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A kognitív képességek rendszere
és fejlődése

1993-ban jelent meg J. B. Carroll Human Cognitive Abilities (1) című
munkája, amely a kognitív képességek rendszerének feltárását célzó,
közel évszázados faktoranalitikus kutatás eredményeinek eddigi leg-
alaposabb ismertetése, elemzése és a képességrendszer háromszintű
elméletének összefoglaló megerősítése. A századunk második felében

kibontakozó kognitív pszichológia (2) számára érdektelenné vált
mindaz, amit a faktoranalitikus kutatás feltárt. Hasonló a kognitív

tudomány (3) viszonya a kognitív képességek rendszerének
problémájához. Külön világot képeznek a klasszikus általános

pszichológia és fejlődéspszichológia kognícióval (megismeréssel,
gondolkodással, memóriával, tanulással) kapcsolatos kutatási

eredményei is. Pedagógiai szempontból az értelem eredményesebb
kiművelése érdekében nélkülözhetetlenné vált az eddigi alapvető

kutatási irányok, integrációs törekvések használható eredményeinek
pedagógiai célú hasznosítása. Ez a tanulmány, a megelőző három
dolgozat (4) szerves folytatásaként, az integráció szükségességéről,

lehetőségéről és pedagógiai jelentőségéről szól.

Kognitív kompetencia és kognitív képesség

Az információ mindenfajta aktivitásunk feltétele. Az ember információk tárháza, és mint
ilyen információhasznosító (5) rendszer, aminek köszönhetően kognitív, szociális és tárgyi
aktivitása megvalósulhat. Az emberben az információ és az információhasznosítás az eszköz
jelleg, a kiszolgáló szerep mellett önállósult: léteznek olyan aktivitásaink, amelyek direkt mó-
don magára az információra (annak megszerzésére, felvételére, konstruálására, átalakítására,
tárolására, vételére, közlésére, az információhasznosítás fejlesztésére) irányulnak. Ezt a rend-
szert sokféle névvel illetjük: ész, értelem, intellektus, intelligencia, kognitív kompetencia és
hasonlók. Az értelem működését és (a direkt mód esetén) viselkedését, vagyis az információ-
hasznosítást is különbözőképpen nevezzük: (egészen tág értelemben vett) gondolkodásnak,
megismerésnek, kogníciónak stb. Amint korábban ismertettem, (6) a kutatások újabban az ér-
telem megismerésében egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a kognitív motívumoknak,
a motivációnak, sőt az érzelmek szerepe is előtérbe került. Az intellektus, az intelligencia és
az ehhez hasonló fogalmak nem tartalmazzák a motivációt. Ettől eltérően a kognitív kompe-
tenciát kognitív motívumok és képességek (rutinok, készségek, ismeretek) rendszereként de-
finiáltam (az értelem szót is ilyen értelemben használom). Eddig a kognitív ismeretekről, ru-
tinokról és készségekről volt szó. Most a kognitív képességek rendszerére kerül sor.

Annak ellenére, hogy közel évszázados empirikus kutatás folyik a képességek megis-
merése érdekében, tudományos fogalomként a „képesség” nincs nyilvántartva. Hiszen
mindenki tudja, hogy mit jelent a képesség. A pszichológiai, pedagógiai szakirodalomban
is köznyelvi szintű alapfogalomként szerepel. Természetesen történtek kísérletek a foga-
lom szakmai definíciójára, de nem látom szükségét annak, hogy szemantikai elemzésbe
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bonyolódjak. A fent idézett szerző (Carroll) e munkát elvégezte és eljutott a saját definí-
ciójához. (7) Ez ugyan hozzájárult hatalmas vállalkozásának eredményességéhez, de to-
vábbra is egy a sok szemantikai kísérlet között. Ettől eltérő megközelítés: valamely dolog
leírása és megnevezése (ha lehetséges, olyan köznyelvi kifejezéssel, amelynek jelentése
közel áll a dolog leírásához). Ez a lehetőség természetesen csak a kutatások megfelelő
eredményei alapján nyílik meg. Carroll műve, a háromszintű modell általa adott leírása és
megerősítése e lehetőség egyik legfontosabb feltétele. Lássuk, mit kínál ez a modell!

A faktoranalitikus kutatások sok ezer kognitívnak minősített feladat elemzését végez-
ték el. A számítások eredményeként az összetartozó feladatok faktorok alá csoportosul-
nak. Később az így kapott faktorokat is faktoranalízis tárgyává tették, ami a faktorok hie-
rarchikus (két-három szintű) rendszereit eredményezte. Carroll az eddig hozzáférhető ha-
talmas anyag alapján végezte el szintetizáló munkáját. Mielőtt ennek eredményét felidé-
zem, vegyük figyelembe, hogy mit is csináltak a faktoranalitikus kutatók. Az intelligen-
ciának (értelemnek stb.) nevezett „valami” makroszerkezetét törekedtek feltárni konkrét,
specifikus kognitív feladatok sokaságának megoldatásával kapott adatok alapján.

Már a kutatások kezdetén (századunk első harmadában) kiderült, hogy létezik egy általá-
nos (közismert rövidítéssel G) faktor és számos specifikus faktor. Ez az eredmény (a faktor-
analízis természetéből is fakadóan) minden ilyen célú elemzésben megjelent. Pontosan ma
sem tudjuk, hogy mi ez a G faktor. Általános szinten mindenesetre állítható, hogy mindenfé-
le kognitív aktivitás feltétele, alapja. Ami értelmezhető úgy is, hogy a G faktor az értelem leg-
általánosabb rendszere, az elsődleges és másodlagos faktorok ehhez képest specifikusak. Más
nézőpontból az is mondható, hogy a G faktorban feltételezett komponensek a specifikus fak-
torokban is jelen vannak. A legtöbb kutatás azt jelzi, hogy a G faktor főleg a „reasoning” ér-
telmében vett gondolkodás műveleteit (komponenseit) foglalja magában. Ám a gondolkodás
komponensei a legtöbb kutatási eredményben másodlagos faktort is alkotnak. Ugyanakkor
nyilvánvaló, hogy az értelem elemi komponensei, mint például a felismerő mechanizmusok
(a felismerő rutinok) mindenféle kogníció nélkülözhetetlen feltételei, eszközei. Függetlenül
attól, hogy a faktoranalitikus kutatás ezeket a komponenseket nem tudja kezelni.

Tekintettel arra, hogy a G faktor elemei specifikus faktort is alkotnak (erre a jelenségre a
következő köztescím alatt visszatérek), a kutatásoknak azt az eredményét célszerű megtar-
tani, mely szerint az értelem „háromrétegű” (stratum). A legátfogóbb rendszer, a kognitív
kompetencia (az értelem stb. nevű) rendszer, amelyet hierarchikus komponens-rendszernek
minősítettem. (8) A komponensrendszerek meghatározott funkciójú, szerveződésű, műkö-
désű, viselkedésű önmódosuló, önfejlődő rendszerek. A hierarchikus komponensrendszerek
specifikus komponensrendszerek és komponensek egységei. A komponensek maguk is ön-
módosuló, önfejlődő rendszerek (az elmélet a komponensrendszer „végső”, önmódosulás-
ra képtelen elemeit „építőköveknek” nevezi). Mint majd rövidesen részletesebben kifejtem,
a faktoranalitikus kutatás lényegét tekintve a kognitív kompetencia mint hierarchikus kom-
ponensrendszer szerveződését, specifikus komponensrendszereit törekedett feltárni.

Ebben az értelemben a kognitív képességek a kognitív kompetencia specifikus kompo-
nensrendszerei, amelyek meghatározott funkciókat szolgálnak, és amelyeket sajátos szer-
veződés, működés, viselkedés és önmódosulás, önfejlődés jellemez. A kognitív kompeten-
cia és a kognitív képességek komponensei: a kognitív rutinok, a kognitív készségek és a
kognitív ismeretek. A faktoranalitikus kutatások specifikus faktorai túlnyomórészt a fen-
ti értelemben vett kognitív képességek (komponensrendszerek). Egy részük viszont csak
komponens (készség). Ennek elemzésére a következő cím alatt kerül sor.

Összefoglalásként vegyük szemügyre az 1. ábrán szemléltetett összefüggéseket. Mie-
lőtt elmélyednénk az ábra által szemléltetett összefüggésekben, emlékeztetem az olvasót,
hogy a kognitív kompetencia a személyiség egyik pszichikus rendszere, a szociális és a
személyes kompetencia, valamint a specifikus kompetenciák közös metszetét képezi (ha
halmazábrával szemléltetjük a személyiség kompetenciáinak rendszerét). Vagyis a kog-
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nitív kompetencia a többi kompetencia feltétele, szolgálója. Az 1. ábra ettől a funkciótól
most eltekint és magára az információhasznosító rendszer funkcióira összpontosít.

Az l. ábra egymásba skatulyázódó halmazai mindenekelőtt azt kívánják szemléltetni, hogy a
képességek komponensrendszerek, „halmazok”. A faktoranalitikus kutatások eredményei alap-
ján az értelem komplex és egyszerű képességek rendszereiként írható le. A komplex kognitív
képesség mindegyike néhány egyszerű képességből szerveződik. Ez utóbbiak pedig kognitív
komponensek rendszerei. Pedagógiai szempontból (vagyis a képességek fejlődésének eredmé-
nyesebb segítése szempontjából) a háromszintű rendszer ismeretének kiemelkedően nagy jelen-
tősége van. Az intelligencia, a kognitív kompetencia annyira bonyolult, komplex rendszer, hogy
az általánosságnak ezzel a szintjével a pedagógia nem tud mit kezdeni. Hasonló a helyzet a
komplex kognitív képességekkel is. Például nyilvánvalóan létezik kognitív kommunikatív ké-
pesség mint komplex képesség. Ám általában vett kognitív kommunikáció nem létezik. A kog-
nitív kommunikáció információközlés vagy közölt információ vétele szóban vagy írásban. Ezek
az egyszerű képességek sajátos viselkedésben nyilvánulnak meg, e viselkedések, tevékenységek
gyakorlása által segíthető a fejlődésük. Például a fogalmazás képességének fejlesztése csak a fo-
galmazás gyakorlása által lehetséges. Ennek a közhelyszerű kijelentésnek nem a tartalma fon-
tos itt, hanem az, hogy a hierarchia többi szintje nem ilyen. A fogalmazás képessége sokféle ál-
talános és specifikus kognitív komponens mozgósításával működik. Az egyik ilyen specifikus
komponens a helyesírás komplex készsége. A helyesírási készségnek csakis az írásbeli kommu-
nikációban van értelme. Önmagában vett természetes helyesíró tevékenység nem létezik. Tanu-
lási céllal végezhetünk helyesírási gyakorlatokat, de ez (mint minden kognitív komponensünk)
csakis a megfelelő kognitív képességek által nyer értelmet. Ahelyesírási készség önmagában vé-
ve értelmetlen iskolás tudás. Nélküle azonban nincsen jól működő írásbeli kommunikáció.

A kognitív képességek rendszere

Ha a kognitív kompetencia komponensrendszereit a „képesség” szimbólummal nevez-
zük meg, akkor a képesség komponensrendszer, amelynek sajátos funkciója, szerveződé-
se van, és amelyet sajátos működés, viselkedés, önmódosulás, önfejlődés jellemez. Eb-
ben a részben a kognitív képességek funkcióiról és szerveződéséről lesz szó, amelyek
meghatározzák a képességek rendszerét.
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1. ábra
A kognitív kompetencia képességei és komponensei



Azáltal, hogy a faktoranalitikus kutatás kognitív feladatok megoldásának rögzített ada-
taiból indul ki, kimondva vagy kimondatlanul a kognitív viselkedést a funkció szempont-
ja szerint tekinti. Különböző jellegű kognitív feladatok megoldása különböző specifikus
kognitív funkciókat szolgál. (Például egy következtetés, sorba rendezés feladatának meg-
oldása azt a célt, funkciót szolgálja, hogy megkapjuk a helyes konklúziót, létrehozzuk a
megfelelő sorrendet.) A faktoranalitikus kutatás az ilyen egyedien specifikus funkciójú
feladatok különböző fajtáinak megoldási adataiból általánosabb funkciójú struktúrákat
tár fel. A kérdés tehát az, hogy a kognitív kompetencia (intelligencia stb.) miféle általá-
nos funkciókat szolgáló struktúrákkal valósítja meg az információhasznosítást.

Eddig a szokásos „struktúra” megnevezést használtam. Ettől eltérően a továbbiakban
a „szerveződés” megnevezést fogom használni. Ez lényeges különbség, amiről már az
előző tanulmányokban szó esett, de itt ismét szükséges jelezni e különbség lényegét. A
struktúra az összetevők többé-kevésbé tartós, összeépült szerkezetét jelenti. A kompo-
nensrendszernek nincsen ilyen értelemben vett szerkezete. A komponensei önálló, önmó-
dosuló egységek, és ezek a komponensek az aktuális körülményektől függően kerülnek
egymással kölcsönhatásba. A kölcsönhatások meghatározott feltételeknek megfelelően
jöhetnek létre. A fentiek értelmében az elmélet nem struktúráról, hanem szerveződésről
beszél. Mivel a kognitív kompetencia komponensrendszereit nevezzük képességeknek, a
képességek is szerveződések, a fenti értelemben vett struktúrájuk nincsen.

A kutatások kettőtől tucatnyiig terjedő átfogó faktort találtak. Induljunk ki Carroll nyolc
ilyen faktorából. Ezek közül kettő úgynevezett gyorsaság faktor (speed factor), továbbá a
fennmaradó hat átfogó faktorból négynek a szűkebb faktoraiban is szerepel a gyorsaság.
Ez azt jelzi, hogy a gyorsaság igen fontos „valami”, de mint később olvasható, a gyorsa-
ság nem képesség (amennyiben a specifikus kognitív komponensrendszereket nevezzük
képességnek), hanem a képességek egyik fontos sajátsága. A hat átfogó faktor közül ket-
tő a vizuális és az auditív percepció faktora. A percepció a kogníciónak nem funkciója, ha-
nem eszköze, egyik működési szintje (erről az utolsó előtti köztescím alatt lesz szó).

Cattel és Horn az elsődleges faktorokból két másodlagos (átfogó) faktort generált, ame-
lyeket fluid és kristályos intelligenciának neveztek el. Carroll is elsőkként ugyanezeket
kapta, eredeti nevüket is megőrizte. Később ismertetendő okok miatt a fluid intelligenciát
gondolkodási képességnek, a kristályos intelligenciát pedig kognitív kommunikatív ké-
pességnek fogom nevezni (mivel a kristályos intelligencia elsődleges faktorai a kommu-
nikáció feltételei és eszközei: „language development”, „verbal language comprehen-
sion”, „lexical knowledge”, „reading decoding”, spelling ability”, „phonetic coding”,
„grammatic sensitivity”, „foreign language aptitude”, „communication ability”, „listening
ability”, „foreign language proficiency”). Carroll (másokhoz hasonlóan) további másod-
lagos faktorokat is talált. Ezek közül négynek a tárgyalását mint más kategóriát a követ-
kező tanulmány egyes részeibe utaltam. A fennmaradó faktorok egyike a „memória és ta-
nulás” nevet viseli, amit tanulási képességnek nevezek. A másikat az eredetiség és a kre-
ativitás jellemzi. Ez közel áll ahhoz, amit tudásszerző képességnek nevezek. Tehát négy
komplex (átfogó, másodlagos) kognitív képességet emeltem ki a faktoranalitikus kutatá-
sokból: gondolkodás, kommunikáció, tanulás és tudásszerzés, amelyek (ez utóbbi kivéte-
lével) megfelelnek a sok száz éves tapasztalati felismeréseknek, szóhasználatnak.

A kutatási beszámolók, ismertetők hangsúlyozzák, hogy a faktorok átfedik egymást.
Ugyanazok a feladatok (komponensek) különböző faktorokban vannak jelen. Ha ezek a
faktorok komponensrendszereket jeleznek és nem struktúrákat, akkor az átfedések termé-
szetesek. Ebben az esetben fontos kérdés az átfedések rendszerének ismerete. A négy
komplex készség viszonyai halmazábrával szemléltethetők (2. ábra).

A 2. ábrán „gondolkodás”, „kommunikáció”, „tudásszerzés”, „tanulás” terminusok ol-
vashatók. Ezek a szavak elsődlegesen a kognitív aktivitásra (folyamatra) utalnak. Ugyan-
akkor az aktivitást megvalósító képességet is jelölhetik. A komponensrendszer és aktivi-
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tásának megkülönböztetése alapvető jelentőségű. Ennek ellenére az egyszerűség érdeké-
ben csak akkor fogom a „képesség” szót hozzárendelni a fenti szimbólumokhoz, ha az
egyértelmű megkülönböztetésre szükség van. Továbbá utalok arra, hogy korábban meg-
különböztettem a szociális és a kognitív kommunikációt. (9) Ebben a tanulmányban csak
a kognitív kommunikációról lesz szó. Ezért a „kognitív” jelző általában mellőzhető.

Gondolkodási képesség

A 2. ábra azt jelzi, hogy a gondolkodás (thinking) a kommunikáció, a tanulás és a tudás-
szerzés metszetében helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodás mindezekben közre-
működhet, a kognícióban központi szerepet játszik. Nem véletlen, hogy a gondolkodás szo-
kásos fogalma szétfolyó, szinte minden kognitív folyamatot magában foglaló, a gondolko-
dás és az értelem (és hasonló) terminusok pedig stiláris megfontolásokból gyakran egymás
szinonimáiként használatosak. (Mindennek érzékelésére elegendő néhány gondolkodással
foglalkozó könyv tartalomjegyzékének elolvasása.) A fentiekből következően az sem vélet-
len, hogy az intelligencia kutatói a „fluid intelligencia” (a gondolkodás) egyszerű képessé-
geinek megnevezésére nem a „thinking”, hanem a „reasoning” szavakat használják: „ge-
neral sequential reasoning”, „induction”, „quantitative reasoning”, „Piagetian reasoning”.

A kutatások eredményei azt mutatják, hogy a fluid és a kristályos intelligencia erősen át-
fedik egymást, egyetlen faktorként is értelmezhetők. Ennek mindenekelőtt a „nyelvfejlő-
dés” (language development) elnevezésű elsődleges faktor az oka. A kristályos intelligen-
cia többi elsődleges faktora (egyszerű képessége) kommunikatív funkciójú (olvasás, be-
szédértés stb.). A nyelv a fogalmi kommunikáció eszköze. Ezért érthető, hogy ebbe a fak-
torba került. Ámde a nyelv ugyanakkor a fogalmi szintű gondolkodás eszköze is. A fluid in-
telligencia inkább perceptuális szintű gondolkodás, a kristályos intelligenciában pedig kife-
jezetten a fogalmi gondolkodás van jelen. Ha abból indulunk ki, hogy a kogníció különbö-
ző szinten valósulhat meg, például perceptuális és fogalmi szinten (a témáról lásd a tanul-
mány következő részét), akkor érthető, hogy a nyelv mint a fogalmi gondolkodás feltétele,
eszköze a fluid intelligencia átfogó faktorába is tartozik. Összefoglalva: a gondolkodási ké-
pesség a fluid intelligencia elsődleges faktorait és a kristályos intelligencia „nyelvfejlődés”
nevű faktorát (a nyelvtudást) mint a fogalmi gondolkodás eszközét foglalja magában.

Ha megvizsgáljuk azokat a feladatokat, amelyek a fenti értelemben vett gondolkodási képes-
ség faktorát képezik, azt találjuk, hogy ezeknek a feladatoknak a megoldása meglévő tudásból
módosult, illetve új tudást konstruál, hoz létre. Meglévő tudás: a gondolkodó személy munka-
, illetve háttérmemóriájában lévő tudás. A létrejött módosult, új tudás abban az értelemben mó-
dosult, új, hogy a gondolkodó személy memóriájában a gondolkodás lezajlását megelőzően a
létrejött formában nem létezett. Funkcióját tekintve a gondolkodási képesség olyan kognitív ké-
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A kognitív képességek funkcionális rendszere és szerveződése



pesség, amely meglévő tudásból módosult, illetve új tudást konstruál, hoz létre. (Néhány példa:
következtetés, sorképzés, matematikai feladatok megoldása és hasonlók. Az ilyen értelemben
vett „gondolkodás” jórészt megfelel annak, amit „deduktív gondolkodásnak” szokás nevezni.)

A fentiek alapján és a tapasztalatokkal összhangban az a feltételezés fogalmazható meg,
hogy a gondolkodás komplex képessége négy egyszerű képességből szerveződik. Ezt az állí-
tást indokolni fogom, de nem tudom egyértelműen bizonyítani. Jelenleg csak arra van lehető-
ség, hogy négy egyszerű gondolkodási képességet pedagógiai szempontokat is figyelembe vé-
ve jellemezzek: a konvertáló, a rendszerező, a logikai és a kombinatív képességet. A fluid in-
telligencia elsődleges faktorai közül nem vettem fel az indukciót. Az indukcióval, illetve a de-
dukcióval kapcsolatban különböző problémák merültek föl. Nem tudtam legalább az alábbi
egyértelműséggel tisztázni, hogy mi is lehet e két fogalom denotátuma. Ezért a „deduktív és az
induktív gondolkodás” megnevezéseket nem használom. (E problémára később visszatérek.)

A konvertáló képesség olyan kognitív komponensrendszer, amelynek köszönhetően
meglévő tudásunk átalakításával hozunk létre módosult, új tudást. Az átalakítás formai
módja a kódolás (például szöveges matematikai feladat tartalmának kifejezése formulá-
val). A tartalmi átalakítás a meglévő információk tartalmi átalakításával valósul meg
(például ilyenek a matematikai műveletek). Néhány bekezdéssel előbb felidéztem, hogy
a fluid intelligencia egyik elsődleges faktora a kvantitatív gondolkodás. Nem véletlen,
hogy a konvertáló képesség szemléltetésére matematikai példát adtam. Ám a konvertálás
nem csak matematikai műveletekkel valósulhat meg. Konverzió például egy perceptuá-
lis szinten tárolt esemény lerajzolása vagy elbeszélése is. A tárgyi világban végrehajtott
sokféle konverzió folyamatában információk is konvertálódnak. A konvertáló képesség
mint kognitív komponensrendszer (az általa felhasznált sokféle kognitív rutin, készség és
ismeret) pedagógiai szempontból figyelmet érdemel. Eléggé konkrét ahhoz, hogy ilyen
tevékenységek végeztetésével segítsük fejlődését, ugyanakkor kellően átfogó, aminek
alapján kognitív komponensrendszernek, vagyis képességnek tekinthetjük, és amelynek
a komponensei számba vehetők, a képesség eredményes működéséhez szükséges kom-
ponensek kiválaszthatók, direkt módon taníthatók, gyakorolhatók.

A rendszerező képesség a tolerancia (hasonlóság), az ekvivalencia (azonosság) és a
rendezési reláció szerint működő kognitív komponensrendszer a dolgok, illetve az infor-
mációk viszonyainak felismerésével, elrendezésével hoz létre új tudást. Ezt a képességet
Piaget viszonyok és osztályok „logikájának” nevezte, amely a fluid intelligencia önálló
elsődleges faktora „Piagetian reasoning” megnevezéssel. A rendszerező képesség örök-
lött alapja az egységfelismerő, egységkonstruáló és a viszonyfelismerő, viszonykonstru-
áló általános rutin. Ezekből a rutinokból bontakozik ki a rendszerező képesség kompo-
nenseinek rendszere. A Piaget-iskola kutatásaiból kiindulva, tíz éves, nagymintás empi-
rikus kutatás eredményeként e rendszer kialakulását, szerveződését már korábban meg-
kíséreltem fölvázolni. (10) E bekezdésben csak arra van mód, hogy e képesség fontosabb
komponenseit megemlítsem. Elemi összevonás az egységfelismerő, egységkonstruáló
rutin működésével (két egység egyesítése, egy egység két egységgé tagolása: fizikai tes-
tek egyesítése-szétválasztása, asszociáció-disszociáció, analízis-szintézis, mondatok
kapcsolatos és választó összevonása, kijelentések konjunkciója és diszjunkciója, halma-
zok uniója és partíciója, összeadás és kivonás, konkretizálás és absztrahálás). Majd ezek-
nek az elemi kognitív készségeknek komplex készségekké fejlődése. A viszonyfelisme-
rő és viszonykonstruáló rutinnak köszönhetően: összehasonlítás, azonosítás, besorolás,
sorrendfelismerés, sorképzés, általánosítás (fogalomképzés), osztályozás.

A logikai képesség a meglévő információk közötti összefüggések alapján hoz létre új in-
formációt. A logikus gondolkodás szokásos fogalma pedagógiai szempontból megragad-
hatatlanul tág, szétfolyó. A logikai képesség komponensrendszere csak olyan komponen-
seket (logikai készségeket, ismereteket) tartalmaz, amelyek megfeleltethetők a logika tu-
dománya által feltárt, kutatott logikai műveleteknek, következtetéseknek. Az ilyen érte-
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lemben vett logikai képesség öröklött alapja a perceptuális predikció. (Például két egy-
mást követő esemény egymást aktiváló képzete – általánosan: két egymást aktiváló kép-
zet – predikcióként működhet. Ha az egyik eseményt észleljük, az aktiválja a másik ese-
mény képzetét, függetlenül attól, hogy az még nem észlelhető. Ennek köszönhetően előre
látjuk, mi fog bekövetkezni.) A perceptuális predikció az állatok és az ember túlélésének
alapvető feltétele. Fogalmi szinten a következtetésnek is ez a funkciója: a helyes (igaz)
konklúzió, „predikció”. (11) Az ilyen értelemben vett logikai képesség kutatása gazdag
eredményeket halmozott fel. A pedagógiai célú, hazai kutatási eredményeket lásd Vidáko-
vich Tibor publikációiban. (12) (A téma folytatása az utolsó köztescím alatt található.)

A kombinatív képesség (köznapi érte-
lemben) a meglevő információk alapján a
lehetőségek (pontosabb értelemben az
összes szóba jöhető összetétel) számba-
vételével hoz létre új tudást. Az összetéte-
lekhez felhasználható elemfajták száma
és az előállított összetételek hossza mun-
kamemóriánk terjedelmi korlátja miatt
nem haladhatja meg a Miller-féle 7±2 ér-
téket. E korláton belül működhet eredmé-
nyesen valamennyi szóba jöhető össze-
tétel előállítása és annak belátása, hogy
csak az előállított összetételek lehetsége-
sek. Ez a kombinatív képesség tapasztala-
ti szintje. E fölött ugyanis (eltekintve a
rendkívül időrabló próbálgatásoktól, il-
letve a problémamegoldás stratégiájától)
csak értelmező szinten, a kombinatorika
matematikai eszközeivel lehet a kombi-
natorikai feladatokat megoldani. Csapó
Benő szerint a kombinatorikai műveletek
rendszere nyolc műveletet tartalmaz:
Descartes-féle szorzatok, ismétléses variációk, ismétlés nélküli variációk, az összes is-
métléses variáció, ismétléses kombinációk, ismétléses permutációk, ismétlés nélküli
kombinációk és az összes részhalmaz képzése. (13) A tapasztalati kombinatív képesség
mint komponensrendszer e nyolcfajta műveletnek megfelelő nyolc kombinatív kész-
séggel működik. (A téma folytatását lásd az utolsó köztescím alatt!)

Tudásszerző képesség

A faktoranalitikus kutatások kevés támpontot kínálnak a tudásszerző képesség megis-
meréséhez. Ezért más kiinduláshoz kell folyamodni. Az ember és a fejlettebb állatfajok
három öröklött tudásszerző adottsággal rendelkeznek: az explorációval, a próbálkozással
és a játékkal. Az exploráció, a próbálkozás és a játék öröklött kognitív motívumok, ame-
lyek sajátos viselkedésre késztetnek, és viselkedési adottságok, amelyek sajátos viselke-
désben nyilvánulnak meg. Ezekről az öröklött adottságokról mint kognitív motívumok-
ról majd A kognitív motívumok rendszere és fejlesztése című tanulmányban lesz szó. Mint
öröklött kivitelező adottságok, a jelen dolgozat tárgyát képezik. Az emberben az explo-
rációból ismeretszerző képesség, a próbálkozásból problémamegoldó képesség, a játék-
ból (többek között) alkotóképesség bontakozhat ki.

A tudásszerző képesség funkcióját tekintve információfelvétellel, illetve -feltárással
hoz létre új tudást. A 2. ábra értelmében a tudásszerző képesség általában egyúttal tanu-
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lás is, de nem szükségszerűen az. A munkamemóriába felvett információ törlődhet, illet-
ve a külső tárban információként rögzíthetjük, tárgyiasíthatjuk, anélkül, hogy tanulás kö-
vetkezne be (hogy háttérmemóriánkba beépült volna a felvett, illetve feltárt információ).
Az ábra azt is kifejezi, hogy tudásszerzés kommunikációval, vagyis közölt, rögzített in-
formáció felvételével, tárgyiasult információ feltárásával is megvalósulhat. Mindeköz-
ben természetesen gondolkodhatunk is.

A környezet megismerése, változásainak nyomon követése lényegesen növeli a túlélés
esélyeit. Ez magyarázza az exploráció létét, vagyis azt, hogy akkor is végzünk tudásszer-
ző tevékenységet, amikor azt semmiféle specifikus érdekünk nem indokolja. A kisgyerek
éber állapotában túlnyomórészt explorál (egyedül végzett játéka is jórészt exploráció).
Erre azért van módja, mert létszükségleteit nem képes önállóan kielégíteni, azt szülei old-
ják meg. Az explorációból bontakozik ki például a turizmus, a felfedezés, az érdeklődő
olvasás, majd a szándékos ismeretszerzés: a tárolt információk tengeréből a szükségesek
megtalálása, kigyűjtése, szelektálása, információforrások (könyvtárak, számítógépes
adatbázisok) használata és hasonlók. Mindez ma már nemcsak a kutató, fejlesztő értel-
miség privilégiuma, hanem a népesség egyre nagyobb hányadának is szükséglete. Az is-
meretszerző képesség ma már nem pusztán a tanulás eszköze, hanem sajátos funkciójú
önálló képesség, amelynek köszönhetően az információk szándéktalan felvétele mellett a
szükséges ismeretek szándékos megkeresését, kiválasztását, felvételét is el tudjuk végez-
ni. Belátható, hogy e képesség komponenseinek, kialakulásának, fejlődésének a megis-
merése pedagógiai szempontból is alapvető jelentőségű, ugyanis fejlődésének eredmé-
nyesebb segítése e nélkül nem valósítható meg.

Ha aktuális viselkedésünkhöz nem áll rendelkezésünkre a megfelelő tudás, és ez a
tudás az ismeretszerzés számára sem hozzáférhető, akkor az ismeretfeltáráshoz kell
folyamodnunk. Az ilyen helyzet öröklötten hezitációs mozgást, próbálkozások soro-
zatát váltja ki. Ennek az a lényege, hogy adott egy specifikus szükséglet, szükség-
helyzet, feladathelyzet mint viszonyítási alap, de nincsen kész megoldási módunk
(nem rendelkezünk a megoldáshoz szükséges rutinnal, készséggel, ismerettel, képes-
séggel). Ebben a helyzetben csak a próbálkozás segíthet. Elvégzünk egy szóba jöhe-
tő beavatkozást, és a bekövetkező változást egybevetjük a viszonyítási alappal, és ezt
addig folytatjuk, amíg a változás megfelel a viszonyítási alapnak. A próbálkozások
nem a vak véletlenen múlnak. A helyzet meghatározza a szóba jöhető beavatkozások
típusait (halmazát), továbbá a leginkább hasonló korábbi helyzetek sikeres beavatko-
zásai valósulnak meg előbb. Ez a valószínűségi modell szerinti próbálkozás hátrány
is, mert gyakran az egészen valószínűtlen beavatkozások lehetnek eredményesek.
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A próbálkozások eredményeként mindenekelőtt a helyzet természetére vonatkozó is-
meretek tárulnak föl. Egyre jobban megismerhetjük a helyzet jellemzőit, beavatkozása-
ink hatását. Továbbá, ha a viszonyítási alapnak megfelel a megoldás, feltártunk egy
implicit előíró szabályt. Ha legközelebb ugyanolyan helyzetben ugyanúgy járunk el
(vagyis követjük az implicit előíró szabályt), akkor próbálkozás nélkül juthatunk el a
megoldáshoz. Ha ezt a szabályt meg is fogalmazzuk, explicit előíró szabályt kapunk. Ha
valamely rendszer működését, viselkedését kívánjuk feltárni a próbálkozások stratégiá-
jával, ebben az esetben a közvetlen cél nem a rendszer eredményes működtetése, hanem
a viselkedés, illetve működés szabályszerűségeinek a megismerése, leíró szabályba
(esetleg formulába) foglalása. Végül az eredményes próbálkozás valamilyen produktu-
mot is létrehozhat, és tanulás is bekövetkezhet. De sem a produktum, sem a tanulás nem
funkció, hanem következmény lehet. A szabályindukciónak nevezett sajátos probléma-
megoldás esetében például a szabályszerűség feltárásának eredményeként megadott
„folytatás” produktumnak tekinthető, de nem ez a lényege, hanem a szabályszerűség
eredményes feltárása. A rögzített „folytatás” csak demonstrálja a megoldást. Egyébként
az „induktív gondolkodás” használható kutatási eredményei a fenti értelemben vett
problémamegoldó képesség körébe tartoznak.

A problémamegoldás képessége funkcióját tekintve olyan kognitív komponensrendszer,
amelynek segítségével a hiányzó tudást próbálkozások által tárjuk fel. A problémamegol-
dás témája rendkívül alaposan kutatott, és ennek eredményeként sok hasznos ismeret bir-
tokában vagyunk. Ezeket az ismereteket kézikönyvek sokasága kínálja. Pedagógiai szem-
pontból a problémamegoldó képesség szerveződésének különös figyelmet érdemlő kompo-
nensei két csoportba oszthatók; ezek: a problémamegoldás alapvető szakaszainak készségei
(hipotézisképzés, megfigyelés, értékelés, bizonyítás), valamint az összefüggésfajták szerin-
ti problémamegoldások sajátságai. Az előbbi négy kognitív készség fejlesztése ismert (bár
nem kielégítően megoldott) pedagógiai feladat. Az összefüggésfajták szerinti probléma-
megoldás ügye meglehetősen tisztázatlan. Ezért röviden ismertetem a témát. (14)

Minden összefüggés felírható a feltétel(ek), a következmény(ek) és a közöttük lévő vi-
szony megadásával. Ez három változó, amelyek mindegyike két-két értéket vehet föl. A fel-
tétel szükséges és elégséges vagy elégséges, de nem szükséges lehet. Az előbbi esetben az
összefüggés ekvivalens („akkor és csak akkor, ha”), vagyis kölcsönös, „megfordítható”, a
következmény is meghatározza a feltételt. Az utóbbi esetben az összefüggés implikatív, va-
gyis egyirányú, nem megfordítható, a következmény nem határozza meg a feltételt. A kö-
vetkezmény szükségszerű vagy valószínű. Ha a következmény szükségszerű, akkor az ösz-
szefüggés determinisztikus, ha valószínű, akkor sztochasztikus. A feltétel és következmény
közötti viszony okság vagy együtt járás. Ha a három változót és értékeit külön-külön tekint-
jük, hatféle összefüggéssel szembesülhetünk: kölcsönös vagy egyirányú, szükségszerű
vagy valószínű, oksági vagy együtt járó összefüggéssel. A három változó mindegyikét
együtt tekintve 23=8 fajta összefüggés létezik. A hatékony problémamegoldást hat-, illet-
ve nyolcfajta összefüggés felismerésének, használatának kognitív készsége szolgálhatja.

A játék lényege, hogy szimulatív viselkedés. Ennek köszönhetően szabadulhatunk fel
a tényleges tárgyi viselkedés kötöttségei alól. A kognitív kompetencia önállósulása,
vagyis a jelekkel, szimbólumokkal megvalósuló direkt aktivitás is szimuláció, a model-
lek működtetése is az stb. Amint a 3. ábra mutatja, a játékot az exploráció és a próbálko-
zás működteti szimulatív szinten. A sokfajta játék között létezik egy, a témánk szempont-
jából különösen fontos játék, az úgynevezett alkotó, konstruáló játék (például homokvár-
építés, gyurmázás, rajzolás, a sokfajta konstruáló játék stb.). Ezek a játékok az alkotóké-
pesség szimulatív gyakorlását teszik lehetővé.

Az alkotóképesség funkcióját tekintve objektivált új produktum létrehozását eredmé-
nyezi. Az objektivált produktum azt jelenti, hogy az alkotás eredménye tárgyiasult for-
mában, rögzített információként létezik (ebben az értelemben az alkotó elméjében létező
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produktumkép nem alkotás). A produktum abszolút értelemben új, ha korábban senki
ilyen alkotást még nem hozott létre. Relatíve új, ha a létrehozó korábban ilyet nem állí-
tott elő. Pedagógiai szempontból ez a fajta alkotás a fontos, ami egyébként az alkotóké-
pesség működése szempontjából nem különbözik az abszolút újat létrehozó alkotóképes-
ség működésétől. Az alkotóképesség az ismeretszerző és a problémamegoldó képesség
által valósul meg a gondolkodási képesség közreműködésével. Az alkotás lényegéhez
tartozik, hogy módosítja meglévő tudásunkat, új tudást hoz létre, miközben újfajta pro-
duktum születik. Az alkotó természetesen tanulhat is: a produktum ismételt előállítása az
új tudás birtokában már nem alkotás.

Kérdés, hogy az alkotóképesség önálló kognitív képesség-e, hiszen a többi kognitív képes-
ség által működik, specifikuma a produktum létrehozása, ami nem kifejezetten kognitív tevé-
kenység. (Korábban az alkotóképességet nem a kognitív kompetencia témaköréhez tartozónak
gondoltam, de egyre inkább hajlok afelé, hogy a kognitív képességek körébe soroljam.) (15)

Kognitív kommunikatív képesség

A kognitív kommunikatív képesség funkciója információk közlése és vétele szimbólu-
mok által. A 2. ábra értelmében a kognitív kommunikáció folyamatában gondolkodunk
is és ismeretszerzés, tanulás is bekövetkezhet. A kommunikatív képesség jellegzetessége
a közlés és a közölt ismeretek vétele. A kognitív kommunikáció képességrendszere: vi-
zuális kommunikáció (ábraolvasás, ábrázolás), nyelvi kommunikáció (olvasás, fogalma-
zás), formális kommunikáció (formális olvasás és közlés).

A vizuális információk objektiválásával sajátos vizuális jelrendszerek (szimbólum-
rendszerek), nyelvek alakultak ki, és létrejött a másodlagos vizuális információk gazdag
tárháza. Az ábraolvasás és az ábrázolás képessége egyre inkább mindenki számára nél-
külözhetetlenné válik. Ennek köszönhetően lehetséges, hogy ne csak a közvetlenül ész-
lelhető dolgokról legyenek szemléletes ismereteink, hanem az észlelhetetlenül kicsiny és
nagy dolgokról, a rendszerek láthatatlan formai sajátságairól, térbeli viszonyairól, visel-
kedéséről, belső szerkezetéről, működéséről is. Az ábraolvasás és ábrázolás képessége
sokféle készség, ismeret által működik. Például: méretlátás (az ábrázolt dolgok reális mé-
retének elképzelése), térlátás (síkban, vetületekkel ábrázolt dolgok képzeletbeli rekonst-
rukciója háromdimenziós alakká, térbeli viszonyokká), szerkezetlátás (dolgok szerkeze-
tének képzeletbeli felépítése metszetek alapján), dinamikalátás (állapotváltozások, dol-
gok működésének, viselkedésének elképzelése állókép alapján) és hasonlók; továbbá: a
formaábrázolás, méretábrázolás, térábrázolás, szerkezetábrázolás, dinamikaábrázolás és
hasonlók készségei, a velük kapcsolatos ismeretek.

A nyelvi kommunikáció, azon belül a kognitív kommunikáció képességeinek (a beszéd,
a beszédértés, az olvasás, a fogalmazás képességeinek) és készségeinek, a vonatkozó isme-
reteknek az elsajátítása a legalapvetőbb nevelési feladatok közé tartozik. A különböző tu-
dományágak és a pedagógia is tengernyi ismeretet halmozott fel a nyelvi kommunikáció-
ról. Ezért e helyen a nyelvi képességek rendszerbe illesztésén túl az ismertetés mellőzhető.

Az információk mennyiségének és komplexitásának gyors növekedése miatt kezelé-
sük egyre nehézkesebbé, egy adott ponton túl lehetetlenné válik. A formális kommuniká-
ció ennek a problémának a megoldását segíti. A formalizálás lényege, hogy felszabadul-
hatunk a nyelv grammatikai szabályrendszerének korlátai alól. Ennek legismertebb és
legrégibb változata a matematika által kidolgozott megoldás: az információk formulák-
ba foglalása. Emellett sok más formalizálási mód is létezik, ezek egyre jobban terjednek.
Ha például egy egyoldalas táblázat információit mondatokká próbálnánk fogalmazni,
tíz–húsz oldalnyi áttekinthetetlen szöveget kapnánk. Vagy például egy szakmai önélet-
rajz a nemzetközileg kialakult formális alakban egy-két könnyen áttekinthető oldalon el-
fér. Ugyanez mondatokba öntve nehezebben, több idő alatt áttekinthető nyolc–tíz oldalt
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is kitehet. A formális vagy részben formális kommunikáció például a szótárak, lexikonok
írása, olvasása, nyomtatványok kitöltése, készítése stb. Talán belátható, hogy a jövőben
egyre nehezebb lesz boldogulni a formális kommunikáció kellően fejlett képessége nél-
kül. Nincsen tudomásom arról, hogy folynának kutatások a formális kommunikáció ké-
pességének, készségeinek megismerése, a fejlődési folyamatok feltárása érdekében.

