, a barátok, az isk)la, vagy esetleg 
egy jól megy-választott sport, mint a szülő':. A bar átok 
egymáshoz sokkal küzvetienebbok, mint esetleg saját 
szüleishez." 

7 • • .. "Leg„jelentdsebú szere;:et az életemben a szüleim ját-
szák. A tanáraim az ismeretlen tudományokra igyo oznek 
megtanitani. A szüleim mellett ik is fáradoznak a jel-
lemc, az értelmem formálásában. 
Az oeztAytársaim az iskolai napokat, heteket readsze- 
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rint próbálják vidámabbá tenni. Az 5 hatásuk az, hogy 
néhány "unalmas" óra ellenére szeretek iskolába járni.  

Mert unalmas órák vannak és ez nem a tananyag hibája,  

hanem inkább a szaktanáré. Varnak olyan tanárék, akik  

• száraz tar.an;,.aLot is kellemessé tudjé .k tenni, szemé-

lyei élményeikkel, előaü amódjt;kkal. De vannak olyan  

tanbirok, akik az crdekee anyagot is szárazon tudják  
csak előadni. Sajna."  

3. ..."ti jó embereket viszont becsülöm. Ilyenek pl. taná-

raim, szüleim, osztál; - társain, stb."  
9. ..."S n? Ki  is  va y ok? Akit alakitanak. Tula j do.lképpen  

senki. Egy rossz tanuló. S ák azok, akik ej naek, egere- 

sek mar adnak, a többieké már me,nek is. s hozzám, a-
laktalan romhalmazhoz, valamit tesznek. Szzpiteaeh.  
Példán= tan ~~.raim hiúba dieziteaek, vakolnak. Mint a  
nedves fal, lerugom azt, sajnos, é,, hibámon nincs e-

rőm változtatni. Gyakran besz',::lgetek önmagammal min-
denről. Szépen megtárgyalgatom "Livesózamr" a dolgot,  

még önmagam is. Ez a fogalmazás is az. lyderaes erről  
a témáról Őszintén írni? Nem látom, bob yy nekem ebből  
mi a jó. Talán azzal áltatom magam, ho gy ettől "loved-
len" rossz tulajdonságaim.  
Néha hires embernek képzelem is am. Do csak egy perc-
r e. Ez a nagyképűség, azt hiszen, megbocsátható. La  
ritkán, csak egy percre költőnek képzelem m..,, an. De  
ezt a feltörekvési vágyat utálom. Ls ha nem fájna, ar-
cul is ütném magam. Ezt talán nem kellett volna írni.  
Ceökker_ti az amu»a,  is kicsi értékemet. De  eltökéltem,  
hogy mc st ő:: late leszek. S ebből nem engedek. ilgon-
dolkozak azon: ez az őszinteság talár_ mem is hat igaz-
t' ak. Pedig az. Ha nem hiszik, hát nem. Valóban, szok-
tam verebekre vadászni. Gyakran elbeszélgetek parasz-

tokkal is. is hogy igazán szóra bírjam Őket, vagy egy 

m' c'zzeram. Azt általában tudom, na valakivel leállok  

beszélgetni, mi a kedvenc témája. Akkor erre rákérde-
zek. G pedig beszélni _,ezd a mai társ'daloar•ól, az ő  
szemszögéből látom a politikai eseményeket, a közel-

mult történelmét, a tsz-ek mealakulásána:. rázós dol-
gait, stb. S bár meg vagyök győződve arról, bogy  hülye- 
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aégct mond, bólogatok hozzá. Igy rendszerint j6 témákat 
nyerek verseimhez, elb::széléseir hez. :1 t ennyit maamr61. 
:s ők? Ha róluk irok, akkor is iaap,amról mesélek. J6 édes-

anuám van. Aggódva fibzyel i utamat. H itka, araikor én kérem 
a segitségót. Adni viszont szeretek. Édesapám sokat je-
lentene, na élne. A fél életen, biztosan. Utját szeret-
ném követni. Munkásőr lenni ós fizikai munkás. Kórgeete-
nyerü. Tarkáraim: idesanzám után a legtöbbet adják /_'n 
ig érzem/. Nlnberekt Ok azok, akik jönnek s már mennek 
ie. A gyárasban megör e ;esett, szitás vénemberek, _regasz-
szonyok. "Félszavuakna;" hivom őket. lert már er, ib61 is 
értik e mist. sőt. 3zek a névtelen t.nitók. 
Szerintem a KSSZ va_a,in csak ugy tud alakítani, ha az 
a munkában aktivan részt vesz. 
A saor t: nem lótom benne, hol a bels5 alakitó erő. Kül-
sőleg változtat. ire azon, Log,y a világot siós szemmel néz-
zem.... 
A  zene: minden ember közvetlen környezete. Hisz még az 
emberi agy is muzsikál." 

10. ..."Sok minden érdekel. Nagyon szeretek kertészkedni, 01-
vasni. Sckat foglalkozom: iroi alcrrnal, ezinjátazác._al. eze-
retom a barátaimmal megbeszélni a problémákat, sokat vi-
tatkozunk. A rádióban, tv-bari az aktuális kérdések fok,--
laL.coz;.atnak." 

11• ..."Lngeri sok minden érdekel. Min_ en, ami érdekes a szá-
momra, fontos hogv megismer jeni. S kezlve az otthoni dol-
gokkal, családi problémákkal folytatva az iskolával: ta-
nár-diák vizzony, diákok egymás között. De van egy ezen-
vedél, em.: az olvasás. Főleg a történelmi témák érdekel- 
nek. Mostanábun egy  amerikai szociológus könyvét olva-
som. Az amerikai társadalom alapvető ellentmondását ír-
ja le. Szánomra egy kicsit nehezen érthető, de érdekel. 
A rádióban, tévében sok aktuális kércésscl foglalkoznak, 
arai en,•;m is nagyon érdekel. Ha  valami rsndkivüli ese-
mény történik, azt meg szoktunk vitatni a barátaimmal." 

12. ..."Engem neg on érdekel a csillagászat, a fotózás. Fi-
gyelemmel kieérem az égbolton végbemenő változásokat, a 
csillagokról, • vil'lgeg;y  etcmről irt könyveket, sokat ol- 
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vacok. Erdekel az irodalom is. barátaimmal irodalmi 
3zinpadra járok. Sokat beszélgetünk különböző költők-
ről, irókról egyik költőbarátunkkal. Nem szeretem az 
italt, a dohányt, ezért néha "pusztitom" . Szeretek 
seor tolni. Sokat olvasok. A politikában legjobb:An a 

külpolitikai kérdések érdekelnek. Az érdekes kérdé-
seket megbeszéljük a barátaimmal." 

13. ..." litélem azo.cat az  embereket, akik önzőek, maguk-

n40-.  valók és rajtuk kivül senkit, cemiit sem vesznek 
figyelembe. Nem szeretem azokat az embereket, akik a 
másik háta mögött mondják el véleményüket.  in  szere-
tea  emberek  közé járni, szeretem a társaságot. Sze- 
rintem szükség  van arra, hogy valaki el jég• jon táncol-
ni, társaságba. Természetesen szükség van arra is, hogy 

valaki olvasson, moziba, szinhazba járjon. Szeretem a-
zokat az embereket, akik szivesen set;itenek másoknak, 
p1. a tanulásban." 

14. ..."Megvetem azokat az embereket, akik  nem  merik vále-
ményüket nyiltan a másik szemébe mondani. Nem szeretem 
azokat az embereket, akik önzőek, csak maguknak való'. 

becsülik embertársaikat. becsdl.:: azokat, akik azi-
vesen segitenek máson." 

15. ..."Szeretek olvasni, regényeket, verseket, szeretem és 
érdekel az irók, költők élete. ;Vagy érdeklődéscol nézem 
a tv-ben vagy moziban a filmeket. Sajnos nagyon ritkán 
lehet a tv-ben operetteket látni, engem nagyon érdekel-
no.  A rádió közvetitéseit általában meg  szoktam  baligaá.-
ni. A szinházat is nagyon  szeretem,  ott közvetlen kapcso-
latba áll a néző a szinészekkel." 

16. ..."Az éri szememben vannak olyan emberek, akik nekem jót 
akarnak, és akik a társadalomra károsak. .i barátaim olya-
nok, akik va':y h,scnló érdeklődéeü körűek, mint én, vagy 
pedig; jól megértjük egymást. A barátokkal jó ha vitatko-
zunk a munkánkról, a politikáról, a sportról és minden-
ről. Ha vitatkozunk, akkor mindenképpen eredményt érünk 
el, mert ha kudarcot vallunk, az arra ösztönöz, hogy a 
témának utána nézzünk. Minden embért ugy kell tekinteni, 
hogy kitől tanulhatok és i meneteimet bővithetem." 
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17. ...'rn nagyon szeretem a filmeket és a  szinházat. Szive-

sen részt vennék egy film forgatáson. Nagy izgalommal ol-
vasom el mindig a szinész válaszol cimü rovatot. h szin-

ház még ettől is érdekesebb. Szinházba nagyon ritkán ju-

tok el."  
1~ . ... "Elitélem azokat az embereket, akik csak azért törik  

magukat, hogy anyagilag jobb helyzetben álljanak. Sze-

rintem az ember csak olyat tegyen, amit bárkinek el mer  

mondani, s azt bizonyitani is tudja. Az én gyöngém, :rogy  
minden embt;rben a legteljeseb mértékben meLbizok. De  
sajnos rá kellett jönnöm párszor, hogy visszaélnek ez-

zel a bizalommal. Mivel engem a könyvek, az irodalom ér-
dekel, én innen tanultam "élni". /Főlek romantikát ol-

vastam, igy érthető, hogy mindent romantikusan fogtam  
fel./ Egyre inkább értek a kudarcok, s azt is lehet mon-

dani ;  megutáltam az életem. Ebből az érzésből "emelt :jel' ` 
a barátnőm. S most ujra vidám vagyok, szeretek szórakoz-

ni, élni. Szórakozáson főleg az irodalommal kapcsolatos  
dolgokkal értendő. Igy a szinházat, a könyveket, az elő-
adói esteket stb. A tömegtől iszonyodom, mert nem tudok 
viselkedni. A másik, amitől szintén viszolygok, a részeg 
ember."  

19. ..."6k t az osztály. Sok probléma van és ezt csak  
lehet megoldani. Mindenkivel sivesen beszélhetek, de  
vannak néhányan /és ők nem a fiuk/, akikkel nincs kJzö 
témánk, csak a tanulás. Szivesen részt veszek olyan ren-
dezvény ek sz e. vezésében, ahol az osztály egyéi tt lehet.  
Még most is van néhány halk személy, akit uj oldaláról  
is megismerhetek. Vannak olyanok is, akik a problémákat  
sértődéssel akarják megoldani. Ezt ezivből elit{élen,  
mert ezzel csak bonyodalmat okoznak, de a probléma Ia g-
oldásán nem segitenek."  

20. ..."Szüleimet, akik nekem a jólét maximur1At ncgteremtet-
ték. Kialakult közöttünk egy megbonthatatlan jó viszony,  
édesanyéimmal tulajdonképpen egy barátnői kapcsol,.t jött  

létre. Neki mindent megmondok éo soha nem szid össze, ha-

ncm megmar yarázza, hogy mit vétettem el. Szerintem ez az  
ideális, nem pedig az, hogy összeszidja, ha kell, ha nem,  



se kóe bb már teljesen m©gino ; a bizlara annak a gy©rok-
nok. Szaleirmr:o1 najdnam ej t idóben emliten meg azt a  fi-
at, akivel j ►rel . Kapcsolatunk nem o futó kaland. Ita-
g*szkod'sunk kölcsönös. 25 éve e * f iu. Szórakozni komo-
lyabb helyekre „brun ►t, a diecokat padig kifojezotton u-
tálom, ha rém l enne bizva,az összes cuccot b tiltamán. 
Oda  csak a tár ef.ség legalja jár, akinek se  pénze, ao 
riormdlis rumja nincs.  A  discok csak elforüit/k a fia-
talság izlésát. Ezért nem órzori :::+: am jól az oszt ::ly-
ban, mert a lányok között is van s  aki renclazoreoen id-
togatja a disco1 at. A diccon minden előfordul gondola. 
ta-cl szerint. Az osztályunkban talán ezért igy: nem tud 
kialakulni egy jó ocztályközussóg, mart  oz a járok dis- 
cord, nem jársz discora, valóa6g6a1 ezóthuzza d lánya-
cat. Aztán meb ott vannak a 3. ceopor tba a fiuk,  akik 
olyan konolytalcaok még ebben a korban. La  nem 6r zem 
j61 magom az oaa,tdlyunkban, mert itt ugy mérik az om-
bert, hogy ki milyen hocezu haju sráccal j6r do vőn e 
far mernadrá ja. Padig az életnek ezek a tényezők na- 
g~'on kim czózalékát képezik. Mort  abból a lángoló ezo 
rolmekbZl általában semmi so lesz, jobb azt mérlegelni 
először, és agy hosszabb meggondolt ka3csolatot kiépi-
teni. Nekem oz a szerény véleményem és emiatt nem ked-
velnek az ocztayban. Do oz engem non zavar. Előbb-u-
tóbb ugy is rájönnek, ho ' nekem volt igazam, do erre 
még várni Bell egy pár évot." 

21. ... "Jom értem mag az embereknek a vioelkedé cé t, 
lyci előnyt akarna.: szerezni maguknak. Sokan ráírt nem is  
sziveoen állnaL szóba olyannal, akitől a em kaptak borra-
valót. , ►k.ik agyuk de akik elfogadj _k ezeket a borr,való-
keat, nem tucjúk, vagy nun akarják tudni, hogy milyen á-
ros felfogást tar j sztenok agymás között ás egőaz ktizös-
aégükbon. Vannak czalők, akik direkt tanitják orr o gye-
rokwket, mart szer intik o ak ik,y lelett valamit elérni. 
Csak az a  kcrLids, ho y'n leltetne gaz embero ot meggyez-
ni, hoA7 oz ig;; nem hol roc." 

22..a.*•Szüleimel minden arobl6máe Sgyet meg tudok beszél  
R ► Teety r e: jel nagyon megértjük Úgy á s t. A  t'n r ok n 
odaadáaaal t::nita1ak a jóra benr ankot. Vdgal, do nem utol- 
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só sorban emlitem meg azt a  fiat,  akiv -21 t3bb :gint egy 
éve együtt járunk. Elég komoly kapcsol-t alakult ki kö-
zöttünk. Nagyon megértjük egymást. i fiuk az o ozt:lyunk-
ban nagyon szemtelenes a tanárokkal is." 

23. ..."Ideális családi életben szükségszeri a szelő-gyermek 

egymáshoz való jó viszonya ás, ugy érzem, nálunk ez meg-

van. Szórakozni nagyon keveset ,árok, mert nem is érek 
rá, meg nem is engednek. Ez a legnaúyobb problémám, mert 
fiatal var;yok, szeretek táncolni, társaságba járni. Igaz 
messze lakom a várostól, ahol szórakozni lehetne, de 
eguszer egy hónapban meg lehetne oldani. Legutóbb a mez-
gé bf.lbar: ismerkedtem meg egy fiukból ás lányokból ..116 
társasággal. Nagyon jól szórakoztunk és én ugy érzem, 
hogy na yon sokat tanultam tőlük. A zavartalan élet biz-
tositáséhoz nagyban hozzásegitenek tanáraim, akik ön- 
zetlen odaadás,4l próbálják belénk palántálni a tudományt. 
Sportmunkám'loz is sok segitaéget kapok. Személy czerint az 
igazgató ur t6l, aki sokat mesélt nekem a sport szépségé-
ről, aki szeretné és bizik a )ban, iogy fogok jobb eredmé-

nyeket is elérni. Nincs az osztályunkban jó közösségi é-
let és mégis,ba egy pár napig /pi. tava zi szünet/ nem 
meg, ünk iskolába, akkor már hiányoznak, főleg azok az 
emberek, akik nekem a legjobb barátnőim, akiket titka-
imba beavatok." 

..."1' iuk ól az a tapa::ztalatom, hog; vannak bok:,pzeltek, 
akik azt hiszik, ővéle a világ. Ezek általúb»n nem törődir 

nek semr.:ivel, csak a sajt  érdekeiket nézik. Én elitélem 
az ilyeneket és szerintem az ilyen egyének a tár sadalom-
ban nem tudnak kellőképpen beilleszkedni. Szerintem a 
lányokat könnyebben ré lehet venni, jobb belátásra bír-
ni, mint a Fiukat." 

25. ..."Az embert emberek sokasága veszi körül, de csak a 
környezetében élő szem`lyek egyrészével tart fenn vala-
milyen kapcsolatot. Ezekre a kapcsolatokra általában 

szüksé; van. A legmélyebb ezek közül talán a szülők ás 
a gyerek egymAshoz való viszonya. Ők azok, akik segite-
nek a bajban, osztoznak az örömben ás akikkel a legbi-
zalmasabb üg,einket is nyugodtan megbeszélhetjük. 
A tanár-diák kapcsolat akkor lehet jó, ha kölcsönös a 



megbecsülés. A tanár őszinte, nyilt, közvetlen beszédé-
vel segíthet a kapcsolat kialakitácában. És gondolom a 

diáknak is legalább ennyit kellene adni viszonzsul. 
Az osztálytársaim között van néhány, akikkel szorosabb 
kapcsolat alaeult ki, akikkel együtt járok a menzára, 

akikkel mindennap együtt utazok, vagy akikkel zaege& e-
ző az érdeklődési köröm. Egy igazi baráttól többet vár-
hatunk. Kissé neveljük is egmást. 

26. ..."Környezetei ben lévő emberektől sokat tanultas, kér-
déseimre mindig kielégitő választ kaptam, de nem értek 

egyet az italozó életmóddal, állatok módjára élnek. Nem 
tudom elképzelni, hogy a mai idősek fiatal korukban "ár-
tatlanok" voltak, az idő _:ultival, a szo ;ósaik megvál-
toztak." 