Tanulási képesség

A pszichikus komponensek, a komponensrendszerek, maga a pszichikum és a szemé-
lyiség önmódosuló rendszerek. Például ismerősünket felismerő rutinunk az ismerősün-
kön észlelt változásoknak megfelelően folyamatosan módosul. Nincsen semmiféle ön-
magában vett „memória”, maga ez a specifikus neurális hálózat (az ismerősöm felisme-
rését megvalósító képzet) módosul, maga ez a hálózat a memória. A módosulás folyama-
ta a tanulás, amelynek eredménye a módosult felismerő rutin (képzet). Ugyanez érvényes
a különböző fajta és különböző komplexitású pszichikus rendszerekre is: maga a pszichi-
kus rendszer, a pszichikum, a személyiség, a memória, és ezek módosulása a tanulás.
Amit hagyományosan munkamemóriának (rövid távú memóriának) nevezünk, az nem
más, mint korlátozott számban aktivált komponens. A munkamemóriába „bekerült” (kí-
vülről felvett vagy a háttérmemóriában aktivált) komponensek aktivitása még nem tanu-
lás. Tanulásról akkor beszélünk, ha az aktivitás megszűnte után az új, a módosult kom-
ponens újra aktiválódhat, ha a pszichikumban tartós változás következett be. Szokásos
szóhasználattal: ha a háttérmemóriában (a hosszú, illetve a nagyon hosszú idejű memó-
riában) a változás tartósan megmarad. Pedagógiai szempontból ez legalább néhány órá-
tól kezdve különböző ideig, esetleg az életünk végéig tartó aktiválhatóságot jelent. Mind-
ezek értelmében a tanulás, funkcióját tekintve, olyan pszichikus aktivitás, amelynek ered-
ményeként a pszichikumban tartós változás következik be.

Ez a némileg szokatlan értelmezés a modern kognitivizmus (konnekcionizmus) ered-
ményeiből, illetve a komponensrendszer-elméletből származtatható. A 20. század első
kétharmadában Pavlovtól Bandura klasszikussá vált kísérletéig (16) a tanulás a pszicho-
lógia meghatározó kutatási területe volt. Tucatnyinál több tanuláselmélet született. Ezek
általában a tanulást eredményező aktivitás (viselkedés) módjaiban különböznek egymás-
tól. Az aktivitási módok közül kiemelkedő szerepet játszott a problémamegoldó viselke-
dés, később a szociális viselkedés (lásd a Bandura és mások által kidolgozott szociális ta-
nulás elméletét). Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az explorációs viselkedés sajátos tanu-
lási mód. A 2. ábra azt szemlélteti, hogy minden kognitív viselkedés egyúttal tanulás is
lehet. Ez természetesen érvényes minden tárgyi és szociális viselkedésre is. Pedagógiai
szempontból kiemelt jelentőségű, hogy az alapvető viselkedési módok mindegyikét mi-
nél eredményesebben tudjuk hasznosítani, szervezni, működtetni. Ezek ugyanis a tanulá-
si képesség működési módjai (tanulási módok), amelyek nélkül tanulás nem lehetséges.
A tanulási módok tulajdonképpen az eddig tárgyalt kognitív képességek működési for-
mái. A tanulás komplex képessége mint komponensrendszer (szerveződés) valamennyi
kognitív képesség átfogó rendszere (amint a 2. ábra szemlélteti). A tanulási képesség fej-
lettsége, hatékonysága mindenekelőtt a kognitív képességek fejlettségétől függ. A tanu-
lási képesség fejlesztése leginkább a kognitív képességek fejlesztése által segíthető (kü-
lönös tekintettel a tanulási célú tudásszerzés képességeire).

A tanulásnak azonban nem a tanulási mód a specifikus lényege, hanem az a kérdés, hogy
milyen feltételek, hatások eredőjeként következik be a pszichikumban (különböző tartóssá-
gú) módosulás. A behaviorizmus erre a kérdésre a megerősítés elméletével válaszolt. A fel-
tárt szabályszerűségek helyes alkalmazása a pedagógia mindmáig csak részben kihasznált
lehetősége. Erről a túláltalánosított magyarázatról azonban kiderült, hogy más feltételek, ha-
tások esetén is létezik tanulás. A legszembetűnőbb változat az exploráció, az észleléses ta-
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nulás. (17) Ebben az esetben nincsen a fenti értelemben vett megerősítés. Sőt: a jutalmazás
vagy büntetés inkább gátolja, mint segíti a tanulást. Egy váratlan esemény észlelése (ahogy
mondani szokás) örökre emlékezetünkbe vésődhet. Pedig itt nem történt megerősítés.

Régi felismerés, hogy a lokális neurális hálózatokat aktiválásuk ingerülettel tölti
fel, ami reverberációs áramlásként különböző ideig fennmarad. Minél tovább tart a re-
verberációs áramlás, annál tartósabbá válik a hálózatban bekövetkezett változás. Az
áramlás időtartama többek között a feltöltődés „erejétől” és a diffúzió sebességétől
függ. Ha ez igaz, akkor a megerősítés által választódik ki az a lokális hálózat, amely-
be a problémahelyzet (a feladat, a cél stb.) miatt keletkező diffúz feszültség koncent-
rálódik. Az exploráció, az észleléses tanulás és más hasonló esetekben a felvett inger
által termelt ingerület közvetlenül áramlik a megfelelő hálózatba. Minél erősebb az él-
mény, (18) annál hosszabb ideig fennmaradó reverberációs áramlás keletkezik, ami
ennek megfelelő tartósságú módosulást hoz létre. Mindezek értelmében a tanulás lé-
nyeges specifikuma a megerősítés, illetve az élmény által létrehozott reverberációs
áramlás, és annak időtartama.

Szándéktalan tanulás esetén a megerősítés és az élmény természetes módon keletkezik
és hat. A szándékos tanulás spontán módon nem működtet hatékony megerősítést és él-
ményt. A szándékos tanulás eredményessége attól függ, hogy mennyire sikerül megkö-
zelíteni a megerősítés és az élmény optimális működtetését. Ennek sokféle technikája
alakult ki. Ilyen például az optimális időközökben megvalósított értékelés (megerősítés),
az optimális időközökben elvégzett ismétlés, gyakorlás, a szövegfeldolgozó tanulás tech-
nikái és hasonlók. Ezek a tanulás specifikus komponensei (ismeretei, készségei). E kom-
ponensek teljes készletének feltárása, a meglévő technikák hatékonyságának értékelése,
fejlesztése pedagógiai szempontból a kutatás legfontosabb feladatai közé tartozik.

Eddig a tanulást tartós pszichikus módosulásként értelmeztem. A módosulás azonban
különböző lehet: a hálózatok, a pszichikum egyes összetevőink lebomlása, kiegészülése
új összetevőkkel, a meglévő kapcsolatok átrendeződése, „erejük” (súlyuk) megváltozá-
sa. Funkcióját tekintve a módosulás fontosabb fajtái a következők: adaptáció – folyama-
tos alkalmazkodás a változásokhoz (e módosulásra lásd a felismerő rutinnal kapcsolatos
fenti példát); rendszerképződés – véges számú komponensfajtával működő komponens-
rendszerek elemeit folyamatosan sajátítjuk el. A rendszer létrejötte valamennyi kompo-
nens elsajátítását feltételezi. (Például az íráskészség valamennyi betűjének és kapcsolási
módjának fokozatos elsajátítása elvezet a rendszer, a komplex íráskészség létrejöttéhez,
működésének lehetőségéhez); optimalizálódás – a már kiépült, működő rendszer haté-
konyságának növekedése a kapcsolatok átrendeződésével, minimalizálódásával, bejáró-
dásával. (Például az íráskészség rendszerré válásával létrejön a rajzoló íráskészség,
amely sok hibával percenként átlagosan 4–6 betű leírását teszi lehetővé. Tízéves haszná-
lat optimalizáló hatásaként kialakulhat a kiírt íráskészség, amely hibátlan minőséggel,
percenként 60-80 betű leírását produkálja); hierarchizálódás – olyan rendeződés, amely
az alsóbb szinteket egy átfogóbb szint alá rendeli. (Például a Miller-féle törvény miatt a
fogalmak egymásba skatulyázódása). Az adaptálódás, a rendszerképződés, az optimali-
zálódás és a hierarchizálódás feltehetően a komplex tanulási képesség specifikus, egysze-
rű képessége. (Az utóbbi háromról lásd a tanulmány további részét!)

A kognitív képességek hatékonysága

A kognitív kompetencia hatékonysága a kognitív motívumok és képességek hatékony-
ságától, valamint a személyes és a szociális kompetenciától függ. Ebből a rendszerből
most a kognitív képességek hatékonyságát emelem ki. A hatékonyság a rendszer műkö-
désétől függ és a viselkedésben nyilvánul meg. Ennélfogva a képességeket most műkö-
désük és viselkedésük szempontjából tekintjük át. Mind a klasszikus, mind a modern
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kognitivizmus elsősorban az értelem működését törekszik megismerni. Más módszerek-
kel, de hasonló célokat követ a kognitív pszichológia is. Ezért megérthető, hogy (mint a
bevezetőben említettem) némely kutatók miért tekintenek el a faktoranalitikus kutatások
eredményeitől. Azáltal, hogy nem általában az értelem, hanem a kognitív képességek
működését vizsgálom a hatékonyság figyelembevételével, az integráció lehetőségére uta-
lok. A működés, a viselkedés hatékonysága a gyorsaságban, a minőségben, a hatókörben
és a komplexitásban nyilvánul meg. Legalábbis a képességek fejlődésének eredménye-
sebb segítése szempontjából ezek a tényezők fontosaknak minősíthetők. (19)

Tanulmányom elején felidéztem, hogy a faktoranalitikus kutatások a gyorsaság két önál-
ló másodlagos faktorát tárták föl, és a további faktorok többségében is elsődleges faktor-
ként jelent meg a gyorsaság. Jeleztem, hogy a gyorsaság nem képesség, hanem a képessé-
gek sajátsága, a hatékonyság egyik jellem-
zője. A különböző rutinok, készségek, ké-
pességek és feltehetően a kognitív kompe-
tencia működési gyorsaságának is létezik
életkortól függő antropológiai optimuma. A
hasonló életkorúak szóban forgó készségé-
nek működési gyorsasága átlaggal és szó-
rással jellemezhető. Vegyünk egy nagyon
egyszerű példát! A százas számkörbeli szó-
beli összeadás készsége a középiskola utol-
só évfolyamain percenként átlagosan 12
megoldást produkál, a szórás ±3 (25%).
Vagyis ennek a készségnek az antropológiai
optimuma percenként 9–15 művelet. Az ál-
talános iskola harmadikos tanulói átlagosan
4 műveletet oldanak meg percenként, a szó-
rás 1,44 (36%). A matematikatanárok átlaga
15 művelet, a relatív szórás 20% körüli. Ez
a professzionális szint, az antropológiai ma-
ximum. (20) Az antropológiai optimum pedagógiai jelentősége abban van, hogy a tanulás,
a gyakorlás ennek eléréséig folytatandó. Régi megfigyelés (szólás is jelzi: „gyakorlat teszi
a mestert”), hogy hasonló feladatok többszöri elvégzése folyamatában leegyszerűsödik a
tevékenység, egyre jobb változatok alakulnak ki: optimalizálódik a készség. Van, akiben az
optimalizálódás alig, másokban pedig nagyon hatékonyan működik.
Ősi meggyőződés, hogy a gyorsaság a minőség rovására megy. A lassúsággal szembeni tü-

relmetlenség valóban rontja a teljesítményt. Bár a kutatások már régen bebizonyították, hogy
ez káros tévhit, ennek ellenére tartja magát. Spearman elődökre is hivatkozva már 1932-ben
külön fejezetet szentelt a témának és egyértelműen bizonyította, hogy a nagyobb gyorsaság
jobb minőséget eredményez. (21)Az iménti példánál maradva: a 3. évfolyam tanulóinak min-
den tizedik művelete hibás, a középiskola végén már csak minden huszonkilencedik, a mate-
matikatanárok pedig csak minden száztizenkettedik műveletben követnek el hibát a gyorsa-
ság, a begyakorlottság növekedésének köszönhetően. (A minőség természetesen más ténye-
zőktől is függ, például az igényességtől, de ezek az egyéb tényezők témánkon kívül esnek.)

A hatókör a hatékonyság olyan tényezője, amely a készség, a képesség működési terüle-
tét határozza meg. Például a tapasztalati kombinatív képesség hatóköre a Miller-féle számot
meg nem haladó komplexitású tárgyakkal, képekkel, számokkal, betűkkel nyolcféle műve-
let végzése. Ha valaki csak hatféle műveletet tud megoldani, ez az ő képességének a hatókö-
re. A képesség mint komponensrendszer rendelkezik az ismeretek (a deklaratív tudás), vala-
mint a rutinok és készségek (a procedurális tudás) meghatározott készletével. Ezek a készle-
tek jelentik a képesség hatókörét. A kognitív képességek többségének esetében elvileg meg-
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Ősi meggyőződés, hogy
a gyorsaság a minőség rovására

megy. A lassúsággal szembeni
türelmetlenség valóban rontja

a teljesítményt. Bár a kutatások
már régen bebizonyították, hogy

ez káros tévhit, ennek ellenére
tartja magát. Spearman elődökre

is hivatkozva már 1932-ben
külön fejezetet szentelt

a témának és egyértelműen
bizonyította, hogy a nagyobb

gyorsaság jobb minőséget
eredményez.



határozható a komponenskészlet terjedelme. A fent ismertetett képességek komponenskész-
leteit jellemeztem (amely esetben lehetett, tételesen megneveztem valamennyi komponenst,
vagy jeleztem az elvégzendő feltáró kutatás szükségességét). A nagyon terjedelmes kompo-
nenskészletek (például a konvertáló képesség) esetében léteznek úgynevezett kritikus kom-
ponensek, amelyek meghatározó szerepet játszanak a szóban forgó képesség hatékonyságá-
ban (erről lásd majd a kognitív készségek és képességek fejlesztéséről szóló tanulmányt).

A komplexitás a megoldandó helyzet, feladat komplexitását jelenti. A kezelhető komp-
lexitás mértékét a memória és a külső tár, valamint a szabályozási szintek (ismertebb
megközelítésben: processing cycles) határozzák meg.

A munkamemória maximum 5–9 körüli egység (információ-csomag) kezelését teszi
lehetővé. Ennél komplexebb feladatot csak úgy tudunk megoldani, hogy lépésről lépés-
re haladva a környezetből, illetve a háttérmemóriából ilyen adagokban vesszük fel az in-
formációkat. Ha a tárgyi környezet információit nem használhatjuk, a fejben végzendő
feladatok komplexitása igen korlátozott. Például egy viszonylag egyszerű osztással sem
boldogulunk (eltekintve a fejszámoló művészektől). Az ember a komplexitási korlátot a
külső tár létrehozásával (az írásbeliséggel) törte át. A külső tár is kétféle, mint a memó-
ria: munkatár és háttértár. A munkatár a tevékenység folyamatában rögzített, észlelhető
információk köre (például az írásbeli osztás munkatárral működik). A háttértár az egyén
számára hozzáférhető rögzített információk körét jelenti.

A komplexitás növelésének másik módja a szabályozási szintek egymásra épülése. A
neurális szabályozás mindenféle aktivitásunk feltétele, alapja. A tárgyi és a szociális visel-
kedésünk a külső környezettel létrejövő kölcsönhatás, ezért legalább a perceptuális szabá-
lyozás szükségszerűen közreműködik a viselkedésben. A kogníció esetében azonban léte-
zik tisztán neurális szabályozási szint is. A gondolkodás fejben is végezhető, nem csak a
környezettel való kölcsönhatás folyamatában. A fejben folyó gondolkodás tanulást is
eredményezhet, vagyis tanulás is lehetséges tisztán neurális szinten. Ezzel szemben a kog-
nitív kommunikáció és a tudásszerzés csak a környezettel létrejövő kölcsönhatás eredmé-
nyeként lehetséges, vagyis legalább tapasztalati szintű szabályozással kiegészülve. A 4.
ábra egymásba skatulyázódó halmazai azt kívánják szemléltetni, hogy a magasabb szin-
tű szabályozás csak az alatta lévő valamennyi szabályozási szint működésével lehetséges.
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4. ábra
A kogníció szabályozási szintjei



A tapasztalati szabályozás azt jelenti, hogy a viselkedés a környezetből felvett infor-
mációk segítségével, visszacsatolásokkal és implicit szabályokat követve realizálódik. A
tapasztalati szabályozás perceptuális és fogalmi szinten valósul meg. Például a tapaszta-
lati kombinatív képesség implicit szabálykövetéssel (anélkül, hogy a működés szabálya-
it ismernénk) és perceptuális szabályozással működik, ha a létrehozandó összetételekről,
azok elemfajtáiról felvett perceptuális információk alapján valósul meg. A tapasztalati
verbális kommunikáció az iskolázatlan emberek esetében a nyelv tisztán implicit sza-
bályrendszerének megfelelően lehetséges a fogalmak, fogalmi szabályozás által. A per-
ceptuális szabályozás csak az itt és most korlátjai által behatárolt komplexitású megoldá-
sokat engedélyezi. A fogalmi szintű kogníciónak köszönhetően felszabadulhatunk az itt
és most korlátai alól, és a kogníció a percepcióval hozzáférhetetlen információkat is fel-
tárhatja. Az írásbeliség pedig a külső tár használatát is lehetővé téve lényegesen megnö-
veli a kezelhető komplexitást.

A tapasztalati szint implicit szabálykövetése is csak korlátozott komplexitást tesz le-
hetővé. A szabályszerűségek, az implicit szabályok megismerése, explikálása (megfogal-
mazása) lehetővé teszi a szabályhasználatot. Ez azt jelenti, hogy a viselkedés, a kogníció
az ismert szabályt is felhasználva, ahhoz mint viszonyítási alaphoz is visszacsatolva va-
lósulhat meg. Ez a lehetőség gyakorlatilag korlátlan komplexitású feladatok megoldását
teszi lehetővé. Mai civilizációnk az explicit szabályhasználatnak köszönheti létét.

A természet és a társadalom szabályszerűségeit feltárva, explikálva leíró szabályokat
kapunk. Tárgyi és szociális viselkedésünk szabályainak explikálása pedig előíró szabá-
lyokat eredményez. Az előíró szabályok használhatók anélkül, hogy ismernénk a mögöt-
tük levő leíró szabályokat. (Például a vízbontó készülék tökéletes működtetése betanul-
ható az előíró szabály alapján, anélkül, hogy a folyamat kémiai leíró szabályáról bármi-
féle ismerettel rendelkeznénk.) A kogníció esetében magára a kognícióra vonatkozó elő-
író, leíró szabályok használatáról van szó, amelyek a kutatások eredményeinek köszön-
hetően egyre inkább hozzáférhetővé válnak. E lehetőséggel kapcsolatban intenzív kuta-
tások és viták folynak. (A tanulmány utolsó részében és a fejlesztésről szóló tanulmány-
ban e lehetőséget példákkal fogom szemléltetni.)

A kognitív képességek fejlődése

A kognitív képességek fejlődéséről könyvek sokasága jelent meg, számos elmélet, mo-
dell született. Az alábbi néhány bekezdésben nincsen mód ezek felidézésére. Ezért három
könyvre és Karmiloff-Smith újszerű szemléletmódjára hivatkozom, amelyek alapján ké-
pet lehet kapni a téma történeti alakulásáról, problémáiról és eredményeiről. (22) Ezek
ismeretében, a fentiek és empirikus kutatási tapasztalataim alapján egyszerűen leírom,
hogy mi az, amit a kognitív képességekre vonatkoztatva fejlődésnek nevezek. Abból in-
dulok ki, hogy a képességek önmódosuló komponensrendszerek. A módosulás lehet le-
bomlás (felejtés), kiegészülés, átrendeződés, adaptáció – ez nem fejlődés. Fejlődésnek
nevezem a kognitív képességek szempontjából a rendszerképződést mint a komponens-
rendszer kiépülését (a komplex képesség egyszerű képességeinek, az egyszerű képessé-
gek rutinjainak és készségeinek az elsajátítását). Továbbá a rutinok, készségek és képes-
ségek működésének optimalizálódását, valamint a hierarchizálódást, vagyis a szabályo-
zási hierarchia felépülését. A fejlődés e három tényezőjét két példa segítségével ismerte-
tem. A példák viszonylag egyszerűek, a többi képességnél jobban ismertek. Ezért csak az
lehet a célom, hogy megmutassam, mit kellene elérni a többi kognitív képesség kutatá-
sával ahhoz, hogy pedagógiailag hasznosítható tudás birtokába jussunk.

Ha igaz az, hogy a tapasztalati kombinatív képesség az 5. ábrán felsorolt nyolc kész-
séggel működik, akkor e képesség esetében ismerjük a tapasztalati szintű komponens-
rendszer teljes készletét. Feltáró kutatásra már nincsen szükség.
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Csapó Benő kutatásai alapján megállapítható, hogy az egyes tanulók a rendszerképződés-
ben milyen szintet értek el (vagyis a nyolc készség közül hány és melyik működik), hogy a
rendszerképződés szerint miképpen oszlik meg a populáció. Alkalmas felmérésekkel feltár-
ható a rendszerképződés folyamata (az 5. ábra adatai erről csak részleges képet adnak).

Az ábra a populációban zajló optimalizációról is ad némi képet. Az látható, hogy a
10 évesek populációjában mind a nyolc készség működik a tanulók több, mint 40%-
ában. Legkevesebben (40%) az ismétlés nélküli kombinációk képzését, legtöbben az
ismétlés nélküli variációk képzését sajátították el. A hatékonyság attól is függ, hogy a
feladatokat pálcikákkal, képekkel vagy betűkkel/számokkal kell-e végezni. Az ábra er-
ről átfogó képet ad. Az adatok alapján ismert az is, hogy az egyes készségek különbö-
ző elemfajtákkal milyen szinten működnek. Például az ismétlés nélküli kombinációk
képzése a 10 évesek körében képekkel 58%-os, betűkkel/számokkal pedig csak 25%-
os szinten működik. Ezek az értékek az egyes tanulókra vonatkozóan is megállapítha-
tók. Pedagógiai szempontból pedig ez a fontos. Ennek alapján pontosan tudható, hogy
mi az, ami már működik és milyen szinten, mi az, amit még el kell sajátítani, tovább
kell gyakorolni. Mivel a gyorsaságra mint az optimalizáció egyik jellemzőjére nincsen
adat, az ismereteink csak részlegesek.

Ezek az adatok csak a tapasztalati szabályozásról, azon belül is a perceptuális szintről
adnak képet. Nincsen ismeretünk a fogalmi szintről, az előíró szabályhasználatról (va-
gyis arról, hogy a szabály ismeretében hogyan kell felsorolni az összeállításokat, hogyan
kell kiszámítani azok mennyiségét). A leíró szabályhasználat, vagyis az elméleti szint ki-
építése az általános képzésnek feltehetően nem feladata. Egyszóval a szabályozási hie-
rarchia felépülését nem ismerjük, csak a tapasztalati szabályozásról, azon belül is csak a
perceptuális szintről vannak ismereteink.

A fentiek alapján az ábráról egyértelműen leolvasható, hogy milyen kutatást kell még
elvégezni, mit kell tenni a populációkban lezajló fejlődési folyamatok változásainak nyo-
mon követése érdekében, hogy a kombinatív képesség fejlődéséről teljes és részletes ké-
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5. ábra
A tapasztalati kombinatív képesség fejlődése (23)



pünk legyen, hogy ennek alapján a fejlődés segítése eredményesebb lehessen. Az ismer-
tetés alapján az olvasó feltehetően belátta, hogy gyakorlatilag, a fejlődés segítése szem-
pontjából az átlagoknak, szórásoknak önmagukban nagyon kevés a hasznuk. (Majd a fej-
lesztésről szóló tanulmányban kitérek e problémára.)

A 6. ábráról a rendszerképződés, az optimalizálódás helyzete az előző példa alapján
leolvasható, ezt az olvasóra bízom. Ebben a második példában a feltáró kutatás pszi-
chológiai, pedagógiai szempontból nincs elvégezve. Már az ábra címe is pontatlan (az
egyszerűség érdekében). Ugyanis a szemléltetett adatok csak a klasszikus kétértékű logi-
kára vonatkoznak. A modern logika szerteágazó eredményeinek pedagógiai célú haszno-
sítása a kutatásban, különösen pedig a fejlesztésben, még a jövő feladata. A kétváltozós
logikai műveleteket tekintve a műveletek rendszere feltárt. Ismert, hogy elvileg 16 két-
változós művelet létezik. Gyakorlatilag azonban csak tíz művelet használatos. A követ-
keztetésről is tudjuk, hogy elvileg mennyi lehetséges. Gyakorlatilag azonban ennek csak
töredékét használjuk. Nem tudjuk, hogy pszichológiai, pedagógiai szempontból mennyi
és mely következtetések szükségesek a következtetési képesség teljes rendszerré fejlődé-
séhez. Az ábrán a legegyszerűbbnek minősíthető 24 következtetés adatai szerepelnek. De
nem biztos, hogy ennyi szükséges-e, és éppen ezek azok. E probléma tisztázása érdeké-
ben alapos elméleti és empirikus kutatásokra van szükség.

E második példa a hierarchizálódásról is ad némi ismeretet. A tapasztalati következte-
tés képessége (természetesen fogalmi szinten) láthatóan a nyelv elsajátításával kezd kiala-
kulni és feltehetően (mert csak 8 éves korig van adat) a serdülés kezdetéig a gyerekek túl-
nyomó többségében mind a 24 mért készség működőképessé válik. A formálisnak neve-
zett szabályozási szint vizsgálata az előíró szabály sajátos változatának használatával tör-
tént. A kétváltozós logikai műveletek esetében adottak az igazságmátrixok, amelyek lé-
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6. ábra
A logikai képesség fejlődése (24)



nyegileg (de nem verbálisan megfogalmazva) a művelet szabályát adták meg a feladatot
megoldó tanulóknak. Hasonló segítség járult a következtetési feladatok megoldásához is.
A 12 és a 16 éves tanulók adatai azt mutatják, hogy az előíró szabályhasználat szintjén,
formális szinten a következtetési képesség csak a tapasztalati következtetésre ráépülve le-
hetséges, hogy a 10–12 éves iskoláztatás ellenére a népesség túlnyomó többségében nem
alakul ki a formális következtetés képessége. A logika leíró szabályainak használata ter-
mészetesen csak a logika elméleti ismereteinek gyakorlatias tanításával lenne elvileg elér-
hető. Kérdés, hogy erre szükség van-e az általános képzés kereteiben. Feltehetően a leg-
alapvetőbb ismeretek gyakorlatias célú tanítása segíthetné az ábrán szemléltetett, formá-
lisnak nevezett logikai képesség fejlődését (ideértve a modern logika legalapvetőbb isme-
reteit is).

*

A kognitív kompetenciát négy komplex képesség komponensrendszereként írtam le. A
komplex képességek 19 egyszerű képességét jellemeztem. Ezek egy része esetében kom-
ponenseiket is megmutattam, másoknak a komponenseire csak példákat tudtam adni,
amelyek alapján a feltáró kutatás elvégezhető. Néhány képesség esetében még erre sem
volt mód. A fentiek alapján talán belátható, hogy a felmutatott tisztázatlan kérdések meg-
válaszolása pedagógiai szempontból egzisztenciális jelentőségű.

A fejlődéssel kapcsolatos két példa azt mutatja, hogy a képességek fejlődését jellem-
ző átlagok mellett a komponensek fejlődésének ismeretére is szükség van. Továbbá a fej-
lődés adataiból csak akkor tud a pedagógia hasznot húzni, ha megbízható és részletezett
adatokkal rendelkezünk mind a rendszerképződés, mind az optimalizálódás, mind pedig
a hierarchizálódás alakulásáról.
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tasks.” – CARROLL, J.B.: Human Cognitive Abilities, i. m., 8. old.
(8) A téma részletes kifejtését 1. a komponensrendszerről szóló, (4)-ben hivatkozott tanulmányban!
(9) NAGY JÓZSEF: Szociális kommunikáció és nevelés. Iskolakultúra, 1997.11. sz., 79–92. old.
(10) NAGY JÓZSEF: A rendszerezési képesség kialakulása. A gondolkodási műveletek elsajátítása. Akadémi-
ai Kiadó, Bp. 1987 (1990).
(11) E gondolatmenet kifejtését l. NAGY JÓZSEF: Nevelési kézikönyv, 1996. 52–56. old.
(12) VIDÁKOVICH TIBOR: Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, Bp. 1990. – A logikai ké-
pességgel kapcsolatos kutatásainak áttekintő leírását l. 89–105 old.
(13) CSAPÓ BENŐ: A kombinatív képesség struktúrája és fejlődése. Akadémiai Kiadó, Bp. 1988.
(14) A téma elméleti leírását lásd: NAGY JÓZSEF: A tudástechnológia elméleti alapjai (5. fejezet). Országos
Oktatástechnikai Központ, Veszprém 1985.
(15) NAGY JÓZSEF: Pedagógiai kézikönyv (utolsó fejezet). Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged 1996.
(16) BANDURA, A.: Influence of models’ reinforcement contingencies on the aquisition of imitative respon-
ses. Journal of Personality and Social Psychology 1965. 1., 589–595. old.
(17) Az „observational learning” terminust nemcsak azért magyarítom „észleléses tanulásra”, mert az „obser-
vation” észlelést is jelent, hanem azért is, mert a „megfigyelési képesség” fogalmának megnevezésével a „meg-
figyelést” már lefoglaltam.
(18) L. az élménypszichológia tanulással kapcsolatos szemléletmódját és az élménypedagógiát (J. Dewey, D.
Kolb, C. Rogers)!
(19) Ezek a tényezők megfeleltethetők a téma kutatási eredményeinek. Az eltérések abból adódnak, hogy a ki-
indulás az egyéni különbségek magyarázatának igénye. Jómagam a működés hatékonyságát tekintem, ami az
egyéni különbségek mellett az egyén fejlettségi szintjét is magában foglalja. Pedagógiai szempontból pedig ez
a fontosabb kérdés. L. pl. P. C. Kyllonen, R. E. Christal sajátos kiindulású, a témáról is jó áttekintést adó tanul-
mányát: KYLLONEN, P. C.–CHRISTAL, R. E.: Reasoning Ability Is (Little More Than) Working-Memory Ca-
pacity?! Intelligence, 1990. 14. sz., 389–433. old.
(20) NAGY JÓZSEF: Alapműveleti számolási készségek. Acta Universitatis Szegediensis…, Szeged 1973,
72. old.
(21) SPEARMAN, C.: The Abilities of Man. Their Nature and Measurement. AMS Press, New York 1970,
258. old.
(22) FLAWELL, J. H.: Cognitive Development. Prentice-Hall, Inc., Engelwood Cliffs, New Jersey 1977;
KLAUSMEIER, H. J.–ALLEN, P, S. (1978): Cognitive Development of children and Youth. A Longitudinal
Study. Academic Press , Inc., New York–San Francisco, London 1977; KLUWE, R. H.–SPADA, H.: Develop-
mental models of Thinking. Academic Press, Inc., New York–London etc. 1980; KARMILOFF-SMITH, A.:
Beyond Modularity: A developmental Perspective on Cognitive Science. MA: MIT Press/Bradford Books,
Cambridge 1992; uő.: Nature, nurture and PDP: Preposterous developmental postulates? Connection Science,
1992. 4. sz., 253–269. old. – E könyv szerzői összefoglalóját lásd (1994, magyarul 1996): Túl a modularitá-
son: A kognitív tudomány fejlődéselméleti megközelítése.
(23) Az adatok forrása: i. m. (13)-ban
(24) Az adatok forrása (tapasztalati következtetés): NAGY JÓZSEF: 5–-6 éves gyermekeink iskolakészültsége.
Akadémiai Kiadó, Bp. 1980; (kétváltozós logikai műveletek és formális következtetés): VIDÁKOVICH TI-
BOR: Tudományos és hétköznapi logika: a tanulók deduktív gondolkodása. = Az iskolai tudás. Szerk.: CSAPÓ
BENŐ. Osiris kiadó, Bp. 1998.
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A pályaválasztás folyamata
A gyerekek pályaválasztása szempontjából a magyar iskola-

rendszerben mindig is kiemelkedő fontossággal bírt a középfokú
továbbtanulás. A középfokú pályaválasztást lényegében három

tényező határozza meg: az iskolakínálat, amely behatárolja, hogy
az adott évjáratból milyen iskolatípusban hány gyerek tanulhat

tovább; a pályaválasztási döntés, vagyis az adott iskola és szakma
kiválasztása, amely kifejezi a szülők és a gyerekek aspirációit;

a felvételi szelekció, amely eldönti, hogy melyik iskolába
és milyen szakmára kiket vesznek fel.

Ahárom tényező természetesen nem független egymástól: az iskolakínálat befolyásol-
ja a továbbtanulási döntéseket, de az aspirációk is alakíthatják az iskolakínálatot, a
szelekció mértéke pedig attól függ, hogy az iskolakínálat, illetve a rendelkezésre álló

továbbtanulási helyek mennyire vannak szinkronban a gyerekek és a szülők aspirációival (a
kereslettel). Az elmúlt években lezajlott gazdasági és társadalmi változások a pályaválasztás
tényezőit, így a pályaválasztás folyamatát is jelentős mértékben átalakították. Az alábbiak-
ban megkíséreljük összefoglalni a pályaválasztás folyamatában bekövetkezett változásokat*.

A pályaválasztási döntés

A pályaválasztási döntést a szülők és a gyerekek együttesen hozzák meg egy viszony-
lag hosszú folyamat eredményeként, amelynek végére a család eldönti, hogy milyen kö-
zépfokú iskolát érdemes választani ahhoz, hogy a gyerek és a szülők elképzelései meg-
valósuljanak. A pályaválasztási döntést az iskolakínálaton kívül általában a következő té-
nyezők befolyásolják:

– a gyerek érdeklődése, amely 14 éves korban, a középfokú pályaválasztás időpontjá-
ban még gyakran bizonytalan és kialakulatlan;

– a gyerek képességei és felkészültsége, amelyeket az általános iskolában elért tanul-
mányi eredmények fejeznek ki;

– a szülők aspirációi, amelyek nemcsak azt fejezik ki, hogy mit szeretnének a gyerekükből,
hanem azt is, hogy mekkora erőfeszítésre hajlandók az elképzelések megvalósítása érdekében.

A döntés folyamatában a három tényező korántsem egyenrangú. A döntő szerepet általában a
szülői aspirációk játsszák, ezeknek azonban korlátot szab a gyerek képessége és felkészültsége,
és a „közös” döntéshozatalnál a szülők igyekeznek tekintetbe venni a gyerekek érdeklődését is.

A gyerek érdeklődése

A középfokú továbbtanulási döntést a gyerekeknek jelenleg 14 éves korukban kell meg-
hozniuk. Ebben az életkorban azonban a legtöbb gyereknek (akinek nincs egészen korai élet-
korban megmutatkozó határozott tehetsége) sem kialakult érdeklődése, sem határozott elkép-
zelése nincs a jövőjéről. 1997-ben a középfokú iskolák elsős tanulóinak a szülei közül 59%
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* A tanulmány alapjául szolgáló kutatás az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK A.1252/V.) támogatásával
készült (témavezető: Andor Mihály). A kérdőíves vizsgálat során egy országosan reprezentatív iskolaminta alapján 4356 olyan szülőt kérdeztünk
meg a pályaválasztásról, akiknek a gyerekei az 1997–98-as tanévben léptek be valamilyen középfokú iskolába.



mondta azt, hogy a gyerekének nincs határozott pályaelképzelése. Azt tapasztaltuk, hogy a
pályaelképzelések bizonytalansága szorosan összefügg a szülők iskolázottságával; leginkább
azok a gyerekek engedhetik meg maguknak, hogy „ráérősen” döntsenek, akik gimnázium-
ban tanulnak tovább, és nem kényszerülnek rá a 14 éves korban történő szakmaválasztásra.

Így áll elő az a furcsa helyzet, hogy minél jobb tanuló valaki az általános iskolában, annál
kevésbé van rákényszerítve a korai pályaválasztási döntésre, és minél gyengébb eredményeket
produkál egy gyerek az általános iskolában, tehát minél kevésbé valószínű, hogy egy ilyen sú-
lyos döntést felelősen mérlegeljen, annál hamarabb elvárják tőle a határozott pályaelképzelést.
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A korai pályaválasztásra kényszerített gyerekek (és szüleik) meghozzák ugyan a továbbtanu-
lási döntéseket, de ez az esetek nagy részében később korrekcióra szorul, tehát még korántsem
jelent végleges elköteleződést. Ezt jelzi, hogy jelenleg a szakmai iskolákban konkrét szakmákat
tanuló gyerekek közel fele is bizonytalan még abban, hogy mi is lesz később a foglalkozása.

Ennek a „bizonytalanságnak” kétségkívül az a legfőbb oka, hogy míg korábban egy-egy
korosztály fele, amely belépett a szakképzésbe, számíthatott rá, hogy a szakmunkás-bizo-
nyítvány biztos egzisztenciát jelent egészen a nyugdíjig, sőt, a szakmaválasztással lényegé-
ben az is eldőlt, hogy az elkövetkező évtizedben ki hány forintos órabérre számíthat, a rend-
szerváltással ennek a biztos perspektívának vége szakadt. A kilencvenes évek közepére már
a szakmunkásképzőt végzettek egyharmada nem tudott elhelyezkedni, és az átalakuló gaz-
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dasági feltételek mellett az is tökéletesen kiszámíthatatlanná vált, hogy melyik településen
milyen szakmával lehet éppen munkát találni. Vagyis, míg az elmúlt évtizedekben egy-egy
korosztály fele számára a középiskola kiválasztása egyúttal végleges pálya-, illetve szakma-
választást jelentett, mára a szakmunkásképzőt végzettek jövője jócskán bizonytalanná vált:
lehet, hogy új szakmát kell tanulniuk, lehet, hogy érettségizniük is kell ahhoz, hogy mun-
kát találjanak, és az is nyitott kérdés, hogy alkalmazott szakmunkások lesznek, vagy önál-
ló vállalkozók. Ez a bizonytalan perspektíva is hozzájárult ahhoz, hogy a kilencvenes évek
második felében ez az iskolatípus fokozatosan elvesztette népszerűségét, és ma már csupán
egy-egy korosztály egyharmada jelentkezik szakmunkásképző iskolákba.

Amikor 1997-ben a szülőktől azt kérdeztük, hogy véleményük szerint mikor elég éret-
tek a gyerekek ahhoz, hogy középfokú iskolát válasszanak, a szülők többsége (63%) azt
válaszolta, hogy ehhez a gyereknek legalább 16 évesnek kell lennie.

Még idősebb korban látják időszerűnek a szülők a szakmaválasztást: 82%-uk mondta
azt, hogy ehhez a gyereknek be kell töltenie a 16. életévét.
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Az adatokból az is kiolvasható volt, hogy minél magasabb iskolázottságúak a szülők,
annál későbbre halasztanák gyerekeik pályaválasztását.

A gyerekek „pályaválasztási érettségére” vonatkozó szülői vélemények lényegében
nem függetlenek attól, hogy a gyerek hány éves korában esett át a pályaválasztási dönté-
sen. A 10 éves korban középiskolát „választó” nyolcosztályos gimnazisták szüleinek csak
a 10%-a mondta azt, hogy a gyerekek már ekkor érettek az iskolaválasztásra, és a 14 éves
korban szakmát választó szakmunkástanulók és speciális szakiskolások szüleinek is csak
az egyharmada vélekedett úgy, hogy ez az életkor már megfelelő volt a döntésre.
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Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a 10-14 éves gyerekeknek ne lehetnének
elképzeléseik és preferenciáik az iskolaválasztást és a szakmaválasztást illetően, de még-
is az a valószínű, hogy ez a szülőkkel való beszélgetések, viták, egyeztetések során ala-
kul ki, vagyis a pályaválasztási döntéseket a legtöbb esetben a család közösen hozza meg,
amelynek során a szülők igyekeznek tekintetbe venni a gyerekek érdeklődését, tehetsé-
gét és adottságait is.

Lényegében ezt igazolják azok a válaszok is, amelyeket a szülők arra a kérdésünk-
re adtak, hogy milyen megfontolásból választottak 14 éves gyerekeik számára közép-
iskolát. Erre a kérdésre válaszolva mindössze a szülők egyharmada hivatkozott a gye-
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rek „akaratára”, illetve érdeklődésére. A többség esetében a középiskola kiválasztása,
az iskola által nyújtott perspektívák (felsőfokú továbbtanulás, érettségi, szakma) mér-
legelése alapján történt.

Az adatok elemzéséből az is kiderül, hogy minél magasabban iskolázottak a szülők,
annál inkább befolyásolják a gyerekek pályaválasztási döntéseit, és minél kevésbé isko-
lázottak, annál gyakoribb, hogy a „gyerek akarata érvényesül”, mert a szülők kevésbé tá-
jékozottak lévén, nem képesek segíteni, és nem is ismerik fel annak fontosságát, hogy se-
gítsenek a gyereknek a pályaválasztásban. Az alacsonyabban iskolázott családokban
azonban nemcsak a szülők passzivitása gyakoribb, hanem az is, hogy a gyerekek pálya-
választását kényszertényezők (nem veszik fel máshova, nincs a közelben az érdeklődé-
sének megfelelő iskola stb.) befolyásolják.

A gyerek teljesítménye

A pályaválasztási döntés folyamata nemcsak abból áll, hogy a gyerekek vágyai köze-
lednek a szülők által kívánatosnak vélt elképzelésekhez, hanem ebben a folyamatban tör-
ténik meg a gyerekkori álmoknak a valósághoz való közeledése is. Ennek a racionalizá-
ló folyamatnak az eredményeként jelentkeznek fodrásznak a színésznőjelölt lányok és
autószerelőnek a pilótának készülő fiúk. Minél közelebb kerül egy gyerek a pályaválasz-
tási döntéshez, annál nagyobb szerephez jut az általános iskolai eredmények mérlegelé-
se. Miután a középfokú iskolák a belépésnél elsősorban az általános iskolai tanulmányi
eredmények szerint szelektálnak, nagyjából előre meghatározható, hogy milyen bizonyít-
vánnyal milyen középfokú iskolába, illetve azon belül milyen osztályba és milyen szak-
mára érdemes jelentkezni.*

A kilencvenes években a középfokú iskolakínálat bővülése a pályaválasztási mérlege-
lést is befolyásolta: a gimnáziumi kínálat differenciálódásával a jó tanulók számára is a
korábbinál bőségesebb kínálat állt rendelkezésre (már nem egyszerűen csak egy jó gim-
náziumba, hanem ezen belül is speciális szerkezetűbe vagy tantervűbe jelentkezhetnek),
és a speciális szakiskolák megjelenésével az iskolarendszer a leggyengébb tanulók kö-
zépfokú továbbtanulására is lehetőséget teremtett.
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* A tanulmányban felhasználtuk a középiskolák felvételi szelekciójáról szóló kutatásunk adatait is, amelyet az iskolák igazgatóinak megkérdezésével
1996-ban folytattunk az Oktatáskutató Intézetben.



Adatainkból az olvasható ki, hogy a pályaválasztók (és szüleik) körültekintően mérle-
gelnek, vagyis a jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményei tökéletesen illesz-
kednek a hierarchikusan épülő középfokú iskolarendszerhez: a kitűnő és jeles tanulók
döntő többsége valamilyen gimnáziumba, a jó rendű tanulók többsége szakközépiskolá-
ba, a közepes tanulók fele ugyancsak szakközépiskolába, a másik fele pedig szakmun-
kásképzőbe, és az elégséges rendű tanulók döntő többsége szakmunkásképzőbe jelentke-
zik. Speciális szakiskolába alig jelentkezett valaki, ide kényszerűségből kerültek azok a
gyerekek, akiket a szakközépiskolákból és a szakmunkásképzőkből elutasítottak.

A döntést megelőző precíz mérlegelést jelzi, hogy a különböző iskolatípusokba felvett
gyerekek általános iskolai tanulmányi eredményei szinte tökéletesen megegyeznek az
oda jelentkezők tanulmányi eredményeivel.
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Milyen átlaggal vették fel a jelentkezőket az utolsó tanévben az igazgatók szerint? (Liskó, 1996)

M ilyen átlaggal vették fel a jelentkezõket az utolsó tanévben az igazgatók szerint
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Hová jelentkezett első helyen?



A pályaválasztás sikerességéről szóló adatokból az olvasható ki, hogy kényszerpályá-
val jelenleg lényegében csak a gyenge tanulóknak kell számolniuk. A gimnáziumba és a
szakközépiskolába jelentkezőket felveszik abba az iskolatípusba, ahova jelentkeztek,
csak legfeljebb egy másik iskolába. Kényszerpályára kerül viszont a jelenlegi szakmun-
kástanulóknak az egynegyede (akik eredetileg szakközépiskolába szerettek volna men-
ni), és a speciális szakiskolásoknak a háromnegyede (akik eredetileg szakközépiskolába
vagy szakmunkásképzőbe jelentkeztek).
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Az általános iskolai teljesítményre alapozott pályaválasztási aspirációk és az ezek
alapján működő felvételi szelekció akár egy tökéletesen működő rendszer ismérve is le-
hetne, ha nem lenne bizonyítható, hogy az általános iskolai érdemjegyeket a szülők isko-
lázottsága legalább olyan mértékben befolyásolja, mint a gyerekek képességei. Vagyis,
az általános iskolai érdemjegyeken alapuló felvételi szelekció nem elhanyagolható szép-
séghibája, hogy egy olyan teljesítményt kifejező, „objektívnek” mutatkozó mérőeszközt
alkalmaz, amely tökéletesen illeszkedik a gyerekek szüleinek társadalmi státusához.

A szülők társadalmi státusával összefüggő teljesítménykülönbségeket a települési adottsá-
gokkal összefüggők is kiegészítik. Miután az oktatásfinanszírozás részben a települési adott-
ságoktól – például a helyi adók mértéke – függ, a települések közötti különbségek egyre in-
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Hová jelentkezett első helyen?

Általános iskolai tanulmányi eredmény



kább meghatározzák az általános iskolák szolgáltatásainak minőségét. Ebből következően a
középfokú pályaválasztás sem független attól, hogy ki, hol, milyen általános iskolába járt.

A kilencvenes években nemcsak a középfokú iskolarendszerben, hanem már az általá-
nos iskolák szintjén is határozott differenciálódásnak lehettünk tanúi. Ez megteremtette
a lehetőséget arra, hogy a szülők iskolázottsága, foglalkozása és anyagi helyzete mentén
növekvő társadalmi különbségek már általános iskolás korban „átváltódjanak” a gyere-
kek teljesítménykülönbségeire. Minél magasabban iskolázottak a szülők, annál valószí-
nűbb, hogy a gyerek már általános iskolában valamilyen tagozatos osztályban tanul, sőt,
emellett különórákra is jár. Ezek a gyerekek aztán az átlagosnál gyakrabban jelentkeznek
valamilyen gimnáziumba, ahova az átlagosnál gyakrabban fel is veszik őket.
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Milyen általános iskolába járt?
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Vagyis, a szülők társadalmi helyzetéhez igazodva már általános iskolás korban kiala-
kulnak azok a családi helyzetből és az általános iskolai szolgáltatás minőségéből szárma-
zó teljesítménykülönbségek, amelyek 14 éves korban az általános iskolai bizonyítvány-
hoz igazodó pályaválasztási aspirációkat és azok sikerességét meghatározzák.

A szülők aspirációi

A szülők társadalmi helyzete és iskolázottsága mindig is meghatározta a gyerekek pályavá-
lasztási aspirációit és az elképzelések megvalósulásának esélyét. 1997-ben is azt tapasztaltuk,
hogy minél magasabb iskolázottságúak a szülők, annál valószínűbb, hogy gyerekeik valame-
lyik jó hírű gimnáziumba jelentkeznek, és ugyancsak nagy valószínűséggel fel is veszik őket.
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Milyen osztályba járt általánosban?
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A kilencvenes évek azonban a szülői aspirációk tekintetében is jelentős változásokat hoztak.
A gazdasági és társadalmi átalakulás nemcsak a gyerekek, hanem a szülők elképzeléseit is el-
bizonytalanította. Amikor azt kérdeztük tőlük, hogy van-e konkrét elképzelésük arról, hogy mi-
lyen foglalkozást szánnak 15 éves gyerekeiknek, többségük bizonytalan választ adott. A konk-
rét foglalkozást illető bizonytalanság a magasan iskolázott szülőket jellemezte leginkább, ami
arra utal, hogy ezek a szülők nemcsak a gyerekeiknek szánnának több időt a pályaválasztási
döntés érlelésére, hanem saját maguk sem vállalnak túl korai, elhamarkodott döntéseket.

34

Hová jelentkezett első helyen?

Milyen iskolatípusba jár?

Liskó Ilona: A pályaválasztás folyamata



Ugyanakkor a válaszokból az is tökéletesen érzékelhető, hogy a korábbi évekhez képest
valamennyi szülőcsoport szemében megnőtt az iskoláztatás jelentősége. Az alacsonyan is-
kolázott szülők, akik korábban tökéletesen elégedettek voltak, ha gyerekeiket egy szak-
munkásképzőbe bejuttatták, a kilencvenes évek végén, az iskolázottság munkaerőpiaci ér-
tékét felismerve, már szép számmal akarják érettségihez vagy legalább egy magasabb el-
ismertségű szakmához juttatni a gyerekeiket. 1997-ben már csak a legalacsonyabb iskolá-
zottságú, szakképzetlen szülők csoportjának egynegyede nyilatkozott úgy, hogy mindös-
sze a szakmunkás-bizonyítvány megszerzéséig akarják taníttatni a gyereküket.
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Az értelmiségi és középosztályi szülők (akik mindig is nagy jelentőséget tulajdo-
nítottak gyerekeik iskoláztatásának) számára a kilencvenes évek a középfokú iskola-
kínálat bővülését hozták, amely nagyobb választási lehetőség nyújt arra, hogy a gye-
rekeik képességéhez és saját aspirációikhoz legjobban illeszkedő képzési formát
(szerkezetváltó gimnázium, két tannyelvű gimnázium, szakközépiskola stb.) kivá-
lasszák. Az ő szemükben jelenleg az iskolaválasztás legfontosabb szempontja az,
hogy melyik középfokú iskola garantálja a legnagyobb valószínűséggel a felsőfokú
továbbtanulást.

Miután megnőtt a középfokú iskolakínálat, illetve tartalmi és minőségi szempont-
ból is differenciáltabbá váltak a középfokú iskolák, és a továbbtanulás, valamint a
munkapiaci boldogulás szempontjából nagyobb az iskola és szakmaválasztás kocká-
zata, megnőtt az iskolákról szóló információk értéke, illetve a korábbinál nagyobb
jelentőséget kapott a pályaválasztás előtti tájékozódás. Míg a szocializmus évtizede-
iben egy-egy nagyobb városban köztudott volt, hogy melyik az a „jó” gimnázium,
ahonnan nagy valószínűséggel felveszik egyetemre a gyerekeket, most gomba mód-
ra szaporodnak azok a korábban jelentéktelen gimnáziumok, amelyek két tannyelvű
oktatással, magas óraszámú informatikai képzéssel vagy a munkaerőpiacon haszno-
sítható fakultációkkal csalogatják a jelentkezőket. Vagy míg korábban nagyjából
mindegy volt, hogy melyik szakmunkásképzőben tanul például kereskedelmi eladó-
nak a gyerek, most már van olyan iskola, amelyik az áruismeret mellett idegen nyel-
vet is oktat, sőt olyan is, amelyik külföldön szervez kiegészítő képzést a tanulóinak.
Vagyis manapság már egyáltalán nem mindegy, hogy melyik iskolában szerzi meg a
gyerek az adott képesítésre szóló bizonyítványt.
1997-es adatainkból úgy látszik, hogy a különböző társadalmi rétegekhez tartozó csa-

ládok különböző forrásokból szerzik be a gyerekek pályaválasztásához szükséges infor-
mációkat. Míg a magasabban iskolázott szülők főként kapcsolataik révén tájékozódnak,
az alacsonyabb iskolázottságú szülők inkább hagyatkoznak az iskoláktól és a sajtóból
megszerezhető ismeretekre.
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A tájékozódás jelentőségére, illetve szükségességére utal, hogy a szülők többsége írá-
sos kiadványból is igyekszik tájékozódni az iskolaválasztás előtt.

Miután a kilencvenes években bőséges volt a középfokú iskolakínálat és az iskolák ver-
senyeztek a jó tanuló (illetve jó képességű) gyerekekért, a pályaválasztást megkönnyítő tá-
jékoztató kiadványok egy részét maguk az iskolák készítik. Adataink szerint a legtöbb
szülő a pályaválasztás előtt ilyen iskolai, illetve megyei szintű kiadványokból tájékozódik.
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Honnan szereztek információt?

Használtak-e valamilyen kiadványt?
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A kutatás során az is kiderült, hogy a megkérdezett szülők több mint fele valami-
lyen iskolai tájékoztató rendezvényen (bemutatkozáson, látogatáson, stb.) is részt vett
a pályaválasztás előtt. Az adatokból kiderül, hogy ezekre a rendezvényekre főként a
középrétegekhez tartozó szülők járnak el: a magasabb iskolázottságúak inkább köz-
vetlen ismeretségi körükből, az alacsonyabban iskolázottak pedig inkább tájékoztató
kiadványokból informálódnak.
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Az adatokból az is kiderül, hogy minél alacsonyabb iskolázottságúak a szülők, annál
inkább szükségük van segítségre (tanácsadásra) gyerekeik pályaválasztásához.

A „pályaválasztási tanácsadásnak” a leggyakrabban a speciális szakiskolákba be-
kerülő gyerekeknél jut szerep, vagyis azoknál, akik gyenge általános iskolai ered-
ményeik miatt csak többszöri nekifutásra találnak olyan iskolát, amely felveszi őket.
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Jártak-e középiskolák bemutatkozásán?

Adott-e valaki tanácsot?
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A pályaválasztási tanácsok a leggyakrabban ismerősöktől és az általános iskolai osz-
tályfőnököktől származnak. Megfigyelhető, hogy minél kevésbé iskolázottak a szülők, és
minél alacsonyabb presztízsű iskolába jut be a gyerek, annál gyakoribb, hogy az általá-
nos iskolai osztályfőnök tanácsát veszik igénybe a pályaválasztásnál.
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Ugyanez az összefüggés figyelhető meg az intézményes pályaválasztási tanácsadással
kapcsolatban is, azzal a különbséggel, hogy ezt a fajta segítséget a szülők sokkal ritkáb-
ban veszik igénybe.

Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy a kilencvenes években egyrészt a szülők
szemében megnőtt az iskoláztatás jelentősége, másrészt elbizonytalanodás, illetve „kivá-
rás” jellemzi a konkrét foglalkozás vagy szakma kiválasztását. Ugyanakkor azt tapasztal-
tuk, hogy megnőtt a pályaválasztással kapcsolatos információk jelentősége és szerepe, a
legtöbb szülő többféle információforrást és segítséget is igénybe vesz ahhoz, hogy kivá-
lassza a gyerekének a megfelelő iskolát.
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A tanári dominancia buktatói
A feleltetés szociolingvisztikai elemzése

A feleltetés hagyományos tanórai formája a tanári dominancia talán
legtisztább megnyilvánulása. Ebben együtt van jelen a tanári
hatalom minden mozzanata. Ha most a hatalom forrásának

klasszikus modelljét vesszük alapul, akkor könnyen belátható, hogy:
– a tanár gyakorlatilag minden hatalomforrással rendelkezik a tan-

teremben, azaz a társadalmi hatalomnak nagyon egyértelmű
megtestesítője; – a tanóra menetében a különböző hatalomforrásokra

más-más mértékben támaszkodik; – a feleltetés helyzete az,
amikor szinte minden forrást mozgósít.

A feleltetés

Emlékeztetésül, lássuk a hatalom lehetséges forrásait a tanári helyzetre alkalmazva:
– kényszerítő hatalom: a tanár azon képességéből származik, hogy büntethet vagy en-

gedélyezhet;
– jutalmazó hatalom: a tanárnak módja van jutalmazni (dicsérettel, de bizonyos érte-

lemben a jó osztályzatnak is jutalomértéke van);
– törvényes hatalom: a diák szerepéből adódó kötelezettségként elfogadja, hogy köve-

ti a tanár utasításait;
– referencia hatalom: a diák a tanárt vonatkoztatási keretként, bizonyos szempontok-

ból modellként használja saját viselkedésének értékeléséhez;
– szakértői hatalom: a diák szemében a tanár magasabb szintű tudással bír;
– információs hatalom: a diák a tanár által közvetített információt valódinak és meg-

győzőnek fogadja el.
A feleltetés tehát a tanári dominancia szempontjából kulcsfontosságú helyzet, de a mai

magyar oktatási gyakorlatban is még mindig a legtipikusabb értékelési módszer, ezért
tartottuk fontosnak gyakorló pedagógusok véleményének, tapasztalatainak, gyakorlatá-
nak megismerését: mennyire alkalmazzák, milyen érveket hoznak fel alkalmazása mel-
lett, mi az érzelmi attitűdjük a feleltetés mint szociálpszichológiai helyzet iránt?

A kutatás módszere
Tanárokból két fókuszcsoportot szerveztünk. Ennek a módszernek az a lényege, hogy

kb. két óra hosszat tartó beszélgetésben egymással interakcióban, olykor vitatkozva fej-
tik ki a résztvevők a nézeteiket egy adott, a beszélgetés fókuszában álló témáról. A be-
szélgetést moderátor vezeti, akinek az a feladata, hogy egy tágabb kontextusból kiindul-
va a fókuszban álló téma felé terelje a beszélgetőket, szóba hozzon olyan kérdéseket,
amelyekre a kutatók kíváncsiak, de lehetőleg ne sugalmazzon válaszokat, és figyeljen ar-
ra, hogy felmerül-e új, releváns téma vagy gondolat, amire előre nem készültek a kuta-
tók. Ha ilyen felmerül, akkor úgy kell irányítania a beszélgetést, hogy az új témát kibont-
sák. Fő erénye e módszernek, hogy egyfelől nyitottabb, mint egy kérdőíves felmérés,
másfelől az interakció számos olyan nézetet, korábban végig sem gondolt attitűdöt is ki-
hoz a résztvevőkből, amelyet más módszer nem képes, ugyanakkor a moderátor meder-
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ben tartja a beszélgetést, tehát az nem válik parttalan ötletfolyammá. Alább a két csoport-
beszélgetés során nyert tapasztalatokat foglaljuk össze.

Résztvevők
A két csoportban összesen 22 tanár vett részt, túlnyomó többségük középiskolában

(gimnáziumban vagy szakközépiskolában) tanít. Tízen tanítanak humán tárgyakat (ma-
gyar, történelem, nyelv, művészettörténet), tizenketten természettudományokat (matema-
tika–fizika, biológia–kémia). A nemek megoszlása valószínűleg híven tükrözte a szak-
mára jellemző megoszlást: 18 nő és 4 férfi vett részt a beszélgetéseken. Életkorukat te-
kintve kb. 80%-uk a harmincas éveiben járt, ennél idősebb volt. kb. 15%, fiatalabb 5%.

Az érintett témák
A feleltetés technikájának elsajátítása: hogyan, kitől tanulták a tanárok, maguk milyen

technikát alkalmaznak, hogyan határozzák meg, hogy kit, mikor feleltetnek stb.? Milyen
a hozzáállásuk a feleltetéshez, milyen sémák jellemzőek a tanár–diák viszonyra, milyen
pszichológiai tulajdonságai vannak a tanárok szerint a felelés helyzetének a diákok szem-
pontjából? Miként reagálnak arra, hogy a feleltetés helyzete erőteljesen meghatározó sze-
repet ad nekik vagy kényszerít rájuk?

A feleltetés nyomán a tanárok értékelnek. Kíváncsiak voltunk arra, hogy vajon ketté-
választják-e az értékelés során a konkrét teljesítmény értékelését a diák személyiségének,
képességeinek értékelésétől? Milyen érveket sorakoztatnak föl a feleltetés mellett? Mi-
lyen lelki állapotot asszociálnak a felelés helyzetéhez a diák szemszögéből és a feleltetés
helyzetéhez a maguk szemszögéből?

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a fókuszcsoportos kutatás főbb eredményeit.

A feleltetés technikája
Senki sem az egyetemi képzés során sajátította el azt a feleltetési gyakorlatot, amelyet

munkája során alkalmazott. Mindenki a hagyományra támaszkodott. Volt aki a saját di-
ákkori emlékeit felidézve kezdte a tantermi munkában alkalmazni a feleltetést, volt aki
az új iskolájában a már régebben oktató kollégáitól leste el. A megkérdezettek a felelte-
tést tartják az értékelés alapvető formájának, minden más csupán kiegészíti ezt. Annak
ellenére kitartottak ennél a felfogásnál, hogy mindkét csoportban többen is ismerték – sa-
ját tapasztalatból vagy elmondásból – a nyugat-európai vagy az angolszász gyakorlatot,
ahol ez az értékelési forma majdnem teljesen ismeretlen.

A felelő kiválasztása. A kiválasztási technikák közös vonása, hogy váratlanul, rajtaütéssze-
rűen érje a feleltetés a diákot. Itt különböző számvariációk, naptár stb. szerepeltek, amelyeknek
a váratlanság mellett azt is sugalmazniuk kellett, hogy a tanár objektív, nem „utazik” senkire.

A felelés lezajlása. A legegyszerűbb változat, hogy a diák megkapja a tanártól a témát,
és felmondja a leckét. A variációk két irányban működnek. Az egyik annak a problémá-
nak a megoldását célozza, hogy mit csináljon az osztály, mialatt valaki felel. A másik a
felelés nagyon egyirányú és mechanikus voltát törekszik enyhíteni.

A feleléssel kapcsolatos attitűdök:
– ambivalencia: a leggyakoribb megfogalmazás azt domborítja ki, hogy a feleltetés

szükséges rossz;
– tradíció: a megkérdezettek azzal érvelnek, hogy ez így szokás, ők is így tanultak,

őket is feleltették, ők is kibírták, tehát érdemes hozzá ragaszkodni;
– visszaigazolás: a feleltetésnek az a célja, hogy a tanár le tudja mérni a saját munká-

jának hatását. Ezzel hol kimondva, hol kimondatlanul az is együtt jár, hogy feleltetéskor
azt követeli meg, amit ő „leadott”, azaz, saját magát akarja visszahallani;

– bűntudatkeltés: a feleltetés intézményével lehet elérni, hogy a diák bűntudatot érez-
zen, ha nem tanulta meg a leckét.
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Érvek a feleltetés mellett
A feleltetés melletti érveket négy csoportba sorolhatjuk:
Elősegíti a diák szellemi fejlődését. Az egyik leggyakoribb idetartozó érv szerint a di-

ákok beszédkészsége rendkívül alacsony színvonalon áll, ezért a feleltetés mint szóbeli
műfaj ennek fejlesztését hivatott elősegíteni. Ezzel kapcsolatban még szó lesz az iskolai
és a magánbeszéd közötti szociolingvisztikai különbségről és ennek az oktatásban ját-
szott szerepéről.

Jó eszköz arra, hogy fegyelmezett, rendszeres tanulásra szorítsák a diákokat. Ez az ér-
velés abból a burkolt – néha nem is burkolt – feltevésből indul ki, hogy a diákokból ele-
ve hiányzik a belső késztetés, sőt, az nem is kelthető fel a tananyag iránt.

Felkészít az élet megpróbáltatásaira. Ez az álláspont hallgatólagosan elismeri, hogy a
felelés helyzete erős stresszel jár a diákok számára. Azonban úgy véli, hogy az élet ma-
ga is tele van ilyen jellegű stresszhelyzetekkel az érettségitől kezdve a munkahelyi érté-
kelésekig, ezért a feleltetés kifejezetten hasznos abból a szempontból, hogy ezekre a maj-
dani feszültségterhes szituációkra felkészíti a diákokat.

A tanár nem bújhat ki a feleltetés alól. Ez az érv a külső környezet nyomására hárítja
a felelősséget a feleltetésért. E szerint az iskola, a szülők, sőt maguk a diákok is elvárják,
hogy a tanárok feleltessenek, mert ez a módja a jegyek megszerzésének (a dolgozat ezt
nem pótolja, csak kiegészíti), márpedig jegy nélkül nincs iskola.

Mit értékelünk: a produkciót vagy a személyiséget?
A szociálpszichológia egyik legstabilabb megállapítása, hogy ha meg kell magyaráz-

nunk, egy általunk megfigyelt ember miért cselekedett úgy, ahogyan cselekedett, akkor
indokolatlanul gyakran keressük tette okát a személyiségében, s indokolatlanul ritkán
vesszük tekintetbe a szituáció hatását. Áll ez a felelés helyzetére is: ha a gyerek rosszul
vagy jól felel, akkor ebből hajlamosak vagyunk a jellemére, személyiségére vagy intelli-
genciájára következtetni, s nem állunk meg csupán annál, hogy egy adott feladathelyzet-
ben így és így teljesített. Ez a jelenség valószínűleg többnyire nem tudatos, ezért ritkán
bukkant föl. Amikor mégis, akkor visszájáról, ennek a mentalitásnak a kritikájaként.
Legjobban egy idézettel illusztrálhatom: „Nagyon kategorikusan ketté kell választani,
hogy az, aki beszél és az, amit mond, két külön téma. Azt értékelem, amit mond; aki be-
szél, azt elfogadom. Ezt nem nagyon választják szét a pedagógusok, és valahol itt kelet-
kezik egy óriási nagy görcs, hogy ez fiam egy hülyeség és te fiam hülye vagy. És innen-
től kezdve nem mer megszólalni, mert innentől kezdve valahol kialakul egy félsz, mert
félek, hogy a véleményemet, a szövegemet rám húzzák, és amit az alapján kialakítanak
rólam, olyan leszek az ő szemükbe.” Ennek a problémának egy másik vetületét fogal-
mazza meg egy másik tanár: „Nemrég beszélgettem a tanítványaimmal, hogy miért olyan
kukák az órán, nem nyilatkoznak meg, holott tudom, hogy tudják a választ az adott eset-
ben, és azt mondták, hogy korábban kialakítottak bennük egy gátlást, hogy félnek hogy
butaságot mondanak. Valahol azt érzem, hogy nem adatik meg nekik a tévedés joga.”

A feleltetés lelkiállapota
A legjobban azzal írhatjuk le a tanárok véleményét a feleltetést kísérő lelkiállapotról

akár az ő oldalukról, akár a diákok oldaláról, ha az általuk adott hasonlatokat idézzük.
Milyen helyzet a feleltetés?

A diák helyzete:
– Mikor valamilyen ünnepségen kiállítják, hogy szavalj.
– Nagyon cikis, ki kell állni egy csomó ismeretlen ember elé, akik azt lesik, mit mond,

és mikor rosszul.
– Egy szál semmiben megjelenne a nyaka körül egy pici szalaggal és a Kámaszutrá-

ból fel kéne olvasni egy fejezetet.
– Mikor a gyerek áll a tornaszőnyeg szélén és lesi, hogy a tornatanár hány zsámolyt

tesz le, át tudja-e ugrani vagy sem.
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A tanár helyzete:
– Kétségbeesett próbálkozás, lökdösni a szerencsétlent, de biztos, hogy sikerül.
– A bilin ülő gyerek fölött áll a szülő és kérdezi, mit csinált.
– Középkori király, akinek hatalmi jelvényei vannak, de ott van a csörgősipkás bolondja is.

A feleltetés mint társas viszony

A pedagógiában, még annak szociolingvisztikai jellegű kutatásában is uralkodó volt az
a felfogás, amely az információ átadását tekintette a tantermi helyzet kutatásra egyedül
érdemes kommunikációs aspektusának.

A hagyományos pedagógiai felfogás
Az egyik legismertebb és legfontosabb

ilyen irányú kutatás például a következő
célt tűzi maga elé, egyik kiváló képviselő-
jét, Bellackot idézve: a tanárok és diákok
által játszott szerepek eltérnek, ez kétség-
telen, s a résztvevők többé-kevésbé vilá-
gosan meghatározott szerepeket öltenek
magukra, amikor a tanterembe lépnek. A
kutatás egyik fő feladata az volt, hogy
meghatározza a tanárok és a diákok sajá-
tos funkcióit. Ki akarták deríteni, hogy
melyik részt vevő tanár vagy diák miről
beszél; mennyit, mikor, milyen feltételek-
kel és milyen hatással. A tantermi munka-
megosztás vizsgálatát a tényleges viselke-
dés vagy teljesítmény alapján végezték el,
s nem a résztvevők által megfogalmazott
szerepelvárások alapján. Feltételezték,
hogy a nyelv fő funkciója a jelentés kom-
munikációja. Amikor a tanár vagy a diák
megnyilatkozását elemezték a tantermi
beszélgetés adott pontján, akkor minde-
nekelőtt az foglalkoztatta őket, hogy mi-
lyen pedagógiai jelentősége van annak,
amit a beszélő mond. Másodszor pedig
érdekelte a kutatókat a közlés tartalmának
meghatározása, mely téma állt a vita fókuszában, milyen tényeket firtatott a kérdés.

Ezt a célkitűzésüket egy olyan elemzési kategóriakészlettel igyekeztek elérni, amely
híven tükrözte a kommunikáció tartalmi oldalának dominanciáját. A tantermi órák átira-
tait négy fő kategória szerint tudták csoportosítani. Ezeket az alapvető szóbeli cselekede-
teket pedagógiai lépéseknek nevezték el és a tantermi beszédben betöltött pedagógiai
funkciók szerint osztályozták:

Strukturálás. Ezek a lépések a rákövetkező viselkedés kontextusának megadását végzik
el azáltal, hogy vagy beindítják, vagy leállítják a diákok és tanárok közötti interakciót.

Elősegítés (soliciting). Szóbeli válaszokat hívnak elő, s arra buzdítják a címzettet,
hogy ráirányítsa a figyelmét valamire, vagy fizikai választ váltanak ki. Minden kérdés
elősegítés, s éppúgy elősegítés minden parancs, felszólítás és kérés.

Válaszadás. Reciprok viszonyban áll az elősegítéssel, s csak ezekhez kapcsolódva for-
dul elő. Ide tartoznak a diák válaszai a tanár kérdéseire.
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A szociálpszichológia
egyik legstabilabb megállapítása,
hogy ha meg kell magyaráznunk,

egy általunk megfigyelt ember
miért cselekedett úgy, ahogyan

cselekedett, akkor indokolatlanul
gyakran keressük tette

okát a személyiségében,
s indokolatlanul ritkán vesszük
tekintetbe a szituáció hatását.

Áll ez a felelés helyzetére is:
ha a gyerek rosszul vagy jól felel,
akkor ebből hajlamosak vagyunk
a jellemére, személyiségére vagy
intelligenciájára következtetni,

s nem állunk meg csupán annál,
hogy egy adott feladathelyzetben
így és így teljesített. Ez a jelenség

valószínűleg többnyire nem
tudatos, ezért ritkán bukkant föl.
Amikor mégis, akkor visszájáról,

ennek a mentalitásnak
a kritikájaként.



Reagálás. E lépéstípusra egy strukturáló, elősegítő vagy válaszadó lépés ad al-
kalmat, de ezek nem közvetlen kiváltói (pl. reagálás, amikor a tanár értékeli a diák
válaszát.)

Ezek a lépések tanítási ciklusokat alkotnak. A ciklus vagy strukturáló, vagy elősegítő
lépéssel kezdődik, mindkettő kezdeményezőmanőver; ezzel szemben a válaszadó és a re-
agáló lépések reflektív természetűek, ezért nem kezdhetnek meg egy ciklust. Ebben a
rendszerben négy különböző funkciójú jelentésre bukkanhatunk:

– tartalmi, s vele társuló
– tartalmi-logikai;
– oktatási, s vele társuló
– oktatási-logikai jelentésre.
A tartalmi jelentés az óra tematikájára vonatkozik; a tartalmi-logikai jelentés azok-

ra a kognitív folyamatokra, amelyek a téma feldolgozáshoz kapcsolódnak (pl. meg-
határozás, értelmezés, magyarázat, ténymegállapítás, véleménykifejezés vagy igazo-
lás). Az oktatási jelentés a tanítás folyamatának rutinszerű eljárásaira vonatkozik.
Végül az oktatási-logikai jelentés kimondottan didaktikai célú szóbeli eljárásokat fed
(pl. értékelést, utasítást, magyarázatot).

A kommunikáció tartalmi és relációs aspektusai

Ezt a Bellack-féle kutatással illusztrált megközelítést tekinthetjük a tantermi interak-
ció tudatos, célirányos, és közvetlen oldalának. Az emberi kommunikációban szokás
ezt az aspektust a kommunikáció tartalmi oldalának tekinteni, megkülönböztetve an-
nak relációs oldalától, azaz a kommunikáló felek viszonyára vonatkozó elemektől, üze-
netektől. Ennek a megkülönböztetésnek ma már klasszikus megfogalmazása a Palo
Alto-i iskola kutatóihoz fűzőik (pl. Reusch és Bateson, 1951; Watzlawick, Beavin és
Jackson, 1967). Az üzenet tartalmi és relációs oldala gyakran nincs egymással egyér-
telmű összhangban. Az üzenet vevőjének következtetni kell arra, hogy a tartalmi jelen-
téshez kapcsolódó, azt minősítő, azaz metakommunikatív jelentés miben is áll. Az ilyen
értelmezések eredményét többnyire nem mondjuk ki nyíltan, sőt gyakran nem is válik
egészen tudatossá, mégis nagy befolyása lehet a viselkedésre, s az interakció folytatá-
sára. Talán legérzékletesebben egy példával lehet illusztrálni, hogy ez a két oldal mi-
ként érvényesül egy konkrét megnyilatkozásban.

Tegyük föl, hogy a férj, aki kint dolgozott a kertben, bejön a konyhába és bosszús han-
gon így szól a feleségéhez: – Fenébe, eltört a lapátnyél! Az asszonyban ekkor a követke-
ző gondolatmenet futhat végig:

– Beszámol nekem a lapát állapotáról.
– Tudom, hogy bosszús. Ez világos a káromkodásából és a hanghordozásából.
– Vajon engem hibáztat a lapát állapotáért? Ha engem kritizál, mit gondol, mit kelle-

ne tennem: mentegetőznöm, segíteni neki, vagy mit?
– Lehet, hogy saját magát hibáztatja a törött lapátnyélért. Ha így van, akkor mire kér

engem – érezzek együtt vele, csak hallgassam meg, vagy mit csináljak?
– Mivel az együttélésünk során kitapasztaltam, hogy nagyon türelmetlen, ha nem

megy valami úgy, ahogy kellene, valószínűleg csak felbosszantotta a helyzet és főleg azt
kéri tőlem, érezzek együtt vele.

– Akkor hogyan tudom közölni vele, hogy őszintén együtt érzek – hallgassam meg
csendben, ajánljam föl a segítségemet, adjak neki egy csésze kávét, adjak tanácsokat?
Hogyan tudom a legjobban kommunikálni a figyelmemet, azt, hogy fontos nekem, ami
vele történik?

Ha a férj azzal jött volna be, hogy – Gondjaim vannak a kertben, adj egy csésze kávét!
Akkor az asszony számára egyértelmű lett volna, hogy mi a kívánsága.
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A relációs aspektus és a másik önbecsülése

A társas kapcsolatokat az jellemzi, hogy a felek egymással milyen hatalmi viszonyban
állnak, milyen az alá- vagy fölérendeltségi viszonyuk, netán egyenrangúak, esetleg mek-
kora köztük a rangbeli különbség; jellemzi őket továbbá a társas távolságuk (a közvetlen
rokontól az idegenig). Ezek a dimenziók megadják azokat a kereteket, amelyek előírják
a viselkedés, ezen belül a szóbeli viselkedés normáit. Ezek a keretek azonban nem me-
revek (még a látszólag nagyon merev társadalmakban vagy intézményekben sem: pl. bör-
tön, hadsereg, horribile dictu iskola), hanem mindig többé-kevésbé alku tárgyát képezik
s a feleknek az adott helyzetben érvényesülő céljainak, érdekeinek megfelelően módosít-
hatók. Ez utóbbit szolgálják a szóbeli kommunikáció közvetett eszközei is.

Vegyük most szemügyre ebből a szempontból a tanár helyzetét. A tanár és a diák viszo-
nya nyilvánvalóan és intézményesen nem egyenrangú: a tanár fölérendelt viszonyban áll a
diákkal szemben. A társas távolság viszonylag kicsi köztük (egy tipikus, legalább egy tan-
évre kiterjedő kapcsolat esetében), valahol az ismerős és a barát között helyezhető el. Van
tehát egy olyan norma, alaphelyzet, amit egzakt módon nehéz volna megragadni, s ami a
valóságban bizonyára ritkán fordul elő, de ami körül a valóságos kapcsolatok mozognak.

Ahogy társas érintkezéseink során mindannyiunknak, a tanároknak is gyakran kell
egyidejűleg egymással ütköző célokat követniük. Lássunk mutatóba néhányat:

– minél hatékonyabban át kell adniuk tantárgyuk ismeretanyagát;
– fel kell kelteniük a diákokban az érdeklődést a tárgy iránt;
– önálló gondolkodásra kell a diákokat késztetni;
– saját magukról a kompetens tanár képét kell kialakítaniuk és fenntartaniuk;
– a jó, megértő, szeretetreméltó ember képét szeretnék kialakítani és fenntartani;
– bátorítaniuk kell a diákokat, hogy aktívan vegyenek részt az órán.
A sor bizonyára hosszan folytatható; az is biztosan függ az illető tanár személyiségé-

től, hogy magáról milyen képet kíván mutatni. Abban azonban nyugodtan általánosítha-
tunk, hogy a célok között szinte óhatatlanul van ütközés. Ezeknek az ütközéseknek a ke-
zelését segíti a közvetett kommunikáció. Ezt mindannyian tesszük, de nem egyforma ha-
tékonysággal, s nem mindegy, hogy öntudatlanul küszködünk velük, vagy igyekszünk rá-
juk fölkészülni. Ezeknek az ütközéseknek egyik fontos aspektusa, hogy a tanárnak olyan
lépéseket kell tennie, amelyek adott esetben sérthetik a diák önbecsülését, ezért az ilyen
esetekben a tanárok gyakran tesznek olyan verbális manővereket, amelyek az ilyen po-
tenciálisan bántó gesztusokat enyhítik, de az is előfordul, hogy tudatosan, szándékosan,
de még gyakrabban öntudatlanul a domináns helyzetükből adódóan megsértik a diák ön-
becsülését. Ezeket a jelenségeket magyarázza Goffman „homlokzatmunka” fogalma.
Goffman rituális szabályrendszerként ragadja meg a társas interakció keretét alkotó vi-
selkedést. Két kulcsfogalma van e rendszer jellemzésére: a vonal (line = eredetileg a szí-
nész szövegére utaló „sor” szóból, azaz, arra a szövegre utal, amit a színésznek az adott
helyzetben előírt szerepénél fogva el kell mondani) és a homlokzat (face = átvitt értelem-
ben vett arc. Arra a kínainak tartott fordulatra szokás visszavezetni, amely a nyilvános-
ság előtti megszégyenülést fejezi ki: az illető elveszti az arcát). Goffman felfogása sze-
rint minden társas helyzetben nolens volens valamilyen „vonalat viszünk”, azaz „verbá-
lis és nem verbális cselekedetek olyan mintázatát, amelyek segítségével kifejezésre jut-
tatjuk a szituációról alkotott nézetünket, s ezen keresztül a résztvevőkről, különösképpen
pedig önmagunkról adott értékelésünket”. Akarva – nem akarva, mondtuk, mert hiszen a
szituáció résztvevői óhatatlanul tulajdonítanak nekünk valamilyen „vonalat”, a dönté-
sünk legfeljebb arra terjedhet ki, hogy beletörődünk ebbe a vonalba és ezt követjük, vagy
megpróbáljuk alakítani a szerint, hogy mi magunk milyen vonalat szeretnénk felmutatni.
Vegyük szemügyre a társas interakció nagyon csökevényes formáját, a liftet. Beszállunk
egy liftbe, ahol már mások is tartózkodnak, például számunkra idegen emberek. Az a vo-
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nal, amit nekünk a többiek alapértelmezés szerint (szokványos megjelenésünkre tekintet-
tel) juttatnak, valami ilyesmi lehet: a bevett viselkedési normákat betartó ember. Ebbe be-
letartozik számtalan dolog, például hogy nem fogunk hangosan szellenteni, nem füg-
gesztjük tekintetünket feltűnően és kitartóan útitársunkra, nem kezdeményezünk beszél-
getést útitársaink politikai nézeteiről stb. Ilyen – jobbára öntudatlan – előfeltevésekkel
élünk egymásról, útitársaink mirólunk, mi ő róluk, mi arról, hogy ők milyen vonalat té-
teleznek föl rólunk, s így tovább.

A homlokzat fogalma kapcsolódik a vonalhoz. Ezt mindazon pozitív társas megítélés
alá eső értékek együtteseként határozhatjuk meg, amelyeket valaki egy társas szituáció-
ban magának követel, mégpedig azáltal követeli magának, hogy egy bizonyos vonalat
visz. Fenti liftpéldánkban ilyen pozitív érték a „bevett viselkedési normákat betartó em-
ber” jellemzés. A homlokzat tehát egy konkrét társas helyzetben felmutatott, aktuális én-
kép, melyhez ragaszkodunk, s amelyhez erős érzelmi szálak fűznek bennünket.

Már idéztük a nyilvános megszégyenülésre alkalmazott „elveszti az arcát” kifejezést,
amit „homlokzat”-hasonlatunkat továbbfejlesztve úgy fejezhetünk ki, hogy „leomlik a
homlokzata”. Lássunk egy hétköznapi példát! Egy férfi vacsorázni visz egy nőt, akinek
udvarol. Vonalának fontos része a magabiztos, jómódú úriember képe. Ha ezek után ki-
derül, hogy nem tudja kifizetni a számlát, akkor az ehhez a vonalhoz fűződő homlokza-
ta nyilvánvalóan leomlik. Ha valaki egy elismert vonalat visz, s ehhez kapcsolódik egy
ugyancsak elismert homlokzata, akkor felelősséggel tartozik azért, hogy a kifejező visel-
kedések ezeknek megfelelő rendje (Goffman kifejezésével: expressive order) fennmarad-
jon. Férfiúnk a vendéglőben a vonalának megfelelő stílusban fog érintkezni a pincérrel,
előre fogja engedni a hölgyet, nem fog a padlóra köpni, a szokásoknak megfelelően fog-
ja használni az evőeszközöket stb.

Vegyük észre, hogy a kifejező viselkedés rendjének fenntartása, s ami ennek feltétele,
a társas interakció résztvevői homlokzatának épsége minden fél kölcsönös érdeke. A sze-
replők mindegyike függ a többiektől abban, hogy milyen vonalat vihet, milyen vonalat fo-
gadnak el a részéről, s ezzel együtt természetesen függnek a többiektől homlokzatuk ép-
sége tekintetében is. Ha az egyik szereplő homlokzata váratlanul leomlik, akkor a továb-
biakban őrá nem lehet számítani abban, hogy a másik szereplő homlokzatának fenntartá-
sában közreműködjék. Vendéglői példánkban a hölgy egyebek között mint „jóravaló fér-
fiak számára választásra érdemes nő” szerepelt, s ez a vonala függött partnere viselkedé-
sétől. Ha az botrányt csinál, vagy nem tudja kifizetni a számlát, akkor az ő homlokzata is
veszélybe kerül. Saját homlokzata megóvása érdekében valószínűleg anyagi áldozatra is
kész, s inkább titkon pénzt ad a férfinak, semhogy vállalja a férfi homlokzatának nyilvá-
nos leomlását. Hivatásos szélhámosok gyakran élnek (vissza) ezzel a mechanizmussal. A
tanterem intézményesen aszimmetrikus helyzetében talán nem ilyen magától értetődő,
hogy a feleknek kölcsönösen együtt kell működniük egymás homlokzatának fenntartásá-
ban, megóvásában. Tegyük föl, hogy a tanár a szigorú, de igazságos tanár képét követeli
magának, olyan emberét, aki mindig ura az érzelmeinek, nem ragadják el az indulatok, fe-
gyelmet tud tartani az osztályban. Ezt a vonalat csak akkor képes vinni, ha az osztály is
együttműködik benne, hisz annyiféle módja van, hogy gyakorlatilag büntetlenül tönkre le-
hessen tenni egy ilyen homlokzatot. A másik oldalról tekintve, az osztályt nyilván jobban
lehet egyénenként szemügyre venni, abból a szempontból, hogy az egyes diákok milyen
vonalat visznek a vagánytól a stréberig, de vannak olyan jellemzők, amelyekkel egész osz-
tályokat szokás illetni. Az ilyen homlokzatok is együttműködés eredményei.