27. ...";Magam is sportolok, uszok. Járok focimeccsre is, az 
is nagyon érdekel, bár ez nem viaiai nőies sport. Talán 
azért is érdekel a sport ennyire, mert bát,,ám is spor-
tol és édesapám is nagyon sokat foglalkozik sporttal és 
ebben a környezetben nevelkedtem fel ős főleg, ugy ér- 
zem, attól a pillanattól fogva érdekel, amióta én is 

sportolok." 
23. ..."Ugy° érzem sokat foglalkozhatnánk a f utal ság és az 

alkoholizmus kapcsoLtátial. Ha több ilyen ittas álla-

potban lévő fiatal találkozik a hangoskoc{.e, o:_'cmtelen- 

ség, sőt a vitatkozás ős verekedés is jellemz rájuk. 
Ezt főleg falun lehet megfigyelni. Ha egy faluban a fi- 
atal elmegy szórakozni, első utja nem a mozi, vagy a 
Cisco, hanem a kocsma. Ha onnan kijön, akkor r r elég- 
gé ittas és bárhová megy, az ivést csak folytatja. De 
miért van ez? idlesfi6yelhető, ho :_;y kb. 15-16 éves kor-
ban elkezdik ezt a mértéktelen alkoholfogyaszt íst éo 
utána nem tudnak róla lemondani. Mily<n családot tud-
rial, alapitani, he--yan kezdhetnek önálló, felelősségtel-
jes életet? Milyen hatást érnek el a  gyerekben, amikor 
az apa rerdszcre' en réeze"en jár haza, - és még rooezabb 
- ha olz.1ankor durva is. Általában ezek a fiatalok a mun-
kájukat rendesen végzik, többnyire elég jól keresnek ós 
a jókereset mellet, a munka elvégzése után isznak. Miért 
italra kell költeni azt a pénzt? Vannak olyanok is, akik 
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még a munkájukat sem végzik rendesen, sőt. Mi . rt nem Lon-

dolnak a jövőre? Nagyon sok betegséget vissza lehet ve- 

zetni a mértéktelen alkoholfogyasztásra. Nem jut eszükbe 

és nem is akarnak leszokni az italról. Hatékonyabban fel 

kellene lépni a fiat _ lok alkoholfogyasztése ellen, de 
nemcsak a 18 éven aluliakkal kell foglalkozni, mert a 20 

éves is fiatal még." 

29. ..."Vannak olyan barátaim, akik már régóta gyüjtik a le-

mezeket. Néha több óráig is leköt bennünket, elhallgat-

juk. Sz:imomra a zene megnyugvást, kikapcsolódást jelent. 
Talán azért is érdekel annyira a zene, mivel szüleim is 

játszanak. Szinte a zenével együtt n5ttem fel és talán 

azért érdekel." 

30. ..."Öt dolog érdekel.: - rohanás - zene /komoly zene/ - 

felvételi - emberek - és egy lány." 

31. ..."Nem tetszik az a nézet, hogy a tanulást háttérbe 

szoritja a sport. Rossz szemmel nézem a fiatalok nag -
mérvü italozását. Visszatérve a sporthoz, a pályákon va-

ló durvaságokat, elvetend5 dolo -nak tartom. A sportban a 
játék élvezete a szép, nem a fejvesztett durvaságoké." 

32. ..."!.ltalában a szivbetegek 90 %-a dohányos. A dohánysás 

nagyban befolyásolja a várható életkort. Orvosok megál-

lapitotték, hogy a nem dohányzók 66 fi-a érte el a 60. é-

letévet, a gyengén dohányzók 62 %-a és az  erős  dohányo-
soknak csak 46 fi-a értele 60. évét. Ezek után joggal te-

heti fel az ember ezt a k5rdést::rdemes-e dohányozni?" 

33. ..."Enged a körülöttem élő emberek érdekelnek. A külön-

leges emberekre felfigyelek. Ez megvan ugy is, mint j6 

és szép tulajdonság és ugy, mint rossz tulajdonság. Ne-
künk már mindennapi esemény az, hogy a távol-Keleten 

harcok dulnak. Az afrikai gyarmatokon felszabaditó har-
cok teszik forróváa környezetet. Ugyanakkor mi békében 

egyetértésben dolgozunk, tanulunk. Nem tudjuk elképzel-
ni, hogy milyen az, hoLy harcolni, küzdeni feE7verrel a 

létért. Azokat az embereket nem tudom me'érteni, akik a 

mai civilizált világban kegyetlenül öldökölnek. Mindig 

izgatja a fantáziámat ez a dolog. Az emberekkel jó kap-

csolatom van. Talán azért, mert nem vagyok tul elzárkó-
zott a külvilágtól, mint még némelyek." 
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34. ..."Környezetesben lév5 emberektől eddig igen sokat ta-

nultam. Igen sokat foglalkozom az ember történelmével és 

a föld kialakulásával. Ma már i ; en sok régi pénzem, ér-

mém és használati tárgyam van." 

XVI. Melléklet 1975-76/IV. b. 

1. ..."J61 megvagyunk egymással, bár a korkrlönbséf igen 

nagy. Apám 57, anyám 53 éves. Anykámmal megtudok beszél-

ni egyes dolgokat, komolyabb dolgokat nem mondok el neki, 

mert nem mindig érti meg. Apukáninak a magánügyeimmel kap- 
csolatos dolgokat nem szoktam elmondani. nagyon tempera-

mentumos és egy kicsit félt is. C jobb, ha a mamámt5l tud-

ja meg. Egyébként azt észrevettem, hogy  amióta anyukámnak 

jobban elmondok egyes dol,okat /ami velem történik, fiu, 
stb./ azóta sokkal közvetlenebb kapcsolat alakult ki kö-

zöttünk. Az anyukám modern gondolkodásu. Csak az a baj, 
hogy az erkölcsi dolgokban kicsit maradi, de azt észre- 

vettem, hogy meg lehet győzni." 

2. ..."A tanár és diák közötti viszony szerintem azért nem 
mindig tökéletes, mert a tanár sokszor és sok helyzetben 

érezteti az alá és fölé rendeltséget a diákkal. Esetleg 
a tanár órán kivül is szigoruan igyekszik gyakorolni hi-

vatását, mikor inkább ember és ember közötti viszonyról 
kellene beszélni. Nem tud a diák "nyelvén" beszélni, e- 

zért kapcsolatuk még tán az órán sem kielégitő. Leala-
csonyitónak tart ';a elismerni, hogy nincs valamely állás-
foglalásban ig-za." 

3. ..."A tanár  ás a diák viszonya szerintem jó. Ugy érzem 
a fiatalok az olyan nevelőkkel dolgoznak szivesen, akik 
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tudnak-  azigoruak len-h, de ha pl. egy kiránduláson együtt 
van velünk, közvetlenebb a hang. Vagy pl. órán u,; anyagot 
tanulunk, de egy érdekes kérdésre ki lehet térni, megvi-
tatni. Nagyon hasznos az, hogy a KISZ-alapszervezeteket 
is tanárok patronálják. Hiszen pl. egy politikai vitakö- 
rön is irányithat, égy átadja ismeretét, hogy azt  nem  is 
vesszük észre. 
A szülők ás gyerekek viszonya igen "divatos" krédés. S e- 
rintem nem lehet csak a fiatalok, vagy  csak a szülők ol-
daláról vizsgálni ezt a kérdést. Nekem talán szerencsém 
van. Igaz, néha édesapámmal parázs viták folynak, de ha 
elgondolkozom, van sok igazság abban, amit ő mond, de ab- 
ban is. amit éri hozok fel. 
A fiataloknak és az idősebbeknek nem lebecsülni kellene 
egymást, hanem közösen megbesz.lni a problémákat ás egy- 
mást embernek tekinteni." 

4. ..."Elsősorban olyan barátokat igyekeztem keresni, akik-
kel jól megért,;ük egymást. A megértés alatt gondolok pl. 
a tanulásban segitünk egymásnak, jó kedélyűek, vidám ter- 
mészetüek, szeretik a sportot, szeretnek olvasni, hasonló-
ak az érdeklődési köreik mint nekem. Barátok lehetnek lá-
nyok is és fiuk is. Egy já baráti kört  nem  lehet elfeled- 
ni, még akkor sem, ha  egyszer  'elbomlik." 

5. ..."3arátkozó tipusnak érzem magam, tehát nincsenek elői-
téleteim és főként gyorsan feloldódom. Problém:m azért a-
kad a barátkozás terén is, sokszor járok ugy, ha valaki- 
vel minden témáról tudok beszélni, jól érzem vele magam, 
és mégis a "három lépés" távolságot nem  tudom leküzdeni, 
nem merek rá olyankor szmitani, amikor bajban vagyok. Ezt 
sajnos sn sem tudom, hogy miért. 
Seretek vitatkozni olyan tómákról, amik érdekelnek és a-
melyekröl tudok is mér valamit, szerintem ez a vélemény-
csere segit a művelődésben is,és ezenkivül a gátlások i- 
lyer_kor eltUnnek. Felnőttekkel sajnos, olyan kapcsolatot 
még eddig  nem tudtam kialakitani, mint barátaimmal, barát-
nőimmel. erese azért a közvetlen hozzátartózóim kivételé- 
vel /anyu, apu/. Ez talán azért van, ekként, mert a gátlá-
sokat nem  tudom  lek zdeni. Gondolom, ha majd öregebb le- 
szek, akkor ez sikerül, , e lehet, hogy akkor majd a fia- 
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talok bizalmát nem tudom élvezni. Olyan kapcsolatok kiala-
kitása lenne jó, ha a felénk kozeledóben nem az ellenséget  

létnőnk és mernénk nyiltan beszélni ás nem a másik háta mö-

gott elmondani, hogy mit is gondolunk r le. Ez, hogy meg-

valósulhasson idő kell, lehet, hogy mi ezt nem is tudjuk  

megvalósitani."  

6. ... "Barátaimat főleg olyanok közül választom, akikkel van-

nak közös problémáink, vagy közös érdeklődési teriiletünk.  

Nagyon szeretem a történelmet és a magyart, sokat beszél-

getünk, vitatkozunk egy-egy ujságcikkről ill. egy-egy el-

olvasott könyvről. Örülök, ha együtt lehetek velük, sokat  

tanulunk egymástól, de ez nem hat unalmasnak. Igaz, hogy  

a szüleimmel, ismerőseimmel, rokonaimmal is vannak közös  

érdeklődési területeink, de az iskolában töltöm el időm  

nagy részét, éppen ezért keveseb ') idő jut őrájuk. fAdesa-

nyámmal a főzés, édesa; ,.'mmal a kertószkedés és az öcsém-

mel pedig az iskola az, amiről el tudunk beszélgetni.  

J6 a kapcsolatom az öregekkel is, de ón inkább csak a  

"magukét fuj,ák".  

A tanárokkal kialakitott kapcsolatom jó, főleg a kirán-
dulásokat és egyéb osztályjellegű rendezvényeket szere-

tem, mert itt a tanár-diák viszony átalakul "baráti" vi-
szonnyá. Ilyenkor több szabadságot kapunk Tőlük, de nem  

álunk vissza bizalmukkal. .Emlékezetesek számomra a kirán-

dulások, ahol a tanárain egyáltalán nem éreztették, hogy  

Ck többek nálunk. Főleg a fiatalabb tanárokkal, tanárnők- 

kel szeretek együtt lenni."  
7. ...":n az emberekkel jó viszonyban vacLyoké .A szomszédunk-

ban sok id:s ember él, akikkel én is tartom a kapcsolatot,  
főleg szüleim révén. Gyakran elbeszélgetünk, elmondják ne-

kem örömüket, bánatukat, sokat beszélne; fiatal éveikről.  

Ugy veszem észre, ezeknek az idős emberknek jóleső érzés,  
hogy egy tizenévessel igy  el tudnak beszélgetni, mert ugy  

látom, hogy a mai fiatalok nem igen szeretnek elbeszAget-
ni, sőt sokszor még köszöni sem az időseknek. Meg kell  

becsLilnünk őket, hiszen hosszu évek állnak 	mögöttünk,  
a sok hasznos tanáccsal szolgálhatnak. De nemcsak ilyen  

generációs problémák léteznek. Sa,;nos, egy szükebb közös-
ségen, pl. az osztályomon belül is fellépnek bizonyos prob- 
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lémák, megnemértések. Talán ennek az is oka, hogy két hét-
tel az érettségi előtt mér ingeröltebbek, féradtai, vagyunk. 
Szerintem ez mér a közönyösség jele, mely mostanában urrá 
lett az osztályon. Egyesek lenézik a többieket, mert esetleg 
6k iigyesebbek, jobb tanulók, vagy éppen az anyagi helyzetük 

sokkal jobb, mint a többségé. Megfig;, elésem szerint ez egy-
re jobban kezd elterjedni. Néhányan az osztályból igen ma- 

gas zsebpénzzel rendelkeznek, 6k ezzel mintha ki akarnának 

tűnni, s len=zik a másikat, ha az anyagi helyzete folytán 
nem tusa olyan drága, divatos dolgokat vásárolni. Sajnos, 

nemcsak az osztálycn belül van ilyen probléma, hanem tár-
sadalmi szinten is, melynek enyhitése mindannyiunk közös 
érdeke. Természetser nemcsak ez a két probléma van, de 
lehetetlenség lenne mindet megfogalmazni, ezért csak e 

két fenti példát választottam, mely személy szerint ne-
kem a legégetőbb problémának számit." 

3.... "Én személy szerint az oszt aytársi viszonyt tartom 
problém •nak. A másik dolog pedi L az osztályban egyes ta-
nulók olyan magatartást tanusitanak, hogy ha valaki vala-

mi jót tesz, és a társainak nagy része becsiili azt benne, 
másnap, vagy a másik héten, ha esetleg valami dol ogban 
nem egyezik meg a véleményük, akkor "elforrulnak" tőle. 
Elnéznek a feje fölött, semmibe veszik. Ha valaki a ha-
ragját a szúleire is -itterjeszti ;  anaé1 az embern`.l vala- 
mi "probléma" van. :n ugy érzem, hozzám egyes emberek 
akkor fordulnak, ha már nincs kihez menni, va gy nem tud-
nak mér unalmukban mit csinálni. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy azt hiszem engem senki nem szeret ez osztály-

ban.  
Az emberek nem tudnak annak örülni, hogy ha a másik tár- 
suk valamiben fel tud mut,.tni valamit. Irigykednek, más- 

hogy nézia azt, akinek többet sikerült elérnie a tanulás-
ban, vagy társadalmi munkában stb. Nem tudnak örö.lni n 

más örömének, nem tudnak vele egyiittérezni." 
9. ... "Máao:s vagyunk mint a nagyszüleink. Más korb _n élünk, 

más ez izlés, a divat, és ezt sokan nem tudják megérte-
ni. Miért van ez a kaönbséb a  fiatalok és az idősebbek 
között? Nemcsak ez, hanem sok más egyébb is. IHs moziba 
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vagy bulikra elmegyek, akkor ezt valami nagy eseménynek  
tekintik, pedig ők is t ártak bálakba, csak akkor ők szii- 

leikkel és mi már nerc a szül-3kke1, hanem barátokkal. Ez  

az a mai rrobléma, ami megoldásra vár." 

10. ..."A cigánykérdés egy sokat vitatott probléma hazánkban. 

Naunk sok cigány él, ezért egynsmelyik családot szemó-
lyeserY is ismerem. Meggyőződésem, hogy sokan által€nosit-

vaaz egész cigányságra kimondják lesujtd véleményűket,  

pedig nem szabad általánositani. fn ismerek olyan cigány- 

családokat, amelyek mögött sok magyar család elbujhatna,  
uty tisztaság, szorgalom, mint munka ter ~mn. fs ismerek  

egy cigányasszonyt, aki 10 gyermeket szült, most 3-at  

nevel a maga erejéből, becsületesen. Vele én is, más is  
sokkal szivesebben beszélget, vagy segiti ki, mint azt,  

aki becstelenül próbslja megszerezni jövedelmét. 2n so-
kat gondolkodtam mér ezen, és nem tudom megérteni miért,  

mire  olyan büszke a magyar. Hány magyar betörő és tolvaj  
börtönben, hány ma  ;yar nem tud lemondani az alkchol- 

.'á1, hány magyar házasságszédelgő, munkakerülő, "fafe- 

jű", veszekedős, pimasz, stb.? Mivel ezek a cigányokra  
i„ jellemzők, miért van az, hogy elsősorban azt vesszük  
észre náluk és nem mindig magunknál. fs ez sokszor a rendes  
becsületes cigánycsaládokat is sujtja. Az utóbbi idCben a- 

zért egy bizonyos fajta változás észlelhető, nem aririyira  
ellenséges a  közhangulat, pl. sok magyar s cigány fiatal  
lép egymással házasságra, bár ez idősebb ,sn,or` cié ezt  

nagymértékben nelyteleniti. A folyamat már megindult. A  

mai Ucneráció már nem annyira el6itéletes."  
11. ..."Mivel állandóan fiatalok között élünk, dolgozunk, en-

gem érdekel a köztük val.; viszony. Szeretek vitatkozni fi- 

atalokkal fiatalokról. Ami nekem nagyon tetszik: Ha napja-

inkban találkozunk /ha mindjárt az ország másik részéről  
valók is/, senki'nem érzi magát feszélyezve. Olyan közvet- 

lenek vagyunk egymdssal, akad közös témánk, tudunk alkal-
uiazkoclni egymáshoz. Ezt nagyon jónak tartom. Sok tapasz-
talat ceerclJdik igy, régebben pedig még szüIni se nagyon  
lehetett idegenekhAz, nemhogy még le is tegezni. 

A másik kérdés a szülőkhöz való viszony. Ji u indig azt  



szerettem volna, ha anyuval mindent megbeszélhettem vol- 

na. Ha először hozzá fordultam volna, nem pedig: barátnőm-
höz. Most már kezdem megérteni, hogy ez miért lehetetlen. 
(k teljesen más körülmények között nevelkedtek. Más ta-
pa .. ztalataik vannak. Természetes, hogy egy 30-40 éves 

ezllő jobban tudja követni a jelenlegi helyzetet, mint 
egy 60 éves sedlő. Ezért van, hogy a fiatalok egy része 
megérteni magát, másik része pedig nem a szelőkkel." 

12. .. ."Azokat a problémákat, melyek engem szemoly szerint é-
rintenek, nem tudom a szüleimmel megbeszélni. Legtöbbször 
nővéremmel beszélgetünk ilyen tétn.król, a legbensőbb tit-
komat neki szoktam elárulni. Ldesanyámat nagyon szeretem, 
méese2 tudok megbeszlni vele egy problémámat sem ugy, a-
hogy azt én szeretném. Sokszor mond általános dolgokat. A 
multjáról nagyon keveset tudok. Csak kis mértékben tudom 

átvenni azokat a tapasztalatokat, amelyekkel ő tud a töb-
bi emberrel hangulatot, jó viszonyt teremteni. Talán e- 

zért is van az, hOLy nem tudok az emberekkel uEy beszél-
getni. Valahogy olyan érzés elakult ki bennem, mintha a 

többi ember okosabb, tapasztaltabb lenne nálam. Apukámmal 
más a helyzet. Neki egy kialakult véleménye van mindenről, 
nehéz annak ellenkezőjét bizonyitani neki. Nerc szeretem a 
feszit légkört. Akkor mindenki ideges és nem lehet logi-
kus döntésre jutni." 

13. ..."Először a szüleim és a köztem levő kapcsolatról irok, 
ami egyáltalán ne:: mondható, tiwe követendő példa lenne. 