A társas interakció során óhatatlanul adódnak olyan helyzetek, amikor valamelyik
résztvevő homlokzata, s ezáltal a kifejező viselkedés rendje kerül veszélybe. Ennek lehet
oka nem szándékos ügyetlenség, lehet szándékos, rosszindulatú viselkedés, vagy lehet
sajnálatos mellékterméke olyan cselekedetnek, amit valaki homlokzatot fenyegető hatá-
sa ellenére fontosnak tart végrehajtani. Ilyen esetekben fölmerül a homlokzat megóvásá-
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nak igénye, hiszen mint láttuk, általában minden résztvevőnek érdeke a kifejező viselke-
dés rendjének fenntartása. Rövidesen látni fogjuk, hogy ebből az igényből a beszédvisel-
kedés fontos rendezőelve következik, s a mások méltóságának tiszteletben tartását szol-
gáló szóbeli stratégiáknak, röviden az udvariasság szóbeli stratégiáinak egész univerzá-
lis rendszere építhető rá.

Említettük, hogy bizonyos esetekben a beszélő annak ellenére végrehajtja cselekede-
tét, hogy tisztában van annak a másik fél homlokzatát vagy a saját homlokzatát fenyege-
tő voltával. Ilyen esetekben fontolóra kell vennie, hogy milyen kiigazító eljárással tudja
kompenzálni az okozott homlokzatsérülést. Ahhoz, hogy konkrét homlokzatóvó stratégi-
ákat alkalmazzunk, finomítanunk kell eddigi homlokzatfogalmunkon. Ezt a finomítást
Brown és Levison végezték el, amikor különféle nyelvekben használatos udvariassági
stratégiákat vizsgáltak. Különbséget tettek negatív homlokzati igények és pozitív hom-
lokzati igények között.

Negatív homlokzati igényen azt értjük, hogy minden kompetens felnőtt ember elvárja,
hogy autonómiáját tiszteletben tartsák, azaz, ne próbálják olyasmire kényszeríteni, amit
nem akar vagy amit nem szándékozott megtenni, elvárja, hogy a személyes „vadászmező-
jét” tiszteletben tartsák, ne háborgassák (pl. ne lépjenek be a szobájába kopogtatás, illetve
az engedélye nélkül). A pozitív homlokzati igény lényegében az, amit fentebb Goffman
homlokzatfogalmánál tárgyaltunk: az a személyiség, konzisztens énkép, amit az adott tár-
sas szituációban magunkról felmutatunk, s az az igényünk, hogy ezt a társaság többi tag-
jai tiszteletben tartsák, ne vonják kétségbe, ne mondjanak, ne tegyenek olyasmit, ami ez-
zel ellentmondásba kerülne, sőt, alkalmasint fejezzék ki, hogy a számomra becses dolgok
részben vagy egészben számukra is értékesek. Ha például az általam bemutatott képnek
része, hogy rajongója vagyok a Volkswagen bogár autótípusnak, akkor pozitív homlokza-
tomat erősítő gesztus egy résztvevő részéről, ha hozzám fordul és megemlíti, hogy látott
tegnap egy gyönyörű VW bogár cabriolet-t. Ezzel szemben ha valaki azt fejtegeti, hogy
az olyan öreg vackokat, mint például ezek a városban szaladgáló VW bogarak, be kellene
tiltani, mert szennyezik a levegőt, akkor fenyegeti pozitív homlokzati igényemet.

A társas érintkezés során óhatatlanul sor kerül olykor olyan lépésekre, amelyek kisebb
vagy nagyobb mértékben fenyegetik valamelyik résztvevő negatív vagy pozitív homlok-
zati igényét. A beszélő számára fontos lehet, hogy kérjen valamit a hallgatótól, s ezáltal
sérti a hallgató negatív homlokzati igényeit, hiszen olyasmi megtételére készteti, amit
máskülönben nem tenne, esetleg nem is tesz meg szívesen, de mindenképpen reagálni
kell, vagy úgy, hogy engedelmeskedik, vagy úgy, hogy megtagadja a kérést, amivel azon-
ban megint csak veszélybe sodorja a (pozitív) homlokzatát, amennyiben annak része,
hogy segítőkész ember. Tehát mindenképpen lépéskényszer az eredménye még a legár-
tatlanabb kérésnek is. Ez az aktus ezért eleve, definíció szerint homlokzatfenyegető ak-
tus. Számos más ilyen beszédben végrehajtott cselekedetünk van. A negatív homlokzati
igényeket fenyegetik – a kéréseken kívül – az utasítások, a javaslatok, tanácsok (a másik
kénytelen megfogadni vagy elvetni őket), az emlékeztetések (hogy a másiknak valamit
még meg kell tennie), a fenyegetések, figyelmeztetések, intelmek. Ugyancsak a hallgató
negatív homlokzatát fenyegetik a kínálások és az ígéretek, mert azt kívánják meg a hall-
gatótól, hogy elkötelező nyilatkozatot tegyen, akarja-e a beszélő részéről a szóban forgó
dolgot. Végül ide sorolhatók a hallgató vagy a javai iránt kifejezett vágyak, mint példá-
ul a bókok, az irigykedés, vagy az erős érzelmek (gyűlölet, vágyakozás stb.) kifejezései.

Hasonló lista állítható össze az olyan aktusokból, amelyek a hallgató pozitív homlok-
zatát fenyegetik. Fentebb már említettünk ilyeneket, s folytathatjuk a sort a kritizálással,
panasszal, váddal, ellentmondással. Ide sorolható a beszélő részéről az érzelmek ellenőr-
zés nélküli kifejezése, a tabu témák szóba hozatala, a rossz hírek a hallgató számára, vagy
a hencegés, a másik státusát egyértelműen meghatározó megszólítás alkalmazása kellő
alap nélkül (pl. első találkozáskor).
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E töredékes listából is világossá válhatott, hogy milyen gyakran kerülünk olyan hely-
zetbe, amikor szeretnénk megtenni valamit, de számolnunk kell annak a magunk és/vagy
a másik homlokzatára gyakorolt hatásával, s azzal, hogy veszélybe hozhatjuk a kifejező
viselkedés rendjét. Az ilyen konfliktusok megoldásának hagyományos eszköze az udva-
riasság. A nyelvek különféle konvenciókat alakítanak ki arra, hogy a beszélő miként
csökkentheti aktusának homlokzatfenyegető hatását. Az ilyen helyzet Brown és Levin-
son elmélete szerint egy döntési fával jellemezhető (1. ábra). A beszélő először is dönt-
het úgy, hogy nagyobb kára származik abból, hogy aktusával fenyegeti a hallgató hom-
lokzatát, mint amekkora a haszna abból, hogy megteszi az aktust. Ilyenkor dönthet úgy,
hogy nem teszi meg a homlokzatfenyegető aktust. Pl. rá akarok gyújtani, de nincs nálam
a cigarettám. A közelemben csupán egy számomra idegen, magas státusú hölgy tartózko-
dik. Ebben az esetben feltehetőleg inkább lemondok a cigarettáról, mintsem a hölgytől
kérjek (szemben azzal az esettel, ha egy dohányos barátom társaságában vagyok).

Ha úgy határozok, hogy megteszem a homlokzatfenyegető aktust, akkor most arról
kell döntenem, hogy vállalom-e érte a felelősséget. Ezt azzal a hasonlattal fejezhetjük ki,
amikor a riportalany egy ponton azt mondja a riporternek, most kapcsolja ki a magnót,
mert csak bizalmasan mond valamit. Tehát nem vállalja a nyilvános felelősséget. Megte-

50

Síklaki István: A tanári dominancia buktatói KOMA

1. ábra
A másik homlokzatának fenyegetése esetén választható stratégiák



hetem, hogy a homlokzatfenyegető aktust nem hajtom „nyilvánosan” végre, például nem
intézek egyértelmű kérést a hallgatóhoz, hanem csupán valamilyen kétértelmű, szükség
esetén tagadható utalást teszek, amivel megadom a hallgatóm számára a lehetőséget,
hogy elértse a célzást és mintegy önként elébe menjen óhajomnak, vagy mindketten úgy
tehetünk, mintha mi sem történt volna. Ezt a megoldást nevezhetjük „mikrofon mellé”
stratégiának. Képzeljük el a következő családi jelenetet! Férj este látogatóba akar menni
a feleségével a barátjáékhoz. A feleségnek ehhez nincs kedve, de ha ezt nyíltan kimond-
ja, azzal fenyegeti férj homlokzatát. Feleség a műsort nézegetve megjegyzi, hogy kivé-
telesen milyen kitűnő műsor van ma a tévében. Mondhatjuk, hogy ezzel „mikrofon mel-
lé” azt üzente a férjének, hogy inkább maradjanak otthon.

A beszélő dönthet úgy, hogy vállalja a homlokzatfenyegető aktust és „mikrofonba” be-
szél. Ekkor számolnia kell a hatással, s el kell döntenie, hogy kívánja-e előre ellensúlyoz-
ni, orvosolni a homlokzatfenyegetést, vagy sem. Dönthet úgy, hogy nem próbálja orvo-
solni (pl. mert akkora a rangkülönbség, vagy olyan szoros a viszony a beszélő és a hall-
gató között, hogy erre nincs szükség). Ha úgy határoz, hogy tesz valamilyen orvosló lé-
pést, akkor azt kell eldöntenie, hogy ezzel a hallgató pozitív homlokzati igényeit vagy a
negatív homlokzati igényeit támogatja-e meg.

A pozitív udvariassági stratégia alkalmazása esetén a beszélő előre „homlokzatot ad”
a hallgatónak, megerősíti annak énképét, s ezzel ellensúlyozza az elkövetni szándékozott
homlokzatfenyegetést. Egy nő például sokféle szívességre megkérhet egy nála magasabb
státusú férfit is azáltal, hogy a „férfiasság” homlokzatát erősíti nála (apellálhat arra, hogy
erős, bátor, ügyes stb.). A negatív udvariassági stratégia ezzel szemben arra irányul, hogy
a beszélő biztosítsa a hallgatót, hogy nem áll szándékában csorbítani autonómiáját, hogy
például a kérést valami olyan kényszer hatására teszi, ami ellen nem tehet semmit, s ez-
által elhárítja magától a kényszerítés aktusát.

A döntési fából világosan kiderül, hogy három olyan stratégia van, amikor valamilyen
nyelvi leleményre, fordulatra van szükség az udvarias megnyilatkozáshoz: a mikrofon mellé
stratégia esetében és a pozitív, illetve negatív udvariasság esetében. Ezeket a stratégiákat azu-
tán tovább finomíthatjuk, amíg eljutunk a konkrét megnyilatkozásokig. Brown és Levinson
összehasonlító nyelvészeti vizsgálatuk eredményeként kidolgozták e stratégiák rendszerét.
Három tényező befolyásolja, hogy az adott helyzetben melyik stratégiához folyamodunk:

– a felek közti társadalmi távolság (pl. rokonoktól idegenekig);
– a felek hatalmi helyzete;
– az adott cselekedet vagy megfogalmazás mennyire számít tolakodásnak az adott kul-

túrában.
Ha például kicsi a társadalmi távolság (az illető diák a tanár unokaöccse), és számottevő

a hatalmi különbség köztük (tanár–diák intézményes viszonya), akkor választható olyan
stratégia, amely kevésbé udvariasnak, „tolakodóbbnak” számít az adott kultúrában, mint az
a stratégia, amit egy idegen diák választhat. A tantermi helyzet meghatározásából követke-
zik, hogy a tanárnak az órai munkával kapcsolatos utasításai nem számítanak „tolakodás-
nak”, s így ezek nem is fenyegetik egyik fél homlokzatát sem, ezért ezeket orvoslás nélkül
a mikrofonba hajthatja végre. A feddés, a bírálat ugyanakkor olyan mértékben fenyegeti a
másik fél homlokzatát, hogy a tanteremben is indokolt orvosláshoz folyamodni.

A tanár homlokzatóvó vagy homlokzatfenyegető gesztusai a tanteremben

Ha most visszatérünk a feleltetés helyzetére, s megvizsgáljuk, milyen veszélyek lesel-
kednek a diák homlokzatára, akkor fel tudjuk vázolni a nyelvi viselkedés azon jelensé-
geit, amelyek indokolatlanul fenyegetik a diák homlokzatát, s így végső soron a tanár
dolgát is megnehezítik. Azokat a stratégiákat is vázolni tudjuk, amelyekkel ezek a nem
kívánatos mellékhatások elkerülhetők.
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A kérdezés pragmatikája szerint a helyénvaló kérdés akkor szerencsés, ha bizonyos
feltételeknek megfelel. Ilyen feltétel, hogy

– a kérdező nem tudja a választ, vagy eldöntendő kérdésnél nem tudja, hogy igaz-e az
állítás;

– a kérdezőnek szüksége van a kért információra.
Vannak további feltételek is, de ezek azok, amelyeknek a feleltető kérdés nem felel meg.

Ez a helyzet azt eredményezi, hogy ebben a beszédszituációban a tanár és a diák viszonya
szélsőségesen aszimmetrikus: a tanár csak azért kérdez, hogy megleckéztessen. A tanár ele-
ve adott szakértői hatalmát ez a helyzet még inkább felfokozza, nem utolsósorban a miatt
a jól ismert szociálpszichológiai jelenség miatt, hogy a kérdezőt általában dominánsabbnak
és intelligensebbnek észleljük. A feleltetés helyzetében az ilyen és hasonló pragmatikai és
szociálpszichológiai hatások mellett ott van az is, hogy maga az intézmény előfeltételezi a
bizalmatlanságot a diák iránt: abból indul ki, hogy csak akkor tanul, ha ezt számon kérik
tőle. Ez is durván sérti a diák önbecsülését, csak az enyhít rajta, hogy a tanár intézményes
hatalma és a konvenció szentesítette. A diák önbecsülését veszélyeztető, kiszolgáltatott
helyzeten azonban ez sem változtat. A tanárnak tehát, ha nem tud vagy nem akar kibújni a
feleltetés kötelezettsége alól, akkor valamiképpen kezelnie kell a helyzetet. A diák szemé-
lyiségére nézve romboló hatásúnak tartom azt a stratégiát, amely tovább fokozza a helyzet
aszimmetriáját. Ezeket súlyosbításnak nevezzük. A másik stratégia az, ha a tanár a diák szá-
mára enyhíteni törekszik a helyzet megalázó voltát. Lássunk ezekre példát. A példák 1993-
ban budapesti középiskolai tanítási órákon rögzített anyagokból származnak.

Súlyosbító stratégiák
Csak egy jó válasz lehetséges. A tanár érzékelteti, hogy csak egyetlen helyes választ

fogad el, a diák saját szavait akkor sem tekinti megfelelő válasznak, ha tartalmilag ke-
véssé kifogásolható. Az ilyen szómágiának egyetlen társas funkciója a tanár korlátlan ha-
talmának rutinszerű kifejezése.

Tanár: Miért nem lehet tökéletes térképet készíteni?
Diák: Mert a Föld gömb alakú, nem teljesen gömb alakú, pontosan nem lehet…
Tanár: Ha teljesen, tökéletesen gömb alakú lenne, akkor sem lehetne pontosat.
Diák: Nem lehet kivetíteni egy gömböt síkba.
Tanár: Itt van a térképen, mindegyik ki van vetítve síkba.
Diák: De úgy nem lehet, hogy pontos arányokat adjon.
Tanár: Ez a kérdés, hogy miért nem? Tehát lehet térképet készíteni, de miért nem le-

het tökéleteset? Mindent elmondtál most már, csak azt nem, ami a válaszadáshoz szük-
séges. Eszter segíts, légy szíves! Hallottad, mi volt a kérdés?

Diák: Igen.
Tanár: Tehát miért nem lehet pontos térképet készíteni? Bori? Ezt olvasod?
Diák: Igen.
Tanár: Sikerült? Nem sikerült? Adrienn! Nagyon nagy problémák. Az a baj, hogy már

ötször megbeszéltük. Tessék, Marci!
Diák: (csend).
Tanár: Kicsit messze ülsz az eseményektől. Dani, te itt ülsz a közelben.
Diák: (valamit makog).
Tanár: Ezt már a többiek, akik egyébként figyelnek, már vagy háromszor hallották.

Tessék.
Diák: Mert… a három dimenzió…
Tanár: Tehát kétdimenziós síkra nem lehet torzulásmentesen kiteríteni. Ez nem hang-

zott el. Pontosan. Négyes a feleleted.
Lehet érvelni a mellett, hogy tudni kell a „dimenzió” szakkifejezéssel megfogalmazni a

választ, de az adott térképészeti probléma szempontjából tökéletesen helyénvaló az a magya-
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rázat, hogy gömböt nem lehet torzításmentesen a síkba vetíteni. A tanár nem ismeri el, hogy
ez is helyes megfogalmazás, hanem azt közli, hogy pontosan a lényeg nem hangzott el, az-
az, eleve rossznak állítja be a választ. Mivel minden józan megfontolás szerint helyes a vá-
lasz, a többieknek is nehezére esik kitalálni, mire gondol a tanár. Így rendre felsülnek, amit a
tanár kritizálással, szarkazmussal büntet, bűntudatot kelt, szemükre hányja, hogy nem figyel-
nek stb. Ráadásul a tanár helyes válaszában tautológia van: a sík definíciói szerint két dimen-
ziós. Ezek a mozzanatok mind a diák önbecsülésének sárba tiprását eredményezik, jóllehet a
tanár részéről ez egyáltalán nem volt tudatos, sőt, megkockáztatom, nem állt szándékában.

Gúnyolódás. A tanár a választ nem tartja kielégítőnek és ennek a tárgyilagostól eltérő
elítélő, kritizáló, gúnyos módon ad hangot. A homlokzat durva megsértése.

Példák:
– Látom, egyeseknél meglepetést okozott.
– Bori, szerinted meddig kellett megtanulni ezt az anyagot mára? Jó, örülök, hogy

egyetértesz velem.
– Örülök, hogy elfordítottad a térképet és én nem látom.
– Ügyesen fedezed a térképet.
– Anita, látom, éppen tanulsz, elnézést, hogy megzavarlak ebben.
– Áron, te mit írsz most?… Itt voltál a múlt órán? Képzeld el, a múlt órán erről volt

szó. Örülök neki, hogy te kétszer írod le ugyanazt a dolgot.
Személyre irányuló kritika. A nem kielégítő válaszra adott tanári reakció azt implikál-

ja, hogy a bírálat nem csupán az aktuális, egyszeri választ érinti, hanem a diák személyi-
ségére, intelligenciájára, műveltségére, illetve annak hiányára is vonatkoztatható.

Példák:
– Ez úgy látszik, magas.
– Nagyon nagy problémák. Az a baj, hogy már ötször megbeszéltük.
– Hát-tal nem kezdünk mondatot.
– Hallottad tőlem már ezt a sok e-t? Soha. Amikor egyaránt lehet használni „e”-t és

„ö”-t, én mindig az „ö”-t használom.
Mindenáron fenntartani a tanári tekintélyt. Előfordul, hogy a tanár valamiben téved.

Ha nem ragaszkodik a helyzet adta aszimmetrikus hatalmi viszonyokhoz, akkor minden
további nélkül elismerheti tévedését. Előfordul azonban, hogy szinte nevetséges mérték-
ben ragaszkodik ahhoz, hogy mindig neki legyen igaza, hogy tévedhetetlen legyen.

Példa:
– [a diákok jelzik, hogy már kicsöngettek, a tanár ugyanis egyértelműen nem vette észre]
– Elnézést kérek. Örülök, hogy észrevettétek két perc után.
Első reflexével elismeri, hogy nem vette észre a csöngetést, de utána gyorsan hozzá-

fűz egy gúnyos megjegyzést, amivel a diákokat hibáztatja, mintha csak két perc eltelte
után vették volna észre, és ők volnának a hibásak, hogy későn figyelmeztették.

A szókratészi kérdezés. Az erre vonatkozó szabályt a szociolingvisztikában Labov és
Fanshel fogalmazták meg. Ennek az a lényege, hogy egy válasz ellenére a másik fél meg-
sértése nélkül tovább lehet kérdezni, ha hozzáteszünk valamilyen további információt az
elhangzotthoz és ennek fényénél újra föltesszük a kérdést. Ez akkor is alkalmazható, ha a
másik arra hivatkozva tagadja meg a választ, hogy nem áll rendelkezésére a szükséges in-
formáció, és akkor is, ha a válaszát a teljes válaszként adja, de ezt a kérdező nem ismeri el
teljes válasznak. A feleltetés sajátos helyzetében ennek az eljárásnak van egy konstruktív
változata, maikor a tanár arra törekszik, hogy a lényeges vagy szabatos megfogalmazást
hívja elő a diákból, s van egy tekintélyt, fölényt hangsúlyozó változata, amikor a tanár a
saját szavait próbálja kihúzni a diákból. Lássunk erre a két változatra egy-egy példát!

Példa:
– Tanár: Pontosan. Úgy jöhetnek létre. De én nem azt kérdeztem, hogy hogy jöhetnek

létre, hanem hogy milyen képződmények szerintetek?… Ezek szélfajták valóban, de még
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mindig nem válaszoltatok a kérdésre… Olyan is lehet. Na, te már nagyon közel vagy
hozzá, Petra… Emese. Légörvények. Légörvények. Ezt a szót akartam hallani.

– Tanár: Mondd, hogy nem tudod. Csak egyetlen egy jelzőt kérek. Milyen törvények ezek a tör-
vények? Diák: Zsarnoki. Tanár: Zsarnoki törvények. Így van, tehát akkor a zsarnoki törvény, ezt
már a görög történelemből is ismernünk kell, nem egyszerűen csak az Antigoné kérdése. Tehát
zsarnoki törvény. Nem nevezhetjük emberi törvénynek, zsarnoki törvénynek. Melyik a másik tör-
vény, ezt kellett volna először említeni. Tamás! Diák: A lelkiismereti törvény, ami felébreszti a lel-
kiismeretet, a szeretetet… Tanár: Így van, a szeretet, a szép barátság, a lelkiismeret törvényével.
Még egy van, amit hozzátehetnénk. Diák: Emberség. Tanár: Az emberség törvényével…

Az első példában a légörvény szakkifejezésre volt a tanár kíváncsi, s ezt igyekszik a
szókratészi kérdezés módszerével előhívni, miközben folyamatosan elismerő visszajel-
zésekkel enyhíti a választok visszautasításának homlokzatromboló hatását. A második
példában nem ilyen egyértelmű a helyzet. Itt is, és más példákban is, a tanár arra törek-
szik, hogy a saját szavait, saját megfogalmazását papagájhűséggel kapja vissza, s a szók-
ratészi kérdezés módszerét ennek szolgálatába állítja. Az osztálynak, mint egy szavaló-
kórusnak, beintésre mondania kell a tanár szerint helyesnek tartott szót.

Enyhítő stratégiák
1. A tanár jelzi, hogy az a természetes, ha nem tökéletes a válasz, hiszen azért vagyunk

iskolában.
– Nem, más kontinens. Ennyit azért segíthetek, ez olyan, ami mostanság nem volt kérdés.
– Most lehet, hogy nem voltál itt, s persze nem emlékszel rá.
2. Jelzi, hogy más helyes választ is elfogad, mint azt, amelyet elvárt.
– Most szeretnék saját tippet hallani. És igazából az lenne jó, ha indoklást fűznél a

tipphez.
3. Olyan homlokzatóvó gesztusokkal él, amelyek erősítik a diáknak azt az érzését,

hogy attól még nem kell magát szégyellnie, ha történetesen nem tud valamit, vagy rossz
választ ad.

– Kriszta valamit tud, csak nem figyelt. Figyelni is kell.
4. Egyértelműen jelzi, hogy a felelet bírálata sohasem vonatkozik a diák személyisé-

gére, hanem csak a konkrét válasz helytelen voltát konstatálja.
– Szabolcs, ez sajnos teljesen semmi. Ötös dolit írtál és egyesre feleltetlek. Ez teljesen

lehetetlen…
– Az igazság szerint nagyon nehéz ezt fölértékelni… Maradjunk a négyesben. Nem

volt messze az ötöstől, de valahogy mégis. A felelet jó volt, csak ezt itt eltévesztetted.

Stratégiamentes megnyilatkozások
A tanár a maga számos módon megalapozott hatalmánál fogva, a viszony természetes

aszimmetriájára építve megteheti, hogy a hétköznapi, egyenrangú helyzetben alkalmazott
udvariassági stratégiákat sem használja. E helyett „orvoslás nélkül a mikrofonba” teszi
meg a potenciálisan homlokzatfenyegető beszédaktusait. Éppen ezért a szokványos udva-
riasság a diákok homlokzatát, önbecsülését emelő, s így határozottan pozitív gesztusok.

Példák:
– Mind a három fajtára legyetek szívesek egy példát mondani.
– Kik használják a topográfiai térképet?
– Na, tehát azt szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség az első- és másodrendű

kötések között?
– …de a végét nem hallom. Ne haragudj, nem értettem a végét.
– Fejtsd ki légy szíves bővebben.
Ez tehát a tárgyilagos interakció hétköznapian udvarias, s ezért nagyon pozitív példái. Vé-

gül még egy pozitív hatású „stratégiamentességre” szeretném felhívni a figyelmet. Amikor
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valami olyan problémája van a tanárnak, ami nem egyértelműen szankcionálandó „rossza-
ság” a diákok részéről, de neki gondot okoz, ő nem akarja eltűrni, akkor a tipikus reakciója
az, hogy minősíti a diákok magatartását. Ha ezzel szemben a saját reakciójának ad nyílt és
őszinte hangot, akkor ezzel olyan gesztust tesz, ami csökkenti a hatalmi aszimmetriát.

Példa:
– Ne keseríts engem! Ébresztő!
– Ezt ne csináljátok! Nem tudom, ki nyikorog, de nem bírom.

Összefoglalás

Beszámoltunk egy olyan kutatásról, amely tanárok körében vizsgálta a feleltetéssel
kapcsolatos attitűdöket. Kiderült, hogy a számonkérésnek ez az általánosan elterjedt
módja főleg a hagyományon alapul és a tanárok igen ambivalensen viszonyulnak hozzá.
A mellette szóló érveik jobbára a jelen gyakorlat racionalizálásai. Az is kiderült, hogy ra-
dikális változásra a közeli jövőben nem látszik lehetőség.

Láttuk, hogy a feleltetés helyzetét a hagyományos, sőt még a modern pedagógia is haj-
lamos elsősorban az információ cseréjének szempontjából vizsgálni, jóllehet a tanároknak
a felmérésünkben is kiütköző napi tapasztalata is arról árulkodik, hogy itt igen nagy sze-
repet játszanak a társas viszonyok. A tanteremben használt nyelv, stílus, kommunikációs
stratégia ennek a viszonynak a fenntartását végzi, miközben sem szociálpszichológiai
szempontból, sem szociolingvisztikai szempontból nincs feltárva és tudatosítva működé-
se. Néhány ilyen jelenség megvilágítására tettünk kísérletet a nyelv relációs használatának
elve alapján, közelebbről pedig a Goffmantól származó homlokzatmunka keretei között.

Ezeket a gondolatokat néhány illusztráló jellegű tantermi példa segítségével érzéklete-
sebbé is törekedtünk tenni. Az elméleti fejtegetések és a példák alapján néhány tanulsá-
got máris érdemes megfogalmazni:

– A tantermi kommunikáció igen jelentős hányada a társas viszonyokat jeleníti meg.
Ezért ezeket érdemes pontosan megfogalmazni és tudatosítni, hogy ne esetleges, kritikát-
lanul átvett hagyományok irányítsák a tanár munkáját.

– A tanár és a diák között nagyon jelentős, a szituációból származó hatalmi aszimmet-
ria áll fönn. Ennek ésszerű mértékű csökkentése mind a nevelés, mind az oktatás szem-
pontjából áldásos következményekkel jár.

– Az aszimmetrikus viszonynak a szimmetrikushoz közelítése érdekében jó hatása
van, ha a tanár a nyelvet úgy használja, hogy – Goffman kifejezésével élve – „homlok-
zatot ad” a diáknak. Ennek gyakorlati módjaira is adtunk néhány példát.
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Kognitív disszonancia és az elégtelen
jutalom pszichológiája

Leon Festinger kognitív disszonancia elmélete szerint feszültséget élünk
át, ha ellentmondást észlelünk. (1) Mint minden kognitív elmélet

szerzője, Festinger is feltételezi, hogy racionális lények vagyunk, és
arra törekszünk, hogy a gondolataink és nézeteink egymással
összhangban legyenek, és ezen túlmenően a cselekedeteinket is

a racionalitás jellemezze. A valóságban azonban ez nem így van,
számtalan dolgot művelünk, amit ha józanul mérlegelnénk,

akkor helytelennek, károsnak vagy akár erkölcstelennek tartanánk.
Ez viszont a saját magunkról kialakított nézetekkel,

az énképpel kerül ellentmondásba.

Így keletkezik az a gondolati feszültség, ami arra indít minket, hogy ezt a kognitív
disszonanciát csökkentsük. Festinger 1957-ben fogalmazta meg ezt az elméletet,
mellyel a pszichológiai közéletben is sikerült „kognitív disszonanciát” keltenie. Az el-

mélet számtalan vizsgálatot és máig tartó szakmai vitát inspirált. Négy irányba indultak
el a kutatások; egyrészt bizonyították, hogy a kognitív disszonancia redukciója valóban
létező jelenség, és meghatározták, hogy milyen stratégiákkal érjük ezt el, másrészt meg-
vizsgálták, melyek a tipikus esetek, ahol a disszonancia redukciója gyakran bekövetke-
zik. Harmadrészt azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehet a jelenséget pozitív célok érde-
kében felhasználni, s végül egyes helyzetek alternatív magyarázatának kidolgozását is
ösztönözte ez az elmélet. Az alábbiakban mi is ezt a gondolati irányt fogjuk követni.

Mi is maga a jelenség?

Miközben sokszor büszkék vagyunk arra, hogy ésszerűek vagyunk, könnyű példákat
találni arra, hogy irracionális a viselkedésünk. Például sokszor romboljuk saját egészsé-
günket úgy, hogy nem alszunk vagy nem mozgunk eleget. Egyik legnyilvánvalóbb példa
erre a dohányzás (2), ami káros és drága, hogy csak a legszembetűnőbb hátrányokat em-
lítsük. Ha a nem dohányzókat kérdezzük, könnyedén felsorolják a dohányzás elleni érve-
ket. De nézzük, mit tesz egy dohányos, hogy fenntartsa az épelméjűség érzését? Tegyük
fel, hogy dohányos embertársunk egy vészjósló cikket olvas a dohányzás és a rák össze-
függéseiről. Legegyszerűbb lenne, ha a magatartását változtatná meg, vagyis abbahagy-
ná a dohányzást. Ez azonban nem könnyű. A másik lehetőség, hogy kétségbe vonja a
cikkíró szakértelmét vagy a bizonyítékok meggyőző erejét. Hivatkozhat arra is, hogy
számos nagyon okos ember dohányzik, akik bizonyára nem tennék, ha ez ilyen veszé-
lyes. Bevezethet a dohányos olyan információkat is, miszerint a cikk általában ugyan
igaz, de az általa használt enyhe és speciális dupla füstszűrős cigaretta veszélyessége el-
hanyagolható. Végül hangsúlyozhatja a dohányzás előnyeit is, a megnyugtató hatását, a
jó fellépésben játszott szerepét stb. A stratégiák, melyekkel emberünk élhet:

– a viselkedés megváltoztatása;
– az információ forrásának leértékelése;
– a disszonanciát keltő véleménnyel ellentétes információforrás keresése;
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– kiegészítő információk keresése, miszerint az ő speciális esetére ez nem vonatkozik,
vagy nem annyira…;

– kiegészítő információk keresése, amelyek miatt érdemes a negatívumokat vállalni.

Milyen esetekben fordul elő gyakran a kognitív disszonancia redukciója?

A kognitív disszonancia csökkentésének három tipikus helyzetével foglalkozunk: a
döntéssel, az elégtelen igazolással és az ellentmondó információk kezelésével kommuni-
kációs helyzetekben. Az elégtelen igazolást több témakör esetén is megvizsgáljuk, a
kényszerű engedelmesség, a „túlzott” erőfeszítés és az elégtelen jutalom helyzeteiben.

A döntést követő disszonancia csökkentése
A több alternatíva közüli választás konfliktus forrása, mivel a nem választott alternatí-

vának is vannak mindig pozitív tulajdonságai és a választottnak is hátrányai. A választás
annál nehezebb, minél fontosabb a döntés, minél vonzóbb a nem választott tárgy és minél
jobban különböznek a lehetőségek vagy tárgyak. Nehezebben döntünk a jövendő foglal-
kozásunk kiválasztásánál, mint a napi bevásárlás lebonyolításakor, és a döntést megnehe-
zíti, ha két szóba jöhető foglalkozás egyformán vonzó, de más-más előnyöket nyújtanak.
Például az orvosi és zenészi pálya alapvetően más igényeinket képes kielégíteni, bár egy-
formán vonzóak lehetnek. A döntéssel a nem választott alternatíva vonzereje nem szűnik
meg. Az így keletkező feszültség csökkentése több úton lehetséges. A legradikálisabb
mód a döntés felülbírálata, a megbánás, vásárlásnál az áru visszacserélése, amire általá-
ban nincs mód, egyébként meg csak elodázza, de meg nem oldja a döntés nehézségét. Má-
sik lehetőség a két tárgy közötti hasonlóság felnagyítása. Például hangsúlyozzuk, hogy az
orvosi hivatás éppúgy kielégíti a szereplési vágyunkat, mint az előadói pálya. Ezek a ma-
nőverek sokszor nem használhatók, és ezért leggyakrabban a választott tárgy felértékelé-
se vagy az elutasított leértékelése történik. De vajon valóban megváltoztatjuk-e a tárgyak
értékelését a döntést követően, és törekszünk-e annak bebizonyítására önmagunk előtt,
hogy a döntésünk helyes volt, vagy eleve azért döntünk az egyik tárgy mellett, mert azt
többre értékeljük? Számos laboratóriumi kísérletben igazolták, hogy az értékelés megvál-
tozik.

J. Brehm háziasszonyokkal nyolc különböző háztartási eszközt (kávéfőző, grillsütő
stb.) rangsoroltatott aszerint, hogy mennyire vonzóak számukra ezek a tárgyak (3). A
rangsorolás után két előzőleg megítélt tárgy közül kiválaszthattak egyet, amit meg is kap-
tak. A vizsgált személyek egyik csoportja két egyformán vonzó tárgy közül választhatott,
míg a másik csoportnak két, vonzerőben nagyon különböző tárgy közül ajánlották fel az
egyiket. Az első esetben a nem választott tárgy is nagyon vonzó volt az egyén számára.
Ebben az esetben azt találták, hogy a döntés után a háziasszonyok a választott tárgyat
vonzóbbnak ítélték, mint az első rangsorolás alkalmával, és az elutasított tárgyat leérté-
kelték. A második csoport számára a döntés könnyű volt, hiszen az egyik tárgy eleve von-
zóbb volt. Ebben az esetben nem is következett be változás a tárgyak megítélésében a
döntés hatására. Az eredményeket úgy értelmezték, hogy a nehéz döntés következtében
nagyfokú disszonancia lép fel, és ennek csökkentése érdekében módosítja a személy az
eredeti értékelését a tárgyakkal kapcsolatban. Mielőtt azt gondolnánk, hogy ez nem más,
mint tudatos önbecsapás, ami velünk nem eshet meg, jó, ha azt is megjegyezzük, hogy
ez a folyamat általában nem tudatos.

Nem árt tanárként szem előtt tartani, hogy a kényszerű választás esetén éppen akkor
várható nagyobb attitűdváltozás, amikor nehéz volt a döntés két közel azonos vonzerejű
dolog közül. Ha a tanítványaink két, számukra vonzó fakultáció vagy szakkör közül
kényszerülnek választani, akkor a disszonanciaredukció okozhatja a nem választottól va-
ló látványos elfordulást. Ha meg akarjuk őrizni tanítványaink sokszínű érdeklődését, ak-
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kor törekednünk kell a különböző szakok közti kapcsolódási pontok megtalálására. Ez
sokszor a kollégákkal való együttműködést teszi szükségessé, többletidőt igényel, de a
tehetségek kibontakozása kárpótolhat a befektetett energiákért.

Az elégtelen igazolás következményei

Az elégtelen igazolás helyzetei talán a legizgalmasabb területe a kognitív disszonancia
redukciójának. A kutatók nem kevesebbet állítanak itt, mint hogy minél kisebb a jutalom,
annál nagyobb a változás, amit okoz. A tanuláslélektan a külső megerősítés szerepét hang-
súlyozza. Visszatérő eredmény a kondicionálásos kísérleteknél, hogy a viselkedésszabá-
lyozás annál hatékonyabb, minél nagyobb a jutalom, illetve a büntetés. Festinger elméle-
te viszont éppen azt állítja, hogy a csekély jutalom viselkedésmódosító hatása nagyobb.
Mielőtt még az előzőekből okulva kognitív disszonancia csökkentő manőverekbe fog-
nánk, és feladnánk a régi vagy épp a szóban forgó cikk olvasásával szerzett újdonsült né-
zeteinket, gyorsan hozzátesszük, hogy az ellentmondás csak ebben a leegyszerűsített for-
mában ilyen kiélezett. Van ugyanis ebben a megfogalmazásban két ködös pont. Az egyik
az, hogy mit is értünk a viselkedés megerősítésén: az aktuális viselkedés kiváltását, vagy
a motiváció megerősödését? A másik pont az, hogy a viselkedés folyamatos megerősíté-
sének helyzete alapvetően eltér a külső megerősítés hiányában is fennmaradó viselkedés
helyzetétől. Ez utóbbiban van az elégtelen megerősítésnek szerepe. A kognitív disszonan-
cia teória arra szolgál magyarázatul, hogy hogyan változik meg a személy attitűdje, és en-
nek következményeként a viselkedése is egy adott tárggyal kapcsolatban. A jutalom, illet-
ve a büntetés és a viselkedés összefüggését ez az elképzelés a közbülső változón, az atti-
tűdön keresztül képzeli el, és az attitűd változásának folyamatára helyezi a hangsúlyt. Azt
feltételezi, hogy ha csak éppen annyi jutalmat adunk, hogy a személy elvégezzen egy fel-
adatot, akkor a későbbiek során pozitívabb lesz a viszonyulása az adott feladathoz, mint
ha nagy jutalmat kapott volna a végrehajtásáért. Ugyanígy, ha a büntetés csak épphogy
elégséges egy viselkedés megakadályozásához, akkor hatékonyabban gátolja a továbbiak-
ban a viselkedést, mert a személy a büntetés tárgyát leértékeli magában, és így az veszít
vonzásából.

Nézzük meg ezt a kényszerű engedelmesség, a túlzott erőfeszítés és az elégtelen meg-
erősítés helyzeteiben!

A kényszerű engedelmesség
Többségünk becsületes embernek tartja magát, mégis előfordulhat, hogy a meggyőző-

désünkkel ellenkező módon viselkedünk. Számos, nem éppen nemes indíték késztethet
arra, hogy olyan dolgokat állítsunk, amikkel nem egészen értünk egyet. Ilyen ok a bün-
tetéstől való félelem, a remélt nyereség, vagy a vágy, hogy mások előtt jó színben tűn-
jünk fel. De lehet a szándékunk egészen önzetlen is, például ha nem akarunk valakit meg-
bántani, és ezért állítunk valótlant. Ilyenkor a saját meggyőződésünk és a viselkedésünk
közti ellentmondás a disszonancia forrása. Ezt a helyzetet vizsgálta L. Festinger és J. M.
Carlsmith arra késztetve a kísérletben részt vevő egyetemi hallgatókat, hogy meggyőző-
désükkel ellenkező kijelentéseket tegyenek. (4) Négy órán át meglehetősen unalmas és
fárasztó munkát végeztettek velük (gombolyagot kellett tekerniük, csavarokat ki-be csa-
vargatniuk). A feladat végeztével a kísérletvezető úgy tájékoztatta őket, hogy a vizsgálat
egyik célja az előzetes várakozások feladatra gyakorolt hatásának mérése. Ezért arra kér-
ték a diákokat, hogy a kint várakozó következő személyt győzzék meg arról, hogy a fel-
adat érdekfeszítő. Ha a személyek vállalkoztak arra, hogy félrevezessék a következő „ál-
dozatot”, akkor a közreműködésért a kísérletvezető pénzjutalmat adott nekik. Egy részük
jelentéktelen összeget, 1 dollárt, másik felük 20 dollárt kapott. Később a kísérlettől lát-
szólag függetlenül másvalaki megkérdezte a kísérleti személyeket, mi a valódi vélemé-
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nyük a feladatokról. Az eredmények egyértelműek voltak. Akik nagy pénzösszeget kap-
tak a hazugságukért, azok továbbra is unalmasnak találták a feladatokat, míg a kis jutal-
mat kapottak sokkal élvezetesebbnek találták az elvégzett monoton munkát. Vagyis az
utóbbi csoport „meggyőzte” magát arról, hogy a feladatok érdekesek (az idézőjelet az in-
dokolja, hogy megint csak nem tudatos folyamatokról van szó).

A nagy jutalom a személyeknek elégséges külső okként szolgált arra, hogy valótlanságot
állítsanak, míg a kis jutalom nem indokolta kellőképpen a viselkedést. Akeletkező disszonan-
cia csökkentésére a személyek a meggyőződésüket közelítették a hangoztatott véleményhez.

Iskolai helyzetben is gyakran előfordul-
hat, hogy a tanulók a jó jegy reményében a
tanár által elvárt nézeteket hangoztatják.
Ilyenkor nemcsak a tanuló tényleges véle-
ményét nem tudjuk meg, de az attitűdfor-
málásról is le kell mondanunk. Ugyanígy
veszélyes lehet, ha olyan nézeteket hangoz-
tatnak a gyerekek külső megerősítés nél-
kül, amelyekben nem hisznek (pl. a do-
hányzás előnyeiről), mert ilyenkor módo-
sulhatnak a nézetek.

A. Cohen az elégtelen jutalom attitűdmó-
dosító hatását az előző kísérletben szereplő
nézeteknél jóval lényegesebb témakörök
esetében is igazolta. (5) A Yale Egyetem
hallgatóit egy diáktüntetést követően arra
vette rá, hogy a rendőrség tevékenységét tá-
mogató dolgozatot írjanak. A diákok fel
voltak háborodva, mivel a tüntetésen a
rendőrség brutális eszközökhöz folyamo-
dott. A kísérletben így a saját meggyőződé-
sük ellen kellett érvelniük. Dolgozatukért
eltérő nagyságú jutalmat kaptak, az első
csoport 10, a második 5, a harmadik 1 dol-
lárt, a negyedik 50 centet. Végezetül a saját véleményüket is kikérték a rendőrséggel kap-
csolatban. A véleményváltozás és a jutalom közt lineáris fordított összefüggést találtak. Mi-
nél kisebb volt a jutalom, amit a rendőrség magasztalásáért kaptak a személyek, annál po-
zitívabb lett a saját véleményük. Vagyis minél kisebb volt a külső igazolás, annál nagyobb
véleményváltozás következett be.

Az erőfeszítés igazolásának szerepe a társakhoz és a csoporthoz való viszonyban
Számos olyan szervezet, csoport van, amelynek tagságához az egyéneknek próbákat

kell kiállniuk. Ilyenek például a felvételi vizsgák vagy a beavatási szertartások. A kogni-
tív disszonancia teóriája szerint minél nagyobb az erőfeszítés, amit az egyénnek egy cso-
port tagságának elnyeréséért ki kell fejtenie, annál vonzóbbnak fogja találni a csoportot.
Ha sok és kínos megpróbáltatást álltunk ki, hogy bekerüljünk egy csoportba, akkor elég
ostobának tarthatjuk magunkat, ha utóbb kiderült, hogy a csoporttagság egyáltalán nem
előnyös, sőt, jobb lenne megszabadulni tőle. Az egyénnek lehetősége van ilyenkor arra,
hogy felértékelje a csoportot, és így igazolja önmagának az erőfeszítését. Ilyen helyzetet
hoztak létre kísérletükben E. Aronson és J. Mills (6). Vitacsoportokat hirdettek egyete-
mista lányoknak a szexuális élet problémáinak megvitatására. A csoportba kerüléshez
egyeseknek felvételi vizsgát kellett tenniük. Egyik részüket ráadásul kínos procedúrának
vetették alá – egy férfi vizsgáztató előtt obszcén szavakat és erotikus regényrészleteket
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kellett felolvasniuk. A másik csoport feladata a szexualitással kapcsolatos, de szalonké-
pes szavak felolvasása volt, míg a kontrollcsoport felvételi nélkül került a csoportba. Ez-
után mindenkivel ugyanazt a vitaülést hallgattatták végig, elhitetve velük, hogy élő vitát
hallanak. Ez az óra gondosan úgy volt összeállítva, hogy a lehető leglaposabb legyen,
hogy még véletlenül se találhassa valaki vonzónak. Végezetül megkérdezték a résztve-
vőktől, hogy mennyire volt számukra érdekes a vita. Akik próbatétel nélkül, vagy
könnyen kerültek a csoportba, azoknak nem tetszett különösebben a vita, míg akik nehéz
próbát álltak ki, azok nagyon érdekesnek találták.

Tanárként megnyugtató lenne számunkra, ha ezt a kísérleti eredményt úgy értelmezhet-
nénk, hogy elég egy unalmas szeminárium előtt jó nehéz felvételi vizsgát tartani, és mind-
járt kevésbé fognak unatkozni a hallgatók, a szórakoztatást „biztosítja” helyettünk a kog-
nitív disszonancia redukciója. Ez azonban csak addig igaz, amíg a hallgató nem tud elme-
nekülni az újabb megpróbáltatásokat jelentő kurzus elől. Vagyis a már átélt élményeket
utólag egy attitűdvizsgálatban pozitívabbnak mondják (és itt még azon is elgondolkozha-
tunk, hogy ez a nyilatkozat csupán a külvilágnak szóló vélemény-e, vagy valódi állásfog-
lalás), de ez nem garantálja, hogy legközelebb is választani fogják ezt a kurzust.

A gyakorlat szempontjából jelentősebb ezeknél a kísérleteknél a valódi élethelyzetek-
ben jelentkező próbatételek hatása. W. E Moore a pályaszocializációt vizsgálva a szakma
iránti elkötelezettség kialakulásában fontos szerepet tulajdonít a különböző foglalkozok
beavató szertartásainak és a foglalkozások elsajátításával járó nehéz próbatételeknek. (7)
Ilyennek tekinthető például, hogy az orvostanhallgatóknak meg kell tanulniuk az összes
csont latin nevét. Moore a nehézségek pályaszocializációt elősegítő voltát a próbatételt
kiállók közt kialakuló bajtársiassággal magyarázza, de a jelenség jól beleillik a kognitív
disszonancia redukció gondolatmenetébe is. Témánk szempontjából az a figyelemre mél-
tó W. E. Moore megfigyeléseiben, hogy természetes élethelyzetben is erősíti a próbatétel
a csoporttagság iránti elkötelezettséget. Úgy gondoljuk, hogy többek közt ez is oka lehet
annak, hogy sok bentlakásos iskolában a tanárok erőteljes büntetése ellenére fennmarad
az elsősök fizikai bántalmazással való „beavatásának” hagyománya.

Az elégtelen jutalom és büntetés szerepe a viselkedésszabályozásban
A viselkedés szabályozásában a külső okok és az adott személy attitűdje egyaránt sze-

repet játszhatnak. A kognitív disszonancia teóriája szerint ha a külső okok elegendő mér-
tékben indokolják a viselkedést, akkor nem szükséges, hogy a személy attitűdje is pozi-
tív legyen. Kevés jutalom esetén kognitív egyensúly viszont csak abban az esetben áll
fenn, ha a személy szívesen viselkedik a külső elvárásoknak megfelelően. Ugyanígy ha
a tiltott viselkedés végrehajtása nagy büntetést von maga után, akkor a személy számára
pozitív attitűdje ellenére indokolt, hogy nem hajtja végre a viselkedést. Kis büntetés és
nagyon vonzó viselkedés esetén a csábításnak való ellenállás kognitív disszonanciához
vezet. Mindebből az a pedagógiai tanulság, hogy a kevesebb jutalom vagy enyhébb bün-
tetés hatékonyabb, mint a nagyobb. Ilyenkor a viselkedésszabályozást a személy belülről
irányított szabálykövetése biztosítja.

E. Deci egyik kísérletében ennél a feltételezésnél még tovább is lép, s azt bizonyítja,
hogy egy érdekes feladat jutalmazása egyenesen csökkenti annak vonzerejét. (8) Egyete-
mi hallgatókkal szórakoztató rejtvényeket oldatott meg egy órán át. Másnap ugyanilyen
feladatokért az egyik csoport részfeladatonként 1 dollárt kapott, a másik csoport tovább-
ra sem kapott jutalmat. Harmadnap újra mindenki „ingyen” dolgozott. A feladatok közt
szüneteket tartottak. Némelyek ilyenkor is önként tovább folytatták a rejtvényfejtést. A
kísérlet vezetői azt figyelték, hogy ezekben a szünetekben hány feladatot oldanak meg a
résztvevők. A második nap jutalomban részesült csoport tagjai lényegesen kevesebb fel-
adatot oldottak meg a vizsgálatok szünetében.
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Ez a kísérlet jól értelmezhető a disszonanciaredukciós teória keretei közt, de a tanulás-
elmélet is kielégítő magyarázattal tud szolgálni, hiszen a második nap jutalmazott csoport
számára a harmadik napon a jutalom elmaradása büntetés értékű. Vagyis ezt kioltási hely-
zetnek is tekinthetjük. Viszont fontos szempontja a kísérletnek, hogy a kontrollcsoport
számára a feladatvégzés maga volt kellemes, és a feladathoz való hozzáállást a külső ju-
talom, illetve ennek elmaradása lényegesen rontotta. A kontrollcsoport esetén elsődlege-
sen belső kontroll, míg a kísérleti csoport esetén külső kontroll szabályozta a viselkedést.

Nézzük meg, mi történik, ha a külső szabályozás jelen van, de változtatjuk a büntetés
intenzitását!

E. Aronson és J. M. Carlsmith óvodás gyerekekkel játékokat rangsoroltatott vonzerejük
szerint, majd egy játéktól eltiltotta őket. (9) Az egyik csoportot enyhe büntetéssel fenyeget-
ték meg – „a kísérletvezető egy kicsit mérges lesz” –, míg a nagy büntetés esetén komoly
szankciókat helyeztek kilátásba – „a kísérletvezető nagyon mérges lesz, minden játékot el-
veszi, és soha nem jön vissza”. Ezután otthagyták a gyerekeket, kitéve őket a tiltott játék
csábításának. Minden gyerek ellenállt a kísértésnek. Végezetül újból megítéltették a gyere-
kekkel a játékokat, és igazán izgalmas eredményeket kaptak. Akik enyhe büntetés helyze-
tében nem játszottak a vonzó játékokkal, azok utólag sokkal kevésbé találták vonzónak eze-
ket a játékokat. Úgy tűnik, mintha ezek a gyerekek meggyőzték volna magukat arról, hogy
nem is olyan érdekesek a tiltott játékok. Akiket a súlyos büntetés tartott vissza a játékoktól,
azok ugyanolyan vonzónak találták, sőt egyesek még fel is értékelték ezek vonzerejét. Ez
az a pont, ahol a klasszikus tanuláselmélet magyarázó elvei és a disszonanciaredukció el-
mélete eltérő folyamatokra utalnak, az előbbi feltételezi a büntetés súlyossága és a viselke-
désgátlás közti lineáris összefüggést, ami a büntetés folyamatos fennállása esetén valóban
így is van, míg a kognitív disszonancia teória az enyhe büntetésnek tulajdonít nagyobb vi-
selkedésgátló hatást. Ebben az esetben a viselkedés módosulásának oka az attitűdváltozás.

Érdemes megfogalmazni a fentiekből következő nevelési alapelvet. Sokszor nagy ener-
giákat fordítunk tanárként arra, hogy olyan jutalmakat adjunk, amelyek a gyerekek szá-
mára vonzóak. Az itt leírtakból azonban az következik, hogy minél jelentéktelenebb ju-
talmakkal kellene élnünk, hogy tartós szokásokat, tantárgyakkal és tanulással kapcsolatos
tevékenységek iránti elkötelezettséget alakítsunk ki tanítványainkban. Van ennek egy fon-
tos és igazán nehéz pontja. Nevezetesen, hogy minimálisan elégséges jutalmat kell adni.
Akkorát, hogy a gyerek a kívánt magatartást még produkálja. Ennek a megtalálására
azonban nincsenek bölcs szabályok. A gyerekek ismerete, a gyakorlati tapasztalatok és a
konkrét esetekben a jutalom mértékének a próbálgatása segíthet az optimális jutalmazás
megtalálásában. És még valami: tárgyi jutalmak helyett a dicséret, a gyerek önértékelését
növelő (szöveges vagy metakommunikatív) értékelés a hatékony, mégpedig annál na-
gyobb hatásúak ezek, minél személyesebb, barátibb a kapcsolat a tanár és tanítványai
közt.

Kommunikációs helyzetek disszonanciakeltő hatása

L. Festinger szerint minden olyan kommunikációs helyzet, amelyben a személy a sa-
ját véleményével ellentmondó információval szembesül, feszültséget kelt, és ezért kerül-
jük a nézeteinkkel ellentmondó információkat. (10) A keletkező disszonancia annál na-
gyobb, minél nagyobb a forrás és a befogadó közti véleménykülönbség. A másik lénye-
ges változó ezekben a helyzetekben a forrás szavahihetősége.

A véleményünkkel ellentétes információk keltette disszonancia csökkentése négyféle
módon képzelhető el:
1. a forrás leértékelése;
2. a forrás nézetéhez való igazodás;
3. a forrás meggyőzése;
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4. a saját nézetünk erősítésére szociális támogatás keresése.
Laboratóriumi helyzetekben csak az első két módszer alkalmazására van módunk. Ha

a véleménykülönbség kicsi, akkor a leggyakoribb mód a véleményváltoztatás. A nézet-
különbség növekedésével egyre gyakrabban részesítik előnyben a kísérleti személyek a
forrás leértékelését. Minél kevésbé megbízható a forrás, ez annál könnyebben megtehe-
tő. Így a forrás leértékelése és az attitűdváltoztatás a disszonanciacsökkentés alternatív
módjaink tekinthetők, és hogy a személy melyik módszerhez folyamodik, az egyszerre
függ a nézetkülönbség mértékétől és a forrás szavahihetőségétől.

A meggyőző közlés egyik alapmegállapítása, hogy minél nagyobb a forrás tekintélye,
és ebből következően szavahihetősége is, annál nagyobb mértékben képes befolyásolni
az emberek véleményét. Ez az összefüggés mindaddig lineáris, amíg a személy a véle-
ményváltoztatásról át nem tér a forrás leértékelésének stratégiájára.

A forrás presztízse
A forrás presztízsének attitűdbefolyásoló hatásával kapcsolatban is találunk paradox

eredményeket. Kutatók olyan kísérleti helyzeteket hoztak létre, ahol a személyeket az at-
titűdjükkel ellentétes tevékenység végzésére vettek rá. Azt bizonyították, hogy amennyi-
ben a személy enged a meggyőzésnek, és a forrás ki presztízsű személy, akkor a kísérle-
ti személy véleménye nagyobb mértékben változik, mint nagy presztízsű forrás esetén.
Ennek oka ugyanaz az elégtelen külső igazolás, mint a korábbi helyzetekben. Lássunk
egy ilyen kísérleti helyzetet is!

Powell vizsgálatában vöröskeresztes aktivisták véradásra szólították fel az embereket.
Kis és nagy tekintélyű agitátorok attitűdbefolyásoló hatását mérte. Az alacsony presztí-
zsű aktivista hatására vért adók utóbb pozitívabban ítélték meg a véradás társadalmi je-
lentőségét, mint a nagy presztízsű forrás által meggyőzöttek. Ebben a kísérletben a ko-
rábbiakhoz hasonlóan a döntő mozzanat a tényleges viselkedés. A kísérlet nem vizsgálja
a két forrás meggyőző erejének mértékét, amire az eredeti megállapítás vonatkozik a
presztízs és a hatékonyság összefüggéséről.

Iskolai helyzetekben sokszor akarjuk a gyerekek viselkedését vagy nézeteit befolyá-
solni. Tegyük fel, hogy érettségi előtt álló tanítványainkat próbáljuk rávenni, hogy ve-
gyék komolyan a tanulást. Mit tehetünk? Agitálhatunk magunk is, és ha hitelünk van
előttük, akkor esetleg hallgatnak is ránk. Megkérhetjük egy volt diákunkat, aki ma már
híres ember, hogy meséljen az életéről és a tanulás szerepéről a saját életében. Leghos-
szabb távú viselkedésmódosítást azonban akkor remélhetünk, ha a gyerekek saját cso-
portjában akad valaki, aki a tanulást fontosnak tartja. Ilyenkor a csekély külső nyomás
miatt igazi attitűdváltozás történik.

Az iskolapszichológus munkájával kapcsolatban is érdekes gyakorlati következmé-
nyei vannak ennek az összefüggésnek.

Az iskolában dolgozó pszichológusok leghatékonyabb munkamódszere a tanárokkal
folytatott konzultáció. Ilyenkor az iskolában felmerülő problémák közös megoldása a
cél. A tanár és a pszichológus szakmai tapasztalataira egyaránt szükség van a sikeres ak-
ciótervek kidolgozásához. Ezekben a helyzetekben az iskolapszichológus gyakran kerül
olyan helyzetbe, hogy meg akarja győzni a tanárt arról, változtasson a saját magatartá-
sán. Ilyenkor a pszichológus mint konzulens az információ forrása, és a kognitív disszo-
nancia elmélete alapján annál nagyobb mértékű attitűdváltozást tud elérni a tanárnál, mi-
nél kisebb külső nyomást gyakorol a tanárra.

Vegyük például annak a gyereknek a problémáját, aki sorozatosan nem készít leckét, s
egyre-másra egyes osztályzatokat szerez. Az iskolapszichológus szerint a rossz teljesít-
mény hátterében nagyfokú szorongás áll, és ezt a véleményét pszichológiai tesztekre ala-
pozza. A tanár szerint viszont a szülők nagyon szabadjára engedik a gyereket, és a köve-
telmények hiánya az alapvető baj. Mit tegyen a pszichológus? Ha a szakmai kompeten-
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ciájára vagy a tesztek megbízhatóságára hivatkozik (l. forrás hitelessége), akkor kellő
nyomást gyakorolhat a tanárra, hogy a tanácsait megfogadja, de nagy a veszélye annak,
hogy a kolléga nem hisz a javaslatban és (minden szándékosság nélkül) úgy hajtja végre
az utasításokat, hogy azok nem használnak. Ha azonban mégis beválnak a tanácsok, ak-
kor se lehetünk elégedettek. A gyerek problémája megoldódik ugyan, de a tanár nem mo-
tivált az eredeti nézeteinek az átértékelésében. Ilyenkor a tanár az eset egyediségét hang-
súlyozhatja, és a hasonló esetekre nem alkalmazza a tapasztalatait. Pedig az igazi haszna
egy konzultációnak nem az aktuális problémamegoldás, hanem az, hogy a tanár képes le-
gyen a jövőben a hasonló helyzetek meg-
oldására. Ehhez azonban attitűdváltozásra
van szükség. J. N. Hughes (11) a konzultá-
ció során a kognitív disszonancia redukció
felhasználását javasolja. Ehhez három
szempontot tart lényegesnek: az elkötele-
zettséget, a választást és a külső igazolás
minimalizálását. Ez utóbbi fontosságát a
korábbiakban vázoltuk. Az elkötelezettség
és a szabad választás érzésének biztosítása
kapcsolódik az információ forrásának kér-
déséhez, mert ez a két feltétel akkor bizto-
sítható, ha a konzulens a saját presztízsé-
nek hatását minimalizálja, és a külső befo-
lyás helyett növeli a személy elkötelezett-
ségét a viselkedés iránt.

Elkötelezettség
Az elkötelezettség azt jelenti, hogy a

személy egyetért a saját magatartásával,
önként vesz részt a konzultációban, vagy a
döntéshozatal során nyilvánosan állást
foglal a viselkedése mellett. Ezt a konzul-
tációban olyan kérdésekkel lehet elősegí-
teni, mint: – Mikorra tervezed, hogy ezt a
tervet megvalósítod? – Mit kell az eddigi
gyakorlatodban ezzel kapcsolatban meg-
változtatni?

Az elkötelezettséget a tanár nyilvános
állásfoglalása növeli. Ugyanakkor konzu-
lensre gyakorolt külső nyomást (pl. a pszichológus szakmai érveinek vagy a konzulens
és a konzultáló közti baráti kapcsolat hangsúlyozását) a disszonanciaredukciós folyamat
kiváltásához minimalizálni kell.

Választás
A választás biztosítása a konzultáció során növeli a disszonancia nyomán keletkező atti-

tűdváltozás nagyságát. A. R. Cohen, H. I. Terry és C. B. Iones kísérletében a személyek vá-
lasztási szabadsága különböző mértékű volt arra vonatkozóan, hogy egy az attitűdjükkel el-
lentétes információt meghallgatnak-e. (12) A nagy választási szabadság esetén az információ
okozta attitűdváltozás nagyobb mértékű volt. A konzultáció során a választás kérdése úgy
merül fel, hogy a kliens valóban szabadon dönt-e arról, hogy konzultáció keretében oldja-e
meg a problémát. Előfordul például, hogy külső személy, például az igazgató küldi az isko-
lapszichológushoz. Ilyenkor hasznos, ha döntést hozatunk a klienssel arról, hogy akar-e hos-
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szabb távon együttműködni, vagy csak egyszeri találkozást igényel. A választás érzését sze-
rencsés esetben úgy is fokozhatjuk, hogy többféle alternatívát tudunk felkínálni, és ezek kö-
zül a tanárral választatjuk ki, hogy mit tart maga számára megvalósíthatónak.

Nemcsak az iskolapszichológusoknak van szükségük olyan módszerekre, amikkel haté-
konyan segíthetik tanár kollégáikat a problémák megoldásában. A tanárok is gyakran szük-
ségét érzik, hogy hozzájuk forduló tanítványaiknak segítséget nyújtsanak. A diákokkal
folytatott hatékony problémamegoldó beszélgetésnél a konzultáció alapelvei alkalmazha-
tók.

Szociális támogatás keresése saját nézetünk erősítésére
A kognitív disszonancia csökkentésének egyik lehetséges módja a szelektív informá-

ciófelvétel.
D. Ehrich és munkatársai terepvizsgálattal igazolták, hogy a döntés következtében lét-

rejött disszonancia mérséklésére szelektíven vesszük fel a további információkat. (13)
Megvizsgálták frissen autót vásárolt emberek hirdetésolvasási szokásait, és arra a meg-
lepő adatra bukkantak, hogy ezek az emberek a saját kocsimárkájukra vonatkozó reklá-
mokat olvassák, és kerülik a más kocsikat népszerűsítő hirdetéseket, míg akik nem vásá-
roltak mostanában autót, azok mindenféle hirdetést egyaránt olvasnak. Vagyis az embe-
rek a döntésüket igazoló információkat keresik, mintegy megerősítésül, hogy helyesen
döntöttek, és kerülik a nem választott tárgy felértékelését segítő információkat, mivel ez
növelné bennük a kognitív feszültséget.

Végül az információkezelés függ a személy tulajdonságaitól is. Nem mindenki ér-
zi egyaránt kínosnak a disszonanciát. E. Aronson két tényezőt tart fontosnak: a sze-
mély önértékelését és a disszonanciatoleranciát. (14) Minél jobb a személy önértéke-
lése, annál nagyobb a keletkező feszültség, és következésképpen az attitűdváltozás is.
Ezt olyan kísérleti elrendezéssel igazolták, ahol a személyeknek hamis személyiség-
teszt-eredményeket jelentettek vissza, és időlegesen magas, illetve alacsony önértéke-
lést hoztak náluk létre. (15)

L. Festinger elmélete szerint mindenki a disszonancia csökkentésére törekszik, és
ezért, mint láttuk, néha nagy árat fizetünk: hol a valósághű információfelvétel, hol az elv-
hűség esik áldozatul a konzisztenciára törekvésnek. Hasznos lenne, ha tolerálni tudnánk
a viselkedésünk és elveink közti ellentmondást, ahelyett, hogy az információkat torzít-
juk. Nem arról van itt szó, hogy törődjünk bele az elveinkkel ellentmondó cselekedete-
inkbe, hanem hogy legyen bátorságunk beismerni a hibázásainkat, és valódi döntéseket
hozni arról, hogy a viselkedésünk helyes-e, vagy a nézeteink. A hibák felismeréséhez kell
a tolerancia, és nem a hibákba való beletörődéshez.

A kognitív disszonancia teóriáját módosító
és támadó elméletek

Amilyen nagy számú kísérlet született Festinger elméletének igazolására, olyan lelkes
buzgalommal fáradoztak a kutatók az elmélet módosításán, sőt cáfolatán is.

Az első módosító elképzelés már 1962-ben megszületett. J. Brehm és A. R. Cohen
kétségbe vonta, hogy két tudattartalom közti ellentmondás önmagában elegendő lenne
a feszültség redukciójának kiváltásához. (16) Úgy vélik, hogy ehhez arra van szükség,
hogy a személy a választás szabadságát is átélje. Így a viselkedés vagy a személy néze-
teinek ellentmondó információ csak akkor okoz disszonanciát, ha ez a személy előzetes
döntésével társul. Példájukban egy farmer, aki az addigi kukoricatermelésről áttér a do-
hánytermesztésre, majd arról hall, hogy a dohányzás mellékhatásai halálosak, disszo-
nanciát fog átélni. Ugyanakkor ha földtulajdonosként azt a hírt hallja, hogy felemelik a
földadót, akkor a disszonancia fellépése attól függ, hogy előzetes döntés szerepet ját-

64

N. Kollár Katalin: Kognitív disszonancia és az elégtelen jutalom pszichológiája KOMA



szott-e a földhöz jutásában. Másként reagál az, aki a közelmúltban vette, mint aki örö-
költe a földet. J. Brehm és A. R. Cohen azokra az esetekre tartja csak alkalmazhatónak
a teóriát, ahol bizonyíthatóan döntés történik, mint a döntést követő átértékelés vagy a
kényszerű engedelmesség helyzetei.

A pozitív önértékelés fontosságát hangsúlyozza E. Aronson a kognitív disszonan-
cia kiváltásában. (17) A kísérletekben, elemzése szerint, nem az jelenti a személy
számára a fő feszültségforrást, hogy a kétféle tudattartalom (attitűd és explicit visel-
kedés) nem illik össze, hanem a pozitív
énképpel nem illeszthető össze, hogy
félrevezet másokat, és ezzel kárt okoz.
Ezért azokban az esetekben várható na-
gyobb disszonanciaredukció, amikor a
személy viselkedése befolyásol máso-
kat. Ennek bizonyítására E. Nell, R.
Helmreich és E. Aronson a kísérleti sze-
mélyeknek pénzt ajánlott fel azért, hogy
elmondjanak egy a marihuánát pártoló
beszédet. (18) A személyek egy része
úgy tudta, hogy a beszédjükről készült
videofelvételt olyan hallgatóságnak fog-
ják lejátszani, aki – pro vagy kontra – el-
kötelezett a marihuánával kapcsolatban.
Mások viszont úgy tudták, hogy a hall-
gatóságnak nincs még kialakult vélemé-
nye. Hasonlóan a kikényszerített maga-
tartás korábbi helyzeteihez, némelyek itt
is alacsony, mások nagy jutalmat kaptak.
A kis jutalomban részesülők attitűdvál-
tozása volt a jelentős ebben a kísérletben
is, de csak abban az esetben, ha úgy tud-
ták, hogy a közönség meggyőzhető.
Vagyis minél nagyobb a személy befo-
lyása másokra, annál inkább közelíti
tényleges véleményét a hangoztatotthoz.
Kétségtelenül jelentős szerepet játszik a
személy énképének veszélyeztetettsége
a kognitív disszonancia kiváltásában.
Különösen nyilvánvaló ez a kényszerű
engedelmesség helyzeteiben vagy a ke-
gyetlenség igazolása esetén, amikor az áldozat leértékelését tapasztalták. Korántsem
tekinthető azonban minden kognitív disszonanciát kiváltó helyzet fő okának. Gon-
doljunk például az elégtelen jutalom esetére, ahol például a rejtvényfejtés iránti von-
zalom nem befolyásolja az énképet.

Ezek az elképzelések módosítják ugyan az elméletet, de nem kérdőjelezik meg az
alapjelenséget. D. J. Bem elmélete a személyek önjellemzéséről azonban valódi alter-
natív magyarázatot kínál. (19) Bem szerint az emberek saját attitűdjeik megítélésében
ugyanazt az elvet használják, mint mások megítélésénél. A viselkedésből következtet-
nek a vélekedésekre. Bem a kognitív disszonancia elmélet kísérleti helyzeteit újraér-
telmezi, és maga is kísérleteket végez saját elmélete igazolására. L. Festinger és J. M.
Carlsmith ismertetett kísérletét – melyben a kísérleti személyeknek meg kellett győz-
niük valakit arról, hogy a kísérlet érdekes – úgy értelmezték, hogy a kapott attitűdvál-
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tozás oka az, hogy a személy saját viselkedéséből következtet az attitűdjére. Bizonyá-
ra élvezte a feladatot, hiszen csekély jutalomért meggyőzött valakit erről. A feltevés
igazolására Bem megismételte a kísérletet, oly módon, hogy külső szemlélővel ítél-
tette meg a kísérleti személy attitűdjét. Úgy találta, hogy egy külső szemlélő kis juta-
lom esetén ugyanúgy feltételezi a kísérleti személy pozitív attitűdjét, mint ő maga,
míg nagy jutalom esetén a jutalommal magyarázza, hogy a személy érdekesnek állít-
ja be a feladatot a másik személy előtt. R. G. Jones ugyanilyen együttjárást talált a kí-
sérleti személy és a külső szemlélő által a kísérleti személynek tulajdonított vélemény
között olyan kísérleti elrendezésben, ahol a két véleményt egyidejűleg mérték. (20)

Több szerző módszertani szempontból bírálja L. Festinger elméletét, és kísérleti
műterméknek tartják a mért attitűdváltozást. Ez a kritikai irány azért is érdekes,
mert L. Festinger maga is a kísérletezés-módszertan szakembere, aki módszertani
kézikönyvet is írt. Tadeschi, Schlenker és Bonoma L. Festinger elméletét a benyo-
más-alakítási elmélet keretében értelmezik. Szerintük az emberek nincsenek moti-
válva a konzisztenciára törekvésre, csak arra, hogy magukat a környezet előtt kon-
zisztensnek tüntessék fel. A kényszerű engedelmesség helyzetében a személyekre
szociális nyomás nehezedik, hogy viselkedésükkel konzisztens véleményt mondja-
nak. Ugyanakkor nagy jutalom esetén a személy úgy vélheti, hogy a vizsgálat bur-
kolt célja a megvesztegethetőség vizsgálata, így a kedvező benyomás keltése ebben
az esetben nem a viselkedéssel konzisztens véleménnyel, hanem az eredeti állás-
pont hangoztatásával érhető el. Itt érkezünk el ahhoz a pontjához a kutatásoknak,
ahol a kísérleti személy helyzetértelmezését kezdik vizsgálat tárgyává tenni. Egyre
bonyolultabb kísérleti helyzetekkel elérik azt, hogy mindenki aszerint viselkedik,
hogy a kísérleti helyzetet hogyan értelmezi, és a végén már csak egyvalamit tudha-
tunk teljes biztonsággal: hogy senki sem viselkedik természetesen. Azt azért a labo-
ratóriumi kísérletek módszertani nehézségei mellett is megállapíthatjuk, hogy az
esetek egy részében a benyomás-alakítás valóban befolyásolja a személyek viselke-
dését, akár a konzisztenciára törekvés helyett is. Ez a kritika elsősorban a kénysze-
rű engedelmesség helyzetére vonatkozik, és a korábbiakban több olyan helyzetet
elemeztünk, ahol ez biztosan nem játszik szerepet. Ilyen az elégtelen jutalom, vagy
a döntést követő attitűdváltozás.

Az elmélet kiindulópontja az, hogy az össze nem illő információk közti feszültség
kellemetlen az egyén számára. Ezt a feltételezést is támadások érték. M. P. Zanna és
J. Cooper egy szellemes kísérlettel bizonyította, hogy ez a feszültségérzés valóban
fennáll, és kellemetlen az egyén számára. (21) Ennek megszüntetésére jelenik meg a
kognitív disszonancia redukció. Az előzőekhez hasonló kognitív feszültséget keltő hely-
zetet hoztak létre. A személyeket úgy tájékoztatták, hogy egy gyógyszer tanulásra gya-
korolt hatását mérik, és a szernek (ami egyébként ártalmatlan tejpor volt) mellékhatása
van. Három csoporttal dolgoztak, az egyik úgy tudta, hogy izgató hatású a gyógyszer,
másik, hogy nincs mellékhatása, a harmadik azt hitte, hogy nyugtató hatású. Mintegy
mellesleg, a kísérletre várakozva kellett a személyeknek az attitűdjükkel ellentétes esz-
szét írniuk. Annál a csoportnál, amelyik a keletkező feszültséget a gyógyszer hatásának
tulajdoníthatta, elmaradt az attitűdváltozás, míg a másik két csoportnál a várt módon be-
következett a kognitív disszonancia redukciója. Ez a hatás nagyobb volt, amikor a sze-
mélyek a szer nyugtató hatását várták, és ehelyett izgalmat tapasztaltak.

Az ellentmondó információk kezelésének módjára helyzettől és személyektől füg-
gően eltérő stratégiákat találunk; nem mindig és mindenki él a disszonanciacsökken-
tő stratégiával. Esetenként alternatív magyarázatot is találunk a történésekre. Mind-
ezek ellenére a jelenség léte egyértelműen bizonyítható, és a pedagógiai tanulságai
egyértelműek.
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Festinger elmélete a kritikák fényében úgy értelmezhető, hogy a kognitív feszültség
vezethet disszonanciaredukcióhoz, és ez az információk szelektív felvételét, ítéleteink és
véleményünk torzítását eredményezheti. Ha tisztában vagyunk ezekkel a jelenségekkel,
akkor tudatosíthatjuk magunkban a nem kívánatos folyamatokat, és ezzel képessé is vál-
hatunk a negatív hatások elleni védekezésre.

Minden nevelő hosszú távú célja a gyerekek attitűdjének a formálása. Ehhez a leghasz-
nosabb információt ebből az elméletből, úgy véljük, a jutalmazás és büntetés módjával
kapcsolatban meríthetjük. A külső megerősítés minimalizálása és a tárgyi jutalmak helyett
szimbolikus jutalmak, a dicséret és a gyerek kompetenciaérzésének fejlesztése a célrave-
zető stratégia ahhoz, hogy a gyerekek belső meggyőződésévé váljon a kívánatos viselke-
dés.
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A hatékony tanár
Mit vár el a társadalom, s mit várnak el a szülők az iskolától?

Felügyeljen a gyerek épségére, netán oktasson, neveljen és korrigálja
a családi szocializáció hiányosságait, vagy adjon bizonyítványt?

Mi az iskola saját koncepciója arról, hogy mi a feladata?
A válaszok bizonyára eltérőek. Egy biztos, az iskola mindenképpen

szocializál, ez a napi gyakorlatban olyan dolgokban nyilvánul
meg, hogy például megtanítja a kis elsőst, hogy egész délelőtt
fegyelmezetten kell viselkednie; a kamaszt, hogy művelődjön;
az egyetemi hallgatót, hogy hogyan válhat hatékony tanárrá.

Az egyik tanárnak ez könnyen megy, a diákok boldogan követik,
míg a másik tanár ugyanazokat a dolgokat mondja

a diákoknak és mégsincs hatása.

Hatékonyság a szocializációban: az iskola és a tanár

A szocializáció: források, folyamatok
A fenti kérdésekre keressük a választ. E. M. Hetherington és N. W. Morris segítségé-

vel, a szocializáció általános és specifikus vonásainak megismerése közben.
A szocializáció az a befolyásolási folyamat, melyben a szocializáló fél (szülő, tanár)

megismerteti a társadalom, a kisebb közösség értékeivel és normáival a gyerekeket. A
szabályok betartása azonban nem mindig könnyű, mégis, a legtöbb gyerek idővel alkal-
mazkodik a szülői ház és az iskola elvárásaihoz.

A mai óvodát és iskolát ún. másodlagos szocializációs csoportnak tekintjük – elismer-
ve növekvő szerepét a szocializáció során. Összevetve az ún. elsődleges szocializációs
csoportokkal (család és korai, szoros kortárscsoport) a csoport mérete, a tanár–diák sze-
repviszony formális szerkezete nagy részben kizárja az interakciók spontaneitását és in-
timitását, ami pedig az elsődleges szocializációs csoportok lényege.

Milyen forrásai vannak a befolyásolónak, jelen esetben a tanárnak?
A kényszerítő erő: a tanár képes megbüntetni a diákot.
A jutalmazó erő: a tanár képes jutalmazni a diákot.
E két erő használata feltételezi, hogy a tanárnak folyamatosan figyelnie kell a tanuló

viselkedését, hogy arra megfelelően válaszoljon: jutalmazzon vagy büntessen.
A legitim erő: a diáknak az a hite, hogy a tanárnak joga van a befolyásolásra és neki

kötelessége az engedelmesség.
Vonatkoztatási erő: a diák azonosul a tanárral (vagy vele hasonlóságot észlel), aki így

vonatkoztatási keretet ad számára, és a tanárral hasonló attitűdök, vélemények, értékek
megléte megelégedettséggel töltik el.

Szakértő erő: a diák úgy véli, hogy a tanárnak megfelelő ismeretei és hozzáértése van
ahhoz, hogy befolyásolhatja őt.

A szocializáció folyamatai: – a közvetlen tanítás: a diák szóbeli utasításra teljesít, és
ennek alapján dicséretet vagy büntetést kap; – jutalmazás és büntetés: amikor a diák vi-
selkedése után alkalmazzuk a megerősítési formákat. Amikor lehetséges, a negatív visel-
kedést ne vegye észre a tanár (ignorálja), s így elkerüli a büntetés káros hatásait; – a meg-
figyeléses tanulás: a modellek utánzása a diák részéről.
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A modelleket nem egyformán utánozza a diák. A modellkiválasztás okai lehetnek:
– a büntetéstől való félelem (azonosulás az agresszorral);
– másodlagos megerősítés (a modell gondozza vagy jutalmazza a gyereket);
– félelem a szeretet elvesztésétől;
– vikariáló megerősítés (a modell részesül jutalomban a diák által megfigyelt helyzetben);
– státusirigység (a modell jutalmak birtoklója);
– szociális dominancia (a modell kompetens);
– hasonlóság (a modellnak a gyerekhez hasonló tulajdonságai vannak).
Összegezve: a modellkiválasztás okai és a szociális erő típusai sok hasonlóságot mu-

tatnak. A szocializációban tehát leginkább a jutalmazás, a büntetés, a hasonlóság, a kom-
petencia és a státus játszik szerepet.

A megfigyeléses tanulás eltér a többi szocializációs folyamattól (a közvetlen taní-
tástól és a megerősítéstől), mert a tanár akkor is befolyásol, amikor nem áll szándé-
kában példát mutatni viselkedésével tanulóinak – ez persze nem zárja ki, hogy a ta-
nár szándékosan példát mutasson, de ez utóbbi közelebb áll a direkt tanításhoz. A.
Bandura szerint a megtanult dolgok jelentős részét utánzással vagy modellkövetéssel
sajátítjuk el. Mint a szociális tanulás-elmélet képviselője, azt vallja, hogy a tanulás
társas helyzetek kontextusában jön létre. Például megtanulhatunk síelni, ha az edző
mozgását utánozzuk, vagy megtanulhatunk egy idegen nyelvet, ha a tanártól hallott
mondatokat és kifejezéseket utánozzuk. A modellezés útján megtanulható új viselke-
dések száma végtelen. Negatív viselkedés is tanulható így, például az agresszió vagy
a kisebbségi csoporttal szembeni előítélet.

A modell viselkedésének ismétlését – amikor a modell nincs jelen – az ösztönzi,
ha a tanuló verbális kódolást használ a viselkedésszekvencia szimbolikus tárolásához
az agyban. Azaz a modellált viselkedés tovább fennmarad, ha a tanuló le tudja írni a
viselkedést szavakkal. Ez lehetővé teszi a belső ismétlést és szervezést. Bár a tanuló
mindig képes vizuális kép alapján modellezni, a verbális kódolás messze jellemzőbb
az iskolai gyakorlatban.

Összegezve: a tanár a szülők és a kortársak mellett fontos modell lehet a gyerek
számára. A tanár lehetőséget ad a tanulóknak a tanulásra, nemcsak azzal, amit mond,
hanem azzal is, amit tesz.

A befolyásolás kétirányú modellje
A szocializációban a gyerek nem passzív résztvevő. A genetikailag meghatározott tem-

peramentumbeli jellemzői (aktivitás, szociabilitás, új helyzetekhez való alkalmazkodás,
ingerelhetőség stb.) már csecsemőkorától a szocializációs folyamat aktív alakítójává te-
szi. A tanár–diák kapcsolat a befolyásolás kétirányú modelljének keretében is értelmez-
hető, ha ez a kapcsolat nem is olyan erős, mint a szülő–gyerek kapcsolat. Egyfelől figye-
lembe kell venni a „jó illeszkedés” elméletét, azaz az alkalmazkodás könnyebb, ha a ta-
nár és a gyerek elvárásai és jellemzői összeegyeztethetők. Az a tanár, aki szereti, ha sok
inger hat rá, kedveli az aktív, extravertált gyerekeket. A nyugodtabb tanulókkal viszont
jobban megérti magát az a tanár, aki szereti a rendet maga körül.

Másfelől lényeges a gyermek fejlődési készenléte, azaz a tanár nem tud megtanítani
olyasmit, amire a gyerek még nem elég érett vagy amit még nem ért. Számos félreértést
okoz, ha a tanár nem veszi figyelembe a diák értelmi, erkölcsi stb. fejlettségét. Például,
a formális gondolkodás kialakulása előtt nem tud hipotetikusan gondolkodni, csak az
előtte levő tényleges világot tudja tekintetbe venni.

A szociális befolyásolás folyamatai
A szociális befolyásolás – C. H. Kelman definíciója szerint – az egyént és értelmi vi-

lágát érő hatások a társakkal (itt a tanárral) való személyes érintkezésben. Az út a külső
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alkalmazkodástól a belső elfogadásig – behódolás, azonosulás (identifikáció), belsővé té-
tel (interiorizáció) – terjed.

Behódoláskor a gyerek azért viselkedik a tanár által elvárt módon, mert ezzel jutalma-
kat szerezhet, illetve elkerülheti a büntetést, de csak akkor tanúsítja ezt a viselkedést, ha
a tanár jelen van, vagy nagy valószínűséggel tudomást szerez viselkedéséről. A szociális
befolyásolás következő lépcsőfokán azért azonosul – tudatosan vagy nem tudatosan – a
diák a tanárral, mert az részét képezi az önmagáról alkotott képének. A viselkedést elfo-
gadja, a tanár elvárásai alapján reagál, és akkor is annak megfelelően viselkedik, ha a ta-
nár nem felügyeli közvetlenül. A szociális befolyásolás legmagasabb szintjén a tanár ál-
tal közvetett értékek beépülnek a diák saját értékrendjébe, függetlenné válnak a forrástól.
Azért tartja be azokat, mert megszegésük bűntudatot, lelkiismeret-furdalást okozna.