Nem  veszekszenk, nem szidnak le, de a problémám az, hogy 
nem bizune egymásban. A problémáimat nem tudom megbesz l-
ni velük, mart nem is foglalkoznak velem: Amióte iskolába 

járok, mée nem kérdezték meg, hoLy hányast kaptál, va y 
mi volt az iskolában. Igy az örömemet sem tudtam megosz- 
teni vel:k, a problémákat meg nekem, magamnak kellett és 
kell is megoldani. Talán ezért van, hogy nem ra`aszkodom 

annyira hozzájuk, mint ahhoz a fiuhoz, akivel járok. Ók 
mindentmindent megadnak, amit csa.:_>érek, nem mondanak 
soha ellent, akar mit akarok csinálni. Főleg már most  

nem. Ugy is szokták ezt mondani, hogy kéneeztettek, mert 
egyedül ve yok. De ez az én esetemben nem reális, mert e- 



gy ltalán nem olyan lettem, mint adok azoktak lenni, de 

csak ahhoz, vagyok nagyon ra aszkodó, aki foglalkozik is 
velem. Őnekik kellett volna még kiskoromban leülni velem 

és elbeszélgetni, de nem értek rá, mindig dolgoztak. Ha 
kellett valami, ideadták a pénzt és elküldtek, hogy ve-
gyem mag,. Miker el akartam menni valahová megkérdezték 

még először, hogy hová megyek és mikor jövök. Nagyon 
sokszor nem mertem megmondani, hogy fiuval megyek, ha-

nem elkezdtem hazudni, hogy a barátnőmnél vagyok. Itt 
kezdődött a baj. Ez tovább folytatódott. ;fost mér Oró- 

bálcm helyrehozni, de félek, hogy nem fok :, sikerülni."  

14. ..."A legprc.blé ésabbnak én a szülők és a gyerekek kö-
zötti viszonyt itélem meg. Szerintem  még  a szülők és a 

gyerekek között nem  alakult  ki közvetlenebb kapcsolat. 
Ez egyrészt abból adódhat, hogy lebtöbbjük átélte a vi-
lágháborut, s az utána következő zűrös éveket. azon-
ban  azt hiszem, hogy ennél döntőbb ok is vans igy nevel- 
ték Őket, hogy elfogadják azt, amit a szülő jónak tart. 

Ez ellen nem lehetett szólniuk, hallgatni kellett. Na-
eon Lontosnae tartom a szabadidő kérdését is. i n pl. 

anyuókkal alig találkozom. Apai kubikos, s egész nap dol-
gozik. Anyu gaairban dolgokik, s ha az is hazaér, otthon 
kezdi a "második ,n:iszakot". Rendszerint elégi; ideges. ni, 
ha hazamegyek, tanulni fogok. Csak vacsoránál találkozunk. 

Amikor anyukám m`a két műszakos volt, sokszor egész héten 
csak addig találkoztunk, mig köszöntön': egymásnak. Az u-
tóbbi időben többet beezálgetünk, s csak most derül ki, 
milyen keveset tudunk egymásról. Azt szeretném, ha engem 
is bevonnának a "csal:Adi tanácskozásokba". 	szeretnék 

közvetlenebb kapcsolatot teremteni a gyermekeim között 
és köztem." 

15. ..."Nagyon szeretek a barátaimmal lenni, ennek az az oka, 
hogy nagyon közvetlenek vagyunk  egymással. Jobban érzem 
magam velük, amint a szüleimmel. Ennek talán az lehet az 
oka, hogy az és szüleim nem teljesen vannak kibékülve a 
mai világgal. Most;  hogy probléma előtt állok, még azok 
sem tudnak rajtam segiteni, akik a legjobban ismernek. 
Igy tehát felvetődik bennem a kérdés, hogy egyáltalán is- 
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mer engem valaki? Magamat ismerem-e vajon? A v".lasz csak 
annyi, hogy nem vagy nem  tudom. Ugyanezt  kapom a baráta-
imtól. 
Vajon mit is takar ez a barátság szó? Egy ember viszonyét 
valakihez, vagy valakiknek a viszonyát valakikhez, egy- 
máshoz. Ha van egy ember aki - ugy érzem, hogy - a bará-
tom, akkor miért nem tud segiteni rajtan? Nem világitom 

meg előtte a problémámat eléggé? Nem érdekli? Szerintem 

hL  a barátnő kilép az életemből, akkor bennem egy  fir tá-
mad. Azért, mert a fiu nem tölti be a barátnő szerepet. 
Nem is töltheti be. Na„,-von sok kérdésem, problémám van . 
Nem tudom sok dolognak az okát. Igy mér lassan oda ju- 
tok, hogy egyáltalán már azt sem tudcm, hogy mit aka-
rok. Választások: előtt állok és nem találom a választ. 
Segitsége pedig; nem kapok. Miért?. 

16. ..."A szülők mér tul járnak ötvenen, ez esetben nem tud 
kialakulni olyan bizalmas kapcsolat közöttünk, mint ki-

sebb korkűlönbségii családoknál, ahol a szülők nemrég még 
szinte fiatalok v•:ltak. Ha örülnek is, hogy gyermekűk 

jobb helyzeten van mint ők annak idején, sokszor gyer-

mekük igényeinek teljesitésekor előhozzák az 8 régi hely-
zetüket, nem számolva azzal, ho gy  az mér egészen más vi- 
szonyok között 41, mások az igények. Persze a g7erekek sze-
retetének, tiszteletének a kialakuliieában szüleik iránt, 

nem csak a köztük levő korkülönbségnek van része. A kü-
lönböző generációk közti probl máknak szem ntem sok oka 
van. Egyrészt a körkülönbésg miatt kialakult felfogások. 
Mésrészt a jelnőttek mór lehiggadtak a fiatalokhoz viszo-
nyitva, alkalmazkodtak a társadalom életéhez. A fiatalok- 
bn még megvan az ösztönös lázadás, s ez sokszor szembe-
éllithatja őket az idősebb c;eneráciákkal." 

17. ..."E két személyes n évmás k5zötti viszony rendkiviil sok-
rétű. Pl.  én és az idősebb emberek. 'Ha megkapják azt a 

tiszteletet, amit elvárnak, akkor nem bírálnak, de ha nem, 

akkor mindjárt arról mesélnek, ho,y "bezzeg a mi időnkben". 
Rendkivül5_ megértéssel kell feléjűk fbrdulni, hiszen ők nem 
ilyen korban éltek mint mi , ás szinte félnek is egy  kicsit 
ettől a jobb élettől, mert még moat is bennük van az a ré- 
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gi munkabeosztás, dolgozni a f..ldeken, otthon minden mun- 
kát ellátni. lá.akég,) alakult pl. a viszony én 4s édesa-
nyám között. 1.t3 gonddal nevel, óv isinket. Mi még nem 
érezzük ezt a felelősségteljes munkát, mert aég__ nem csi-
náltuk. ;iás a viszony énköztem 3s barátaim között. Velük 

együtt "éljük" a mi életünket. A lehetőség adott, hogy  a 

klubban, vagy bárhol szabadabban viselkedjünk, beszédünk 
más, mint a felnőttekkel. Ezt a sokféle viszonyt ugy le- 
het, együtt folytatni, hogy mindig a körülményeknek meg-
Ielel3en kell viselkedni. Tehát, ha lehet, akkor elkerü- 

löm, hogy az idősek előtt mondom el, hogy kivel járok. 

Lehet, hogy megértenék, de nem tudnék velük tan olyan  6- 
szintén beszélni, mint a barátnőmmel, a szüleimmel." 

18. ..."A cimből az derül ki, hogy egyén van szembeállitva a 
közösséggel. Aa egyén most saját magam vagyok és lénye-
;éhzn társaimhoz való viszonyomat kell vizsgálni. 3ará-
ti tárasságban általában vidám vagyok. Sajnos azonban a 
hangulatomtól is függ, hogy milyen vagyok. 
A szül'-gyermek viszonyt vizsgálva sok családnál külön-
böző a helyzet. Van olyan hely, ahol a kapcsolat nagyon 
közvetlen, a gyerek bármilyen problémával, bajul fordul- 
hat szüleihez. Nálunk nem egészen igy van. Szülein elfog-
lelt emberek,  nem  sok idejük van rám. Nem is tudok igy, 
akármivel hozzájua menni, hogy segitsenek. A Másik meg 

az. hogy ha van is idő, akkor meg fáradtak, azért nem fi-
gyelnek rám. Nincs is meg az a bensCségea légkörünk. Itt 
az iskolában is  tapasztalható ilyen. Pl. alsóbb osztályok 
fele köszön a felsőbb évfolyamosoknak, fele pedig  nem.  
Vannak elsősös is, akik azt hiszik, hogy "vék a világ." 

19. ..."Az idősebbek s3t az íiregek /C _ méginkább/ mindig monl-
jár, hogy "ezek a mai  fiatalok igy,  meg Ug ", "Bezzeg a 
mi időnkben máshogy volt". Ők azt gondolják, hogy  mi a-
zért vagyunk ilyenek, mert ebben a korban már a fiatalok 
csak "szemtelenek, rosszindulaturak" lehetnek. Nagyon sok 
fiatalt, velem egyidőset ismerek, flki nagyon rendes és 

segitókész." 

20. ..."A közösség teljos egészében hatást gyakorol a közös-

ség egyes tagjaira és ez forditottan is igaz. Ha egy em- 

ber ugy képes hatni a másikra, hogy annak esetleges szub- 
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c  ~ iv vamy oh:ektiv Tosaa tulajdonságait megjavitja, ak-
kor már kialakul egy kjzvetlenebb kapcsolat. !L ~ szreve- 

ezem, ha azti1 im vagy  barátnőm próbál hatni rám, de nem 

zólok ellene, mert tudom, hogy jó irányba késztetnek. U-

mvani_v 4n is próbálok hatni másokra. Ez azonban egy hosz- 

szu folyamat és közbejátszik SOK fiás tényező is. Azonos  
koruak között is nagyon sok jellembeli eltérés van." 

21. ..."A szülők á g  én kö?öttem vannak olyan dolgok, amikben  
nem értjük meg  egymást. Sokszor elvitatkozunk egy-egy cse- 

lemedetemen, egy szón. Ck ragaszkodnak a régiekhez. Nem-

csak problémák akadnak közöttünk, hanem memértés is van 

egymás iránt. trdekelnek az idősebbe., sok érdekes dol- 

got elmesélnek, hogyan volt réten, és van, amit belátnak, 
rn;:lődürk és ma már nem igy van. Saját generációmban is  

vannak olyan problémék, amelyeken elvitatkozunk, nem  
értük meg egymást, de ezeket azért megbeszaljük. Az i- 

OcIsebbe} tól eltérő körülmények között nőtteink fel, más  
tórsa2aloraban, ez is oka lehet nézetaiilanbeég inknek.  Gon-
dolkodásukban azonban sokat haladtak előre, s megértik a 

mai probléamikat."  
22. ... "A barátkozás nekem igen sulyos probléma, ugyanis az  

emberekkel csak nehezen tudor feloldódni. Iostanában már  
az ismerkedés igen könnyen Laegy. Ilyen téren is ellent- 

mond sokba kernhetüric a szülőkkel is, vit a  alakulhat ki  
közöttünk, hogy "ha e fiu int, ti már ugrotok", mondják  
néha. A leány, hogy ha jár egy fiuval, szérskozik, vagy  
sürfin együtt látják Őket, az még most is nagy érdeki. déat,  
vagy  "ujságot" vált ki az ismerősök körében. Többször le-

het hallani, ho gy mondják, vagy egyiknek, vagy másiknak,  
hogy mi irt is foglalkozik azzal a lánnyal, vad,- fiuval,  
mert az ilyen  meg olyan. ;fia egy  fiu és eg,y, loúny kapcso-
latát az ilyen pletyka i;,  nagyon  könnyen szStzuzhetja, mert 
mindenki legalábbis nagyon sokmindenki befolyásolható és 

ad mások véleményőre ós sokszor inka b felbomlik a kapcso-
lat, mintsem meggyőződjön annak vs1ódiságáról."  

23. ..."Az egyik :robléma az idősek és fiatalok között a divat.  
Másik, ami nagyon nem tetszik, az a nevelési forma. Sokakat 

ug  '  nevelne':, mint rémen. Tehát a tanulásra - ami elenged-

hetetlenül szükséges - nem biztatják, sat az engrgiájukat 
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La  otthoni munkába is felhasználják - föld, kapálás, stb. 
Nerc ritkaság az aeni, hogy valakit valósággal allIzatossaYg-
re: nevelnek - akinek ninee akarata, véleménye 4s ezeket 
sajnos ki is használ,;ák. Azt nem értem, ho gy miért ra-
gaszkodnak ilyen mereven a 8a, at felfog sukkoz, holott 
tapasztalhatják, a tusadalom fe jlődasóvel az erkölcsök 

és minden fejlődik, változik. 
Be kellene látniuk, hogy  a t -rsadalom fejlődésével a ma-
guk sondolkodásraódján és a fiatalok megitélézében is vál-

toztatni kellene és nem  el z:írkózni a maguk - mondhatnám 

téves - világukba." 
24. ... "Általában azt vond . ik, hogy egy fiu és egy lám, kö-

zött nem alakulnat ki baráti kapcsolat, vegyis kialakul-
hat, de előbb utóbb szerelemmé válik. Persze ez a felfo-

gás 'Lnás más emberesol ,ortoinál, trirsaságaanái .különböző. 

Le  ugy általiban ez e felfogás véleményem szerint téves. 

Ez teljes egészében  a két egyéntől függ. 

A másik kérdés, ami töb 'nyix e foalalkoztüt, az emberiek-
nek a helytelen megnyilatkozása. Ha az utcán vagy bárhol 

végig megy vagy megjelezik valamilyen testi hibával ren-
delkező ember, azt mindjárt kinevetik, megszólj!`k és kü- 

lönböző mejegyatseket tesznek. Szerintem ez a leghely-

telenebb, hiszen senmi sem telet arrúi, szilyen. Ez egy 

adotteé_;, ezen mer v:ltoztetni nem lehet. Ha pl. olyan 

testi hibája van, amit élete végéig viselnie kell, ak- 
kor emellett még azt a sok gyötrelmei, is út kell élnie, 

azért mert ő éppen nem olyan jd siakmal rendelkezik. tn 
személy szerint nagyon tador hara.gudai ezért a hibás 

sze,nlélet[Tkért az emberekre." 

25. •.."Van egy na;Yy probléma, amely én és a szdleim között 

alakult ki. Fgy kérdést kell feltenni, ami az e ész do-

loLnak a közé__pontjéh a áll. A mai társadalomban, teh_=t 
napjainkban természetes-e az, hogy i'ciji me adlönböztetés 
legyen. Itt konkrétara egy cigány srácról van szó. Nagyon 
fontos, hogy hozzátegyem a következőket. Egy olyannyira 

rendis család, hogy sok ember, sok  család példát vehetne 
róluk. Tiszta, hecsiiletes emberek  a szülei. Á's még vala 
mi,  amin én is meglepődtem. A srác szö.lei nem foglalkoz- 

nak 	

lalkoz- 

nek ezzel, hogy cigányok, egyszerűen nem ismerik el, leg- 
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alábbis ugy érzik. Nem tartják magukat alacsonyabbnak,  
azért mert barnább a bőrük. Tudom, hogy nem lehet álta- 

lénositani. De nem is akarok, hisz szülőhelyemen renge-

teg cigány család él, és azon közül bizony sokat nem le-

het irigyelni. Visszatérve sziileimre. 6k nem tudják, hogy  

ilyen körülmények között él a fiu, nem ismerik Őt sem év  
szüleit sem. Azonban elég volt egyszer meglátni a fiut  

/locsolkodás napján/, édesatyám mindjárt kikelt magából,  
mit keres itt ez a cigány stb. Tehát anélkül, hogy tud- 

na életéről, elitéli. Vagy igaza van édesanyámnak?  

sohasem tudom megérteni ez olyan embereket, akik lené-

zik az olyan cigányokat, akik  rendes  körülmények között,  

kulturáltan élnek, becsületesen dolgoznak."  

26. ..."Az emberek közötti viszonyos közül a szülő és gyermek  

viszonyát választom. A társaim ,a1 való beszélgetések so-
ran kiderült, hogy ezek a viszonyát. igen eltérőek. Talán  

én  szerencsés helyzetben érezhetem magam, Ugyanis édesa-

nyámmal sikerült "barátnői" viszonyt kialakitani. /Saj- 

nos szüleim már régen elviltak/ A kapcsolat van olyan  

mély - s talán még mélyeb..) is, ami szerintem természe-
tes - mint a legjobb barátinőmmel. A szülők felfogása  

köztt elég nagy különbség van. Barátnőmet sok tekin-
tetben szigoruan fogják, s igy nem tud mindig őszinte  

lenni a szüleihez. A barátnőmmel való kapcsolat kiala-

kitásánál elsősorban azt tartom fontosna ~ , hogy igazán  
megismerjük egymást, kölcsönösen ki is egészítsük egy-

mást."  
27. ..."Nekem elég sok bajom van a közösséggel és ugy érzem  

ezután még több lesz. Ennek szerintem az az oka, hogy e-
lég gátlásos vagyok, sokszor elpirulok, ha beszéd köz-

ben bakizok, vagy nem ugy sikerül kifejeznem magam, a-

hogy szeretném. Másik pr.blémám, hogy nem tudok senki-

vel igazán elbeszélgetni, csak töröm magam gondolatban,  

hogy mégis valamit mondjak annak a másiknak, mert azt  

hiszi, hogy  haragszok rá. Nem szeretek kettesben lenni,  

mert akkor csak nekem kell beszélgetni, de ha van egy  

harmadik, akkor nekem kevesebbet kell, ilL. akkor nem  

tünik fel annyira /én legalábbis ugy érzem/, hogy :n  
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nem beszélek. Az osztályba való bekerülés is nagyon  ne-
ház volt. Még az osztályban most is sokan vannak, akik-
kel nem szeretek beszélni, mert egyáltalán nem szinpati-
kusak. Abban s csoportban, amellyel legtöbbször együtt 
vagyok ás barátkozunk, jól érzem magam, de csak ugy, ha 
legalább hárman vagyunk. Azt el sem tudom képzelni, hogy 
egy kialakult közösségbe /munkahely érettségi után/ ho-
gyan fogok beilleszkedni." 

28. ..."Engem inkább legjobban az érdekel, hogy például mi-
ért van olyan, hogy  egy fiatalabb koru pl. az iskolában 
többet megenged magának, mint egy idősebb koru. Egy pár 
éve idegárok az iskolába, tapasztaltam, azt, hogy min-
den évben valahogy fegyelmezetlenebbek, mint amilyen mi 
voltunk, vagy az idősebbek már. A mi időnkben elsőben 

pl. a negyedikese':::kel meg a harmadikosokkal rendeztünk 
műsorokat, beszúlgettünk akármirdl, segitettek akármi-
lyen problémánk volt. Mi is ugyanugy odamentünk hozzá-

juk, mint ők odajöttek. Ők nem éreztettek velünk, hogy 
negyedikesek, mi pedig ezz,e1 nem éltünk vissza. Ezt a-
zonban most nem érzem, inkább az elsősek, vagy  is a fia-
talab')ak akarnak "nagyok" lenni, akár magatartás, akár 

tanulás terén. A matani fiatalokban én szerintem, per-
sze nem mindegyikben, megvan a gőg, az irigység a másik 
iránt." 

29. ..."A fiatalok és öregek közötti viszony. Azt hiszem a 
viszony kialakulása nagyon sok tényezőtől függ és n:,gyon 

bonyolult. Sok esetben közrejátszik az ellentétek kiéle-
zésében az, hogy egyik fél sem hallgatja végig a másik 
fél érveit. Vagy ha igen, akkor nem gondolkozik el azon, 
hogy abban is lehet j6. Egy-egy rossz példából még ea ik 
félnek sem szabadna általánositani. V=tózni persze szabad, 
de azt hiszem, nekünk fiatalc;knak kell jobtan vigyázni a 
mértékre. Meg  kell győzni az öregeket az igazunkról. Falun 
sokszor az ad okot az ellentétek élezésére, hogy a fiatal-
sá' inkább szeret kikapcsol'dni, mint templomba járni. Én 
ebben a helyzetben szerencsés vagyok, mert se a sAleim, 
se a nagyszüleim nem vallásosak. Ne itél,kink elhamarko-

dottan és próbáljuk megérteni egymást. Ha nagyobb horde-
re;ii dologról van szó, megpróbál m megg„}'Czni őket. Álta- 



- 261 - 

lóban sikerrel. 
Sokszor az idősek nem ismerik el a  mai  szokásokat és fel-
fogásokat. S ezért - a tapasztaltabb jogán - a fiatalok- 

ra akarják kényszeriteni álláspontjukat. Ilyenkor a fia-
taloknak bizonyitaniuk kell. Tettekkel ás meggyőződés-
sel. Azt hiszem a mi nemzedékünk már megértőbb lesz." 

30. ..."Engem a szülő-gyerek kapcsolat érdekel. Ebből a  szem- 

szögből vissze szoktam hasonlitani, hogy az a szeleimmel 

valé hapcsolstow. más gyerekhez képest milyen. 'l. nálunk 
nagyon közvetlen a viszonyom édesanyámmal. Kis korom E- 

ta arra nevelt, hogy bármilyen problémával bátran men-
jek hozzá. Ő is elmondja nekem a munkájával kapcsolat-

ban felmerült problémákat ás hogy azokat hogyan szeret-
né megoldani. Igen sokszor találkoztam olyan szülőkkel 

és gyerekekkel, akiknek egymáshoz való viszonyuk megdöb-
bent. Szinte idegenül mennek el egymás mellett az utcán, 
észre sem veszik egymást. Nincs közös témájuk, amiről 

elbeszélgethetnének. Ez már szinte a generációs problé-
ma.  Már nekünk is más a váleményönk, mint szüleinknek. 

Azonban nem szabad figyelmen kivid hagyni, hogy szüle-
ink ráér nagy élettapasztalattal rendelkeznek. Az idő-
sebbekkel küzölhetj".k mi is sértés nélkül, hogy miben 

nem értünk egyet velük. Biztos ho gy  egy-egy ilyen be-
szélgetés mindkét félnee a hasznára válik. Ehhez azon- 

ban az kell, hogy megértsük az idősebbeket, de  tőlük is 
elvárjuk, hogy vegyék észre a haladást ás ne a régi idő 

szerint itéljenek meg egyes dolgokat. Szükséges a szü-
16-gyerek közti jó kapcsolat." 

31. ..."Vannak olyan családok, sajnos még nagyon sok, akik 
a gyereket drasztikus módszerekkel nevelik. Szerintem 
a szavakat nehezebb elfelejteni, mint a verést. Sok csa- 

ládban a szülők nem tudják megérteni a fiatalokat. Lehet 
hogy  másképpen gondolkozunk, mint 6k, de ez természetes, 
hiszen ahog,;,'an fejlődik a technika ugyanugy fejlődik az 
ember is. A társadalom felépitésében sem volt még akkor 

ilyen. A nagyszülők meg még jobban elitélik, ha pl. eg-` 
srácnsk hosszu haja van. Az embert mindjárt a látszat 
után itélik meg. Én könnyen vagyok ezzel a problémával, 
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mert szüleim, hogy u y mondjam nem régimódi stilusban 
gondolkodnak. Egyetértenek velem, majdnem minden téren, 

ahol nem, ott me,beszél jQk a problémát és vagy 3k, vagy 
én megfelelő indokkal bebizonyitom, hogy kinek van iga- 

za. 
Ismerek e gy  olyan családot is, ahol a gyerekeknek ha1l-
gas a neve. "Te még nem értessz hozzá, ne beszélj bele." 

Lehet, hogy ahhoz a bizonyos dologhoz nem ért, de ha 
elmagyaráznák neki, ha több időt forditanának a  gyerek  

nevelésére, akkor megértené. Az ilyen gyerekből fejlddik 
ki az, hogy elzérkódik, nem mond véleményt jóformán sem-

miről. Elfogadja a más véleményét, még ha neki nem is 

az a véleménye." 
32. .. ."Nayon jónak tartom, hogy az idősebbek és fiatalok 

között barátsás jön létre. Nem minden idősebb ember ér-
ti meg a fiatalokat és nem értem, hogy miért nem, mert 

végeredményben beszélgetések sorén kiderül, ho gy  Ők is 

ugyanugy szórakozlak, jártak társaságba, ugyanolyan paj- 
kosak, vidámak voltak annak idején. a nagyon szeretek 

L-1:45 emberekkel beszél ,etni és az ember olyankor rájön, 
hogy nagyon is szeretik a fiatalokat, s jól érzik magu-

kat a fiatalok társaságában. Az ilyen barátságok igaz, 
nagyon ritkák, de lényeg, hogy vannak. Persze ilyenkor 

fel lehet tenr .i a kérdést, hogy az embernek vannak sz.1-
lei is, a miért nem tőnk kér tanácsost, a szüleivel 
miért nem alakit ki bensőséges kapcsolatot, s problémé- 
ikat nem otthon beszélik meg. Sokszor eUy baráttal az em-
ber őszintébben és közvetlenebbül el tud beezél_ ,etni, mint 

a szüleivel." 
33. ..."Becsületes embernek érzem magam. Soha nem olyan szán- 

dék vezérelt, hogy másnak rosezat teÉ°,yek. Voltak céljaim 

és vannak is. Ezek közül keveset tudtam mevalósitani. 
Ennek fő  oka a szüleim maradi nevelése. Ha a céljaimat 
c 8 ezek megvalósulását figyelmen kivül hagyom, akkor az 
életem tele volt jó véletlenekkel. Eck:ig nagy kisebbsé- 
gi érzésem volt, de rájcttem arra, hosy ember vagyok. 
Szerintem, ha az ember boldog, ez nagy hatással van a sze- 
mélyes kapcsolataimra. A lányoknál nem voltak sikereim és 



~ -  2 63 -  

ugy .rzeui - e sikertelenség is nagymértékben kihat rám.  

Tanulni nem szerettem, de ha szoritott a cipő,akker ta-

nultam. Az iskolában és a KISZ-ben so k  volt a hangzatos  

szöveg, aminek lényegében semui haszna nincs, csak ide-
gesiteni tud. 
Az emberek nem igen becsülnek. Nem tudom milyen viselke-
dési mód ae , ha a agy tanárnak kö sz önék 6s ő nem fogad- 

ja. Az embereket nagyon kétazinüeknek tartom. Szüleim  

azt gondolják, az a nevelési mód, ahogy neveltek, az a  

legtökéletesebb.  
Az ember hiába akar egy másmilyen ujat, azt nem tudja  

megvalósitani, észre sem veszi, hogy környezete rányom-

ta a bélyeget. Társadalmunkban a ezabadsáejogokkal van- 
nak problémák. Az emberek kapcsolatában sok az aljas  

módszer. Egyes emberek barátsága nagy befolyással leh e t  
a társadalmi életre."  

34. •.. "Engem  nagyon sok vonatkozásban érdekel ez a viszony. 

el. idősek ás fiatalok viszonya, szülő és gyermek viszo-
nya nagyon somféle lehet. Sok szülő ugy fogja fel, hogy 

amit kiván, megkap és ha nem marad el a  többiektől.  Vann-
ak szülők, akik ezért mindent megtesznek. Már kicsi ko-

rában, amit  meglát, megvesznek neki, és előfordul, hogy  
később s szülő már nem tuja megadni ebből veszekedések 
vannak. Vagy nem a legjobban sikerül a gyerek élete, ak-

kor a szülők általában az,t mondják, rossz társaságba ke- 
veredett. Pedig nem min'_en esetben a társaság az oka. 

Fenn áll az a lehetőség is, hogy egész életében megka-
pott minden;,, soha nem kellett megdolgoznia érte, sőt  

talán a sz'.iiők még felnőtt korában is támogatják. Nem 

tud mit kezdeni az idejével és mindegy neki, hogy ho-
gyan, csak elüsse az idejét. A szülőnek éS a gyereknek 

mindenek előtt meg kell értenie egymást. A gyereket ver- 
ni nem kell, vagy csak nagyon ritkán. Ehel:ett inkább 

magyarázni kell neki már kicsi korától kezdve, sőt mi-
kor már felnőttnek szárait, akkor is. A gyereknek pedig 

hallgatni a szülőkre. We igy  is előfordulhat ellentét,  
de ezeket megbeaeélik egymással és közös állés,.ontra  
jutnak."  
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1. ..."Szeretnék egy unokatestvérem-el olyan kapcsolatot ki-
alakítani, ho6y mindent el lehessen mondani egymásnak. De 

sajnos ritkán találkozunk és ha találkozunk is, általában 
nem szoktunk kettesben maradni. Szeretnem elmondani neki, 

hogy milyen elképzeléseim vannak kettőnk kapcsolatáról, 

amit tulajdonképpen ma gi am sem értek, mert ilyen kapcso-
lat általában egmnemieK között szokott kialakulni. Nem 

tudom, miért, de valahogy jobban vonzódok a fiukhoz." 
2. ..."Talán azért van annyi ellentét az öregek és a fiata-

lok között, mart mi  teljesen más világban zagyunk fiata-

lok, mint ók volt& k. Persze alkalmazkodnunk kell ee-máis-
hoz. Elsősorban a fiatalkn_ak az öregek iránti tisztelet-

ből. Természetesen nem ua, hogy ugy teszünk, mintha min-
dent elhinnénk, amit ők tévesen hisznek és mondanak, ha-

nem ugy, hogy rávezessük őket tévedésükre. De azért az 
sem ártana, ha az öregek is alkalmazkodnának egy kicsit 
a fiatalokhoz. Ók is szerették volna valamikor megválta--
ni a világot, ahogyan mi is szeretnénk. Egy kis alkalmaz-
kodással mindkét részről, eósz jó kapcsolatokat lehetne 

kialakitarii a két generáció között." 
3. ... "Nekem, mint elvált szülők gyermekének, azokkal az em-

berekel édesanyám, szerint nem tarthatok kapcsolatot,  a-
kik az édesapám családi kördbe tartoznak. te  bennem ez a 

legnagyobb kérdés, hogy miért? Azért mert ő nem szereti, 
azért nekem még neki a kedvéért nem kell gyűlölnöm édes-
apáimat, vagy talán igen? Az emberek között más kapcsolat 

is lehet, nem csak mint anya ős gyermeke  kö:.ött." 
4. ..."Kisebb közösségekben nem valósul meg a közös eg ,,rütt-

müködés. Az osztályban is vagyunk egypáran, akik szeret-
nénk valamit megvalósitani, de v€gin .ak olyanok akik ellen-

zik és nem segitenek meö-valísitani. Ez nem csak kisebb 
közössel ekben van igyám, hanem a nagyobbakban is. Ez nem 
cask nekik rossz, hanem társaiknak is. És nem értem meg, 

hogy miért,?" 
5. ... "Ha valahova elszeretnénk menni bátyámmal, akkor az 

e;ése környékben levő idősebb asszonyok azt mondják "mi-
kor mi elmenteink valahova, akkor anyukám, vagy apukám is 
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ott volt".  

A nemi kapcsolat kialakulásától tartanak. Ha az a lány  

azt akarja, akkor az ugyis megcsinálja, ha nem, akkor  

u;yse."  
6. ..."Nem tudom teljes mértékben megérteni a szüleimet.  

Otthon mindent elmondtam. Azt mondták, hogy ráérek még,  
n^m kell elsietni. Nem is akarom én azt elsietni, csak  

barátságot akarok, sem.:_i mást. ik is azt mondják, hogy  
u y mint barátok találkozzunk, de ón látom, hogy ezt  

ser-1 szeretik."  

7. .. ."A szüleimhez általában bizalmas vagyok, gyakran szo-
rulok vigasztalásra. Az osztálytársaim közül főleg a-

zokhoz füz szorosabb kapcsolat, akikkel együtt járok is-

kolába. A nagyszüle , mnel gyakran nem értek egyet."  
8. ..."Ha elmegyek egy bálba, vaLy moziba, sokan u"y tar t-

ják, hogy ez nem jó. Pedig a mai fiatalok csak a szóra-

kozóhelyeken, társaságban érzik jól magukat és ott vi-

dámak. Nem tudom miért ellenzik ezt. Klubban voltam, s  

az egyik lány mellé, aki harmadikos gimnazista, ül eL✓  
vele egyidős fiu. Erre a lány feláll és egy másik szék-
re ül. Otthon elmondta a lány é::esan;ijának, hogy mi  

t3rtént. Az édesanyja helyeslően válaszolt. Miért?"  
9. ..."Ha meglátják egy fiuval, akkor a '.őrnyékbeliek  

pletykálkodnak, képzelődnek, rossz szemmel néznek rá  

s a szemébe mondják, már megint másik fiu van.:s ő hi-

ába mondja pl. hogy az osztálytársam, io ~,y iskolatársam,  
még azt se hiszik el, ha rokona."  

10. ..."Nagy szúleimtől hallattam, hogy milyen elkényeztetett  
ez  a mai ifjuság. Én egy kicsit megszeppentem. Később a-
zonban többet gondolkoztam és többed go ►ldolkoztunk ezen.  
Több lehetőségünk van a szórakozásra, a tanulásra. És  
ezt ki kell haswnálni. Még a mult évben szüleim sea sze-
rették, hogy állandóan elmegyek valahová. Délelőtt is-

kolában vagyok tanulni, délután pedig, vagy epor tr ;n, : ez-
vénycken, könyvtárban, vagy vasárnap szórakozni. Na6y-

szüleim még,  mindig megszólnak, hogy éti miért vagyok min-
dig oda csavarogni. Mert ők haszontalan dolognak tart- 

já •" 



11. ..."Nekem az embrekkel való ismerkedés megy nehezen. A 
17-18 évegek között feszélyezettnek érzem magam, azért 

mert 8k már idősebbek.  Ha  felnőttekkel beszélek, akkor 

valami izgalom fog el, hogy nehogy valamit rosszul mond- 

jak 

12. ..."Most épült met. e `  éve az ifjusági ház. De az ifjusá-
gi házban minden van, csak igazi szórakozás nem. Füst, 

zaj és részeg ember.  Ezek  a részegek szemetelhetnek, ki-

abálhatnak, de még parancsolhatnak is az ifjusági házban. 
Milyen szórakozás ez? Egyáltalán ifjusági iáz ez?" 

13. ..."Az emb' r i kapcsolatok az életben a legfontosabbak. 
Kapcsolat nemcsak két ember között alakulhat ki, hanem 

embercsoportok között is. Minden kapcsolat más és más. 
Több emberrel szeretnék megismerkedni. á csoportba, egy 
társaságba már könnyebb beilleszkedni." 

14. ... "Késő délután összejövünk régi osztálytársak, ismerő-

sök, barátok. Kint a törzshelyünkön, vagyis a földesuton, 
árokban beszélgetünk, viccelődünk. 1-2 órahosszára kikap-
csolódunk és ez nagyon jó érzés. De régi jó falusi szokás 
szerint  az öregasszonyok kiülnek a "kispadra" és elkezdik 
ősidők óta kedvenc szórakozásukat, a pletykázást. Szörnyű 
szokás. Nem tudom, hogy ezen hogy lehetne változtatni, 
hogy egyszer éri, vagyis mi végre felszabadultan "játszunk" 

és ne kelljen félni a "vénasszonyok kispadjától"." 
15. ..."Kollégista vagyok. Itt kisebb problómAkból is nagyon 

nagyot lehet csinálni. A tanulás viszont i,y kinnyü. Lá-
nyoknál pl. nagy vita kerekedik az öltözködésből. Az id3-
sebbek mindenben találnak problémát. Ha nekünk nem is mond-
ják meg,  de  hátunk mögött összedugják fejüket és viselke-
désünket, öltözködésünket helytelennek találják." 

16. ..."IIa az osztályban valamit eltervezünk, azt nem teljesi-
ti senki sem. Nincs jó osztályközösség. Általában a kollé-

gisták a bejárósok és a helybeliek külön csoportokra osz-
lanak. A helybeliek többször lenézik a kollégistúkat, hogy 
náluk nincs villany. Még az is nagy probléma, hogy a szü-
leimmel nem tudom megbeszélni a dolgokat, mert ncti merem 
nekik elmondani, 8k pedig nem kérdezik. Nem tudom, hogy 
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ezen 	lehetne változtatni. Néha kér gezik, ho6y zi  
történik, de ez nekem kevés. Joab lonae, ha el tudnánk  
beszélgetni."  

17• ..."Az autóbuszon van egy kalauznő, aku utálja a fiatim  
lokat és köztük =  ;a::.. is. Pedig nem öreg 3 seL l  kb. 30  

éven. Mindig kiabál ránk do ha a béxletet elveeLl s  o].yes  

eűL ruari néz rám is hogy ....  

An;; uval is  van néha pxoblémLa. De csak kicsi ügy;., c i., a-
zért mert h ar beborulok éo leszek. az osztály-

ban is van sok probléma. Nem jó az osztály :özöscégünk,  

nana tartunk össze igazán."  

18. ... "Nem értik meg;, bogy miért kell e;y 15 éves yt nynak  
valódi farmer  nadrág. Lz a fiatalok között rangot jelalt.  
A  parkban az idős bácsi z n ak szó]., ho  3'  no a padtámlára  

üljünk, ugyancekker 6 a szivar végét a  fii közé dobja. I)e  
n ~ yorz 

 
sokkal el lehet beszélgetni, Lini e' ,y baráttal."  