E szintek a fejlődés sorrendjét mutatják, s egy gyereknél egyszerre is előfordulnak kü-
lönböző értékek, attitűdök esetén. Nem biztos, hogy a tanár összes értéke interiorizáló-
dik, lehet, hogy némelyiket csak a behódolás szintjén követi a tanuló.

A három folyamat közötti különbségek közül emeljük ki a befolyásoló/tanár hatal-
mát. Ha a hatalom az eszközök feletti tényleges vagy potenciális ellenőrzésen alapul,
akkor a befolyásolás a behódolás alakját ölti fel. A befolyásoló lehet vonzó, mert olyan
szerepet tölt be, ami vonzó, vagy éppen ellentéte annak a szerepnek, amit a gyerek sze-
retne betölteni, s ilyenkor történik azonosulása. Interiorizáció formájában jelenik meg
a befolyásolás, ha a tanár hatalma szavahihetőségén alapul (kijelentései igazak, érvé-
nyesek, megfontolásra érdemesek), ami lehet szakértelem vagy megbízhatóság, továb-
bá köztisztelet, hasonló gondolkodás és az érdekeltség hiánya.

Összefoglalva: Kelman elmélete tovább differenciálja a korábban a szociális erőről és
a modellszelekcióról szerzett ismereteinket. Megmutatja, hogy melyik erő használata mi-
lyen szintű társas befolyásolást eredményez. Minden tanár célja, hogy értékeit tanítványa
interiorizálja. Erre legnagyobb esélye a szavahihető tanárnak van. A vonzó szerepet betöl-
tő tanárral a diák azonosul. Annak a tanárnak a részéről, akinek csak az eszközei vannak
meg a kontrollhoz (jutalmazhat és büntethet), kizárólag felszínes, pillanatnyi normaköve-
tésre számíthat a diákok részéről.

Hatékony tanár, hatékony viselkedés

M. D. Smith szerint az a tanár hatékony, aki képes mind az osztályt, mind a tanulókat
irányítani és a tanulási körülményeiket megszervezni. A tanár jelenlétére különösen szük-
ség van, ha a célokat meg kell határozni, az energiákat irányítani kell, az értékeket meg
kell vizsgálni, a feladatot ki kell tűzni és a motivációt fenn kell tartani.

Milyen a hatékony tanár személyisége, hogyan egyeztethető össze a tanárszerep a sze-
mélyiséggel, hogyan viselkedik a hatékony tanár?

A jó tanár jellemzői
A legkiválóbb tanár személyiségprofilját az Amerikai Oktatási Tanács felmérése alap-

ján rajzoljuk meg (Strom, 1982). A hatvanas években, több teszt és kérdőív felhasználá-
sával, általános iskolai tanárok körében készült tanulmányról van szó. Tehát régi és egy
más kultúrából való kép tárul elénk, ami azóta is visszaköszön.

A jó tanár pályaválasztásának előzményei: már felsőfokú tanulmányai megkezdése
előtt elhatározta, hogy tanár lesz, tanulóként szeretett iskolába járni, kiváló teljesítményt
mutatott az iskolában, szülei és rokonai körében sok tanár volt.

A jó tanár pályamotivációja a gyermekszeretetre és a gyerekek fejlődése iránti érdek-
lődésre épül.

A jó tanár jellemzése a tanárokról: szereti, ha a tanár barátságok, engedékeny, határo-
zott és méltányos; és nem szereti, ha a tanár arrogáns, intoleráns, gúnyos és részrehajló.
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A jó tanár önjellemzése: elfogadó és nagylelkű másokkal, a másik jó oldalait látja in-
kább, mint a rosszakat; elégedett a foglalkozásával, és folytatni kívánja azt.

A jó tanár iskolán kívüli élete: vallásos tevékenységben vesz részt, szeret barátaival
együtt tevékenykedni, de a kiscsoportokat részesíti előnyben; gyakran klubok tagja, tiszt-
ségviselője; házas (85%-uk) és érdeklődik az irodalom iránt, verseket, könyveket olvas.

A jó tanár az átlagos felnőttel összehasonlítva: érzelmileg stabilabb, barátságo-
sabb, együttműködőbb és szeretetremél-
tóbb, mérsékeltebb, toleránsabb, hajla-
mosabb jó benyomást kelteni, jobban ér-
deklődik a társas tevékenységek, és ke-
vésbé a hivatali munka iránt.

Egy későbbi szerző, Smith szerint a jó
tanár hat jellemzővel bír: felelősségteljes;
szereti az embereket; szervezett; jól kom-
munikál, világossá tudja tenni a tárgyat;
elfogadható mennyiségű munkát kíván
meg a tanulóktól. Az oktatás magasabb
szintjein a tantárgy tartalmának jelentősé-
ge egyre fontosabbá válik. A tanulók
ilyenkor már arra gondolnak, hogy mihez
kezdenek tudásukkal, és az hogyan függ
össze a tanulmányok befejezése utáni el-
képzeléseikkel.

Hogyan keletkeztek ezek az adatok?
Beszámolók alapján – a hivataloktól, a
felettesektől, maguktól a tanároktól és a
diákoktól. Mindenki a saját nézőpontjá-
ból torzít, többé-kevésbé.

Természetesen kiváló tanárnak lenni
nem valami olyasmi, amit az emberi örö-
költ. Jó tanárok születhetnek, de legtöbb-
jük sok-sok munkával, még több elmélke-
déssel lesz azzá, kudarcokkal és sikerekkel
a háta mögött. A tanári kompetenciát sem
a kiváló professzor, sem a releváns szak-
könyvek nem adják ajándékba.

A szerep és személyiség
Vetkőzzön le! – mondja egy idegen és

ez különös reakciókhoz vezethet, de ha az orvosi rendelőben mondja ezt az idegen (aki
történetesen az orvos), akkor ezt normálisnak tekintjük. A szerep az elvárt viselkedés az
adott helyzet kontextusában, mely meghatározott státussal párosul. A szerep betöltőjének
úgy kell viselkedni, ahogy azt a társadalom elvárja. Ha nem az elvárt módon viselkedik
valaki, ha a konformitás nem érvényesül a szerepviselkedésben, akkor nagy nyomás ne-
hezedik az egyénre, hogy rábírja őt az elvárt viselkedésre. Bár a csoportelvárások nyo-
mása nagy hatással van a viselkedésre, azt alapvetően a személyiségünk fogja meghatá-
rozni, hogy egy szerepet hogyan teljesítünk. Az a tény, hogy a viselkedés konzisztens kü-
lönböző szerepekben és különböző csoportokban, azt mutatja, hogy mindannyian integ-
rált és koherens viselkedést viszünk a csoportunkba. A csoportban betöltött szerepünk-
nek meghatározott hatása van a személyiségünkre. Ugyanakkor tudatosan vagy öntudat-
lanul kiválogatjuk azokat a szerepeket, amelyek konzisztensek személyiségünkkel. Egy

Behódoláskor a gyerek
azért viselkedik a tanár által

elvárt módon, mert ezzel
jutalmakat szerezhet, illetve

elkerülheti a büntetést, de csak
akkor tanúsítja ezt a viselkedést,
ha a tanár jelen van, vagy nagy
valószínűséggel tudomást szerez

viselkedéséről. A szociális be-
folyásolás következő lépcsőfokán

azért azonosul – tudatosan
vagy nem tudatosan – a diák

a tanárral, mert az részét
képezi az önmagáról alkotott

képének. A viselkedést elfogadja,
a tanár elvárásai alapján reagál,

és akkor is annak megfelelően
viselkedik, ha a tanár nem

felügyeli közvetlenül. A szociális
befolyásolás legmagasabb

szintjén a tanár által közvetett
értékek beépülnek a diák saját

értékrendjébe, függetlenné
válnak a forrástól. Azért tartja be

azokat, mert megszegésük
bűntudatot, lelkiismeret-

furdalást okozna.



extravertált ember rendszerint olyan szerepet vállal, mely reflektorfénybe vonja őt, míg
egy introvertált nem.

Idősebb oktatók jobban szeretnek emberekkel mint dolgokkal foglalkozni, és úgy jel-
lemzik önmagukat, mint akiknek attitűdjeik és értékeik hagyományosak. A tanárok haj-
lamosak átlagon felülinek ítélni önmagukat olyan személyiségterületeken, mint a barát-
ságosság, a szociabilitás és a személyes kapcsolatok. Egy személyiségteszt eredményei-
nek segítségével úgy írhatjuk le a tanárt, mint aki felelősségteljes, lelkiismeretes konform
és barátságos, szereti hangsúlyozni az önfegyelmet és a mások igényeihez és követelmé-
nyeihez való alkalmazkodást.

Összefoglalva: a vizsgálatok tanúsítják, hogy a tanárok személyisége nagymérték-
ben konzisztens azzal a szereppel, amelyet a foglalkozásuk megkövetel tőlük. Vagy
azért, mert személyiségük alapján választották ezt a szerepet, vagy azért, mert a sze-
rep megkövetelte, hogy ilyen irányban alakítsák személyiségüket. A legjobb, ha
mindkét irány működik.

A hatékony tanár tanítási stratégiái
Álljon itt egy (28 elemű) lista az ajánlott, javasolt tanítási viselkedésformákról

A. MacKaytől, aki szerint ezek a nagyon hatékony tanári tanítási stratégiáira jellemzők.
Tartalmazzák a legfontosabb vezetési (az osztály vezetése és fegyelmezése), szervezési
(szervezés, szekvencia, instrukció), kommunikációs (verbális interakció) és interakciós
(interperszonális) stratégiákat.

Tehát a tanár viselkedése hatékony, ha:
– szabályrendszert alkalmaz személyi és eljárási ügyekben;
– kezdettől fogva megakadályozza a rendbontást;
– pontosan irányítja a fegyelmezést;
– sokszor körbejár az osztályteremben (figyeli a diákok munkáját);
– lehetőleg nem verbális szinten megoldja a zavaró szituációkat (pl. szemkontaktussal,

térközszabályozással);
– érdekes és hasznos feladatokat ad a tanulóknak;
– olyan szabályrendszert alkalmaz, hogy a gyerekek minimális irányítással tudjanak

dolgozni a feladaton;
– optimalizálja a tanóra tanításra fordított idejét;
– állandó jelzést használ a tanulók figyelmének megszerzésére;
– addig nem kezd beszélni a csoporthoz, amíg mindenki oda nem figyel;
– változatos tanítási technikákat használ, amelyek alkalmazkodnak a tanulók érdeklő-

déséhez;
– következetes hibaellenőrző módszert alkalmaz;
– az új fogalmakat játékosan, a meglévő ismeretek felhasználásával tanítja;
– olyan technikákat használ, melyek biztosítják a folyamatos átmenetet a konkréttól az

elvont gondolkodási tevékenységig;
– megfelelő arányban alkalmazza az egyszerű és a komplex választ igénylő kérdése-

ket;
– követi az osztály reakcióit;
– több dologra figyel egy időben;
– biztosítja az óra egyenletes lefolyását, illetve az egyik tevékenységről a másikra va-

ló zökkenőmentes átmenetet;
– fenntartja az óra tempóját;
– érthetően magyaráz;
– ismeri a motiválási lehetőségeket;
– érezteti a gyerekekkel, hogy elfogadja, értékeli és támogatja őket;
– reagál a gyerekek rejtett és nyílt megnyilvánulásaira, kérdéseire;
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– minden tanuló számára egyaránt érthető kérdéseket tesz fel;
– segít, hogy a tanuló tökéletes választ adjon; ha a válasza hibás volt vagy csak rész-

ben volt jó, újrafogalmazza a kérdést, rávezető kérdést tesz fel;
– jutalmazással megerősíti a kiemelkedő munkát és ösztönzi azokat a tanulókat is, akik

nem mindig képesek kiemelkedő teljesítményre;
– a többre képes tanulók kíméletes kritizálásával a későbbi elismerés reményét sugallja;
– elfogadja és integrálja a tanulók kezdeményezéseit (pl. kérdés, megjegyzés stb.).
Összefoglalás: a tanulók teljesítménye és e stratégiák alkalmazása között pozitív

kapcsolatot találtak egy, egy évig tartó, követési vizsgálatban 72 matematika- és
nyelvtanárnál (3–6. osztályban), kivéve néhány pontot, de ezek pozitív hatását más
vizsgálatok igazolták.

A hatékony tanítás elemei
A hatékony tanítás titkát számos kutatás próbálta megfejteni. A hatékony tanítás egy

sor jellegzetes viselkedési stratégiát ad arra, hogy meghatározott eredményt érjünk el a
tanulókkal. Persze, nincs egyetlen ideális modell. A hatékonyság a tanár képességeitől
függ, hogy mestere-e a specifikus technikáknak és tudja-e azokat kombinálni egy meg-
határozott modellen belül. A tanárnak fejlesztenie kell azt a képességét, hogy használni
tudja a modelleket, és így jut el a mesteri szintre. Melyek azok a tanári viselkedési ele-
mek (technikák, folyamatok), amelyek legközelebbi kapcsolatban vannak a tanulók ta-
nulmányi eredményeivel? Fontossági sorrendben a következők:

– a pozitív megerősítés használata: ez az elem a legjelentősebb a hatékonyságot
illetően. A gondos és következetes megerősítési technikákat értjük alatta, mind ver-
bális, mind nem verbális módon. Ennek hiányában az osztály egy szinttel alacso-
nyabban teljesít. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek mindig jutalmat kell adni. A
jutalmazásnak szelektívnek kell lennie, jelentéktelen tudást ne jutalmazzunk, mert a
hatás elkopik. A jutalomnak személyre szabottnak kell lennie. Tekintetbe kell venni
a tanuló családi hátterét is: az alacsonyabb társadalmi osztályból származó gyerekek
érzékenyebbek a jutalmazásra, mint a középosztálybeliek, mivel szüleik ritkábban
alkalmazzák a pozitív megerősítést;

– célzás és visszajelentés: mindkettő a kérdezéssel van kapcsolatban. A célzással a ta-
nár segítséget nyújt a válaszadáshoz (pl. a tanár a válasz egy részét felhasználva kérdez).
Ez a buzdítás csökkenti a szorongást és fejleszti a tanuló gondolkodását. A konstruktív
visszajelentés adása a stratégia másik oldala. A feedback növeli a teljesítményt. Ha a
megbízások teljesítése után nem jelentünk vissza vagy csupán osztályzatot adunk – elve-
szítjük a fejlődés lehetőségét. Ugyanez igaz a házi feladatra is. Az osztályzat mellett rö-
vid kommentárt is tartalmazó házi feladat 50%-kal hatékonyabb, mint a házi feladat ön-
magában. A konstruktív visszajelentés olyan információkat nyújt a tanulónak, melyek
alapján tovább tud építkezni;

– kooperatív tanulás: kiscsoportos technikák alkalmazását jelenti az osztályban. Az el-
járás növeli a tanuló részvételét a tanulásban, és a teljesítményét is. Az eljárás a techni-
kák keverését igényli, nem egyszerű technika;

– az osztály klímája: az osztály atmoszférája jelentős hatással van a tanulásra. Az
olyan atmoszféra, amelyben a tanulók érzik az összetartozásukat és barátságos a számuk-
ra – pozitív hatással van a tanulásra. A hatékony tanítás egyik fontos eleme, hogy vi-
szonylag relaxált környezetet teremtsünk feladatorientált hangsúllyal;

– a tanulásra fordított idő az órán: a feladattal való foglalkozás mennyisége 40%-ban
is eltérhet egymástól egy-egy órán. Például az, hogy a tanár mennyi idő alatt teszi rend-
be az osztályt a munka elkezdésére, 1 és 10 perc között változik. Az, hogy milyen ered-
ményesen szervezi a tanár az órát, hogyan kezeli a feladattal össze nem függő viselke-
dést, hogyan fegyelmez, hogyan kezeli az átmeneteket – mind hatással van a tanulásra.



Nehéz azonban megmérni (ha lehet egyáltalán), hogy mi jár a tanulók fejében. A látszó-
lag figyelő tanulók nem az iskolai dolgokkal vannak elfoglalva, de hamar megtanulták,
hogy ezt kell mutatniuk;

– magasabb rendű kérdések: a kérdezésről mint stratégiáról van itt szó. A magasabb
rendű kérdés alapvetően olyan kérdés, amely megkívánja a tanulótól az analízist és azt,
hogy indoklásos választ adjon és ne a tanár szavait utánozza. Más szavakkal, nincs egy
előre megírt tényszerű válasz a kérdésre. A Mikor fedezte fel Kolumbusz Amerikát? tipi-
kusan alacsonyabb rendű kérdés. Az a folyamat, amely logikai elemzést és bizonyított el-
veket igényel, jobban ösztönözhető magasabb rendű kérdésekkel (pl. Miért tudta Kolum-
busz egy idegen ország királyságát meggyőzni, hogy támogassa utazását?). Ez a gondol-
kodás tanítása.

Összefoglalva: a tanári hatékonyság elemeinek fenti sorrendjét H. Walbert állapította
meg háromezer tanulmány elemzése alapján. A specifikus modellek már inkább a tanu-
láshoz kapcsolódnak (pl. tények tanulása, problémamegoldás vagy a személyközi kap-
csolatok hatása a tanulásra), és nem képezik jelen tanulmányunk tárgyát.
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A pedagógusok szerepe a drog-
fogyasztás megelőzésében

A drogfogyasztás elterjedéséről, a drogfogyasztók számának
emelkedéséről számos információval rendelkezünk. (1)

A megelőzés konkrét lehetőségeiről viszont jóval kevesebb
ismeretanyag áll rendelkezésünkre.

Amegelőzés szempontjából kiemelt jelentőséget tulajdonítok annak, hogy a helyi
társadalom, s ezen belül főként és elsősorban a mikrokörnyezet hatékonyan ve-
gyen részt a kábítószer-használat megelőzésében. Ez azért szükséges, mert a mik-

rokörnyezetbe mindenekelőtt olyan fontos társadalmi viszonyok tartoznak, mint a család,
az iskola, a baráti kör, a kortárs csoportok, egyesületek, szórakozóhelyek, amelyek köz-
vetlen személyi kapcsolatot jelentenek, vagyis közvetlenül hatnak a személyiségre.

Az iskola szocializációs hatásait (is) elemző szakirodalmi források közül jó néhány (2)
szerint a tényleges magatartás-formáló funkciók és a kívánatos nevelési folyamatok nem
érik el céljukat. Különösen most, a gyors ütemű és alapvető társadalmi változások idő-
szakában az elsajátított viselkedési modellek meggyengültek, s nagy jelentőségre tesznek
szert a szituációra való közvetlen reakciók. A mindenfelé tapasztalható visszásságok sze-
repe a nevelés eredményeinek szétzüllesztésében tagadhatatlan.

Saját tapasztalatom is az, hogy az alkotó személyiség formálását, a kreatív gondolko-
zásra való felkészítést paradox helyzetek, körülmények és feltételek sora hiúsítja meg. A
tudás, a tanulás értékkénti elfogadtatása számos esetben hiábavalónak tűnik a pedagógu-
sok törekvéseiben. Valósnak érzem azokat az állításokat, miszerint csökken az iskola ér-
tékorientációs befolyása. Romló oktatási, nevelési és közösségformáló mechanizmusok,
formaságok irracionális rendszere löki negatív spirálhelyzetbe a pedagógust és tanulót
egyaránt. Köztudott, hogy a fiatalok egy részét a tanulástól való elfordulás jellemzi, „az
inadaptáció tünetei már a kezdeti iskolai teljesítményekben kimutathatók”; az antiszoci-
ális fejlődésirány jellemző tünetei egyre több tanulónál jelennek meg.

A mindennapi pedagógiai munkában nem hagyhatók figyelmen kívül a veszélyeztető
hatások, s nem hagyhatók magukra a fiatalok. A kábítószer-használat megelőzésében pe-
dig az eddiginél is jóval komolyabb és felelősségteljesebb feladat hárul egyfelől az isko-
lákra, pontosabban a pedagógusokra, másfelől a pedagógusképző intézményekre.

A veszély „gyönyörűsége” nagy toborzó erő

A közelmúltban lezajlott empirikus kutatás (3) során több mint ötezer tizenhat éves kö-
zépiskolás számolt be drogfogyasztási szokásairól.

A válaszadó fiatalok jelentős többsége egyszer sem fogyasztott élete során semmi-
féle drogot. Feltételezhető, hogy a csak egy-két alkalommal használók nagy valószí-
nűséggel csupán kíváncsiságból próbáltak ki valamilyen kábítószert. Számuk azon-
ban meglehetősen nagy. Ez a tény azért érdemel külön figyelmet, mert a tapasztala-
tok szerint a későbbi „szokásos” drogfogyasztók előbb vagy utóbb közülük kerülnek
ki. A külföldi szakirodalomban fellelhető adatok és a hazai drogambulanciák tapasz-
talatai is megerősítik ezt a feltételezést. Jóllehet sokkal kevesebbnek tűnik azoknak
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a száma, akik több alkalommal is fogyasztottak drogot, mégsem elfogadható, hogy
ilyen sok fiatal értékrendjét ez határozza meg.

Azok közül, akik arról számolnak be, hogy életük során már fogyasztottak kábítószert,
miden második fiatal 14–15 éves korában próbálta ki először. A kábítószert már ismerő
középiskolások közel egyharmada úgy jutott először droghoz, hogy „egy baráti társaság-
ban osztoztak rajta”. Minden harmadik – a nála idősebb/fiatalabb – barátjától kapta, tíz
közül egy a barátjától vásárolta a drogot. Az összes „felhasználó” közül csak 5,1%-uk
vette vagy kapta a drogot idegentől vagy általa nem ismert személytől, de pontosan
ugyanennyien állítják, hogy a kábítószert az egyik szülőtől kapták.

Az inhalánsokhoz, nyugtatókhoz, altatókhoz a legkönnyebb hozzáférni. Minden ne-
gyedik (!) válaszadó állítja, hogy az Extasyhoz „könnyű” vagy „nagyon könnyű” hozzá-
jutni; minden ötödik szerint az anabolikus szteroidok, valamint a hasis vagy marihuána
az, amely könnyen vagy nagyon könnyen megszerezhető.

A kutatás egésze számos oldalról közelíti meg a drog-gondok sokaságát. Itt csupán az
utalás jellegű adatok is fontos következtetésekre adnak tapasztalati alapot.

– következetes és rendszeres obszerváció szükséges ahhoz, hogy a fiatalok drogfo-
gyasztási szokásaival kapcsolatos gyors változásokat nyomon tudjuk követni. Egy jól
működő monitoring lehet az alapja az információk minőségi tökéletesítésének, és csakis
ez szolgálhat a drogprevenció, illetve a bűnmegelőzés alapjául;

– a kemény drogok piaca szélesedik, a hozzáférhetőség egyre könnyebb lesz. A fiata-
lok szociálisan tanult szokásai, akár az alkoholfogyasztásra, akár a „gyógyszerszedő kul-
túrára” gondolunk, valószínűsítik a kábítószer-fogyasztás veszélyét;

– a drog-gondok egy részét misztifikáló, „zajos” felhangok, amelyek szerint az is-
kolák környékén megjelenő „cukrosbácsiktól”, nepperektől veszik meg (kapják) a fi-
atalok a drogot, a valódi problémákról terelik el a figyelmet. Ugyanis a diszkók
„spontán” csoportjai, e kortárscsoportok és/vagy „barátok” jelentik a valódi problé-
mát, ahol a veszély „gyönyörűsége”, izgalma, a titok feszültsége nagy toborzóerő a
közösen (is) megvalósítható kábítószerezéshez. Az egyszeri, megismételhetetlen tör-
ténések, improvizációs fordulatok vonzzák a fiatalokat. A csoportviselkedés szoká-
saira legfogékonyabb életkorban, amikor a legnagyobb a „szenzitivitás” a külső ha-
tásokra, a pedagógus szerepe alapvető és döntő lehet.

A pedagógusok drog-gondjai

A kábítószer-fogyasztás feltételrendszere adott, amelyet felerősítenek a társadalom fe-
lől érkező magatartásminták. Viszont egyre többet hallani olyan én-erősítő, személyiség-
fejlesztő tréningekről, programokról, amelyek számos egyéb mellett a „nemet mondás
művészetére” tanítják a fiatalokat drogmegelőzés címén. Noha mindennek szükségessé-
ge és hasznossága nem kérdőjelezhető meg, mégis annak az álláspontnak adok hangot,
hogy a magas színvonalú iskolai nevelőmunka hiányában mindez talajtalan marad, és
csak múló, pillanatnyi sikerélményt eredményez(het).

A bűnmegelőzésben, ezen belül a kábítószer-fogyasztás megelőzésében a pedagó-
gus személyes hitelességével és támasznyújtó magatartásával az átlagosnál nagyobb
hatást érhet el.

Alapvető és döntő segítség az is, ha a leendő tanárokat a képzés felkészíti a konfliktu-
sok felismerésére és kezelésére, mert ezzel magatartási mintát is ad(hat) azok feldolgo-
zására. Ráadásul önmagában a drogprevenció nem is lehetséges.

Ezt a meggyőződésemet erősíti meg A pedagógusok szerepe a bűnmegelőzésben címmel
folytatott kutatás, (4) amely a prevencióban érintett és érdekelt pedagógusoktól kapott informá-
ciókat dolgozza fel. Most csak a drog-gondokkal kapcsolatos tapasztalatokat érintem, anélkül
hogy a kutatómunka egyéb vonatkozásaira, metodikájára, tudományos eredményeire utalnék.
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A fiatalok veszélyeztetettségének megítélésében a pedagógusok az iskola felelősségét
nem fogalmazták meg olyan markánsan, mint a családét. Személyes érintettségük ezen a
téren nyilvánvaló, így válaszaik szubjektív hatásoktól nem mentesek.

A gyermek családon belüli veszélyeztetettsége meghatározó jelleggel hat az iskolai
teljesítményére, a kortárscsoportban elfoglalt helyére, egyben egész személyiségére. A
pedagógusok naponta tapasztalják, hogy a nevelési problémák, a szeretethiány, a szülők
alacsony erkölcsi szintje kriminogén körülményeket és feltételeket teremt.

A pedagógusok (is) tisztában vannak azzal, hogy hazánkat is elérte az az áradat, amely a
nyugati világban már évtizedek óta társadalmi és egészségvédelmi gondot okoz: a narkomá-
nia. Kivétel nélkül úgy vélik, hogy a kábítószer-élvezet hamarosan komoly hazai gond lesz.
Azzal az állítással, hogy Magyarország már nemcsak tranzitállomása, hanem célországa is a
kábítószer-kereskedőknek, a megkérdezettek 96%-a ért egyet. Valamennyiük meggyőződése,
hogy különösen az ifjúság veszélyeztetett a kábítószerrel való visszaélés tekintetében. Vélemé-
nyük szerint egyre fiatalabb korban következik be a kábító hatású szerekkel való próbálkozás.
Egyértelműen szükségesnek és fontosnak tartják, hogy a hazai drogfogyasztási szokásokról ké-

1. ábra
Ön mennyire érzi súlyosnak a következő jelenség hatását a helyi fiatalság életében?

2. ábra
Ön szerint milyen mértékben veszélyeztetett a fiatalkorú?



szüljön – legalább kétévente – tudományos igényű, reprezentatív felmérés. Arra a kérdésre,
hogy „Ön szerint – főként és elsősorban – miért fordulnak az emberek a kábítószerekhez?”, a
lehetséges válaszokat az alábbi gyakorisági sorrendben választották a pedagógusok:
1. menekülnek valami elől;
2. fogalmam sincs róla;
3. megszabadít a problémáktól;
4. szeretethiányban szenvednek;
5. hozzátartozik a szórakozáshoz;
6. mások is kábítószereznek;
7. nagyon kellemes érzés.
Csaknem valamennyien úgy gondolják, hogy a kábítószer-használat megelőzése szem-

pontjából Magyarországon a huszonnegyedik órában vagyunk. (Mindössze egy személy vé-
leménye az, hogy a drogproblémának „semmiféle alapja, semmiféle aktualitása nincs”; hú-
szan vélekednek úgy, hogy „fölösleges vele foglalkozni, a probléma ma csak divat kérdése”.

A válaszadók csaknem fele vélekedett úgy, hogy abban a középiskolában, ahol ő tanít,
az elmúlt évben volt olyan bűncselekmény, amelyet fiatalkorú követett el. Ugyanennyi-
en tételezik fel, hogy iskolájukban fiatalkorú sérelmére is követtek el bűncselekményt.

A pedagógusok háromnegyede vallja be, hogy nem rendelkezik olyan ismerettel a ká-
bítószerekről – pl. fajtáik, alkalmazásuk, a használatuk utáni pszichikai és fizikai tünetek
stb. – és azok ártalmairól, hogy a fiataloknak kellő felvilágosítással tudjon szolgálni. Eb-
ből logikusan következik, hogy csak minden tizedik nevelő „venné észre egészen bizto-
san” ha tanítványa kábítószerezne. A válaszadók harmada nem biztos benne, hogy észre-
venné. Minden második tanár gondolja, hogy „csak akkor venné észre, ha tanítványa vi-
selkedése látványosan megváltozna”. Tízből kilenc pedagógus „semmiképpen sem en-
gedné meg tanítványának, hogy kábítószerezzen”. Arra a kérdésre, hogy „Mit tenne, ha
gyermeke kábítószerezne?, sokan (70%) válaszolták azt, hogy „mindenképpen szakem-
berhez, orvoshoz vinnék el őt”. A vizsgált populáció csaknem kétharmada ítéli el azt, ha
valaki kábítószerezik; 15%-uk csak azt ítéli el, aki terjeszti.

A drog-gondokkal összefüggésbe hozható, korábban is bemutatott tényeket nemcsak a
fenti táblázat adatai erősítik meg, hanem az úgynevezett „nyitott kérdésekre” adott vála-
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Ön szerint milyen mértékben veszélyeztetett a fiatalkorú?
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szok is. Ezeket most – helyhiány miatt – nem elemzem, „csak” bemutatom őket abban a
sorrendben, ahogy a válaszok „tömegessége” követeli.

„A pedagógus nevelőmunkájának milyen módszerei segítik leginkább a bűnözés meg-
előzését, és ezek megvalósításához milyen feltételek hiányoznak?” kérdésre az alábbi fe-
leleteket adták a megkérdezettek:
1. A pedagógusok döntő többsége a kommunikáció fontosságát emelte ki. A pedagó-

gus erkölcsi értékközvetítő tevékenységében a kommunikáció valamennyi elemét kong-
ruensen tudja alkalmazni, és az identifikáció tárgyává válhat. Azzal, hogy miként hasz-
nálja ki a teret, mennyire megy közel a tanítványaihoz vagy helyezkedik távol tőlük; test-
tartásával, gesztusaival, mimikájával, szemkontaktusával, arcjátékával, mozgásstílusá-
val, megerősítheti vagy gyengítheti meggyőző erejét. Véleményük szerint nevelési szem-
pontból az azonosulás a legjelentősebb.

2. A személyes példamutatás a fiatalok társadalmi magatartásának kialakításában alapvető
jelentőségű. A nevelő mint magatartási modell az autonómiát, az egyenrangúság tudatát, a
szabad együttműködés képességét fejleszti a tanulókban. Nem az az igazán fontos, amit a pe-
dagógus mond, hanem a példa, a magatartási modell, amit akarva-akaratlan nyújt a gyerekek-
nek. Bármely nevelő munkájának pedagógiai összhatása, hatékonysága nem annyira tudatos
szándékain, mint inkább egész személyisége színvonalán, jellegén és harmóniáján múlik.

3. A nevelőmunkában nem a szavak, a tanácsok, az oktatás, hanem a pszichés klíma a dön-
tő. Ez pedig a nevelő személyiségétől és a fiatalokhoz való viszonyától függ. A nevelés haté-
konyságát alapvetően meghatározza az iskola szellemisége, az iskola erkölcsisége. Az erkölcs
mindenben jelen van az iskolában: a mások érzelmeire való érzékenységben, az altruizmusban,
a kölcsönös bizalomban. Igen nagy az iskola pszichés légkörének mentálhigiéniai jelentősége.

4. Konkrét gyakorlati módszerként említik a pedagógusok a szabadidő közös, hasznos
eltöltését, tájékoztató-felvilágosító előadások tartását, videofilmek bemutatását (bűnö-
zés, a drog hatásai és ártalmai, a bűnmegelőzés lehetőségei témakörben) és ezek elemző,
értékelő megbeszélését; szituációs, játékos gyakorlatok megbeszélését.

A szeretetről és a személyiségközpontú nevelésről nem esik szó.

Eszköztelenül

1. Hiányoznak a társadalom pozitív hatásai (a jelen helyzet elemzéséből idézek néhány
gondolatot, felhasználva a pedagógusok válaszait):

– a radikális társadalmi fordulat(ok) instabilitást eredményező társadalomlélektani ha-
tása még beláthatatlan;

– az iskolát zaklatott, bizonytalan, dezorientált külső környezet veszi körül;
– anyagi és egyéb kényszerek miatt az iskolát széteső társadalom övezi;
– a pedagógus napi megélhetési gondok által frusztrált; hiányzik a társadalom anyagi és er-

kölcsi megbecsülése; a pedagóguspálya devalválódásának számos jele naponta tapasztalható;

1. táblázat
Abban az iskolában, ahol Ön tanít, az elmúlt tanévben volt-e olyan rendezvény,

amelynek témája a bűn- és a deviancia-megelőzés volt?

Pedagógusok Szülők Gyerekek
részére (%)

Igen, többször is 3,5 1,2 12,6
Egyszer-kétszer 26,4 11,0 38,5
Nem 54,6 68,1 33,1
Nem válaszolt 15,5 19,8 15,8



– a pedagógus nem ismeri – mert képzése során nem tanulta – saját személyiségének
„kezelési” technikáját; hiába próbálja titkolni saját belső problémáit, ezek valamilyen
formában tükröződnek viselkedésében, és a gyerekek észlelik azokat;

– a pedagógusok nincsenek szakmailag megfelelően felkészítve a nehezen nevelhető-
ség felismerésére és az ilyen gyerekekkel való bánásmódra;

– a munkanélküliség, a szegénység, a hátrányos helyzetből való kitörés ellehetetlenü-
lése, a területi hátrányok elterelik a figyelmet az iskolákról; a családok elzárkóznak a kö-
zösséginek minősített ügyektől;

– a családok – és bennük a fiatalok – távlattalansága visszahat az oktatásra, a nevelés-
re; lehet ma is nagyon „rossz helyről” származni, és ez az ifjúkori státust az iskolán be-
lül (is!) túlnyomórészt meghatározza;

– az iskola befolyása a fiatalok aspirációira és főleg értékeire nagyon erősen csökkent;
– a szülők személyiségzavarai, kapcsolati zavarai vagy hibás, korszerűtlen nevelési

módszerei, a kóros családi kapcsolati szerkezetek, az elégtelen szülői viszonyok, a családi
nevelés hiányosságai gyakran veszélyeztetik a gyermek, a fiatal egészséges lelki fejlődését;

– a tanár–diák kapcsolatot a közvetlen viszony hiánya, a távolságtartás, a kapcsolatok
felszínessége jellemzi; a kapcsolat a magas óraszám, a kevés alkalom miatt csupán a tan-
anyag leadására és számonkérésére korlátozódik¸ az iskola túlzottan teljesítményközpontú;

– a tanárok nem keresnek konkrét, egyedi magyarázatot a tanulók deviáns viselkedésére;
nem egyedileg kezelnek helyzeteket; többnyire nem indokolják meg eljárásaikat; elhallgatják
a tanulókkal kapcsolatos véleményüket; a tanulók nem kapnak érzelmi segítséget tanáraiktól;

– a pedagógus nem tud odafigyelni serdülő tanítványa személyiségére (motiváltságára,
akarati tulajdonságaira, személyiségtípusára stb.); nem tud odafigyelni a tanítványa kapcso-
lataira (a tanulónak a közösségben elfoglalt helyére, szociális státusának motiváló hatásaira).

2. Hiányoznak a személyi, anyagi, tárgyi, technikai feltételek, nincsenek olyan írott se-
gédanyagok, amelyek a bűnözésről, a bűnmegelőzésről, a drogok hatásairól, a kábítószer-
fogyasztás ártalmairól szólnak – sem a nevelők, sem a serdülők, sem a szülők számára.
Nincsenek didaktikai jellegű videofilmek, amelyek lehetővé tennék az emocionális és raci-
onális bűnmegelőzésre való nevelést. Nincsenek – ebből a szempontból – kellően felkészült
pedagógusok és rendőrök, akik szakmailag hitelesek. Nincs lehetőség külső szakember
tiszteletdíjának megfizetésére, saját, jól hasznosítható ötlet kivitelezésére.

A bűnmegelőzésben érintett és érdekelt pedagógusok arra a kérdésre adott válaszaikban,
hogy „Milyen intézményeket, szervezeteket ismer, amelyek a fiatalok érdekvédelmét szol-
gálják a) állami, kormányzati szinten; b) önkormányzati (helyi társadalom) szinten; c) or-
szágos hatáskörű társadalmi civil szerveződést; d) társadalmi civil szerveződést azon a te-
lepülésen, ahol lakik?”, megdöbbentő ismerethiányról árulkodó válaszokat adtak. Emellett
a fogalmi problémák egész sorát is megemlíthetném. Egyáltalán néven nevezni sem szer-
vezeteket, sem intézményeket nem tudtak(!). Mindössze tizenöt nevelő említette konkrétan
a Gyermek- és Ifjúsági Koordinációs Tanács nevét, s a 683 válaszadóból egyetlenegy az
Országos Bűnmegelőző Tanácsot.

Jegyzet

(1) HOLLÓSI GYÖRGY: A magyarországi kábítószer-bűnözés 1992-ben. Belügyi Szemle 1993. 4. sz.; KER-
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Drogmegelőzés a Magyar Honvédség
sorállománya körében

A Drogriadó! program céljai és eredményei
Rövid programismertetőnk alanyainak azért választottuk

a sorállományú katonákat, mert érzékeljük a társadalom fokozott
érdeklődését az alkotmányos kötelezettségük teljesítésére bevonulók

katonai szervezetekben eltöltött rövid élete iránt. Az érdeklődés
érthető, hiszen – elsősorban a hátrahagyott családok részéről –

aggodalom övezi behívott hozzátartozóik sorsának alakulását. Így
a honvédségnek sem mellékes milyen társadalmi környezetben és

közhangulatban kell teljesítenie honvédő küldetését. Ebben a széles
ívű feladatkörben csupán percfeladat az, amit a társadalmi élet egyik

növekvő problémája jelent a szervezet számára, a drogprobléma
terjedése és az ellene való küzdeni akarás. Nem szervezett feladatról
van szó, hanem önként vállat kötelezettségről, amit az a tény erősít,

hogy a katonaság az utolsó kínálkozó lehetőség, ahol nevelő,
gondolkodásalakító hatást lehet gyakorolni össztársadalmi

szempontból tekintve nagyobb tömegre.

Az ez év júliusában Szegeden megrendezett nemzetközi mentálhigiénés tanácsko-
zás egyik jelentős figyelmet érdemlő témája volt a hazai „droghelyzet” reális
szaktudományos értékelése. Az alapvetően szekciókeretek között folytatott mun-

ka során a probléma számos megközelítési módjára akadt példa. A tárgykörben elhang-
zott valamennyi referátum és korreferátum a kialakult helyzetet rendkívül tragikusnak
ítélte. A „drog-probléma” bármelyik vonatkozása – legyen az a megelőzés, a mérés, a ke-
zelés vagy a szankcionálás – által érintett államigazgatási, társadalmi és a legkülönbö-
zőbb szakmai szervezetek képviselői vészharangot kongattak, és sürgették a hatékony
problémakezelés eszközrendszerének mihamarabbi megteremtését, valamint a szükség
szerinti nagyobb mértékű állami felelősségvállalást ezen a területen. Egyetértés mutatko-
zott az igen kedvezőtlennek ítélt jelenség vonatkozásában, valamint abban, hogy a mai-
nál sokkal hatékonyabb és rendszerszerűbb megelőző munkát kell a jövőben folytatni,
hogy a kedvezőtlen folyamatok még belátható időn belül pozitív irányba forduljanak. Eb-
ben a tevékenységben össze kell hangolni a család, az oktatás-nevelés színteréül szolgá-
ló intézmények és a különböző tárcák tevékenységét.

Megítélésünk szerint a Magyar Honvédség nem tartozik az alapvető szocializációs in-
tézmények (család, iskola stb.) közé, mégis részese kell, hogy legyen annak a társadal-
milag hasznos cselekvésnek, amely hosszabb távon a probléma enyhüléséhez vezet.

A Magyar Honvédség alapvetően abban érdekelt, hogy a szervezettel tartósan (hi-
vatásos és szerződéses katonaállományúként) vagy időlegesen (sorállományú kato-
naként) szolgálati viszonyba kerülők körében egyáltalán ne forduljon elő a drogérin-
tettség. Minden jel arra mutat, hogy a társadalomban mutatkozó kedvezőtlen jelen-
ségek akadálytalanul hatolnak be a laktanyák falai közé. Így mára – s ezt a rendsze-
resen folytatott méréseink is alátámasztják – a drogfogyasztás, elenyésző mértékben
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a drogokkal összefüggő törvények által szankcionált egyéb magatartásformák is je-
len vannak a honvédségben. Ezen tények tudatában ma valós célként azt lehet meg-
fogalmaznunk, hogy minél kisebb arányban legyenek jelen a katonai szervezetekben,
s ezzel minél kevésbé veszélyeztessék az amúgy is veszélyesnek minősülő „üzemme-
netet” a halálos szerek által befolyásolt személyek. Ez utóbbi esetet legfeljebb a sor-
állomány körében tudjuk eléképzelni, illetve kényszerülünk elfogadni, elsősorban
amiatt, hogy a szervezetbe lépésükkor nem közölnek információt a drogérintettsé-
gükről, a szervezet pedig nem képes tesztelni azt hatékony szűrőeszközzel.