19. ..."Bennem felmerült az a kdrdés, i:o :, hogzan is viezo-
n9ulok az osztálytársaim-oz. ;szer íntea ők sok mintloabeu  
nem értenek Ine:; esem, vagy talán év nem értem bik:a őket?  
Y.fnnaak az osztálybon olyan kisebb csoportok, amelyet kö-
ziAt áll :.ndó kis "h boru" van.  :3k nem. lá.].riúi ; veszik ész-

re, ho ..,y néha nekünk is Lazunk van."  
20. ..."Anyukám d4 apukőm nem tudjék azt elhinti, ho4 :;y én  

tár saeágban is jól érzem magam é s} non aka+ nak sehova  el-
engedni, csak ha muu oadoaa, boozy hol vagyok. De ha oz e-
gyik h ].yen nem jó a hangulat, elrsegylnh mdc .ova, akkor  
LAr kész a baj. Vannak a barátaim közvitt olyanok, akik-
nek 1/2 9-kor jut az eszükbe, hogy el kelicr.o merir7i és  
eleri;edik. fl ken meg mar indulnom kell ilycukor haza.  

om értem, hogy  az én szüleim, miért Lica: ikon net,- 
c5rtőck velem és öcsém .e1 tizemben? Enr_ek z.ondjuk az is  
lehet az oka, ho,zr tanyán lakom."  

21. ..."a fiatalok na.i emberek? Ők n ogiDanw4 	tar toz- 
nak a tár sa' a1em tevékonyeéééva, fiéiba i az 3 idejük-
bc=a ekkora kény-elem non volt megadva. Problémám, bogy és  

miért nem tudok beillcezkedni a baráti kör'kbe. Lkárhány-
ozor megpróbáltam a vioelkedéodk,:t, életüket, beszédüket  
utánozni, mir.diL: eikrtelet, volt. b kicérletez oon még  

tart, do xanélem a '_áeőbbiekben ez a prob1ői ^,án  is nog-ol- 
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diddik " .  

22. .,...A szüleimmel jd kapcsolatban állok, de ha felj:in a  

mad  fiatalságról a as6, a.ror mindig: persze régen nem  
ez volt, mindig a uultat veszik elda A barátnó' mel jól  
m.;gér tjük egymást és ilyenkor segvitatjuk ezeket a dol-

gokat. Vannak, akiket nem is  moon  fogadunk 	a:: o9z-  
tt:iykÜZJ eségUe."  

23. ..: iiar átai.m egyaránt  lányok és Auk* Szeretem, ha vala-  

ki felvet egy témát és ezt közöser3 megvitatjuk. A t6ma  

nagyon sokféle  lehet, l ehe t pl. a II. v  iJ1ghaccuval.  
karcolatos 68 a mai fiatalok általános probl,1m6i.. L6-  

nyegé.)en azonosak a nézeteink és mindeasi "rsegta ►rtja..  

e~.  ér.i véleményc t. Marétain na,,.,yabb része tanul, do van-

nak, akik már dol,goznsk. A pár éves korkülönbség nca =I-
nit. ha valaki hasoril.óen gonc;,oljc:ozik. 8arátaily, ha tud-  

oak, mindig, sejtenek és ncmacsek rajtam, tan-c;a egymáson  

is. :tertelés nélkül =Legaondjáit s véleményüket, 5s sye-  
ris.toL ez negyon jő. Barátaimat szeretem és ticzteleL."  

24. ..."Vwn egy szomszéd néaink, aki aranyos ha "olyan ing  
van  sajta". Ha netán rossz keüvébo:1 van, mindig kiabál  
Os  parancsolgat, 	rossz kedvében olyat is sends  a-  
Si  cask rk;alo:::. Minden  idősebb ilyen lehet?"  

23. ...'1pu valahogy nea ér ti meg a fiatalokat. Szerinte  

eby fiatal Lánynak este hátkor ottho n a helye.  ii~r► bi- 
.,ik banners.  Pedig nem aditaat eddig rá okot, :AoLy no  h.ig,y,-  
g:;en. Ha barátaim közé vélétle:.ill bekeveredik egy flu,  
_1s éppen neui viselek iránta közönb ~ e érzcslmoLet, .jpu el-  
ti lt t3l.iik, b€ir soma rosszat nam tettem. í`zt az eg6:;z  
csaldd m_oér zi. Apu szerint /bzir__ennyir  e i;,  szor Qtme 3-  
nyli Colgozr:i menni, a:ex  t otthon nom tud  cam it  caindlní/  
egy feleséE ne járjon dolgozni, na::em otthon legyen az  
állatokkal, fJzzji., iloasorj. r► bsarátn3im k'jz3tt vasi egy,  
aki krát Wasp  után ott.ha„;, ta az iakol€at, mivel ,,adogóe.  
Apa a 1#iisigor kbba n  eltiltott tac o  nleho,1 "nJgrex t3z-  
z:iz". 2126:1 ezek uL okok riasztanak vissza attól, bay  
nyiLtan 

 
feltárjak előtte bármit 	inkább anyu-  

:ioz megyek. Lehet, 	seek  gyerekes dolgok, de volt  
olyan időszak  anikor soak  sLe t  t  no= mertem napokig ki-
menni az utcára."  
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26. ..."Nekem az egy kicsit furcsa, hogy ha beszélgetünk i-

dősebbekkel, akkor az 5 régi multukat mesélik el. Ezzel 

ellentétben, ha mi elmegyünk otthon a saját falunkban 

egy szórakozóhelyre, akkor már ez a téma nem tünik o-

lyan érdekesnek." 

27. ..."Régen a gyerekeknek nem lehetett beleszólni semmi-

be. Most ez másként van. Ezt nem értik meg. A fiatalok-

nak elnézőbbeknek kellene lenni, pl. az öregek már be-

tegek és mégis dolgoznak, mert segiteni akarnak a gye-
rekeiken. A fiataloknak is vannak hibáik, de meg lehet-

ne oldani, ho gy mindent közösen megbeszélnének és ugy 

végezni el a feladatokat." 

28. ..."Én tisztelem és becsülö az ör e, eket, de azt nem 

szeretem, hogy mindig a multát emlegetik. másik do-

log. Édesanyám mindig felbontja a levelemet. Semmi ér-

telme, 	elmondok neki mindent, amit gondolom, hogy 
megért. 

Általános iskolában is kollégista voltam. Ott is kitünt 

a helybeli - kollégista ellentét. ti kollégistAkat lené-

zik. Legyintenek. Ű az nem jói Ott nem lehet csavarogni, 

és csak 8-ig van kimenő. Nem mindenki ilyen szemszögből 
nézi ám ezt a dolgot." 

29. ..."Ha moziba megyek és 8 órára nem vagyok otthon, ki-

tör a botrány. És ráadásul leskelődnek is utánam. Pedig 

a barátnőmmel szoktam menni. Mire hazaérek, már anyu a 

savhon vár. Volt egy olyan eset, hogy elkéredzkettem a 

testvéremhez. Ahogy odaérte:, nem sok idő mulya odaér-
kezett anyu és bejelentette, ho`y c::ak azért jött, hogy 
megnézze, nem csavarogtam-e el. Ez nekem nagyon rosszul 
esett. Az a baj, hogy nem biznak bennem a szüleim. És 
ha az osztálybál elmegyek egy lányhoz, akkor már mind-

járt azt mondják, hogy már nem jók a szomszédban lakó 
lányok." 

30. ..."Ha már egyszer van egy közösség, akkor abban a kö-

zösségben miért csak egy két ember csinál valamit és a 

többi csak a jó eredményt mondhatja magának, nem hiszem, 

hogy ne tudja valaki azt elérni, hogy önállóan döntsön 

és ne szalad<;ál,;on a másikhoz kérdéseinek özönével. U- 
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gyanugy, ahogy nekem van valamiről véleményem, reális 
va ,y nez., de van. Mindenhez hozzászólok, ha jót örülök, 
ha rosszat, akkor legközelebb többet gondolkodom, azu-

tán felelek. Nem értem, hogy miért nem próbál meg min-
<Jenki egy kicsit önállóbban gondolkodni." 

31. ..."ilekem Ancc olyan fium, akivel komolyan foglalkoz-

nék. Igy  a szüleim nem engednek szórakozóholyekr e. 
nővérem viszont r6ndszeresen jár szórakozni a fiujával. 
Én nem i:i akarok még komolyan foglalkozni fiukkal, de 
legalább barátaim lennének és néha elerjednének velük 
a szüleim. Ismerek fiukat, akik járnának szórakozni, 
de nem tudnak kivel menni. Volt osztálytársaimmal ta-
lálkozok és solonindenr6l el tudnánk beszélgetni velük, 

de nincs idó. De ha elmennénk szórakozni, ott megbe-
szólhetnénk." 

32. ..."Az osztályban most elég jól megértjük egymást. Per-
sze azért akadnak veszekedések, vitatkozások :léha, de 

aztán majdcsak megegyezünk valahogy. Anyuval is sok-
szor beszélgetek el mindenről." 

33. ... "Eűek a mai fiatalok!" M p nak  is ez a véleménye. 
Már eL,y párszor elbeszélgettem Vele ere ő'_ a témáról. 
Megértem,  hogy az ő idejükben más volt a szokás. De 
Sk nem értenek meg bennünket, fiatalokat. Remélem, a-
mikor mi öregek leszünk, nem ilyenformán nézzük a fia-
talokat." 

XVIII. melléklet 1975-76/II. c. 

1. ..."Engem lct,jobban az emberek közötti kapc.olatok érdekel- 
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nek. L;okfóle ember var., ezért minden emb,rhoz másként kell 
alkalmazkodni. Szeringa :.;inden igazi barátság alapja a  bi-
zalom. Szerintem, ma sok olyan kapcsolat alakul ki, amely-
hez eLL ik vagy másiknak érdeke füzódik• De pl.  lea egy X 
lány és bekerül a főiskolába és megismerkedik egy fiuval. 
Később már megbánja a barátságát, de nana szakit vele csak 
ezért, mert a srác farmert igér neki." 
..."Engem az emberek közti kapcsolat _ zgate Niér t van az, 
hogy  olyan sok aber nem érti meg egymást? Ez ki.c4i korom-
tól forr bent:. Majdnem mindenütt tapasztalhatom az embe-
rek emáe meg  nem értósét. A sok vá14.7.0, szerelni csalódás 
vat; éppen tanár és diák kőzti ellentét. Konkrótunokat nem 
akarok mondani, mert  az tulaágoean, hogy ugy mondjam, "ve-
szélyes"." 

. ... "mer. a családban egyedüli g.;  er ek vagyok és ez az én szem-
pontomból na£ you rossz. W:ivel a családban mindenkinek rém 
van gondja és nagyon féltenek minden bajtól. Ha  egy lány 
valami olyat akar tenni, akkor a szülők hiába beszélnek ne-
ki, mert akkor már csak azért is  megteszi  és ha akarja min-
den  szülői féltés ellenére ug:,- is meg; fogja tenni." 

4. ..."Na6yon szeretem a természetet, számomra fontosak  az uti 
. e1 zetek és a különféle tornészettudomán:y i könyvek. De en-
nél is fontosabbak, szüleim és testvéreim. Jól érzem 
barútnóim körében. Kedvelem a ezonezédokat is. Szeretek kon- 
cor tekr e, szinh zba, moziba, iró-olvasó találkozókra járni. 
Hallgatom a "Ki nyer ma?" adást. jdagvon szeretem a komoly 
zenét is. LJ e könyvek is érdekelnek." 

5. ..."Szülei  .r:el  jól megértjük egymást. Gyerekei.net  /ha lesz-
nek, de ón szeretnék/ ilyen vidám, barátian légkörben eze-
retnén felnevelni. Usztályytár sair al mér nem ilyen jó a 
helyzet. Három barátnóm van az osztályból, a többi lánnyal 
is eló,_. jó viszonyban va;,yok. Üten vannak, akik rendkivul 
ellenszenvesek és ez ellen nem tudok küzdeni.  Nem tudok 
barátságot szinlelni irántuk. Az  osztályunkról nem jó a 
vélemónyem. Hines bennünk összetartds, sok a kihuzó erő. 
Ebben az évben azért sokat javult a helyzetünk. Felem vagyok 
barátkozó természeti:, ezért sokáig idegenkónt éltem itt az 
osztályban. Minden hozzám intézett szóban rejtett "nyilat" 
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kerestem. Különösen az első év volt nehéz. Szeretnék egy-

szer - ez talán legnagyobb vágyam - Kinába kijutni. Sze-

retném mc ._ismerni az egyazerü kinai nép életét." 

6. ..."Nehezen barátkozó tipus vagyok, de ha kiválasztom a 

számomra legszimpatikusabb e6yéneket, azokkal általában 

mély baráti kapcsolatot ti e itek ki." 

7. ..."Azt hiszem, hogy a szüleim és a köztem levő  kapcsolat 

j6. Szüleim mindig megbiznak bennem, mert tudják butasá-

got nem csinálok. Egyesek szerint én koromhoz képest tul 

komoly vagyok." 

S. ..."Közöttünk testvérek között mindig szeretet, békesség 

uralkodik, habár nehézségek is akadnak. 

Barátra 'immel ;:kintén nagyon megértjük egymást." 

9. ..."Eléd, sok olyan dolog van a mai világban, ami engem 

nagyon érdekel. Pl. miért nem alakulhatnak ki életr eszó-

ló, igazi mély barátságok fiu és lány között? Miért nem 
lett osztályunk egy j6 osztályközösség? Miért alakulnak 
ki csokortok az osztályon belül? Méga helybeliek sem 
tartanak össze. Nagyon izgat még az is, hogy vannak o-

lyan fiuk és lányok, akik még a saját szüleikkel sem ér-

tik meg egymást. Azt hiszem itt már komoly problémák le-
hetnek. Miért vannak az emberek között ellentétek? Miért  
van az, hogyr egyes országok ellenséges szemmel nézik a 
ni/isik országok fejlődését?" 

10. ..."Engem nagyon izgat a fiu és lány viszonya. korunk-

beli fiuk nagyon gyávák. A nálunk idősebb fiuk azonban 
csak a testi kapcsolatra törekszenei- . Én olyan fiuval 
szeretnék járni, akivel komolyan lehet beszélni és a 
titkaimat rábizhatoi." 

11. ..."A szülők néha akadályozzák a lányokat. És szerintem 
ez némely tekintetben j6 is. Egy iskolás lány fő felada-
ta a tanulás, hiszen a jövőt épiti, ha kikerül az isko-
lából, már van szakma a kezében és mehet dolgozni." 

12. ..."Jugoszláviába akarok menni farmert venni, mert már 
nagyon régóta vágyom rá. Szüleim nem jól keresnek. Ugy 
gyüjtöttem össze a pénzt apródonként. Na gyon szeretnék 
megtanulni uszni." 

13. ..."Elű t tem sok zavaros kérdés van. Van egy bar átn3mnek 
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nevezett lány. Azt nem érti meg, hogy éri nem akarok o-
lyan lenni, mint ű. Kb. 10 éve ismerem, akkor költöz-

tüuk a szomszédságukba. Szinte hozzá vagyok kényszer it- 

ve, mert a környékben nincs hozzám hasonló koru lány, 
aki 5t helyettesithetné, elmehetnénk vele szórakozni, 
segitenénk ea,maáson, ha baj van. Van ugyan egy jó ba-

rátnőin, de sajnos ő Algyőn lakik. Non lehet mindig e-
gyedül lenni. Az ember társas lény és muszáj egy ki-
csit szenvedni azért, hoz' valamire  menjen, 	zú.rkőz- 

zon be, mint egy remete." 

14. ..."Engem na`,yon izgat a baráti kapcsolat, hogy minden-
kinek van valakije, csak nekem nincs. Biz otthoni barát-
nőmmel nem igen értjük meg egymást, de az ittenit azt 
nagyon szeretem. Azt nem tudnám megtenni, hogy egy fiu 

kedvéért lemondjak a barátm5mről, akkor inkább a srácot 
mellőzném." 

15. ... "Miért van az, hogy sok ember sajnálja tudását, ta-
pasztalatát átadni a másiknak? Engem nagyon érdekel az 
ember, mint egy érző, gondolkodó ember. Szeretnék sok-
mindenkin segíteni, rosszkedvseken, bete';eken. Nagyon 
érdekel a kultura, a festészet, a zene, szeretnék minél 

többet megtanulni, művelődni. Nagyon jó érzés, hogy sza-
badidőmet nem fecsérelem el, hanem  számomra  értelmes 
dolgokkal töltöm el. Nagyon szeretném, ha beavatnának 
komoly beszélgetésekbe, vitákba, hogy tapasztalatot tud-
jak szerezni. Szeretném, ha sok barátom lenne és :Hegér 
tnének." 

16. ..."Már nagyon  sokat gondolkoztam azon, hogy miért nem 
lehet csak egyszer is ugy valami, amit én igazán szeret-
nék." 

17. ..."Én azt nem értem igy  iskolai viszonylatban, hogy ide-
járunk ebbe az iskolába kb. 400-an, itt tanulunk 4 évig, 
ez a második otthonunk és vannak olyanok közöttünk, akik 
rongálják az iskolát, összefirkálják a falakat, eldobják 
a szemetet. Leiért nem tudnak vigyázni egy kicsit, hogy 
szebb, gondozottabb iskolában tanuljunk." 

1 	... "A mai fiuk azt szeretnék tulnyo: ó rész,en, hogy ha 
az első este hazakisérnek egy lányt, már le is feküdje- 
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nek vele. Ha egy  lány fiatalon 16-17 évesen nem fekszik 

le egy fiuval, azt már meg sem lehet  látni  az utcán? E-

zért nem :`r tem meg a fiukat. A f iu társaságot különben 

nagyon szeretni nem tudom." 

19. ..."En sokat foglalkozom a szüleim és köztem levő viszony-

ról. Főleg anyu é:: az én viszonyomról. A szó szoros értel-
mében senizilyen kapcsolatunk nincs egymással. Csak annyi, 

hogy ott élek közöttük.  Én nem mondhatok el otthon semmi 

fontos dolgot, ami a fejemben forog. Ismerősök megértenek 

és szeretnek engem. Van, hogy alig várják, hogy elmenjek 
hozzájuk, mert mondják, én vidámságot csinálok az egész 

házban. Otthon pedig... Egyik nap mondom anyunak, hot ,,y 

légy szives bejönni értem 1/4 5 relé, mert kézilabdázni 
bent maradok, s elmegy az utolsó buszon. Anyu ugyanis ve-
zeti a kocsit és nem sokáig tartana, ha bej önne. Erre 8 
azt válaszolta: - Majd hazajössz gyalo! Még soha nem 

jött volna be értem, ni ugyanis innek 10 km-re lakunk. 
Igy leírva nem sok, de mire hazaérek elfáradok, s eztán 
kell tanulni is." 

20. ..."Nekem a tanulás is nehéz, már nem azért, hogy nehe-
zen értem meg, azt az anyagot, hanem ha valamire pénz kell )  
az anyukám azt mondja: a fene egye meg azt a rohadt is-
kolát, oda  mindig  csak a pénz kell. Nem is adna, ha apu-

kém nem mondaná neki. A nyári keresetem arra költöm, hogy 
vegyek belőle ruhát és megvegyail a tanszereket. Ugy ér-
zem, hogy az ösztöndijra nagyon rá lennék szorulva, mely-
re  az idén ismét pályáztam. Erre nincs remény, bár 3 	e- 
rek van,  szüleim keresete összesen 5 ezer for int és 4,2 
voltam. ilom remélek cemmit." 