E helyütt egy érdekes problémáról lehet/kell szót ejteni, nevezetesen annak a kérdés-
nek az eldöntéséről, hogy lehet-e drogabúzusban szenvedő személyből sorkatona? Szin-
te önmagától adódik a nemleges válasz, hiszen hogyan is adhatnánk csőre töltött fegyvert
olyan valaki a kezébe, akinek reakciói a fogyasztott szer hatása miatt teljességgel kiszá-
míthatatlanok. Azonban az ilyen fajta kategorikus megítélés alkalmasint szerfogyasztóvá
válásra serkenthet hadkötelessé érési korban. Ezért helyénvaló a szervezet részéről az a
válasz, hogy drogbetegségben szenvedő természetesen aktuális állapotában nem lehet a
szervezet tagja, azonban a problémája kezelésére kötelezhető és felgyógyulása után be-
hívható a sorkatonai szolgálat letöltésére.

Manapság a bevonulás napján legtöbbször ki sem derül a drog általi érintettség. Ennek
ellenére valamennyi érdekelt – legyen az a parancsnok, az egészségügyi szolgálat, a biz-
tonsági szolgálat, avagy valamelyik humán szerv – jól tudja, hogy a sorkatonaként szol-
gálatteljesítésre bevonuló fiatalok mélyen a problémával átitatott társadalmi környezet-
ből érkeznek. Jól tudjuk azt is, hogy a káros szenvedélyeknek divatjuk van a fiatalok kö-
rében. Ennek érdekében a katonai vezetés megsejtésekre nem hagyatkozik, hanem szoci-
ológiai módszerekkel rendszeresen méri a bevonuló és benntartózkodó állomány szenve-
délybetegségekhez való viszonyát.

Mérési módszerek

A Magyar Honvédség állománykategóriáinak többségénél (hivatásos tiszt és tiszthe-
lyettes, szerződéses- és sorkatona állomány körében) jelenleg elsősorban szociológiai
módszerek alkalmazásával folyik a kérdés vizsgálata. Úgy látjuk, hogy ezek a módsze-
rek a maguk hiányosságaival együtt alkalmasak a jellemző tendenciák feltárására, ame-
lyek alapján a Magyar Honvédség prevenciós stratégiája megfogalmazható.
1995-től páros évenként a sorállomány körében, páratlan évenként az állandó állo-

mány körében végzünk – több szempontból is reprezentatív – 1000 fős mintán szocioló-
giai kutatást. (A sorállomány tekintetében jelenleg is folyik adatfelvétel.) Ezen kutatások
célja az adott állománycsoportok szociális és mentálhigiénés jellemzőinek megismerése,
melyek a szervezet működtetése szempontjából legfontosabbaknak mutatkoznak.

A kutatások által nyert képet teszi teljessé egy további információgyűjtő rendszer,
amelyen keresztül a legproblémaérzékenyebb állománycsoportról – a teljes sorállomány-
ról kapunk értékes adatokat valamennyi bevonuláskor. (Kísérletképpen hasonló mód-
szerrel ez évben folyik először az állandó állomány egészének feltérképezése.)

Sajnos, költségvetési okok miatt csak igen ritkán nyílik mód a sokkal pontosabb képet
adó drogteszt anyagok alkalmazására, ami egyébként több szempontból emberi jogi
problémákat is felvet.

A sorállomány drogérintettsége

Egy 1993-ban végzett kutatás szerint a sorkatonák 12%-a jelezte, hogy kipróbált
már valamilyen kábítószert. A rendszeres fogyasztók 1%-ban, a szert már többször is
próbálók 3,5%-ban fordultak elő.
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A társadalmi szinten folyamatosan növekvő kábítószer-fogyasztás honvédségen be-
lüli hatásait tükrözik az 1996-os év felmérései. A mintába került fiatalok közül minden
hatodik, hetedik (15,4%) fogyasztott már legalább egyszer valamilyen kábítószert, és
1,2%-uk vallotta magát rendszeres kábítószer fogyasztónak.

Amint már jeleztük – az elmúlt évben hasonló módszerrel vizsgáltuk az állandó kato-
naállomány drogérintettségét is. Viszonyítási alapként álljon itt néhány adat ezekről a ka-
tonákról is. A kutatás során arra a kérdésre, hogy „Kipróbált-e már Ön valamilyen kábí-
tószert?”, az alábbi válasz született.

Az előzőekben már említettük, hogy létezik – 1995-től – egy másik információforrás
is, amelynek segítségével adatokhoz juthatunk a sorállományt illetően. A bevonulások al-
kalmával végrehajtott teljes körű adatfelvétel keretében számos mentálhigiénés jellemző
között képet kapunk a drogérintettségről. 

Természetesen valamennyi módszer számos hibával képes csak a valós helyzetet visz-
szatükrözni, de megítélésünk szerint a sorállomány körében végzett rendszeres felméré-
sek máig is biztos kiinduló alapot jelentenek a helyi és központi, csoportra és egyénre irá-
nyuló prevenciós feladatok megtervezéséhez és végzéséhez.

Az átfogó és célzott egészségügyi szűrések adatai is mindinkább publikussá válnak. Ép-
pen egy ilyen célzott szűrés kavart termetes hullámokat az elmúlt év őszén a drogfronton
azzal, hogy segítségével nem reprezentatív, hanem megfelelő volumenű mintán mintegy
egyharmados drogérintettséget regisztráltak az eltávozásról visszatérő sorkatonák körében.
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Humánszolgálati Csoportfőnökség 1996. évi sorállomány kutatása alapján.

A kábítószer-fogyasztás arányának alakulása a sorkatonák körében

1993 1996
válaszadók %-ában

soha nem próbálta 88,0 84,6
egyszer próbálta 7,5 9,5
többször is próbálta 3,5 4,7
rendszeres fogyasztó 1,0 1,2
Összesen 100,0 100,0

Humánszolgálati Csoportfőnökség 1997. évi Életkörülmények kutatása alapján.

„Kipróbált-e már Ön valamilyen kábítószert?”

A minta a válaszadók kábítószer-fogyasztók
%-ában

soha nem próbálta 96,8 –
egyszer próbálta 2,3 67,9
többször is próbálta 0,8 28,6
rendszeres fogyasztó 0,1 3,6
Összesen 100,0 100,0

A REJET-III-2-1 (majd: IKR) összegzett jelentések alapján.

Ezen mérőrendszer alapján drogfogyasztásra jellemző adatok

95. nov. 96. febr. 96. máj. 96. aug. 96. nov. 97. febr. 97 máj. 97. aug. 97. nov. 98. febr.
drog 25 149 69 252 72 142 258 199

2,8% 1,7% 3,5% 2,9% 4,8% 7,5%



Az előbb ismertetett módszerek segítségével képződött információk feldolgozása
révén jutottunk arra a következtetésre, hogy a Magyar Honvédség humán szolgálatá-
nak megelőző tevékenységét a drogprobléma irányában erősítenie kell. Ezen a pon-
ton igazolódni látszott az a szakmai elméleti megközelítés, amelyet részleteiben már
korábban a Humán Szemle (1) hasábjain kifejtettünk a drogprevenciót illetően, (2)
nevezetesen, hogy „Olyan projekteket kell kidolgozni, amelyek kiterjednek a szemé-
lyi állomány minden kategóriájára és komplex módon feldolgozzák egy-egy terüle-
ten a tennivalókat”. Ugyanott később a humánpolitikai szervek funkcionális felada-
tai között került kiemelésre, hogy „speciális célprogramokat szerveznek a működési
körükbe tartozó területeken.”

Ebben a helyzetben 1997 késő tavaszán kapóra jött a Mentálhigiénés Programiroda
szakmai és nem utolsósorban finanszírozási ajánlata, hogy szervezzünk a Magyar Hon-
védségben drogprevenciós programot a sorkatonai szolgálatukat töltő fiatalok körében.

Az elképzelést és az ajánlattételt tett követte, s így ma már eredményekről tudunk
számot adni.

Túl vagyunk a Drogriadó! névre keresztelt program
kísérleti szakaszán

Sokak – így a honvédelmi és a népjóléti miniszter, illetve országgyűlési képviselők –
támogatását bírva, a Mentálhigiénés Programiroda és a Schumann Management Kft.
szakmai hozzájárulásával 1997-ben célul tűztük ki egy alkalmas módszer kikísérletezé-
sét átfogó drog-prevenciós projekt kialakításához.

A preventív jellegű mentálhigiénés program kísérleti szakaszába Budapest környéki
alakulatok (az MH 32. Budapest Őrezred, az MH Honvéd Folyami Flottilla, az MH 1.
Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj, az MH 40. Galga Vezetésbiztosító Ezred), valamint
nagy létszámú dandárok (az MH 25. Klapka György Önálló Gépesített Dandár, az MH
62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandár, az MH 5. Bocskai István Gépesített Lö-
vészdandár) sorállományából önként jelentkezőket vontunk be. Ebben a periódusban
összesen 736 fő vehetett részt a foglalkozásokon.

Interaktív kiscsoportos módszer alkalmazásával hat téma került feldolgozásra, melyek
között a drogproblémán kívül helyet kapott az alkohol-, az AIDS- és a szexuális problé-
mák megvitatása, valamint sor került önismereti kérdések átgondolására is.

A módszer részét képezték a napi program zárásaként megrendezett könnyűzenei kon-
certek, amelyek jelentősen erősítették a délelőtti foglalkozások közvetlen hatását azáltal,
hogy a zenészek szóltak a drogprobléma veszélyeiről.

Továbbá a foglalkozások után speciális és általános ismeretterjesztő anyagok is kiosz-
tásra kerültek, amelyek időben elnyújtották a programmal kapcsolatos élményt, és lehe-
tővé tették a problémáról szerzett ismeretek, élmények demonstrálását a katonák családi
és baráti körében.

A helyszíneken szerzett személyes tapasztalatok és az állománytól kapott visszajelzé-
sek alapján megállapítottuk, hogy a foglalkozások hatékonyak voltak. A megbeszélések
sokak számára újszerű megközelítésben láttatták a feldolgozott problémacsoportokat, el-
gondolkodtatásra késztették a résztvevőket. Kiderült az is, hogy sokak számára teljesen
ismeretlen a problémák ilyen megközelítése. A „drogélmény” káros voltáról sokan elő-
ször hallottak életükben. A személyes tapasztalatok a szervezők számára következtetések
levonását tették lehetővé a tényleges program megszervezéséhez:

– A teljes állományt érintő program indítása előtt szükséges azt úgymond beharangoz-
ni egyfajta tájékoztató keretében. Ez jelentősen növelheti a bizalmat a program iránt.

– Kevesebb témát lehet feldolgozni egy időben. Atúl sok információ egyidejűleg történő átadá-
sa gyorsítja az előadók kifáradását, nagyobb figyelemkoncentrációt igényel az állomány részéről.
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– A programot a teljes bevonuló állományt érintően, a Kiképző Központokban, (3) az
alapkiképzés részeként lehet megszervezni.

– A programot az országos és helyi médiumok biztosította nyilvánosság megteremté-
sével kell szervezni. Ezzel is erősítve a Magyar Honvédségről alkotott társadalmi képet,
s magának a programnak a támogatottságát.

Összességében megállapítást nyert, hogy a kísérleti szakasz sikeres volt, beváltotta a hoz-
zá fűzött reményeket. A szerzett tapasztalatokat figyelembe véve, azokra építve, az együttmű-
ködő felek – nevezetesen a Mentálhigiénés Programiroda, a Schumann Management Kft. (4)
és a Magyar Honvédség érintett szervezetei
– a program folytatása mellett döntöttek.

„Drogriadó!”

A döntés nyomán konzultációk folytak
az érintett katonai szervezetek kiképzést
tervező és humán szakembereinek bevoná-
sával a program alapkiképzésbe (5) illeszt-
hetőségéről és arról, hogy az érintettek tud-
nak-e, kívánnak-e azonosulni a program
célkitűzéseivel, felvállalják-e az annak
szervezéséből adódó többletfeladatokat. A
lefolytatott konzultációk eredményeként
könyvelhetjük el, hogy az érintettek sem-
miféle akadályt nem gördítettek a program
tényleges megszervezésének útjába, ellen-
kezőleg, mind szakmailag, mind pedig ér-
zelmileg azonosultak a gondolattal és tá-
mogatásukról biztosították a végrehajtását.

A konzultációkat követően egyidejűleg
folyt a katonai felső vezetés döntését előké-
szítő munka és a program végrehajtásában
érintett felek együttműködési megállapodá-
sának előkészítése, valamint a kiképzési ter-
vek újraírása a Kiképző Központok bázisain.

A Magyar Honvédség parancsnoka, vezérkari főnök intézkedésében rögzítésre kerül-
tek a legalapvetőbb elvek, többek között az is, hogy a program megszervezését a Tájé-
koztató időszerű kérdésekről (1 óra), valamint az Állampolgári és honvédelmi ismeretek
tárgykör (2 óra) (6) órakerete terhére kell tervezni, majd később levezetni.

A legfontosabb szervezési feladatokról a HVK humán főcsoportfőnök Tájékoztató és
feladatterv kiadásával intézkedett. Előkészítésre, majd jogi és pénzügyi egyeztetésre ke-
rült a program szervezésében oroszlánrészt vállaló szervezetek feladatait és felelőssége-
it rögzítő együttműködési megállapodás, amelyet 1998. február 25-én a médiumok biz-
tosította országos nyilvánosság előtt írtak alá az érintett szervek vezetői.

Felelősségek a szerződés és a feladatterv alapján

A Mentálhigiénés Programiroda – mint fő finanszírozó – vállalta, hogy
– kidolgozza a szakmai programot;
– előadókat biztosít a program végrehajtásához, azokat felkészíti a feladatra;
– a program részét képező könnyűzenei műsorral kapcsolatos koordinációs feladatot

elvégezteti a Schumann Management Kft-vel;
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– fedezi a szakmai programmal összefüggő előadói díjakat, valamint a szakemberek
szállításával és elszállásolásával kapcsolatban felmerülő költségeket, továbbá a könnyű-
zenei program részbeni költségeit.

A Schumann Management Kft. vállalta, hogy – külön megállapodásokban rögzített
módon és feltételekkel – biztosítja a könnyűzenei programokat.

A Humán Főcsoportfőnökség (7) vállalta, hogy
– előkészíti a program Magyar Honvédségen belüli megvalósításának jogi kereteit;
– koordinálja a program gyakorlati megvalósítását;
– fedezi a programban részt vevő szakemberek étkeztetésével összefüggő költségeket,

továbbá a könnyűzenei program részbeni költségeit.
A Szárazföldi Vezérkar (8) vállalta, hogy
– a program végrehajtásához szükséges helyi (személyi, elhelyezési, egyéb tárgyi) fel-

tételeket az érintett katonai szervezetek bevonásával biztosítja;
– a program időrendi ütemezését az érintett katonai szervezetek bevonásával elvégzi.
Az Alföldi és Dunántúli Kiképző Központok a kiadott intézkedésnek megfelelően
– tervezik a program foglalkozásait és a könnyűzenei programot – az alapkiképzés

rendjéhez valamint a program sajátosságaihoz igazodva – az alapkiképzés tervében;
– szervezik az állomány foglalkozásokon történő részvételét;
– biztosítják – az előzetesen egyeztetetteknek megfelelően – a program lebonyolításá-

hoz szükséges elhelyezési feltételeket;
– biztosítják az előadók és fellépők beléptetését, étkezésüket, igény szerint az elszál-

lásolásukat, a program gyakorlati működésének személyi és tárgyi feltételeit;
– értékelik a program helyi feladatainak végrehajtását, és arról a szolgálati út betartá-

sával jelentést terjesztenek elő.
Az együttműködő felek közösen vállalták, hogy
– szervezik a program országos és helyi nyilvánosságát;
– a programról félidőben és annak zárásakor értékelést készítenek és hoznak nyilvá-

nosságra;
– közösen vizsgálják a program folytatásának jövőbeni lehetőségeit.
Ez év márciusában az alapkiképzés részeként megindulhatott a tényleges – reménye-

ink szerint hosszú ideig tartó – drogprevenciós program.

Valójában miről is szól a program? 

A humán szervek és az együttműködők nem keresnek drogot a laktanyákban, in-
tézményekben, az mások feladata. A „riadó” kifejezés a növekvő veszély nyomaté-
kosítására szolgál.

A program – a szervezők szándéka szerint – arra hivatott, hogy a bevonuló fiatalok
drogproblémát illető, többnyire hiányos ismereteit kipótolja, eloszlassa a drogokkal és
fogyasztásukkal kapcsolatban a fiatalokban élő félreértéseket, azokat az illúziókat, ame-
lyek a drogok kapcsán az ifjabb korosztályban élnek, rávilágítson arra, hogy a drogfo-
gyasztás és az azzal járó különleges tudati állapot az élet problémáinak sokkal inkább fo-
kozója, mintsem megoldója. Célja: a sorkatonai szolgálatot teljesítő fiatalok ismereteinek
bővítése a drogfüggő magatartás kialakulásának mechanizmusáról, a drogfogyasztás sú-
lyos ártalmairól és cselekvési alternatívák felkínálása azoknak, akik gondjaik megszűné-
sét várják az önpusztító szerektől. Az előzőeken túl a program célkitűzései között szere-
pel még olyan pozitív önkép kialakításának elősegítése, amely a kritikus élethelyzetek
megoldásához nyújt támpontot és előmozdítja a helyes magatartásforma megválasztását.

A program keretében megrendezésre kerülő foglalkozások több vonatkozásban az
érintettek aktivitására építenek, inkább interaktívak, mintsem előadás jellegűek, ezért is
képesek a közvetíteni kívánt ismeretek átadásában jobb hatásfokot elérni.
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Az előadók, vagy inkább a beszélgetés moderátorai – mert ez a kifejezés talán közelebb
áll a valósághoz – olyan felkészült szakemberek, akik eredeti végzettségüknél fogva is al-
kalmasak a tervezett témák vezetésére. Ennek ellenére a program megkezdése előtt egy
központi felkészítés keretében tovább gazdagították ismereteiket a rájuk kiosztott témá-
ban. A program-előkészítés alaposságára jellemző, hogy a könnyűzenei produkciók elő-
adói is speciális felkészítésen vesznek részt az előadások megkezdése előtt, hogy életsze-
rűbben tudják közvetíteni azokat az érzéseket, amelyeket a zene által keltett légkör kivált.

A program néhány további jellemzője

1998 februárjától a Kiképző Központok bázisaira építve, az alapkiképzés részeként,
előre tervezetten, négy kiképzési cikluson keresztül folytatódik a program, melynek fő
célkitűzése, hogy valamennyi bevonuló sorkatonát érjen el annak pozitív hatása.

A program helyszínei tehát: az Alföldi Kiképző Központ bázisai (Szabadszállás és Ka-
locsa), valamint a Dunántúli Kiképző Központ bázisai (Tapolca és Szombathely).

A tervek szerint a programok március, június, szeptember és december hónapokban
kerülnek beillesztésre a kiképzési programokba.

A program felépítése:
– előzetes tájékoztató;
– csoportmegbeszélések;
– interaktív koncert.
Az előzetes tájékoztatók a Tájékoztató időszerű kérdésekről foglalkozás keretében ke-

rülnek megtartásra. A 45 percre tervezett foglalkozás keretében feldolgozásra kerül a Ma-
gyar Honvédség Tájékoztató és Médiaközpontja által ebből az alkalomból kiadott Drogve-
szély, „Drogriadó!” című kiadvány, amelyhez ezúttal négy írásvetítő fóliára készített tab-
ló is csatolásra került mellékletként. A kiadványban szó esik a drogveszéllyel kapcsolatos
néhány általános kérdésről, röviden bemutatásra kerül a Drogriadó program. Azt követő-
en levetítésre kerül a Mentálhigiénés Programiroda által – a kísérleti szakaszról – készített
referenciafilm, amely szintén a kiadott tájékoztató csomag részét képezi. Ilyen komplex tá-
jékoztató csomag kiadására talán először volt példa a Magyar Honvédség történetében. Az
összeállításánál fontos szempont volt a többfajta hatás alkalmazása, a mondanivaló korosz-
tályra szabott interpretálása, a foglalkozás menetének hangulati megkomponálása.

Az előzetes tájékoztatót időben szétválasztva követik a csoportmegbeszélések. Ezeket
a foglalkozásokat szakaszkötelékek (9) számára terveztük meg, úgy, hogy egyidejűleg
három helyszínen folyik a megbeszélés előre meghatározott tematika alapján. A helyszí-
nek között az állomány forgószínpadszerűen, óráról órára helyet cserél, így vesz részt va-
lamennyi téma feldolgozásában. 

A csoportmegbeszélések során feldolgozásra váró témák:
1. „Szabadság vagy rabság?
Mond Te mit választanál?”
A foglalkozások keretében a beszélgetés általában a szenvedélyeinkről folyik. Kísér-

letet teszünk arra, hogy elkülönítsük azokat a szenvedélyeket, amelyek jellemző módon
károsak az emberre és környezetére. Ez a szakasz a problémákkal kapcsolatos előítéle-
tek, nagyságrendek, epidemológiai adatok, illetve a hajlamosító tényezők témakörét érin-
tő feltáró beszélgetési szakasz.

2. „Drogkarrier.”
Meddig döntesz Te, és mikor dönt helyetted az anyag?
A foglalkozás a szerismerettel és a -használat valamennyi kérdésével foglalkozó sza-

kasza a programnak. Ennek keretében szó esik a gyanújelekről, a valószínűség jeleiről, a
függőség tünetegyütteséről, a szövődményekről, az anyagok jellemzőiről és veszélyeiről,
a problémakezelés színtereiről, az intervenció lehetőségeiről, a megelőzés lépcsőfokairól.
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3. „Inni, vagy nem inni? – ez itt a kérdés.”
Miért ne igyunk (…) sokat?
Hasonló kérdések kerülnek feldolgozásra, mint az előző szakaszban, csak kifejezetten

az alkoholproblémára vonatkoztatva.
Amint azt a kísérleti szakasz értékelésénél tapasztalatként már jeleztük a feldolgozott

témák számát csökkenteni kellett. Ezért választottuk elsősorban a leginkább veszélyezte-
tő drog- és alkoholproblémára irányuló témák megtartását a programban.

Helyesnek bizonyult az a döntésünk is, hogy a foglalkozások helyszínén a parancsno-
ki állományból nem tartózkodhatnak. Ez nagymértékben segíti az interaktív kiscsoport-
módszer alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges bizalmi légkör kialakulását, amely-
ben a valódi problémák is teret kaphatnak, s mód nyílik azok feltárására és megvitatására
is.

A program egy-egy kiképzőbázison könnyűzenei koncerttel záródik, melynek idő-
pontja a kiképzőbázisok munkatervében kerül megtervezésre általában a csoportmeg-
beszélések zárónapján. Ez a program hatásmechanizmusa miatt nem tolható időben
távolabbra. A koncert mintegy betetőzése, nyomatékosítása az egész addigi monda-
nivalónak. Az előadók a zene nyelvén, valamint saját élményüket szóban kifejezve
közvetítik a program középpontjában álló problémával kapcsolatos „élményeiket”,
véleményüket, ezzel is elősegítve a káros szenvedéllyel szembeni belső védettség ki-
alakulását a katonafiatalok körében.

Reményeink szerint a program igazolni fogja megelőző jellegét, s eredményeképpen
nem növekszik tovább a sorállomány körében a magukat rendszeres drogfogyasztónak
vallók száma, illetve csökken a hétvégi eltávozásról kábítószer-származékkal visszatérők
száma. Hosszabb távon pedig a társadalomban is jelentkeznek a program kedvező hatá-
sai. Ennek érdekében természetesen meg kell teremteni a program jövőbeni folytatásá-
nak pénzügyi feltételeit.

Nyilván többekben felmerül a kérdés, hogy milyen közvetlen hatást kívánunk kifejteni
az állandó állománykategóriák körében? Természetesen ezt a kérdést sem lehet megvála-
szolatlanul hagyni, hiszen az állandó állománykategóriákon keresztül érhetjük el a leglát-
ványosabb prevenciós eredményeket, mert azok jelenléte, példaadása, nevelő hatása sem-
mivel sem pótolható. Erre való figyelemmel, már megkezdődött a szervezettszerű mentál-
higiénés felkészítésük a Pécsi program (10) keretében, továbbá több, érdeklődésre számot
tartó tájékoztató anyagot, megelőző célokat szolgáló könyvet adtunk és adunk ki, s folyik
a Mentálhigiénés Programirodával közösen tervezett tájékoztató program előkészítése.

Mindezen munkában a humán szervek több segítőtársra találtak, hiszen a már említet-
teken kívül az egészségmegőrzésben, az egészséges életmódra való nevelésben érdekelt
katona-egészségügyi szervek éppúgy zászlóvivőivé lettek ennek a tevékenységnek, mint
a Nemzeti Egészségvédő Intézet.

A félidei értékelés (11) legfontosabb tapasztalatai

Nagyon szerények a programban részt vevők ismeretei a feldolgozott problémákkal
kapcsolatban. Egyre több az önértékelési zavarral, alkalmazkodási nehézséggel, sok eset-
ben lelki válsággal küzdő fiatal. Megdöbbentő a pszichológiai és mentálhigiénés tájéko-
zatlanság. Interperszonális életük bármely problémájának megoldásához nemcsak hogy
nem rendelkeznek „megfelelő technikákkal”, de rá-, illetve belátásuk sincs e problémák
tekintetében. Az orvosi, pszichológiai, szociális és mentálhigiénés ellátás rendszeréről és
lehetőségeiről szinte semmit nem tudnak.

A program által érintettek fogékonyak a szakmai hatásra, hajlandók részt venni a közös
gondolkodásban. A foglakozásokat élénk figyelem és fokozott érdeklődés kíséri. A fiatalok
igénylik a szakemberek tudását, ismereteit. A program után megélénkül a tájékoztató anya-
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gok iránti igény, szívesen vesznek kézbe olyan olvasnivalót, amelyek a problémákról szólnak.
Az is kiderült, hogy újonnan szerzett ismereteiket szívesen megosztják az otthoni ismerőse-
ikkel, barátaikkal. A hallottak sokáig jelen vannak az egymás közötti beszélgetések témáiban.

A Magyar Honvédségnél a drogfogyasztással kapcsolatos problémák és a veszélyezte-
tettség kialakulásának megelőzésére tett intézkedések egyelőre hatékonynak bizonyul-
tak. Természetesen mind a katona-egészségügyi, mind pedig a humánszolgálati szakem-
berek számára nyilvánvaló, hogy a sorkatonai szolgálatot teljesítő fiataloknál a még for-
málódó személyiség nagy lehetőségeket biztosít a szenvedélybetegség szempontjából a
veszélyeztetettség kialakulásának megakadályozására, és a már kialakulóban lévő függő-
ség gyógykezelésére. A jelenlegi lehetőségeink azonban igen korlátozottak mind a meg-
előzés, mind pedig a kezelés vonatkozásában. Ez utóbbi területen csak a személyiségtor-
zulás feltárását, az akut, heveny tünetek megszüntetését és a rövid ideig tartó pszichote-
rápiás beavatkozásokat képes biztosítani a szervezet.

Jegyzet

(1) A Magyar Honvédségben negyedévenként megjelenő humán szakmai periodika.
(2) ANGYAL ISTVÁN–RUSZNYÁK JÓZSEF: Gondolatok a Magyar Honvédség mentálhigiénés tevékenysé-
géről. Humán Szemle, 1996. 3–4. sz.
(3) A Magyar Honvédségben 1997-ben szervezett olyan katonai szervezetek, ahol a sorkatona elsajátítja a ka-
tonai alapismereteket, továbbá egyes szakmai ismeretek megalapozására is sor kerül. Az említett célok megva-
lósulása érdekében a bevonultatás ezekhez a szervezetekhez történik. A sorkatonák többsége itt tölti katonaide-
jének mintegy harmadát.
(4) Könnyűzenei programokat szervező vállalkozás.
(5) A sorkatonai szolgálat első hat hetét jelenti, amikor is megtörténik az újoncok felkészítése a legalapvetőbb
katonai ismeretekre, az alaki fogásokra, a fegyverismeretre és -használatra, a szabályok megismerésére, az ön-
védekezés fogásaira stb.
(6) Központilag meghatározott óraszámban és tematika alapján oktatott társadalmi ismeretek az alapkiképzés során.
(7) A Honvéd Vezérkar szervezeti egysége, ahol a legfelső szintű humánpolitikai szakmai tevékenységek folynak.
(8) A szárazföldi fegyvernem legmagasabb szintű vezető irányító szervezete. Állomáshelye: Székesfehérvár.
(9) Kis létszámú katonai kötelék, alegység. Létszámát az iskolai osztályokéhoz hasonlíthatnánk.
(10) Mentálhigiénés szakmai felkészítő program, melynek keretében először a szárazföldi haderő humán tiszt-
jeinek a legalapvetőbb ismeretekre való felkészítése zajlott. Azt követően kísérlet történt a sorkatonai érdek-
képviselők kortárs segítővé való képzésére. Jelenleg egyéves, végzettséget is adó felkészítés folyik alegysége-
ket vezénylő parancsnok tisztek számára.
(11) A programismertető megírására a júniusi (a programév második) szakasz lezárását követően került sor, a
félidei értékelés elkészítésének időszakában.
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Csapatpszichológusok a Magyar
Honvédségben

A Magyar Honvédség katonai szervezeteiben csapatpszichológusi
munkakörben 1993 óta dolgoznak pszichológusok. Ez az évszám

megegyezik a Magyar Honvédség Humán Szolgálatának meg-
alakulásával, amely az emberi gondoskodás területén a honvédség

teljes személyi állományának rendelkezésére áll. A Humán Szolgálat
által felvállalt szakterületek között megtalálható a szociális ellátási
formák üzemeltetése, az üdültetés, a rekreáció és a szabadidősport

biztosítása, a szervezeten belüli kommunikáció, a kulturális
tevékenység segítése, valamint a honvédségben alkalmazott

pszichológiai tevékenységnek egy teljesen új formája, a csapat-
pszichológiai ellátás. A csapatpszichológia nemcsak a szervezet
életében számít újkeletűnek, hanem a katonapszichológiának –
a pszichológia hadseregen belül alkalmazott irányzatának – is

egy rövid múltra visszatekintő speciális megjelenési formája.

Apszichológia Magyar Honvédségen belüli története az első világháborútól kezdődik.
Közvetlenül a háború kitörése után alakult meg a magyar katonapszichológia első
szakmai műhelye a budapesti Mária Terézia laktanyában. A pszichotechnikai labora-

tóriumban a munkapszichológia gyökerein nyugvó speciális alkalmassági vizsgálatokat (pl.
gépkocsivezető, harcjármű-vezető stb.) végeztek a frontra induló katonák körében. A labora-
tóriumból a későbbiekben létrehozott Európa-szerte híres intézmény, a Magyar Királyi Had-
sereg Képességvizsgáló Intézete is hasonló feladatkörrel működött 1933-tól 1947-ig, és szá-
mos, a mai szakmaisággal nézve jelentősnek értékelhető tapasztalat került összegyűjtésre.

Politikai okok miatt azonban az 1940-es évek végétől egészen az 1960-as évek végé-
ig a pszichológia nagymértékben kiszorítódott nemcsak a hadsereg életéből, hanem a tár-
sadalomból is. Az egyetemi pszichológusképzés megszüntetése mellett csak néhány álla-
mi intézményben (pl. MÁV) volt engedélyezett a pszichológiához hasonló, azzal nem
teljesen egyező munkálatok végzése.

Majd az 1970-es évektől újból szabad utat kapott pszichológia a civil szervezetekbe és a
hadseregbe is visszatérhetett. A honvédségen belüli megjelenési formája elsősorban az
egészségügyi szolgálat működésében volt tetten érhető, ahol a sorkatonai szolgálatra való
alkalmasság megállapításában – az egészségügyi vizsgálatok mellett – fokozatosan a pszi-
chológiai vizsgálatok is helyet kaptak. A katonai egészségügyi intézmények pszichiátriai
részlegeiben klinikai pszichológusok dolgozhattak, illetve később önálló mentálhigiénés
osztályok kerültek kialakításra. Jelenleg az egészségügyi szolgálat pszichológiai tevékeny-
sége kiegészül az utóbbiakon kívül a hivatásos és szerződéses állományba vételhez, a spe-
ciális beosztásokhoz és a külföldi katonai szolgálathoz szükséges alkalmassági vizsgálatok-
kal.

A pszichológia az egészségügy mellett a katonai tanintézetekben (katonai akadémia,
főiskola) is jelen volt. Eleinte a társadalomtudományi műhelyek struktúrájába olvasztva,
majd egyre nagyobb önállósággal működött. A kezdetekben a tudományos elemző mun-
kához kapcsolódott, a későbbiekben pedig a katonapedagógia „szárnyai alatt” az oktatá-
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si tevékenység szerves részévé vált. A katonai tanintézetek pszichológusai ma már önál-
ló pszichológia tanszékeken, az oktatásban, valamint az adott tanintézetbe felvételizők
alkalmasság-vizsgálatában fejtik ki szakmai tudásukat.

A magyar katonapszichológia rövid történetének felidézéséből kiderült, hogy a pszi-
chológia a honvédség szerves részeként, ugyanakkor a szervezet mindennapi életétől (ki-
képzés, szolgálati tevékenység stb.) kissé távol, egyfajta intézményi rendszerben műkö-
dött. Az emberi gondoskodás területén lévő szakmai szervezetek túlnyomó többségében
intézményesített formában – kevés kivétellel – a gondoskodást magukénak valló, de
alapvetően más célzattal létrehozott (politikai vagy nevelői) intézményként működtek.

A társadalmi és gazdasági rendszerváltást követően a külső társadalmi és a belső szer-
vezeti elvárások abba az irányba mutattak, hogy létfontosságú az emberi gondoskodás
szakterületének szakmailag megalapozott újragondolása és mindezt hitelesen képviselő
szervezet kialakítása. Ezen szakmai szervezet kialakításának elsődleges célja az volt, hogy
a társadalmi igényeknek és a korszerű szervezeti követelményeknek (pszichológiai, szoci-
ális, kommunikációs, rekreációs stb.) megfelelni tudó, és a szolgálatot teljesítő katonákat,
illetve polgári dolgozókat közvetlenül elérő és azt kiszolgáló szervezetet kell létrehozni.

A Humán Szolgálat megalakítása e célnak kívánt megfelelni, melynek első lépcsője-
ként a honvédség teljes szervezeti szintjén (a vezérkaroktól egészen a század szintig)
megjelentek a felvállalt szakterületeket képviselő – szakembereket magukban foglaló –
humán szervezetek. A szolgálat felépítésének következő lépése a szakterületekhez tarto-
zó feladatkörök pontos és részletes kimunkálása és a munkavégzéshez szükséges jogi
szabályozás megteremtése volt.

A Humán Szolgálathoz tartozó új pszichológiai ellátásban (csapatpszichológia) a sze-
mélyi állománynak közvetlenül rendelkezésére álló – az eddig alkalmazott katonapszi-
chológiai irányoktól eltérő – formáját kellett kialakítani. Az elgondolásnak megfelelően
a csapatpszichológiának a katonai szervezet keretén belül, annak szerves részeként kell
működnie. Ez megkívánja, hogy a pszichológus végzettséggel rendelkező szakember a
szervezet teljes jogú tagjaként – hivatásos állományú tisztként – az alakulat szolgálati
életéhez igazodva végezze szaktevékenységét.

Az elgondolás – szakmai oldalról megközelítve – először kivitelezhetetlennek tűnt,
amellyel szemben viszont ott álltak a Német Szövetségi Hadseregnek a csapatpszicholó-
gia keretében alkalmazott pozitív tapasztalatai és módszerei.

Az elsődleges megközelítést felső szintű vezetői oldalról tovább kívánták erősíteni az-
zal, hogy – a csapatpszichológus hivatásos állományú jogai és kötelezettségei mellett –
előtérbe kell helyezni azokat az igényeket és érdekeket, amelyek a szakmai munkavégzés-
hez elengedhetetlenek. Csak így biztosítható az a különleges szerepkör, amely az alakulat
életében, aktuális feladataiban teljes joggal részt vevő, de – elsősorban és meghatározóan
– a személyi állomány rendelkezésére álló, speciális szolgáltatást nyújtó szakembert kí-
ván.

Ennek megfelelően a csapatpszichológus – mint katonai szakember – munkájának biz-
tosítása olyan jogi feltételek rögzítését kívánta meg, amelyek a szakmaiság megkövete-
lésével lehetővé teszik és elősegítik a szervezetbe történő problémamentes beilleszkedést.

Tény, hogy a német katonapszichológiai tapasztalatok nagymértékben segítették a ter-
vező és a fejlesztő munkát. A csapatpszichológia ugyanis a nyugati és keleti hadseregek
viszonylatában is újszerű elképzelésnek számít, és egyedül a német hadseregbeli kutatá-
sok formálták erőteljesen a csapatpszichológiához tartozó szakmai irányelveket és mód-
szereket. Az osztrák hadseregben is folynak ilyen jellegű kutatások, de a Német Hadse-
reg Pszichológiai Szolgálata volt az, amely a gyakorlati megvalósításra, a csapatpszicho-
lógia „élesben” történő kipróbálására nagy energiákat fordított. Így a magyar csapatpszi-
chológia megszületésével egy időben történtek olyan jellegű német kísérletek, amelynek
keretében hadműveleti területen (ENSZ-misszió: Szomália) pszichológus tisztek láttak el
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szolgálatot és végeztek szakmai tevékenységet. A mai napig élő és hatékony szakmai
kapcsolatok a német és osztrák hadsereg pszichológiai szolgálatával szintén tovább élte-
tik és megerősítik azt a – szoros kultúraközi alapokon nyugvó – pszichológiai együttgon-
dolkodást, amely ebben a térségben a pszichológia történetét tekintve nem számít új ke-
letűnek.

Amíg a német pszichológiai szolgálat egyelőre csak a fegyveres konfliktusok, illetve a
válságkezelés területén alkalmazza egyenruhás pszichológusait, addig egy széles kutató-
munkát követően, német és osztrák szakmai támogatással, a Magyar Honvédség számos
szervezetében – békeidőben és válságkezelés idején egyaránt – csapatpszichológus tisztek
szolgálnak. Munkájukat nemzetközi katonapszichológiai téren is fokozott érdeklődés és fi-
gyelem kíséri.

A csapatpszichológusi hálózat jelenleg huszonhat szakmai beosztást foglal magában.
A beosztások szervezeti szint szerinti egyenletes tagozódását mutatja, hogy a legfelsőbb
vezetési szintektől (Honvéd Vezérkar, Szárazföldi Vezérkar, illetve Légierő Vezérkar) a
középvezetői szinteken át (hadosztály, dandár, ezred) egészen az alacsonyabb szintű
(önálló zászlóalj, zászlóalj) katonai szervezetek állományában is található beosztás.

Elsődleges cél volt, hogy a nagyobb létszámú alakulatok (500–1000 fő) mindenkép-
pen rendelkezzenek pszichológussal. Ez az elvárás még nem teljesült igazán, mivel né-
hány nagyobb alakulatnál – a szakmailag indokolt – pszichológus beosztás jelenleg még
nincs kialakítva. A probléma hátterében az a közelmúltban zajlott – de még nem teljesen
lezárult – nagymértékű és intenzív szervezet-átalakítási folyamat áll, amelynek következ-
tében számos katonai szervezet szűnt meg, illetve került komolyabb szerkezeti átalakí-
tásra. Az újjáéledő honvédségi struktúrában viszont kiemelt elvárásként fogalmazódott
meg a személyi állomány magas szintű csapatpszichológiai ellátása, amely a növekvő ka-
tonai követelmények és igénybevételek mellett még inkább létjogosulttá válik.

Csapatpszichológusi beosztás betöltésére csak pszichológus egyetemi oklevéllel ren-
delkező hivatásos állományú tiszt jogosult. A hivatásos állományban lévő csapatpszicho-
lógus tiszti rendfokozatot visel és ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel felruházott
katona, mint többi tisztkollégája az adott alakulatnál.

A munkavégzés szakmai keretfeltételeinek megtartása érdekében a csapatpszichológus
a humánszolgálati szakterületeket képviselő szakemberekkel (szociológus, szociálpoliti-
kus, humán-menedzser, kommunikációs és kulturális szakember) együtt dolgozik egy
szakmai csoportban (osztály, alosztály, részleg), amely szervesen kapcsolódik a személy-
ügyi és hadkiegészítési feladatokat ellátó szervezethez.

Az egymásra épülő szervezeti szinteknek megfelelően a csapatpszichológusi beosztá-
sok egyfajta hierarchiát képeznek, amely egyáltalán nem katonai alá- és fölérendeltséget
jelent. Ez a tisztán szakmai tagozódás ugyanis az alá- és fölérendeltséget a csapatpszi-
chológiai tevékenység szakmai felügyeletének gyakorlásában és kötelező érvényű segí-
tésében rögzíti. A szakmai felügyelet elsősorban a feladatvégzéshez szükséges pszicho-
lógiai jellegű szupervíziót, másodsorban a központilag előírt szakfeladatok felülvizsgá-
latára való jogosultságot jelent. Figyelembe kell venni, hogy a központilag meghatáro-
zott feladatokon kívül a csapatpszichológus teljes önállósággal rendelkezik a szakmai
módszerek megválasztásában és alkalmazásában.

A szakmai tagozódásnak megfelelően az „elöljáró” pszichológus az „alárendelt” pszi-
chológusnak nemcsak irányító és vezető szakmai személye, hanem arra is jogosult, hogy a
csapatpszichológus részére megszabott feladatok szakmaiságát felülbírálja. Ez sok esetben
nagy segítség lehet annak a szakembernek, akitől alakulatánál nem egyértelműen pszicho-
lógiai, vagy a pszichológusi etikával ütköző feladatok végrehajtását követelik meg.