21. ..."miért vannak ily::n szülők, akik annyira ragaszkodnak 

almoz, hogy csak azt szeretnék, ha gyermekük mindig velük 
lenne. Ez a fiatal lánynak rossz, hisz akkor annyira el-
zárkózott." 

22. ...".1;,n na or sokat gy 	gondolkoztam azon, homy miért nem a- 
lakul ki a szülő és gyerek  között barátsága. A szülőkkel 
nem lehet vicce.ődni. Ha a szülőt a munkahelyén idegesi-
ti , akkor a családon tölti ki a bosszuját." 

23. ..."Nagyon izgat az emberek felfogása, nemtörődömsége, 
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nem foglalkoznak azzal, hogy hogy kéne élni. 
Nem tudnak 16 éves korukra egy kicsit komolyan elgondol-
kozni, csak a fiuk, stb érdeklik őket." 

24. ..."Engem sok minden érdekel, amelyre senkitől sem kapok 

választ. Nem tudom megérteni azt, pl. miért nem alakul-
hat ki egy igazi, jó osztályközösség. Púért van az, hogy 
a vásárhelyiek nagyrésze fölényesen viselkedik a bejá-
rókkal és kollégistákkal szemben. Ezt nem ugy értem, 
ho' y a tanároknak a vásárhelyiek jobban szimpatikusak. 
Ha valaki Jár egy fiuval az még nem jelenti azt, hogy 
eltávolodik az iskolából, vagy tanulmányi erecén;,e rom-

lik." 
25. ..."Engem általában a szüleim érdekelnek. Szeretném Őket 

még jobban megismerni. Mindig találok bennük valami fur-
csát, valami érdekeset, valami olyat, ami engem bánt, vagy 
bosszant. Szeretném már ugy látni őket, hogy nem harag-
szanak rám. Mert tudom, hogy nemcsak énbennem van  a  hi- 
ba. 

26. ..."Engem az emberek közti kapcsolat érdekel. Nem tudom 
miért, nem tudnak  őszinte barátságok kialakulni. A fiuk 
és lányok közti kapcsolat is teljesen változott a régi 
kapcsolatokhoz képest. A fiuk sokkal követelődzőbbek. 
Véleményem szerint nem tudnak igazán szeretni." 

27. ..."Mi nagyon jól m.e _értjük egymást a szüleim.el. Néha 
anyuci szokta mondani - "Mert a mi időnkben." Lr•dekel, 
hogy mi volt akkor, abban az időben. Na gyon sokat szok-
tam őket faggatni. Szivesen válaszolnak, de az ért érző-
dik valami sajnálkozás a beszéd mögött. Nem akarják a 
szüleim, hogz, én is olyan helyzetbe kerüljek, mint Ők 
azelőtt 20 évvel. Kérdéseimre, problémáimra szivesen 
válaszolnak, segitenek. Csak azzal nem értek egyet, 
hogy miért kell nekik  olyan  sokat dolgozni még saj-
nos  most is, amikor csak napi 8 óra a munkaidő. Igy is 
olyan ritkán van együtt család." 

28. ..."Állandóan tanulni kell, még éjazaka is. Sok mindent 
abba kell hat,yni a tanulás miatt. Sportot, szórakozást. 

Nagyon félek a bukástól. Ujra jérni nem akarom a máso-
dikat, bár anyu azt mondta, hogy vagy ujra járom, vagy 
mehetek a tsz-be kapálni." 

" 
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29. ... "Na ;,yon érdekel, miért nézik le az emberek egymást.  
Itt az iskolában is nagyon sokszor tapasztaltam már.  

A negyedikesek:  
- Vigyétek ti a ládát. Ti még csak másodikosok  

vagytok. Én bezzeg másodikos koromban ki sem  

mertem nyitni a számat. Ezek meg még vissza  

is pofáznak.  
Persze nem kell minket sem félteni. Jnn érte tük, hogy  
miért kel_ett volna nekünk elvinni az ő teli ládájukat?  
Azért mert mi még csak másodikosok vagyunk, ók meg már  

negyedikesek? Persze  nem vittük a ládát el, és akkor  

kezdtek repülni a fejünkhöz, a ruhánkhoz, a hajunkhoz  

a rohadt paprikák."  

30. ..."Szembe uj szomszéd költözött. Van egy éppen érett-
ségire készülő fiuk. Nagyon sok mindenben hasonlítUak  

egymáshoz. Számomra az nagyon érdekes, hogy két ember,  

hogy lehet ennyire ~lasonló. Természetünk ás gondolat-

világunk is majdcsak azonos. Jó baráti kapcsolat ala-
kult ki közöttünk."  

31. ..."Én egy közösségről akarok írni, ami,  ha jól meg-
nézzük, nem is egy közösség, hanem egy-egy kis csopor-
tokra oszlott baráti kapcsolat. Ez a mi osztályunk.  
Ezek a csoportok 3-5 főig terjednek ki. Ha valamibe  
igazán közösen kellene rellópni, a többség mellé 611,  
de mindig vannak kivételek, akik azonnal hoznak fel  
olyan dolgokat, ami meglazitja a közösséget és a mun-

kakedvet is némileg csökkenti. Szeretném, ha elmond-
hatnánk magunkról, hogy mi igazából egy jó osztálykö-

zössé; vagyunk. De, hogy ez mikor valósul  meg,  azt rag  
nerc tudom."  

32. ..."Én minden osztálytársammal, szóval mindenkivel  rs-
képp viselkedek, ds ez nagyon zavar, mert nem tudom,  
hogy melyik vagyok án, saját magam. Amikor a barátnőm-

mel beszélek, akkor ugy érzem, hogy tényleg án vagyok.  
A: ember ilyenkor nem szinészkedik. A szavakon sem kell  
gondolkodnom, ami máskor előfordul. Másokkal gondolkod-
nom kell, hogy miről beszélgessünk, persze ilyenkor semmi  
nem jut az eszembe. Pedig szeretnék mindenkivel egyformán  
beszélni, de ez nem nagyon sikerül."  
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33. ..."Engem a nővérem "boldogsága" érdekel nagyon. Egyszer 

csak a fiu eltünt itthonról. Legalább 1 hónapig nem tud-

tunk róla semait. :b. 1 hónap mulya Tr iestből kaptunk tő-

le egy képeslapot , aláirás a két testvér. Ekkor senki se 
sejtett ser' it, se a nővérem, se a srácok édesanyja, se 
a jó barátok, senki se. Pár hétre rá megint kaptunk le-
velet, amibe a nővérem sráca azt irja, hogy az ;iccse meg-
halt, belefulladt a tengerbe. Végelgyengülésben meghalt. 
Ez akkor volt,mikor uszták át a tengert. Azóta lassan 2 

év eltelt  de  a nővérem még mindig ót várja, még mindig 
5t szereti. Most már Svédországban van. Azt irja, hogy 
neon  jól él. Lehet. Ezt én csak akkor hisze., ha lá- 
tom  is.  A srácért mindent megtenne, talán még, meg  is  

halna érte. Olyan rossz nézni, mindig a ezomoru arcát, 
azt az örökös tétlenkedését, amikor otthon van. Ugy ten-
nék érte valamit, de félek, bogy nem sikerülne..." 

4. ..."Annál szebÚ a véleményem szerint nincs, amikor a szü-
lő szeretettel gondol a gyerekére és az a gyerek szintén 
szeretettel gondol a szdleire. Nem ugy mint, aki szidja 
az édesanyját, mert nem engedi el szórakozni. 21. egy-
szer voltunk a barátnőmmel Szentesen a nővéreméknél. So-
kat beszélgettünk és felmerült egy olyan téma, amin so-
kat lehetett vitatkozni. Elmondta a család a véleményét 
és abbahgytuk az egészet, mert ahányan voltunk, annyifé-
le szempontból néztük a témát és nem lett volna j6 vége, 
ha osztozunk rajta. Nem tudtuk kinek van igaza és ezzel 
lezártuk a  témát."  
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XIX. melléklet 1975-76/III. c. 

1. ..."Számomra nagyon furcsák a mai fiatalok. Engem kötött 
a szülői felügyelet, a szülői szigor. Ezeken a fiukon és 
lányokon nem igen látszik meg ugyanez. Nagyon beképzeltek s  

pl. a kollégiumban: nincsenek ilyenek. Furcsának találom a 
fiuk udvarlási szisztémáját is. Két hét után azt gondolják, 
ha nem kaphatják meg azt a lányt, akkor az menjen a 	 

ba. Az utcán ugy néznek ki, mint a kuldusok. Tőlem valahogy;;;  

távol esik ez a világ, pedig éri is ugyanazon a földön, u-
gyanabban a világban élek. De nemcsak az öltözködésben van 
i.gy, hanem a mdveltségben is. a szegény, aki örülhetett, 
hogy tanulhatott, az végig meg is őrizte a szerénységét. 

De van olyan, aki, ha lehetne s  még a földre se lépne. Ilyen 

a világ, a környezet körülöttem, s kénytelenek leszünk mi 

is igy formálódni, ha élni akarunk, mert másképpen "el-
pusztulunk"." 

2. ..."A szüleimmel semmi problémám nincs. Tulságosan szeret-
nek, mert ugye egezem gyerek aggok. Igazi barátnőm nincs. 
Sajnos ezt akkor észleltem, amikor egyedül maradtass és 6k 
inkább a fiukhoz huztak, mint talán hozzám. De ha a fiu el-
tünt a láthatárról, akkor megint következtem án." 

3. ...."Édc Banyám nem akar engedni szórakozni Vásár :u;lyr e, mart  
azt mondja, hogy nekem már az itthonias: nem is jók? Mióta 
Vásárhelyre járok, azóta teljesen kiestem abból a baráti 
körből, ami 3 évvel ezelőtt kialakult. Itt több barátom, 
ismerősam van, mint Algy6n. Elidegenedtek tőlem, mint én 
tőlük. Most teljesen tanácstalan vagyok." 

4. ..."Anyuék nem akarják engedni, hogy fiuval járjak. 17 é-
ves vagyok ás tudom, hogy mit szabad ás mit nem. Akkor jár-
jak fiuval, amikor 13-1) éves leszek? Szerintem az Latir ké-
ső, mert tele vannak a  szórakozóhelyek most 17-13 évesek-
kel. Szerintem egy lány nem tudja azt "behozni" 19 éves ko-
rában, ami 16 éves korában lett volna reális." 

5. ..."Én nagyon szeretném, ha szüleimmel őszinte kapcsolatot 
teremthetnék. Szeretném azt, ha  anyu ugy tekintene, mint be-
rátn3jét. Szeretnék neki mindent elmondani 3ezintén ;  de nem 
merem. A tanulás terén mindent megUeszélü.lk, csak más dolgo-
kat nem. Ha családom lesz, anya ás gyerek közt egy baráti 
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kapcsolatot is teY emtek. Egyszóval én azt szeretném meg-
valósitani, ho y az a gyerek,mikor eléri azt a kort ami-
kor a szerelem érdekli, akkor ne szégyeljen az édesany-
jához menni tanácsot kérni és ne szégyeljen őszinte len- 
ni. 

6. ..."Sok esetben elvállalják egyesek, hogy hoznak cikkeket, 
képeket a fali .ujsá ra és elfelejtik. A sok igérgetóssel 
cserben hagyja barátait, társait. Én inkább nem vállalom 
és ebből van a  harag.  De ha tudora, hogy nem vagyok rá  ké-
pes. Sokkal rosszabb az, ha igéinek és nem teljeeitik." 

7. ... "Az  osztály és a közterc levő kapcsolatot num értem. 
Biztos hibás vagyok, de ezt olyan módon adják tudtomra, 

ho,y azt hónapok mulya sem lehet kibirni. Ha  elczek egy 
verset, mindjárt mondják: Hát igen ez csak Te vagy, azt 
hiszed az okos, nagy stb. Sokszor vagyok ingerült, ide-
ges, pedig még egyáltalán nem szabadna, de ezt az állan-
dó piszkálódást unom, belefáradtam. Ilyen esetben minek 
menjek osztálykáirándulásra, próbáljam meg, hátha sikerül? 
Szeretnek? Meg  akarnak  nevelni? Csak én vagyok a hibás? 
tn reagálok mindenre rosszul?" 

8. ...' Nag„ oe fontos a , yerek-szülő kapcsolata. Nemcsak az 
édesanyával kell ezt a belső kapc olatot kispiteni, hanem 
az  6  eeapával is, de sajnos ez nálam se valósult meg. Fon-
tos a testvérek kapcee lsta is. A kisebb testvérrel gyakran 
veszekedésbe torkollik a beszélgetés. A baráti kapcsolatok 
is csak akkor lehetnek a legbensőségesebbek, ha a barátság 
nem eg'oldalu, hanem kblcs5nös. Szerintem 17-18 éves kor-
ban már já r  ha van kapcsolat fiu és lány kÖzÖtt. Itt nem-
csak a szeretkezésre gondolok, hanem beszélgetésekre, ami 
igen fontos ahhoz, hogy egymást jól megismerjék. Az  a kap-
csolat szerintem nem ho szu életi, amely csak szeretkezés-
ből áll, mert az uealmassé válik, de ha beszélgetések yen-
nak, az mindig hozhat valami ujat, érdekeset, amin  vitat-
kozni és gondolkozni is lehet, és azt hiszem kell is." 

9. ..."A szüleimmel komoly problémám mé„ nem adódott. Az osz-
tályban, uew érzem, többen furcsán viselkednek velem szemben. 
Egyezer tul megértőek, máskor viszont unszimpatikusok nekem. 
Van  egy  barátom. 3 azt mondta nekem, hogy azért ;szeret sok 

, 1 



embert ismerni,  mert  igy meg tudja állapitani, mi a jó 

és mi a rossz az emberekben. Ezt kipróbáltam én is.  Be-

szélgettem sok fiatallal, idősebbekkel. Tdbbször tapasz-
taltam, hogy az idősebbek bizonyos témákban megértőbbek, 
de a hosszu haj terén ritkán. A fiatalok, lehet akár fiu, 

akár lány, általában irigy valakire. Azt nem tudom megér-
teni, a rendesekkel miért bánnak félvállról." 

10. ... "Sok problémát okoz a  gyerek-szülő közti kapcsolat. 
pukám nem érti meg?  La%;y már 17 éves vagyok, elengedhetne 

legalább egy héten egyszer. A nővérem 16 éves korában járt 
fiuval. Apu azt mondja, az Jude.  Apukám leültet, hogy mond-

jam  el  mi  a probléma, legyek őszinte hozzá. Jó elmondom, 

erre "majd agyon váglak, mit képzelsz?". Hát, hogy legyek 

én igy  őszinte. Anyuhámnak hiába mondoms beszóljen apuval, 

ő se jár nagyobb eredménnyel. Volt már, hogy nem szép, de 

hazudni kellett, how elengedjen randira. Mert hallani se 
akar egy srácról se. I1em ért meg. De miért?" 

11. ..."A körülöttem nyüzsgő emberek k8zü1 szabályosan gülö-
löm azokat, akik beképzeltek. Legszivesebben egy zápto-

jást vágnék a fejükhöz, s utána vörösha ;rn3 lével próbál-
nám kitiaztitani a záptojás helyt. A talpnyalókat is 
mélyséesen mcgvetern. Sajnos van evy-két ilyen ember az 
osztályban. De térjünk át a jó emberi tulajdonságokra. 
Illem ismerek a világon egy olyan embert sem, aki abszolut 
értelemben jó." 

12. ..."Komolyabb témáról nem szeretek senkivel se beszélget-
ni. Talán azért, mert nem éreztem még azt soha, hogy ko-

molyan, igazán megértenek. Lehet, hogy lenne olyan, aki-
ben  meg tudnék biztri_. Már általános iskolás koromban ős 
itt elsőben próbáltam "igazi" barátnőket szerezni, de 
mindegyik olyan pletykásnak bizonyult. L]ég általános is-
kolában, amikor  7.-ú.-ba fiu mellett ültem, akkor rájöt-
tem, hogy sokkal jobb egy rendes fiut barátnak fok,mdni, 
mint bármely lányt. Helyesebb magamban bizno . Természe-

tesen azért van baráti körön, de olyan "igazi" nincs." 
13. ..."Anyunak nem mondok el semmit. Legyez az a jegyekkel 

vagy a fiukkal, vagy az osztálytársaimmal kapcsolatos. A-
nyu belőlem mindent csal, harapófogóval tud kiszedni, vagy 
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mástól tudja meg. Ba lehctne, akkor minden gondolatom 
legszivesebben magamba zárnév. És itt iskolában, mint- 
ha álarcot viselnék, L _ indenkivel tudok beszL:lgetni, itt 
főleg a társaságot keresem, de ha egyedül vasra-ok, érzem, 
hogy ug:i a legjobb. Se anyuval, se agdival, so apuval 
nem vagyok őszinte. Jártam ugy,  hogy őszinte voltam és 
mit kaptam, va,:y szidást, vagy,  kinevettek, vagy egysze-
rüen el som hitték. :fost járok egy fiuval. Uf;y érzem 6- 
szinte hozzám, de én mégsem mondok n ki el mindent." 

14. ..."Nem értem me4, hogy apulián miért bánik velem olyan 
azi.goruan, ha a továbbtanulásról jön fel a sz:. Nagyon 
rossznak tarto,a, horsy valak it kötelezzenek erre, ha nincs 
kedve hozzá. A viszonyom 'ülünben jó a szüleimmel, kivé-
ve ezt. Szeretek baráti társaságba lenni, jól érzem ma-
gam  ott. Jó a viszony közöttünk.  i Italában a tanárokkal 
is aegértjk egymást. Az osztályban viszont van : ak sokan;  
akik között nézeteltérések vannak, aminek jó volna, ha 
vége lenne." 

15. .. •"Ln azt nem értem meg, hogy s z 1l e iz. miért  nem nyugod-
nak bele abba, hogy járok egy fiuval. Az kifogásolják 
benne, hogy hozzám idős. Részukr3l ez csak kifogés, va-
lami más van mögötte." 

16. ..."Az utóbbi egy évben minden nap ujat tanultam, nem-
csak a tananyagot értem alatta. Rájöttom, hogy r_:in en-
ki nem csak olyan, mint amilyennek látszik. Szóval sok 
ellentétes dolog vau az életben. 
Szüleim nem mindig értenek meg. Apuként valabo y ide-
gennek érzem. Nehéz fizikai munkát végez, éppen ezért 
többet kellene neki száraL-ozni, kirándulni. De soha 
nincs se i ötlete, a strandra is mi hivjuk. Kirándul-
ni ha hegyünk, mérges a sok járkálás miatt. Szóval ezt 
nem értem, de eléggé müvelt pedig, mindig olvas." 

17. ..."Szüleim ős köztem nines semmi "zavar", jól megért-
jük egymást. A barátikapcsolat is akkor jó, ha a barátok 
érdeklődése nem teljesen ey2orniaa. A megoldatlan "nagy 
problémákat" nem szeretem. A probléma megoldásában más-
nak is nagyon eivesen aegitek, ha tudok." 

13. ..."Szerintem két ember sem egyezik, meg, sem véleményben, 
sem pedig izlé sb en." 



19. ..."Szüleimet becsülöm a legjobban, annak ellenére, hogy 

nem mindi, tudjuk megérteni egymást. Igazi barátnőt még 

nem találtam. 
A kisgyerekeket nagyon szeretem, nekem sajnos nincs test-

vérem és ugy érzem, hogy emiatt vagyok félszeg, félr ehu-

zódó." 

20. ..."Szüleim, ugy érzem, nem maradi felfogásuak. Engednek  

szórakozni, társaságba, természetesen amire nekem szüksé-
gem van, csak oda ':e addig. Taráraimmal való viszonyomat 
is jónak mondhatom. Itt is van nézet- érdekellentét, de 

idővel minden megoldódik. Véleményem mindig van, de nem 
mondom el mindig, pedig sokszor rájöttem, ho gy  értelmes 

gondolat volt. Igyekszem mindenkihez alkalmazkodni." 

21. ..."Nehezen oldódok fel. Nekem az elL5 a szü'ő-gyerek 
kapcsolat, aztán a baráti kapcsolatok és a többi csak ez-
után jön. A szülőkkel való kapcsolatommal nincs problémáin, 
elég szoros és baráti. A barátokkal való kapcsolat már ne-

hezebb." 
22. ..."Tanáraink nem mindig fogadják el azokat az érveléseket, 

amelyeket a "miért nem készültél?" kérdésre adunk, pedig 
szerintünk az teljes mértékben indokolt lenne. 
Barátok között előforduló ellentétek, véleményem szerint  a 
nem helyes barátválasztásból adódnak." 

23. ..."Sok szül5 nagyon kevés szabadidőt ad a gyerekeinek. 

Nekem jó kapcsolatom van a szüleimmel, meglátják, mit ki-
vén egy mai fiatal. Vannak kéréseim, amit visezautasita-
nak, de egyhamar belátom, hogy igazuk van. 
Barátnőimmel megértjük egymást. 
Tanáraimmal néha olyan probléma merül fel - ilyen azt hi-
szem minden diáknál van, hogy kirugnak rá. 
Fiukkal, vagyis udvarlókkal ugy állok, hogy az elsővel  8 
hónapig jártam, de olyan csendes volt, én pedig pont ez 
idő alatt változtam és mindig vidám, izgága természetű 

lettem. Mostani srácomi,al 4 hónapja járok, de ő hasonlit 
hozzám, ugyanilyen komolytalan." 
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XX. melléklet 1975-76/IV. c. 

1. ..."Nagyot_ fontos kapcsolat a barátsá . A legnagyobb prob-
léma ebben az, hogy a legjobb barátok sem mindig  értenek 
egyet. 
A fiatalok és az idősebbek kapcsolata is fontos probléma. 
Legtöbb idős nem érti mez a mai fiatalokat. Nem a mostani 

kort nézi>. Rossznak és helytelo:nnek tartják azt, hogy el-
törölték a vallást. Nem tetszik nekik a mostani divat. A 
fizik és a lányok kapcsolata is jelentős probléma." 

2. ..."Emberek közti kapcsolatok k2züi legfontosab:.nak tartom 
a szerelmet. 
A ma tanuló-tanár viszonya már sokkal tágabb. 

Ha  kikerülünk az iskolából és dolgozni fogunk, akkor meg-
változnak a viszonyaink. Egyrészt meg kell tanulnunk alkal-
mazkodni a munkatársakhoz, főnökö'.höz. Ezt a;; alkalmazko-
dást nem szó szer int kell érteni, mert nem lehet vélemé-
nyünket is r'éshoz alkalmazni, ha más véleményünk van." 

3. .. ."A generációk közötti ellentét örök. Az idősebb "lenézi 
a taknyost", akinek még a fenekén van az állitólagos tojás-
héj. Főleg az erkölccsel, ruházattal, viselkedés..el van baj. 
Mert ha ugyebár valakinek hosszu a haja, az csak korlátolt 
ősember-tipus lehet. A stoppolás! Az egy külön téma. A fi-
atalok /tizenévesek/ még szükségesnek tartják, ha  valaki  
stoppol, azt .fely „ yék. A huszonévese, között már több az 
olyak. férfi, aki azt hiszi, ho t,y kocsijának bája de  termé-
szetesen az ő széps"ge idézte meg a stoppoló leányzót. E-
zért még elé "rizikós" szólóban stodpolni lányoknak. az 
idősebb kocsitulajdonosok valahogy nagyobb megértést tanu-
sitanak. Nem kérdeznek semmit, semmi céljuk ni=_cs a stoppo-
lókkal. 
A lányok közötti kapcsolat is elég bonyolult. Általában e-
lég hamar szétvalnak, uj barátnőre tesznek szert. A "pár-
tában" rlaradott hölgyek az első fiu megjelenéséit; Őszintén 
összetartanak." 

4. ..."Igazi barátság  szerintem  nem alakulhat ki nagyobb tár-
saságban, csak szükebb körben." 

5. ..."A fiatalok körében is nagyon változatosak a baráti kap- 



csolatok: Pl. a lt:nyoI: barátsága, vagy a fiuk barátsága. 

Lehet egy szoros kapcsolat, hosszabb időre szóló. Szerin-
tem a barátság alakitja az embereket. Barátság alakulhat 
két személy között, - s ez a Eyakor iub -, de vannak cso-

portos barátságok is. Hárman, négyen, öten .... barátok-
nak mondják magukat. Szorosabb barátság azonban vélemé-
nyem szerint két ember között jobban létrejöhet, mint 

több személy között." 
6, .,,"Ez az igazi, agy  barátság, amikor mindent el mernek 

mondani egymásnak. Kialakulhat a barátság a szülő és gyer-
make között, fiu és lány között és az idősebbek között is. 
Sokszor előfordul, hogy egy barátnak a tanácsát jobban 

megfogadják mint a szuláét." 

7. ..."Egy-egy embernél más-más kapcsolat a problé__iás. Nekem 
talán a baráti kapcsolat okoz nagyobb gondot. Van egy ba-

rátnőm, akivel általános iskolás korunk óta Marátkozunk. 

Ez a barátság az évek mulásával állandóan élvült. tiztán 
rájött fink  arra, hogy mégsem egyezik a véleményük és kezd-
tünk egymástól elidegenedni. Ez most következett be. .ka-
ratlanul felmerül az a kérdés bennünk, hogy hogy tudtunk 
10-11 évig a legmélyebb barátságban lenni? NáLunk azt hi-
szem a barátság ugy alakult ki, hogy szoasz dok voltunk, 
egy osztályba jártunk. Most viszont kialakult bennem, nem 

lehet csak a barátnőmmel lenni, társaságra, közösségi é-
letre van szükség. E. ért beléptem a KISZ-be és szórakozni 
kezdtem járni. Ez volt az első véleménykülönbségünk. ti ba-
rátnőmnek egészen más a világnézete. Ezek a problémák az-
tán elmérgesedtek. Egy jó barátságnál a világnézeti felfo-
gás is fontos." 

8. ..."Az idősebbekkel a kapcsolat ma lazább, mint a tanárok 
kapcsolata a diákokhoz. Mégis fontos, hogy ez a kapcsolat 
tovább éljen. A fiatalok ma már nem állnak közel az idő-
sebbekhez. A fiatalok társaságához huznak. Sok idős nem 
tud a fejlődéssel lépést tartani. Ez nem jellemző minden-
kire, de sok van ilyen." 

9. ..."Az emberi kepc..olatoknak több forrráját ismerem. 
- barátság 

- tanárnak diákhoz való viszonya 
- diáknak tanárhoz való viszonya 
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- munkatársnak munkatárshoz való viszonya  

- 

 

férfinak :.őh:.öz való viszonya.  

Sor1hatnám tovább, de azt hiszem ezek a legfoutosabbak.  

A  barátság, amely három lány között alakult ki első osz- 
tályban. A szó szoros értelmében barátság volt, és cáfol-
tuk azt az állitást, hogy három szemsúly nem lehet barát.  

Igen, de lányokról lévén szó, akkor kezdődött a bonyoda-

lom, amikor az egyik barát0 bátyjával megismerkedtem és  

elkezdtünk együtt járni. Ettől kezdve már nem barátként  

szerepeltem a hármasban, hanem valami ellenségképpen.  

Szerintem a barátságon belüli irigységek azok, amelyek a  

legborzalmasabbak mét; ma is. Diák vagyok, tudom, hogy a 

diáknak álhalában nem szabad a tanárairól véleményt al-
kotni, sőt nem is illik. De jó lenne egyszer felfi,,yelni  
arra is, hogy a sok kiváló tanár mellett előfordulnak más-
félék is. A tanár kiváló pedagógiai képességekkel rendel-
kezik, olyan kapcsolatot tud kialakitani a diákokkal, ami  

a legkiválóbb, természetesen szeretik őt. De sajnos elő-
fordul az is, hogy X tanárnak semmiféle pedagójiai érzéke  

nincsen, a diákokhoz való viszonya nem kielégitő, mégis  
tacit, nevel. Y tanárhoz véleményem szerint olyan vagyok,  
amilyennek lenni kell. De X tanárhoz .... Javitani kelle-
ne a tanár-diák viszonyt..."  

10. ..."Az emberi kapcsolatoknak több formája létezik, ami a  

legközelebb áll hozzánk: az a tanár-diák kapcsolata. A ta-
nár általiiban azt a diákot kedveli meg legjobban, aki az  
első napokon ugyszólván "jópofáskodik", felhivja magára a  
fisyclmet. A tanárok általános hibája az un. kivételezés."  

11. ..."Most mikor elérkeztem ahhoz p  korhoz, amikor már fel-
fogom értelmesebben a dolgokat, kezd érdekelni az emberek  

kapcsolata, viszonyaik egymáshoz. Persze nem annyira a fel-
szine, mint a mélyebb érzések. Szerintem  egy embernek annyi  
arca van, hogy talán a világon mindenkihez egész más tud  
lenni. Mindig egy "uj ember" tudna lengi. Ezért alakult ki  
köztem de  mások között olyan sokszinü kapcsolat. Viszonyom  
a barátaimhoz, tanáraimhoz vagy éppen egy eladóhoz nagyon  
változatos, sokrét► . Szerintem  a gyermek  ás szülő közötti  
kapcsolatot semmilyen Lás kapcsolathoz nem lehet hasonlita- 
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ni. Ez egy olyan egyedi viszony, amit az amber csak egy-
szer érez életében. Barátja sok lehet az embernek, de i-

gazi barátja csak egy. Szerintem a tan.: rok és diákok vi-
szonya rencikivill sokat változott. Ugy érzem, hogy sokkal  

oldottabb köztük a .kapcsolat, nem uralkodik köztük olyan  

feszületség az órákon, mint hallottam régen. Egy tanárnak  

is nagyon sok arca van. Egész más órán, korrepetáláson,  
vagy ha é,ven utcán találkozunk vele.  A  r!ootani diákok is  
sokkal jobban me értik őket, legalábbis o,:ztályu kban,  a-

hegy ismerem túr s€aimat, ez igy van. Középiskolában márl-
jutnak odáig a diákok, hogy mcL ér tik mit köszönhetnek és  
mivel tartoznak nekik. Na persze ezt :,úr ál .alánosságban  
nem merem állitani."  

12. ..."Vóleményem szerint egy, emberi kapcsolatok az utóbbi  i-
dőben kitágultak. E :,--egy ember egyszerre több személyt is  
nevezhet barátjának, nemre való tekintet nélkül. Általános  
iskolában több barátnői is volt. Itt a szakközépben két é-
vi; nem volt senkivel sem kapcsolatom. Inkább a testvérem-
mel bee öltem meg problémámat. Ez még a mai napig sem tu-
űon, hogy miért alakult igy , hiszen szeretem  társaimat,  
szivesen beszélgettem velők."  

13. ..."Szerintem egyik fontos tényező, hogy a gyermekkor so-

rán milyen közöss égbe forgott, milyen szere )et töltött ott  
be. Az, aki a társaság nevettetője volt, a későbbie kben is  
lehetett az. Az un. vezérek a későbbiekben is irányitanak. 

Ez megfigyelhető osztályon belül is. Ea a közösség kialaku-

lásának kezdetén valaki "meJhuzódott", nem "jártatta annyit  

a száját" a későbbiekben is liegnaradt csendesnek, hallga^  
tagnak. Az ilyen embereknek nehezebb a boldogulás. Nem ve-
szik őket észre. Ez valami kisebbségi érzéshez vezet."  

14. ..."Korunkban az emberek között nem beszélhetünk alapvető 
 

ellentétekről. Az emberek kapcsolata azonban még ma sem  

teljesen eyértelmü, még nem mondhatjuk, hogy jó közösség 7.  
ben élünk. Mindenhol megtalálhatók az ellentétek, nemcsak 
a diákok körében, hanem a felnőttek körc}ben is, Igy pl. a 
munkások között is, a szomszédok, utcabeliek és más szemé-
lyek között is. Én nagyon elitélem az ilyesmit, az ilyen 

ellentétek irigységből, többre akarásból fakadnak. Ha eny- 
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nyire csak mindenki a maLa hasznát nézné, akkor sohasem 
alakulna ki jó közösség, jó kollektiv munka, ogyüttmükö- 

dés. 

15. ..."Nekem problémám a barátsá,al kapcsolatba. volt. Jne-
ki udvarlója van ás nincs szüksége többé barátnőre. Nem 
volt közöttünk ezen vita, többet nem _;ártunk evymáshoz. 
Az  iskolában viszont minden reggel vele jöttem. xaGször 
rossz volt megszokn, de később belejöttem. Azóta persze 
án is kerestem magamnak egy rendes barútnöt, akivel ud-
varló nélkül és udvarlóval is megértjük egymást." 

16. ..."Az emberek kapcsolatai másként alakulnak a városban 
és másként alakulnak a faluban. Minél kisebb közösségben 
él az auber, an.iál nehezebb helyzetben van. Ugy is mondhat-

nánk, hogy korlátozva van szabadságában. Vegyünk alapul egy 
kisebb települést. Itt mérv mélyebbek az ifjuség és az idő-
sebb generáció közötti ellentétek. Az idősebbek ragaszkod-
nak a ré`.i szokásokhoz. Itt még sajnos gyakran ta)asztal-

hatók az olyan nézetek: miszereint a lányoknak férjhez kell 
menni és minek tanul egy lány. Mikor án elkezdtem a szakkö-

zépiskolát, elégi; sokszor hallottam, és nem csak án, hanem 
a többi lány is. Szó szoros értelemben lenéztek bennünket. 
Igen sulyos probléma a fiu ás lány bar€ teága. Nekem is van-
nak fíu barátaim és nagyon jól megértjük egymást. Ezeket a 
kapcsolatokat mégis gyakran félremagyarázzák. Más a szere-
lem és más a barátság. A szerelem az sokkal mélyebb emberi 
kapeaolat s éppen ezért "sebezhetőbb" is." 

17. ...Mii a szüleimmel nagyon jól megértjük egymást. Ha elmon-

dok édeeanyámnak egy olyan evetet, ami éppen akkor történt 
velem, próbál vigasztalni és tanácsot ad. Jártam egy fiu-
val. Igy darabig ű is szeretett engem, de utána valahogy 
ugy éreztem nem olyan köztünk a kapcsolat, amilyen volt. 
Kicsit durva volt hozzám és nem is tudtunk ugy elbeszélget-
ni semmiről. Megkérdeztem tőle, hogy mi ennek az oka, ő er-
re azt válaszolta,ne haragudjak, de számára a barátai fon-
tosabbak, mint  án, ők azt mondják, ho, ne beszéljen többet 
velem. Az utóbbi időben u.Úy vettem észre, hogy megint sze-
retne velem beszélni, de most már félek ettől a találkozás-
tól. Elmondtam édesanyámnak is ezt a históriát. 6 azt felel- 

1i 
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szerintem sokat enaec:nek mcg a fiataloknak, ; zabad3bb  

erk3lceio  k .ióvsl, s ez szol intsm nem a 1e4hc17e:Abb. Olyan  
viss2.ataSzitóraak tartom, ani[:or vala:.:. azt tsonOjc: az (5-  
desanyjára pl.  muter. A nai Aatalok do szüleik kiiz3tt  
ug;i érzem szorosabb a ka?csolat, mint rőren. ;ie u,gyenim  

sok példa van  arra, hogy nem iag,,y láng 1acjobja LarátoCjo  
uz éCeaany ja. A isai fiatalok 8azit2tdbeek a s z31'kflbz,  

mint pl,. rdt;era. A fiatalság same ez iveee._ sacit az idv-  
3eb'aeknek. Szi.vess ,3t;et tesznek, a noh'z c:o~..~ arios: azonial  
kivik  a kezukbál. Ma jó bar3tságok alakulna'_: ki a fiuk  
c:;_ a lányok közö tá. üsszet+artanak, se;;itene;° e, :x(,snaL- . 3z  
utábói idóben azonaan egyre szaporodik az olyan anz ük szá-
ma, akiknek nincs férjük. i.  en szerintem változtatni kel-  
l cac."  

19. ...p Szer inia.0 ami eléb natz problfírsa, logy a lánNot de fi-
nk  már az alsó it;i.olriban nen foglalkomask md3: al, csak e, j-  
mAasral. A 12.14 évc>s lányok festik rrmenk:at, a fiuk cijz-  
neZ.. 	meg tovább ivannek tanulni, ott 	cost!: 	ismerke- 
dési lehetóaégekk.el raglralkoznak. ::raitatt az iu',o?tA szia-
vonala elég~,~ alacsony, mert  senkinek  sines k-ed.vo tanulni.  
~Z'~:;.ioIIlrot e1~~ vi8t,zdta::-itÓ, 1 a agy flu, olég i~ r̀,i~9{.iJn  of;y 
1€ny io, azzal kérkedik, dicsekedik, 	meni.yít tud in-  
ni, kikkel volt, 'r24o_,;,,  sikerült a ranuija. Már nyit vitató-  
ma leez. E~;,ry náai.k tó'ea, aval.lás. Ha13.otLa:.z ^:.r, fo ;r;; volt  
olyan iskola, ahol azt a tanulót, aki e3 a:ar:t vasas:ap a  
tem:lo.; ba, next az ranz-ukáR.t,ak, 	nuamuaLlj5rmit shalt  
kedvezni, nert vették fel a K16"4-iac., )odi ~,; eg y r-eggion aktiv  
tag volt, szeretett volna dolgcLni. v maca pedig  nom volt  
valláso:;. Lzt r.abyon Hers t:xrtom helyesnek. $i io azivosen  



megnézek egy egyház szel tartást,és főleg ha a templom ma-

ga is szép. Minn  szépsó,et jelent, ha a karzaton énekes-

nek éc az  a templomban olyan szépen cseng. Pedig ós nem 

v .a6yok szintén vallásos, sőt nagymamámmal vitatkozom is 

sokat. 
A tanár-diák jó kapcsolat sajnos eléE ritkán alakul ki. 
Azt, hogy egy tanárnak vannak kedvence kimondottan utálom, 
Mert ha az a tanár jót akar a kedvencnek, ugyanakkor  az 
osztálytársaival való kapcsolat a legros:.zabb n alakul. 
kiegutálják Es tulajdonképpen még barátnői ee lesznek." 

2Q. ..."Szerintem a barátságok alakulása is sokat változott, 
ha visszatekintünk a mustba. i ó en csak azok lehetek bará-
tok, akiket a szülők engedélyeztek. Az igazi barátságok 
tartósak. Ismerek olyan tieust, aki azt vallja, hogy sok 
barátja van, de közben néha meg sem ismeri az illetőt. A 
mai barátság sokféle. A barátok megértik egymást, sokat 
beszulgetnek, vitatkoznak. Az igazi borátságba beletarto-

zik a közös mozinéűés után az esetleges vita is. Az igazi 
barátok együtt járnak el szórakozni, kirándulni, jóban, 
rosszban együtt vauival.. A fiuk ós lányok barátsága sze-
rintem jó, de nagyon ritka ós tapasztalatok_ szc_ iut nem 
igen  tartósak."  

21. ... "A barátsá`ot tartanám a legfontosabbaknak. A barátság 
nem mindig csak Lót-hároei személy között alakalhet ki. Igy 
van ez mindenütt pl. az osztályban is, ahol nagyon erős 
azúlak fázik össze az osztályt. Barátság részben hasonló-
ak között alakul  ki.  Én konkrétan nagyon sz er etm a társa-
ságot, általában könnyen feloldódok, hazai érzem maga:: fel-
szabadultnak. Ugy érzem az osztályhoz i s olyan vagyok, a- 
ltit szeretnek és nem eltörnek. Mindent  megteszünk. egymásért. 
Szerellenhez is ugyanu, y kapcsolódom, mint az osztálytársa-

imhoz, de mégis minden olyan más. Ez talán a legközvetle-
nebb. Tanárainkat nagyon befolyásolják a c alédi élet han-
gulatváltozásai. De miért kell ezt bevinni ez iakolába? 
Sajnos ezekre választ nem  tudunk adni.  Az átlagi emberhez 
való kapcsolatom ugy gondolom jó. Ug;, érzem a legidegenebb 
emberhez is legalább egy kicsit illedelmes,  udvarias  vagyok. 
I ez, hogy nem mindig azt kapom vissza, de mégis meg lehet 
ritkán érteni az embereket." 
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22. ..."Fontos kérdés a fiatalok és idősek zapcsolate. :azzal  

nam törődnek, ho y mi jó a fiataloknak és mit is ceindl-

nak kövesen. Elitélik, ha egy lánynak fiu barátja van,  

va~ 
 ,y forditva. De miért, mikor jól megértik egymást és  

egyes problémákat jobban megbeszélnek, mint  az a lány a  

barátnőjével. Ezekre a barátságokra jellemző, hogy igaz  

barátok és mindig sziveson segitenek egymásnak."  

23. ..." A tár saüalmon belül az emberek között nagyon sok  

probléma merül fel. A lányok és fiuk közötti ellentét,  

tanár is diák, szülő és gyermek ellentmondása. A szülők  

még gyermekként akarják szeretni a 18 éves lányukat, de 

ez már  nem  lehetcéges. A gyerek megnő, és természetes ve-

lejárója a szülőktől, a szülői háztól való elszakadás. Ez  

az elszakadás sok problémát jelent. Sol: szülő nem  engedi  
meg, ho .y beleszóljanak az életébe és a gyermek ezt örök-
li, 5 sem mond el a szüleinek semmit. Ifi;. az együttlét  

egyre elviselhetetleneLbé válik. Nem értem, hogy a szü-
lők miért hagyják elfajulni ezeket a dolgi°okat. Az én szü-
leim megértették ezeket a problémákat. A tanár-diák vi-
szony is sok ellentmonuást rejt magában. A  tanárok sok-
szor felsőbb rendü lénynek érzik magukat. Sok tanár ter  

mészetes éE szereti a diákokat. Az ilyen tanár sokkal job  

ben tud oktútrri, mint aki betartja a három lépést. Miért  
választják hivatásuknak a tanári pályát, akik nem tudnak 
bánni a diákokkal? Sok probléma merül fel a munkahelyen 

való beilleszkedés terén is. Egyes dolgozók nem sejtenek  

beilleszkedni, hanem az ellenkezőjét csinálják. Ez sok fi-
atal problémája, gondja."  

24. ..."Nagyon jó dolognak tartom, hogy a  mai  világban, lehe-
tőség van arra, hogy egy szmélynek sok-sok barátja legyen,  
akár fiuk, akár lányok. Velük bármilyen probiém ról el le-
het beszélgetni és ez valami biztonságérzetet ad. Általában  
az embernek igazi  barátja egy esetleg kettő van. Ha valamit  
nem jól csinálok fi eyelmeztet, és megmutatja a helyes meg-
oldást. Akkor szokott az igazi barátság ab amaradni, ha va-
lamelyikük szerelmes lesz. Szerintem a szerelem is csak ak-
kor szerelem, ha megvan a két fél között egy nagyon fontos  
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dolog, az őszinteség és a bizalom." 
25. ..."Szer intem a legnagyobb problémát a szülő és a gyer-

mek közötti kapcsolat okozza. hoaez néven veszik, amikor 
a gyerek megmondja a véleményét. Nem tartják erkölcsös-
nek a fiatalok viselkedését. Persze lehet, holta van ben-
ne igazgaág. Csak az a baj, hogy ők minden apró dolgon 
megbotránkoznak. Ezt azért nem lehet dltülánositani, mert 
varnak kivétele, ezúr t ez nem mindenkire  vonatkozik. Az 
lenne a legjobb, ha a lánynak az anyja lenne a legbizal-

masabb barátnője. Szerintem ez nem elterjedt dolog. Azt 
hiszem többen voltak má e ugar és vannak is, ho gy szeret-
nének problémákat megbeszélni édesanyjukkal, de nem mer-
nek odaállni és elmondani, mert fanek a következménytől. 
Ezen változtatni kéne, de nemcsak a gyereknek, hanem a 
szülőknek is." 

26. ..."Sori felnőtt kivülről azt mutatja, ho t  ,y m:;t;ér ti a fi-

atalokat, azok életét - minden téren  - , de ha arról van 
szó, hogy az a lánya is szeretne olyan életei élni - el-
itéli. 
A tanárok között eok olL'an van, aki nc;m ioaeri el a ta-
nulók igazát. 
Szülővel nagyon nehéz megértetni akaratunkat, vagy inkább 
azt, hogy mit látok jónak egyes dolgokban. Gyerekei iga-
zát nem  ismer i el, mivel ez lealacsonyitaná. Ha érdeklő-
dök pénzügyi dolgokról - családon bell - kereken vissza-
utasitaaak. Nem fogad el segitséget a gyerekét a. Szidja 
gyer ekét, mások előtt úicsér i. Az  ember  barátkozik valaki-
vel éveken keresztül, majd szinte napról-napra elidegened-
nek egymástól. Néha szeretné az ember megmondani mindenki-
nek, ho ,_ y miért igazságtalanok vele szegben, ha ő nem te-
het róla?! Vagy ezt nagyon, nehéz belátni?" 

27. ..."Az egyes családok között fizetésbeli különbségek van-
nak. na valaminek rossz természete van, akkor az azt e-
redmányezi, hogy a szüleivel szemben kivetelőző, osztály-
társaival, barátaival lenéző. Ezt nagyon csunya tulajdon-
ságnak tartom é e károsnak. Általában ugy van, hogy akinek 
most iskolás korukban mindenük hatványozottan megvan, azok 
később is j6 helyzetben maradnak, mert a szülők továbbra is 
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mindenhol támoLatják és semLiér t nem kell aegküzc:,eniük. 
A  pénzt tov:ibbra is csak költeni fogják és nem megbecsül-
ni, eszükbe sem jut,  no -y a táreaáalomnak minőségileg is 
>:asznoe tar ,faivá váljanak." 

23. ..."Szerintem nagyon  fontos kapcsolat az emberek között 
a  barátság. Mindenkinek  olyan társaságot, baráti kört kell 
kialakitania, hol jól érzi magát, tud szórakozni, ha kell 
leomol: dolgokról társalogni, vitázni. Ez a  társaság egy 
tágabb fogalom. Szüksége van mindenkinek egy, esetleg két 
olyan bar átra /bar átnőr c/, akikkel bensőbb dolgait meg 
tudja beszélni "kiönteni a szivét". Ez a barátság azonban 
nea pótolhatja teljesen a szülőkkel . alő viszonyt. Ezt 
ugy értem, ho,y elmondanak nekik mindent.  A  szülők igy 
sokat tudnak segiteni is nekik az életük alakulósában." 
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tiGU Attila  
A polgári a$andlyiságfogalon kritikája. = Pcdagógie  

Szemle. 1977, 12. cz. 1073-1092. 1.  

L GCSTO:: György  
tleveléselmGlot. Bp. 1970,  Tankönyvkiadó  

ÁGOSTON György 
 

A  pec3agócia alapfogalmai c,  s a nevel6 si ec:lronc:szor.  
Bp. 1976,   Akadémiai Kiadó.  

ALJPüLT, Gordon W.  

Az e1őitélet. Bp. 1977, Gondolat K.  

BAGDY " ke  
Családi szocializáció és sze.^r.:lyisá;zavarok. Bp. 1977,  

Tankönyvkiadó.  
/Pszictyológia  — nevelőknek./  

DáLCG1I István — GAL ::óber  t  
A nun'~asifjueág. = Tanulr.irnzi.ok a nunkásoszt:.lvr61.. Bp.  

1973, Kossuth K. 143-219. 1.  

BENCE  László  
Szocialista szaL-e berképzós és a vii J1ézati nevelés,  

= Vil ;oss4g, 1976, 3-9. nz. 475-479. 1.  

BEIiEID T. Ivan  
Törtőnelea és társadalou isc:eret. = Világosság, 1976,  

8-9. sz. 00486. 1,  

BüZLS László  
A csoportmunka. Bp. 1974, Tankönyvkiadó.  
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=LOG  Judit  
Fiuk, leinyok, nevelők. 3p. 1969, Tankönyvl:iedcí.  

/A pedagógia iáűszerii kórdóoei I13zd :kban./  

Gg -LPLLI György — IIEGEWS 1. Anerzis — KOZMA Tar  

Az oktatósüE,yi ezervezetkuutat6s lehetőségei. Bps i976,  

Kiadó.  
/IJevelóetudonsny ós táreada].mi gyakorlat. G./  

F1d:AO . x;dr  e  
TYkölca ós forra;almiaóg. Feaenik Marx dc Engela etikai  

hul,,ry:atCkF:hon . F3n. 1976, Kooauth  P. 

im L3`: 4duzaa  

Ad iskolarendszer L a az iskolai tudós tfar e+3Calmi nel;hatG—  
r ozottsó4:a. Bp. 1976, Akadémiai Kiadó.  

, :ievelc:stuc:oná.ay ey táraac:alri gyakorlat. 4./  

i'itlE77'r+ItE, _alter  
A marxistza if jusó,gkutatds al:méleti probldndi. _ .I. ~.'4uaágku-

tatás. Bp. 1969, Tankönyvkiadó. 23-61. 1.  
/A pedu4;6gia id5ezer4: k6rdé3ci Ir::ilföldön./  

ruf.= György  
A murik silozófi(jra. I3p. 1965, Kossuth K.  

GAL Erzec=bet  
A sze:.rayisógforn~.xlua és az átalakuló csalód problónái.  

= L'ec;tugó` ;iai Szemle. 1977, 12. oz. 1109-1112. 1.  

GAl1AI I.6  s z1ó  

A 9zocirali4fició mint a ezecLlyiaf:L inttllektutília Ea e—  

aocionu].is fejleeLte:aQ. = :izocidlpszicholó`ibi kutatAsok  

r x. n ♦ cir or 3zelt;on. Bp. 1976, íik.C:(:liliai KiciCiÚ. 279-291. 1.  

GAZSÚ Ferenc — PATAKI  Ferenc — VARIII:GYI Györ Ey 
 

Di.ukóletmód B- udapeata4. 3p. 1971, Gondolat  ::. 
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CTIAAKI F.  Frigyes  
Néhány jelentősebb biológiai, pszichológiai polgári szemé-

lyiségelméleti irányzat birálatához. = Pedagógiai SzeLle.  

1977, 12. évf. 1113-1123. 1.  

ILLJ Agne 9  
Társadalmi szerep és előitélet. Két tanulmány a mindennapi 

élet köréből. Bp. 1971, Akadémiai Kiadó. 

/Szociológiai tanulmányok. 3./ 

HOF..IANN, Hans- Georg  
A mai polgári nevelés  céljairól és feladatairól. = Pedagó-

giai 	1977, 12. sz. 1092-1101. 1.  

HORVÁTIT Lajos  
Tevékenységi rendszer és erkölcsi nevelés az általános is-

kola felső tagozatában. Bp. 1963, Tankönyvkiadó. 

HUNYADY Györ ;yné  

Kollektivitás az iskolai osztályokban. A közösségi beálli-

tódás strukturális meghatározói. Bp. 1977., Akadémiai Kiadó.  

IIL ~ YI:LY Györgyisé  
A tanulói kollektivitás mérése attitűdskálái. = Szociál-

pszichológiai kutatások Magyarországon. Iip. 1976, Akadémiai  
Kiadó. 79-87. 1.  

H SZÁZ: libor  

A cselekvő ember. Bp. 1975, Szépirodalmi Kiadó.  

Ifjuságpolitika a megvalósitás utján. Összeáll.: Petroszki  
István. 3p. 1974, Kossuth K.  

IÍ'juságpolitikai dokumentumok. 1-2. köt. Bp. 1976, Ifjusági 
Lapkiadó Vállalat.  

Iskola és környezet. Tanulmányok a lengyel nevelésszocio-
lógia köréből. Bp. 1974, Tankönyvkiadó.  

/A pedagógia időszerü kérdései külföldön./  
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Az iskola szociológiai problémái. Válogatott tanulmányok.  

Bp. 1974, Közgazdasági és Jogi Kiadó  

KAELOS Lajos  

Általános pszicholóia. 2. kiad.  Bp.  1965, Tankönyvkiadó.  

iaL-MLN László  
Nincs nevelés ellentmondások nélkül. Beszélgetés Győri  

Györggyel. = K .;znevelés 1976, október 8. 3-5. 1.  

K' : :L László  

A pedagógiai pszichológia lapkérdései. 4. kiad. 13p.  

1973, Tankönyvkiadó.  

A KISZ Központi Bizottságának határozata az if jus: ;i szö-

vetség néhány idáazerü feladatáról. A KISZ Kii Intéző Bizott-

ságának 1974. április 11—i határozatai. Bp. 1974, Ifjusági  

Lapkiadó Vállalat.  

KON, I. Sz.  

Az i.n a társadalomban. Bp. 1969, Kossuth K.  

KONCZ János  
A fejlete szocialista tárcadalom épitésének követelményei  

és a pedagógus személyiségének néhány vonása. • Pedagógiai  

Szemle. 1977. 6/f. 12. sz. 1101-1105. 1.  

KO CZ János  

A pedagógus hivatás vizsgálata a fejlett szocialista társa-

dalom épitéee követelményeinek szenazvgéből. Kandidátusi ér-

tekezés tézise, 1976. = P ~ . dajgiai SzeLlle. 1977. 8. sz.  
707-717.1.  

Korszerit vezetési ismeretek KISZ—vezetőknek. 2. báv. kiad.  
Bp. 1974, Ijusdgi Lapkiadó Vállalat.  

KOZMA Tamás  

Közoktatási intézményeink néhány szervezetelméleti kérdése.  
= Ne vc:léstudományi Közlemények 1974, 1. ez. 7- 26. 1.  
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Közlemón:" a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi-
zottságának 1977. október 20-i illóséról. = Népszabadság. 

1977, 249. oz. okt. 22. 1-2. 1. 

Közösségi nevelős az általános iskolában. Módszertani 

tapasztalatok. Szerk.: Hunyady Györgyné. Bp. 1970,  Tari-
könyvkiadó. 

LENIN, Vlagyimir Iljics 
Filozófiai füzetek. 3p. 1954, Szikra Kiadó. 

LUKÁCL György 
Az esztétikum sajátossába. 1-2. köt. Bp. 1965, Akad. 

Kiadó. 

LUKÁCS GYÜ , GY 

A kulturazociológia lényegéről és módszeréről. = Ifju-
kori művek /1902-1918./ 614-622. 1. Bp. 1977, Magvető Ki-
adó. 

/Lukács Györ y Összes süvei./ 

LUKÁCS György 
A különösség mint eszt-tikai kategória. Bp. 1957, 

Antid. Kiadó. 

György 

A társadalmi lét ontológiájáról. 3. köt. Prolegomone. 
Bp. 1976,  Ma vető Kiadó. 

/Lukács György összegi süvei./ 

LUKÁCS József 
I3tenek utjai. A kereszténység előzményeinek tipológi-

ájához. Bp. 1973, Kossuth Kiadó. 

• A Iúa`yar Kommunista Ifjueági Szövetség IX. kongresszu-
sának röviditett je"yzőkönyve. Bp. 1976, május 8-11. Bp. 
1976, Ifjusági Lapkiadó Vá1'_elat. 



LAKABi KO  

A  neveléselmélet általános kérdései. Nevel`s a szovjet  

iskolában. 5. kiad. Bp. 1955, Akad. Kiadó.  

AL:akarenkó müvei./  

MAR", Karl  

Gazdasági - filozófia k`ziratok 1814-ből. Bp. 1977,  

Kossuth Kiadó.  

/A marxizmus-leninizmus klasszikusainak kiskőnyvtára. 27./  

LIAliX, Karl  - ENGELS, Fr iedr ich  

müvei. 5. köt. 1845-1846. A német ideológia. Bp. 1960,  

Kossuth Kiadó.  

/Marx - Engels művei./  

~:~ 1;{~í.YI ihály - DÖMÖK Zsuzsa  
Vallásosság, hitközöny, Ateizmus? Buí:apesti fiatalok vi-

lágnézeti orientációinak néhány jellemzőjéről. = Világossági;  

1976, 8-9. sz. 590-600. 1.  

NNÁÁGY Sándor  
Didaktika. Bp. 1967, Tankönyvkiadó  

Nevel3munka az általános iskola 5-8. osztályában 2. kiad.  
Bp. 1969, Tankönyvkiadó.  

Ötödik nevelésdLyi kongresszus, Bp. 1970. szept.  29-30. 
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