A csapatpszichológus jogállásának rögzítése, feladatkörének pontos meghatározása
és a munkavégzéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása érdekében
egy Magyar Honvédség parancsnoki szintű jogszabály került kiadásra. Az intézkedés

92

Szilágyi Zoltán: Csapatpszichológusok a Magyar Honvédségben



remélhetőleg nemcsak a csapatpszichológusnak nyújt megfelelő szakmai támpontokat
munkájához, hanem az őt alkalmazó szervezet, illetve a parancsnoki állomány részére
is reális tájékoztatást ad szaktevékenységének sajátosságairól. Közvetve ez is elősegít-
heti a csapatpszichológus szervezetbe történő beilleszkedését, személyének elfogadását.

A jogszabályban első lépésként a csapatpszichológus mint jogi személy rögzítése jele-
nik meg, amelyben a megfelelő végzettség és állományviszony mellett az elöljáró csapat-
pszichológus személye is megállapításra került.

A csapatpszichológusi feladatok pon-
tos és részletes megszabása a csapatpszi-
chológia szakmai kereteinek rögzítését
és egyértelművé tételét szolgálta. A sok-
rétű és öszszetett feladatok egy részét
kötelezően előírt tevékenységi formák
alkotják. Más részük viszont a szakem-
berek által önállóan alkalmazható, de
mindenképpen a csapatpszichológusi
szakmai kompetenciához tartozó szak-
feladatokból áll.

A feladatok sorában elsődleges a csapat-
pszichológus tanácsadó tevékenysége. A
pszichológus meglévő szakmai ismeretei
birtokában az alakulat teljes személyi állo-
mányának rendelkezésére áll. A katonai
szervezetekben, fogadóórák keretében –
kihirdetett időrendiségben – nemcsak a
sorállomány, hanem a hivatásos állomány,
sőt azok családtagjai is felkereshetik a csa-
patpszichológust magánéleti vagy családi
problémáik megoldására.

Mindemellett a pszichológusnak lehetősége van arra is, hogy a katonai szervezet ve-
zető állománya felé is kifejtsen egyfajta vezetői-tanácsadó tevékenységet. Ez magában
foglalhatja a szolgálati feladatok tervezésében, a döntéselőkészítésben történő javaslatté-
telt, az alakulat életében meglevő feszültségek behatárolásának, értelmezésének, megol-
dásának segítését, valamint a vezetés részére az emberekkel történő foglalkozásban hasz-
nosítható információk átadását. A parancsnokok kezdeti – többségében – negatív hozzá-
állását ma már egyre inkább a sajátos tanácsadás lehetőségének kihasználása váltja fel,
amelyben a szervezet irányításának és vezetésének segítését látják.

A következő meghatározó feladat a szűrővizsgálati tevékenység. A többségében köz-
pontilag előírt szűrővizsgálatok legfontosabb rendeltetése a katonai szervezetbe történő
beilleszkedés segítése, a katonai szolgálatra, a speciális beosztásokra való alkalmasság
megállapítása, illetve rendszeres megerősítése.

A sorállományú katonák bevonulást követő ún. szociális és mentálhigiénés állapotfel-
mérése a beilleszkedési zavarok, a szolgálat ellátása szempontjából nemkívánatos kocká-
zati tényezők elsődleges kiszűrését szolgálja. A bevonuló katonák a pszichológussal
együtt négyszemközti helyzetben egy részletes kérdőívet töltenek ki. A kérdőíven szerep-
lő kérdések a szociális állapotra, az életvitelre, a szenvedélybetegségekre (alkohol, drog,
dohányzás stb.), és egyéb sajátos viselkedésformákra (agresszió, önagresszió, bűnözés,
közösségi magatartás stb.) vonatkoznak.

A közös beszélgetésen feltáruló súlyosabb problémák esetén a csapatpszichológus
pszichodiagnosztikai eszközök segítségével pontosabban behatárolja a problémát, és se-
gít annak megoldásában vagy saját szakmai módszereivel, vagy az egészségügyi szolgá-
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lathoz tartozó szakemberek, szervezetek bevonásával (csapatorvos, katonai kórházak
mentálhigiénés osztályai), illetve sok esetben a civil szervezetek (helyi kórházak, alko-
hol- és drogambulanciák stb.) közreműködésével.

A szociális és mentálhigiénés állapotfelmérést 1998-tól – évente egyszer – a hivatásos
és a szerződéses állománynál is elvégzik. A sorállományú katonák felméréséhez csak kis-
mértékben hasonlító szűrővizsgálat elsősorban segítő jellegű, ugyanis ezen állománynak
is lehetővé kell tenni, hogy mentálhigiénés kérdésekkel kapcsolatban szakemberrel talál-
kozhasson, felvilágosítást, illetve tanácsot kérhessen.

Ezen állapotfelmérések a konkrét segítségadáson túlmenően a teljes állomány mentál-
higiénés állapotának megismerését szolgálják, amelyek a megelőzést és a kezelést előse-
gítő szakmai programok kialakításához, a szakmai szervezetek működését befolyásoló
döntések meghozatalához szükségesek.

A központilag szabályozott szűrővizsgálatokon kívül, a csapatpszichológusok egyedi
esetben végeznek olyan vizsgálatokat, amelyek az adott katonai szervezet speciális igé-
nyeinek (őrszolgálatra való alkalmasság megállapítása, sorállományú rajparancsnokok,
speciális szakkezelők kiválasztása, szerződéses katonák felvételében való döntéstámoga-
tás stb.) kielégítését szolgálják.

A szűrővizsgálatok kapcsán többször is felmerült a mentálhigiéné fogalma. Valóban,
az utóbbi években e sajátos szakmai terület – a civil szférához hasonlóan – a hadsereg-
ben is egyre nagyobb teret kapott. A honvédség vezetése felismerte, hogy a növekvő és
egyre nagyobb leterheltséget jelentő szolgálati feladatok teljesítése megköveteli a kato-
nák egészséges mentális állapotát, kiegyensúlyozott egyéni és családi hátterének meglét-
ét. A szervezet alapvető érdeke, hogy állománya minél kevesebb megoldatlan problémá-
val, a feladatokra maximálisan odafigyelni képes és teljesíteni akaró hozzáállással lássa
el szolgálati feladatait.

A mentálhigiénében a humán szolgálat (elsődlegesen a csapatpszichológusok) által ki-
fejtett tevékenységek a megelőzésre (prevenció) irányulnak, melyben a felvilágosítás, a
pontos tájékoztatás, a tanácsadás és a megelőzést szolgáló szűrővizsgálatok foglalnak he-
lyet. Ugyanis a mentálhigiénében kiemelt szerepkörrel rendelkező egészségügyi szolgá-
lat tevékenysége elsősorban a gyógyításban, a rehabilitációban és – csak kismértékben –
a megelőzésben érvényesül.

A korábban vázolt feladatok egy része már érintette a mentálhigiénés tevékenységet
(pl. egyéni tanácsadás, mentálhigiénés állapotfelmérések stb.). Ugyanakkor a csapatpszi-
chológusok számos olyan feladatot elvégeznek és különféle szakmai programokban is
részt vesznek, melyek célja szintén a személyi állomány mentálhigiénés állapotának ja-
vítása. Az általuk kifejtett eddigi ez irányú tevékenységek között megtalálható a mentál-
higiénés témájú előadások szervezése, tartása, a katonacsaládokat szolgáló mentálhigié-
nés tanácsadó irodák fenntartása, olyan személyiség- és különféle képességfejlesztő tré-
ningek alkalmazása, amelyek közvetve segítik az alakulatoknál uralkodó munkahelyi
légkört, emberi kapcsolatokat.

A központilag szervezett mentálhigiénés programokban is tetten érhető a csapatpszi-
chológusok szakmai közreműködése. Így például a Kiképző Központokban folyó, a sor-
katonák részére kidolgozott, Drogriadó elnevezésű drog- és alkoholprevenciós program-
ban is. A program 1998-ban az összes bevonuló sorkatona elérését célozta meg, melynek
alapján ebben az évben mintegy 32000 sorköteles fiatal vehet részt a – háromszor egy
órás – drog- és alkoholfogyasztás, valamint szenvedélybetegségek témában tartott cso-
portos foglalkozásokon, illetve az azokat követő „drogmentes” popkoncerten. A program
célja, hogy a katonafiatalok körében a szenvedélybetegségek kialakulási mechanizmusá-
ról való ismeretek bővüljenek, és a károsító hatásokról hiteles felvilágosítást kapjanak.
Továbbá annak a lehetőségnek a megadása, hogy a fiatalok konfliktushelyzeteik megol-
dására, pozitív önképük kialakítására hatékony és szakmai segítséget kaphassanak.
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A Humán Szolgálat szakmai irányítása alatt csapatpszichológusok bevonásával a közel-
múltban került bevezetésre – egyelőre kísérleti jelleggel, a Kiképző Központok személyi
állományának ellátására – a Humán Tanácsadó Telefonszolgálat. A telefonszolgálat tevé-
kenysége magában foglalja az egyéni problémák, az alkohol- és drogfogyasztással össze-
függő problémák esetén történő névtelen tanácsadást és a közvetett segítségnyújtást. A kí-
sérleti szakasz (három hónap) lezárulását követően a tapasztalatok feldolgozása alapján
kialakításra kerül a Magyar Honvédség egészére kiterjedő tanácsadói telefonszolgálat.

Meghatározott katonai szervezeteknél – az alaprendeltetésből adódó feladatok, a sze-
mélyi állomány fokozott leterheltségéből fakadóan – a meglévő mentálhigiénés ellátások
kiegészítésre, megerősítésre szorulnak. Így a hadműveleti területen a – SFOR-kötelékben
levő – Magyar Műszaki Kontingens személyi állományának mentálhigiénés ellátása –
meghatározott időszakonként kiküldésre kerülő – pszichológus csoportok szaktevékeny-
ségén keresztül történik. A pszichológusok az állomány részére fogadóórákat biztosíta-
nak, előadásokat, csoportos foglakozásokat tartanak sokszor a hadműveleti terület veszé-
lyesebb körülményei között.

A mentálhigiéné témaköréhez kapcsolódó, de már elkülönülő csapatpszichológusi fel-
adat a krízishelyzet-kezelés. Az egyéni élethelyzetből kialakult válságok kezelése főként
a tanácsadói tevékenységhez tartozik, ahol a csapatpszichológus a fogadóórák mellett te-
rápiás lehetőséggel is rendelkezik. A csapatpszichológusnak a terápiás tevékenység alkal-
mazására csak szűkebb lehetősége van, ugyanis e feladat felvállalása elsődlegesen az
egészségügyi szolgálat feladatköréhez tartozik, valamint a munkahelyen, esetleg a kolle-
giális környezetben végzett terápia számos etikai problémát rejt magában. Így a terápiás
tevékenységre vonatkozó központi elvárások elsősorban a módszerspecifikus végzettség
meglétét, illetve a rövid terápiás módszerek előtérbe helyezését követelik meg.

A krízishelyzet kezelésnek másik – az egyéni krízisek melletti – területe a szervezeti
krízisek kezelése és megoldása. A katonai szervezet életében bekövetkező súlyosabb tra-
gédiák, bűncselekmények – katonai szóhasználattal élve: rendkívüli események – a szer-
vezet megszokott mindennapi életének felborulását, a szervezeti működés problemati-
kusságát eredményezhetik. Ezek a folyamatok az emberi kapcsolatokban, a személyi ál-
lomány szolgálatellátásában, a feladatokhoz való hozzáállásban is számos, nehezen ke-
zelhető problémát okoznak, melynek megoldására a jól működő szervezetek vezetői sem
képesek minden esetben.

A váratlanul kialakult helyzetekben a csapatpszichológus elérhetősége, igénybe vehe-
tő szaktudása és javaslatai nagymértékben segíthetik a helyzet megoldását. Számos eset-
ben, ha olyan alakulatnál következett be válsághelyzet, ahol csapatpszichológus nem tel-
jesített szolgálatot, akkor csapatpszichológusok ideiglenes odavezénylésével történt a
szakmai segítség megadása. Ezen tapasztalatok alapján a Humán Szolgálatnál jelenleg
kutatómunka folyik arra vonatkozólag, hogy egy bármikor mozgósítható, több szakem-
berből (csapatpszichológus, szociális, és kommunikációs szakember, jogász) álló cso-
port, egy ún. készenléti kríziskezelő szolgálat kerüljön megalakítása. A szakmai csoport
korrekt jogszabályi háttérrel, megfelelő technikai felszereltséggel várhatóan képes lesz
majd az alakulatoknál bekövetkező válsághelyzetek kezelésére.

Az eddigiekben említett csapatpszichológusi feladatok végrehajtása sem nélkülözheti
a különböző szakemberekkel, szakmai szervezetekkel való együttműködést. Az együtt-
működési feladatok terén elsődleges a csapatpszichológiai ellátáshoz kapcsolódó, az
egészségügyi szolgálattal és annak szakembereivel (csapatorvos, katonai kórházban dol-
gozó orvos pszichiáter, pszichológus) való együttműködés.

A katonai szervezet életében továbbá kiemeltnek tekinthető az alakulat vezető állományá-
val és más szolgálati ágak képviselőivel való hatékony együttműködés megléte. Az egyéni és
közösségi problémák kezelésében, a lelki gondozásban viszont a tábori lelkészi szolgálatok-
kal való – egymást kiegészítő és a közös célokat elfogadó – együttes munka is létfontosságú,
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amely az eddigi tapasztalatok alapján igen produktív. Mindezek mellett a civil szakmai szer-
vezetekkel, műhelyekkel való együttműködés (konzultációk, konferenciák, egyéb szakmai
programok) a csapatpszichológus szakmai fejlődését és munkájának hatékonyságát segíti.

A csapatpszichológusok működésére vonatkozó jogszabály nemcsak a pszichológuso-
kat érinti, hanem a Magyar Honvédség teljes személyi állományára is kiterjed. Ugyanis
számos – a pszichológusi munkavégzéshez elengedhetetlen – munkajogi szabályozást
kellett foganatosítani, amelyek elsősorban a pszichológust alkalmazó szervezetek veze-
tőinek és parancsnokainak írnak elő különböző kötelezettségeket.

Ennek egyik példája a pszichológus szaktevékenységéhez etikai szempontból előírt ti-
toktartási kötelezettség, amely a parancsnokok részére is kötelező, sőt a parancsnokok a
pszichológiai tevékenységről csak a szolgálati feladatok ellátásához szükséges mértékben
kaphatnak információt. Szintén a vezetői munkakört érinti, hogy – a katonai szervezet kö-
rülményei között – lehetőség van a pszichológus munkaidejének rugalmas kialakítására.
Ennek kritériumait az alakulat mindennapi életének sajátosságai és a szolgálati feladata-
inak rendszere szabja meg. Továbbá a parancsnokok kötelessége az is, hogy a csapatpszi-
chológus munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételeket (zavartalan szaktevékenységhez
alkalmas irodahelyiség, csoportos foglalkozáshoz nagyobb helyiségek stb.) biztosítsa.

A csapatpszichológus beilleszkedésével és elfogadtatásával kapcsolatban az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a jogszabályban rögzített feladatok mellett a legfontosabb
feladat az, hogy a pszichológus megtalálja és alkalmazza azokat a tevékenységi formá-
kat, amelyek az adott alakulat helyi sajátosságainak leginkább megfelelnek.

A másik fontos kitétel szerint a csapatpszichológusi feladatok és az ezekhez tartozó
egyéb jogi kitételek – a nem szakemberek részére szóló – magyarázata, megértésének se-
gítése még inkább előremozdíthatja a pszichológia hadseregen belüli alkalmazásának el-
fogadását és a pszichológus szervezetben betöltött szerepének erősítését.

A nemzetközi szakmai téren mutatott megkülönböztetett figyelem és elismerés a Hu-
mán Szolgálat vezetését megerősíti abban, hogy a – katonapszichológiában úttörő kezde-
ményezésnek számító – csapatpszichológiára a Magyar Honvédség szervezetében, a
szolgálatot teljesítő állomány ellátásában szükség van. A szakmai vezetés mindemellett
bízik abban, hogy a szervezeti oldalról a kezdeti – többségében negatív – viszonyulás fo-
lyamatos pozitív irányba haladó változása tovább folytatódik. A csapatpszichológiát a
szervezet nem pszichológus tagjai (vezetők, parancsnokok, beosztott katonák stb.) is el-
ismerik és megfelelő elvárással munkájuk hasznos segítőjeként értelmezik. Ennek kiala-
kulása érdekében a csapatpszichológusok szaktevékenységüket egyszerűen értelmezhető
formában, elsődlegesen szolgáltató jelleggel végzik.
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A magyar honvédség
mentálhigiénés helyzete
Társadalmi összefüggések, lehetőségek 

és a továbbfejlesztés irányai

A rendszerváltozást követően a Magyar Honvédség humán
szektorának átszervezése részeként, új ismeretek birtokában jelentős

számú humán szakember kezdte meg munkáját a csapatoknál, illetve
a parancsnokságok különböző szintjein. Szociálpolitikusok,

pszichológusok, humán menedzserek, kommunikációs szakemberek
megjelenése növelte a humán szakterületeken – köztük a mentál-

higiéné területén – végzett munka szakmai színvonalát.

AMagyar Honvédség szerves része a magyar társadalomnak, így könnyen belátható,
hogy a Magyar Honvédség mentálhigiénés állapota – főbb jellemezőit illetően –
magán viseli a társadalom egészére jellemző jegyeket. Természetesen az általános

jellemzők mellett a honvédség – sajátosságai okán – tovább árnyalja az általános képet.
Mielőtt áttekintenénk a Magyar Honvédség mentálhigiénés helyzetét – a jelzett

összefüggés miatt is – célszerűnek látszik röviden felidézni a mentálhigiéné fogal-
mával kapcsolatos vélekedéseket, valamint a társadalom mentálhigiénés helyzetének
főbb jellemzőit, aktuális feladatait.

A mentálhigiéné fogalmának értelmezésével kapcsolatban nincs egységesen elfogadott
álláspont, pontos leírása hiányzik. Ennek ellenére a szakirodalomból jól rekonstruálható,
hogy a mentálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és magatartászavarok
megelőzését jelenti, hanem lelki egészségvédelem is. Vagyis mindazoknak a folyamatok-
nak és intézkedéseknek, illetve tevékenységi formáknak az összessége, amelyek az em-
beri személyiséget és közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejlettebbé teszik.

A mentálhigiéné egyes területei között szoros a kapcsolat, az összefüggés. A szorosabban
vett pszichiátriai megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció és gondoskodás mellett fontos eleme
az önpusztító megnyilvánulások (öngyilkosság, alkoholizmus, izolációs hajlam stb.) meg-
előzése, az aggasztóan magas mortalitás visszaszorítása, sőt – szélesebb értelemben szintén
fontos területe – a társadalom értékorientációjának, személyközi kapcsolati kultúrájának (to-
lerancia, kölcsönös tisztelet és megbecsülés) fejlesztése, valamint a kizárólagos fogyasztói
mentalitás, a felesleges versengés, az anyagi teljesítménykényszer, az egoizmus gyengítése.

Ebből következően a mentálhigiéné sokféle jelenséget ölel fel (intézményi hálózatot,
az egyes intézményi elemek működésének színvonalát, hatékonyságát, ismeretek, kész-
ségek szintjét, a lakosság lelki kulturáltságának mértékét).

A gyakorlatban a mentálhigiénés helyzetről a szervezetek és intézmények hálózatának fej-
lettsége, valamint azok munkájának aktivitása, eredményessége alapján kaphatunk képet.

Ezen intézmények munkájuk során általában a következő fő feladatokra irányítják
figyelmüket:

– az emberi személyiség fejlődésének elősegítésére, a zavarok kiküszöbölésére, az ár-
talmak elhárítására, a feltételek javítására;

– az emberi kapcsolatok kulturáltságának fokozására;
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– kiscsoportok, munkaszervezetek és közösségi kapcsolathálózatok kommunikációs és
interakciós viszonyainak fokozott humanizálására;

– a személyiség társadalmi részvétele, kulturáltságának és motiváltságának segítésére;
– a segítés, a tolerancia, a pluralizmus gyakorlatának kialakítására a hátrányos helyzet-

ben lévőkkel szemben.
Hazánkban a mentálhigiéné ügyének több évtizedes elhanyagolása, a kellő életveze-

tésre való szocializáltság hiánya és az ellátás szegényessége következményeként jelenleg
– az alkoholisták száma eléri az egymilliót;
– négymillió a dohányosok;
– kb. százezer a kábítószer-élvezők száma;
– magas a szorongó, neurotikus és más viselkedési zavarban szenvedők aránya;
– a társadalmat értékválság, az emberi kapcsolatok kulturáltságának alacsony színvo-

nala jellemezi;
– az infarktusban, szív- és érrendszeri károsodásban szenvedő betegek, megrokkantak

évről-évre tovább rontják a halálozási statisztikát.
Kimutatták, hogy a betegségek többségénél rizikófaktorként kell említeni a szorongásos

állapotokat, félelemérzéseket, az egzisztenciavesztés frusztrációját és egyéb pszichoszoma-
tikus komponenseket. Ezek a pszichés tünetek szoros összefüggésben vannak a társadalmi-
gazdasági viszonyokkal, melyeket köztudottan hosszú évek óta romló tendencia jellemez.

A mentálhigiénés ellátást biztosító intézményi keretek mindmáig közismerten szűkösek.
Az ellátó rendszerből különösen az elsődleges prevenciót felvállaló szervezetek, progra-
mok hiányoznak, illetve többségük kísérleti jellegűnek, szűkebb területre korlátozódónak
tekinthető. A helyi vagy országos szintű programok messze elmaradnak az igényektől,
öszszehangolásukhoz mind az intézményi háttér, mind az anyagi feltételek hiányoznak.
1994–95-ben lehetőség nyílt arra, hogy a mentálhigiéné programját országosan

összehangolják. 1995. január 1-jén hét regionális központtal és egy megyei irodával
megalakult az Országos Mentálhigiénés Programiroda. A téma iránti kormányzati fe-
lelősséget bizonyítja, hogy vezetését miniszteri biztos látja el, s az iroda jelentős
költségvetési támogatásban részesül.

A programiroda általános feladatának tekinti: az elsődleges prevenciós programok ki-
dolgozását és megvalósítását, a már működők támogatását, azok szervezettségének növe-
lését, illetve az országos szintű koordináció megvalósítását. A fentieken túl figyelmet for-
dít a szakember utánpótlás biztosítására is. A működéséhez fűzött remények szerint – egy
hosszabb távú rendszeres munka eredményeként – tevékenysége hozzájárulhat a lakos-
ság egészségi állapotának jelentős javulásához. E cél elérésére hivatott feladatok kijelö-
lésénél természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül azok a jelentős társadalmi, gazda-
sági változások, melyek hatással vannak a társadalom tagjaira, rétegeire, csoportjaira:

– ezen változások közül kiemelt figyelmet érdemelnek a társadalom szerkezetében zaj-
ló gyors változások, melyek próbára teszik mind az egyének, mind a közösségek alkal-
mazkodóképességét. Az ebből eredő terhek jelentősen növelik az egészségkárosodás
kockázatát, így a program célja és feladata ezen a területen a károsító hatások összefüg-
géseinek vizsgálata, hatás- és kockázatelemzése, valamint az ezek csökkentését célzó te-
vékenységmódok kidolgozása és alkalmazása;

– a társadalom mentálhigiénés helyzetének alakulását jelentős mértékben befolyásol-
ták az elmúlt évtizedekben fokozódó tempóban növekvő társadalmi különbségek.

Kiéleződtek az egyenlőtlenségek a jövedelmi viszonyok, az iskolázottság, a fizikai
környezet, a humán infrastruktúra területén és mindezek negatívan hatottak a lakosság
egészségi állapotára. Ezt jelentős mértékben tetézte az elszegényedés és a korábban nem
tapasztalt munkanélküliség, egzisztenciavesztés.

Amentálhigiéné feladata ezen élethelyzetbe került személyek esetében a pszichoszomatikus
megbetegedések, az önpusztító, öndestruktív magatartásformák kialakulásának megelőzése.
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A társadalmi változások e területén bekövetkezett változások következményeként megje-
lent, szociális biztonságát vesztett réteg különösen fontos a mentálhigiénés program szem-
pontjából. Mint köztudott, a létfenntartó bűnözés, a pszichoszomatikus betegségek és az ön-
gyilkossági kísérletek számának növekedése a tartós munkanélküliek körében gyakoribb je-
lenség, mint a foglalkoztatottak vagy a rövidebb idő óta munka nélkül levők körében.

Az egyenlőtlenségek kiéleződése következtében megbomlik az alkalmazkodási egyen-
súly, és az ebből származó feszültségeket, stresszhatásokat az egyén úgy dolgozza fel, hogy
az egyensúlyt kompenzációs viselkedésmódokkal helyettesíti (alkoholfogyasztás, drogo-
zás); ez a kompenzációs viselkedés ideigle-
nesen egyensúlyt biztosít ugyan, de hosszú
távon súlyos következményekhez, krízishez
vezet.

A Magyar Honvédség általános
helyzete a változások tükrében

A Magyar Honvédség elmúlt évtizede a
szervezeti, vezetési korszerűsítés, illetve az
átalakulások évtizede volt. A változások egy
részét a megújulás természetes szükséglete, a
társadalmi-politikai-gazdasági rendszerválto-
zás generálta, másrészt egy költségvetési alul-
finanszírozottság mozgatta, amely a folyama-
tosan csökkenő, 1998-ra a korábbinak mint-
egy 40%-ra apadó létszámú hadsereg moder-
nizációs szükségletei és az ehhez szükséges
erőforrások elégtelensége között feszült.

Az ezen átalakulásból és finanszírozási
problémákból származó feszültségek – a
kitűzött célok támogatása mellett – a had-
sereg teljes, de különösen hivatásos állo-
mányát sújtották, sújtják. Ezen feszültsé-
gek – hozzájárulva az előzőekben vázolt, a
társadalom egészét érintő problémákhoz –
a Magyar Honvédségben is indokolttá te-
szik a lelki egészséggel való törődést, a lel-
kiegészség-romlás megelőzésével össze-
függő feladatok szaktudományos ellátását.

A mentálhigiénének a Magyar Honvédségben történő intézményesülése néhány éves folya-
matként valósult meg. Az évtized kezdetén a katona-egészségügy rendszerén belül megszerve-
zésre került a Központi Katonai Kórház Mentálhigiénés Osztálya, amely kiinduló bázisul szol-
gált a diszciplína meghonosodásához, illetve a klinikumban végzett munka máig egyetlen bá-
zisául szolgál. Az évtized közepe táján a Magyar Honvédség valamennyi szervezetében meg-
jelent az a szakmai szervezet, amely a mentálhigiénés tevékenység feladatainak szervezéséért
és végzésért az alapvető felelősséget viseli. Ez a szakmai szervezet a humán szervek integráns
részét képező humán szolgálat, amely magában foglalja a csapatpszichológusi rendszert.

Az intézményesülés további elemeként szükséges megemlíteni a mentálhigiénés szak-
mai munka szabályozását a katonai szabályozási hierarchiában. Jelentős állomása ennek az
MH Fegyveres Erői Szolgálati Szabályzatának módosítása, mely a humán szervezet veze-
tőinek konkrét felelősségeként fogalmazza meg a tevékenység szervezését és végzését egy-
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egy katonai szervezeten belül. Egy miniszteri rendelet felhatalmazása alapján a csapatpszi-
chológusok mentálhigiénével kapcsolatos feladatai, hatásköre szintén rögzítésre került.

Mára kialakult az a mérési rendszer is, amelynek segítségével a teljes állományt ille-
tően korrekt mentálhigiénés információ nyerhető, lehetővé téve az egyes állománycso-
portokat megcélzó megelőző és kezelő mentálhigiénés programok indítását.

A személyi állomány mentálhigiénés jellemzői

A Magyar Honvédségben a szervezeti tagok különböző jogviszony alapján teljesítenek
szolgálatot, illetve végeznek munkát. A jogviszony alapján megkülönböztetjük a sorozott
állományúak (sorkatonák), a szerződéses katonák, a hivatásos katonák, valamint a köz-
alkalmazottak csoportját.

Az egyes állománykategóriák mentálhigiénés jellemzőinek feltérképezésére a fent
említett mérési rendszer szolgál. Ezen felül – a személyiségi jogok tiszteletben tartá-
sa mellett – rendelkezésre állnak egyéb forrásokból nyerhető mentálhigiénés adatok,
különös tekintettel az egészségügyi szűrővizsgálatok során felvett kérdőívek adatai;
az egyes állománycsoportok körében – reprezentatív mintán – kétévenként készített
szociológiai kutatások adatai; az információs kapcsolati rendszerben gyűjtött mentál-
higiénés jelentések adatai.

A hivatásos állomány, vagyis a katonai szolgálatot élethivatásul választott tisztek,
zászlósok és tiszthelyettesek mentálhigiénés jellemzőiről kevés megbízható adattal ren-
delkezünk. Ezen állománycsoport körében jogszabályban rögzített mentálhigiénés célú
vizsgálat nem folyt. A fenti forrásokból származó adatok azonban egyértelművé teszik,
hogy ezen állománykategória mentálhigiénés helyzete több szempontból hátrányosnak
mondható a társadalom többi szereplőjéhez képest. A honvédség folyamatos alulfinanszí-
rozottsága, az állandó átszervezések, a munkafeltételek folyamatos romlása miatt a hiva-
tásos állomány pszichés környezete jobbára stagnál vagy romlik. A negatív irányú válto-
zások miatt a létbizonytalanság és az annak nyomán keletkező konfliktusveszély mind a
munkahelyen, mind pedig a családokban érezteti hatását.

A hivatásos katonacsaládok, különösen a tiszthelyettesi családok nettó havi háztartási
jövedelme nem, vagy csak szűkösen fedezi a napi kiadásokat. Gyakori a különböző se-
gélyek igénybevétele a családi költségvetési hiányok áthidalására.

A hivatásos állomány egészségi állapota az életkori és a társadalmi tendenciáknak
megfelelő. Körükben – ellentétben a sorállománnyal – nem az akut mentális zavarok,
hanem a pszichoszomatikus betegségek előfordulása a jellemző. Ezen betegségek elő-
fordulását a gyakori stresszhelyzetek, az egyenlőtlen fizikai és lelki terhelések okozzák.
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A család bevételének felhasználhatósága a válaszadók állományviszonya függvényében

Állomány-viszony hivatásos szerződéses
Választípusok tábornok tiszt tiszthelyettes
Előfordul, hogy kölcsön kell kérni 0,0% 10,0% 27,2% 23,0%

Szigorúan beosztva elég 33,3% 45,8% 49,4% 49,5%

Szerényen, de elegendő 66,7% 34,5% 19,2% 19,5%

Igényeinket fedezi 0,0% 7,7% 3,8% 8,0%

Igényeinket kényelmesen fedezi 0,0% 0,9% 0,4% 0,0%

Megtakarítást is lehetővé tesz 0,0% 1,1% 0,0% 0,0%

Összesen: 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Az állomány döntő többsége dohányzik (59,8 %), amihez társul a kávéfogyasztás (64,7%) és
bizonyos hányaduknál a rendszeres alkoholfogyasztás is. Amennyiben ehhez mozgásszegény
életmód párosul, ezen rizikófaktorok együttes hatása visszafordíthatatlan leépülést indít el.

A ht. állomány gyakorlatilag drogmentesnek tekinthető. A hivatkozott kutatás során a
megkérdezettek mintegy 3,2%-a jelezte, hogy kipróbált már stimuláns szert. Rendszeres
szerfogyasztónak a megkérdezettek elenyésző része vallotta magát (feltehetőleg 1–12 fő).

A háromévenként rendszeresen sorra kerülő egészségügyi szűrővizsgálatnál önbeval-
lás alapján történt az alkoholfogyasztás gyakoriságának felmérése. Az adatok alapján az
érintett állománykategória 17%-a rendszeresen fogyaszt alkoholt, ami a polgári népes-
séghez viszonyítva kisebb arányú. A rendszertelenül alkoholt fogyasztók aránya – az
1997-ben végzett kutatás adatai szerint – 80% körülire tehető. Az alkoholfogyasztást egy-
értelműen a feszültségoldás motiválja. Erre abból is következtettünk, hogy a vizsgálat so-
rán a válaszolók többsége szerint a családi háttér nem ösztönöz alkoholfogyasztásra.

A ht. állomány körében az egészségügyi ellátásban részesültek 54,2%-a mentális okok
miatt kerül gyógykezelésre.

A kóros magatartásformák közül az öngyilkosságok száma évente 5–7, az öngyilkos-
sági kísérletek száma évente 10–12, lényegesen alacsonyabb, mint az azonos korosztályú
polgári lakosságé. Az öngyilkossági kísérletek többnyire a problémamegoldó képesség
beszűkülése miatt fordulnak elő. Általában egyenlő arányban oszlik meg a familiáris és
a militáris okok miatt bekövetkezett öngyilkossági cselekmények aránya.

A hivatásos állomány jelenleg sem túl jó mentális állapotát komolyan veszélyezteti a
túlterheltség. Ez egyrészt abból ered, hogy egyes területeken jelentősek a létszámgondok.
Nagy azoknak az aránya, akik a leterheltség miatt a szabadságukat sem képesek kivenni.
(Találkoztunk olyan személlyel, aki még az 1996. évi szabadságát sem volt képes letöl-
teni.) Ezek hatásaként nő a feszültség a munkahelyi kapcsolatokban és a családi életben
egyaránt. Az állomány tűrőképessége folyamatosan csökken. Az ingerültség, a tolerancia
hiánya, a közöny, a kiégettség szinte minden fokozata észlelhető. Az állomány folyama-
tos fluktuációja még színesebbé teszi a képet. Színvonalas munkát – a feszített időténye-

Is
ko

la
ku

ltú
ra

 1
99

8/
10

101

Sásik László: A Magyar Honvédség mentálhigiénés helyzete

A dohányzás és a rendfokozati kategóriák összefüggése az állandó katonaállomány %-ában

tisztes tiszthelyettes zászlós beosztott tiszt főtiszt tábornok
nem 39,6 55,6 55,4 62,2 67,1 73,7
igen 60,4 44,4 44,6 37,8 32,9 26,3
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A kávéfogyasztás és a rendfokozati kategóriák összefüggése az állandó katonaállomány %-ában

tisztes tiszthelyettes zászlós beosztott tiszt főtiszt tábornok

nem 43,8 38,1 18,8 48,6 35,2 –

igen 56,3 61,9 81,3 51,4 64,8 100,0

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

„Kipróbált-e már Ön valamilyen kábítószert?”

nem egyszer többször rendszeresen összesen

Kábítószert fo- – 67,9 28,6 3,6 100gyasztók %-ában

A minta, a vá- 96,8 2,3 0,8 0,1 10laszolók %-ában



zők miatt – a megkérdezettek nem tudnak végezni, ami a sikertelenség és önelégületlen-
ség érzését kelti bennük. Ennek ellenére csak néhány olyan eset ismert, amikor – valami-
lyen krízis miatt – a hivatásos katona elérte egyéni tűrőképessége határát.

A rekreáció lehetősége ennél az állománykategóriánál rendkívül kedvezőtlen a már
említett túlterheltség és az egyéb feltételek hiánya miatt. Ez – amint már korábban is je-
leztük – rányomja bélyegét a beosztásukban végzett munkájukra is.

Összességében megállapítható, hogy a hivatásos állomány mentálhigiénés helyzete kedve-
zőtlen képet mutat, ami jelentős negatív hatást gyakorol a munkahelyi teljesítményre is. Ennek
a kedvezőtlen tendenciának a megváltoztatása nagymértékben a szervezet modernizációjával,
emberléptékűvé tételével függ össze, amire a kilátások már középtávon prognosztizálhatók.

A szerződéses állomány egy közelmúltban létrehozott új állománycsoport. Körükben
alacsony az iskolázottság (ez a felvételi követelmények alacsony szintjével hozható ösz-
szefüggésbe), heterogén a szocializáltság, sokan kényszerből választják ezt a szolgálati
jogviszonyt. Nehezen aktivizálhatók tanulásra, önképzésre. Alacsony a pálya iránti elhi-
vatottságuk, nem kellő szintű a motiváltságuk. A kiemelt alakulatok szerződéses állomá-
nyának mutatói ezen átlagnál némileg jobbak.

Viszonylag nagy fluktuáció tapasztalható ennél az állománykategóriánál. A szerződé-
ses állomány körében csak elvétve fordul elő, kirívó mentális probléma, mert felvételük
során, illetve próbaidejük alatt a szervezet igyekszik kiszűrni azt.

A már idézett kutatás alkalmával a megkérdezett szerződéses katonák alig több mint
10%-a mondta magát betegségben szenvedőnek.

A szerződéses katonák körében alacsonyabb a magukat rendszeres alkoholfogyasztónak
vallók aránya, mint a hivatásos állomány körében. Ugyanakkor azok körében, akik magukat
kábítószer-kipróbálónak vallották, valamivel több a szerződéses katona, mint a hivatásos.

Összességében megállapítható, hogy a szerződéses állomány mentálhigiénés helyzete
némileg kedvezőbb képet mutat, mint a hivatásos állományé, bár ezt inkább részeredmé-
nyek támasztják alá, mintsem teljes értékű, korrekt adatbázis. Figyelembe véve jövőbeni

102

Sásik László: A Magyar Honvédség mentálhigiénés helyzete

„Mennyire elégedett, illetve elégedetlen Ön az alábbiakkal?”
„A honvédség által biztosított pihenési, üdültetési lehetőségekkel”

(Hivatásos katonák válaszai)

szárazföldi légierő
abszolút nem 17 2
inkább nem 25 22
is-is 41 38
inkább igen 13 25
maximálisan 4 13
Összesen 100 100

A betegek (akiket kezeltek) és egészségesek az állományviszony szerint

Minta Hivatásos Szerződéses Nő Férfi

Beteg 22,0 24,3 10,7 28,0 21,4

Egészséges 78,0 75,7 89,3 72,0 78,6

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



fontosságát, a szervezet részéről nagyobb figyelmet kell szentelni ezen állománykategó-
ria megismerésének és a vele való foglalkozás elveinek és gyakorlatának kialakítására.

Az elmúlt néhány évben jelentősen csökkent a sorállomány létszáma, és lényegesen meg-
változott az összetétele. A korábbi 22–23 évről 18–19 évre csökkent a szolgálatteljesítők átlag-
életkora. Társadalmi hatásokra megváltozott fiziológiai, szociális és mentálhigiénés állapotuk.

A sorállomány bevonuláskor magával hozza a társadalomban meglévő összes problé-
mát és negatív jelenséget. A mai sorállomány mentálhigiénés helyzetének alakulását leg-
inkább befolyásoló társadalmi tényezők között a szociális ellehetetlenülés évtizedes ha-
tásait, elsősorban a munkanélküliség általi érintettséget kell említeni.

A népességen belül az aktív keresők aránya 1980-tól folyamatosan csökkent. Ez a fo-
lyamat 1991 után valamennyi fiatal korosztálynál jelentősen felgyorsult. Jelenleg a sor-
kötelezettek 37–40%-a vonul be munkanélküliként.

A munkavégzés feltételrendszerének beszűkülése, a jövedelmek elértéktelenedése mi-
att a gyerekkori szocializáció (társadalmi beilleszkedés) fő színterének, a családnak a sta-
bilitása folyamatosan csökken. Ez mind a családi konfliktusok gyakorivá válásában,
mind a családfelbomlások számának növekedésében megnyilvánul.

A szociálisan terhelt családokból jelentős szocializációs deficitekkel jutnak el a fiata-
lok a sorozásra, majd vonulnak be sorkatonai szolgálatra.

Az összes sorozott közel 4%-ánál volt már gyermekkorban is magatartás- és beillesz-
kedési zavar, tanulást akadályozó pszichés elváltozás.

A közelmúltban sorozottak közül 1703 fő jelezte, hogy életében legalább egyszer már
fogyasztott drogot. Közülük 817 főt kellett szakvizsgálatra küldeni., melynek alapján 49
fő bizonyult drogfüggőnek.

A sorozásra kerülők, 38,4%-a vallotta magát eseti alkoholfogyasztónak, akik feszült-
ségoldási céllal alkoholizálnak.

A kábítószerekkel kapcsolatos kérdéskör hangsúlyozottan érinti a fiatalokat, hiszen
életkoruk, életkörülményeik alapján lényegesen veszélyeztetettebbek, mint idősebb tár-
saik. A statisztikák azt mutatják, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények mi-
att felelősségre vont személyek között a fiatalkorúak részaránya magas.

A sorállományon belül az alkohol- és drogfüggő katona – a bevonulás előtti szűrések
miatt – elvileg nem fordulhatna elő, hiszen ilyen személyek katonai szolgálatát jogsza-
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Az 1997-ben sorozottak (91 802 fő) mentális állapotának néhány jellemzője

Kóros személyiségszerkezet 6231 fő          6,75 %

Éretlen személyiség 4111 fő          4,45 %

Gyengeelméjűség 3515 fő          3,83 %

Mentális betegség 399 fő          0,43 %

A kábítószer-fogyasztás arányának alakulása a sorkatonák körében

1993 1996
soha nem próbálta 88,0% 84,6%
egyszer próbálta 7,5% 9,5%
többször próbálta 3,5% 4,7%
rendszeres fogyasztó 1,0% 1,2%
Összesen 100,0% 100,0%



bályok tiltják. Ennek ellenére a felmérésekből az derül ki, hogy az érintettek 18–29%-a
saját bevallása szerint is rendszeresen fogyaszt szeszes italt (más mérések szerint ez az
arány megközelíti a 40%-ot).

Az érintettek kb. 0,7–2,4 %-a vallja magát drogfogyasztónak. Egyes meg nem erősített
– mérések sorozatával alá nem támasztott – információk szerint az alkalmi drogfogyasztók
aránya megközelítheti a 33%-ot is. Éppen ezért mindkét problémával foglalkozni kell, és
egyre sürgetőbbé válik a honvédségen belüli hatékony megelőző rendszer kialakítása is.

Az öngyilkossági cselekmények számának alakulása a társadalom hasonló jellemzők-
kel bíró népességéhez viszonyítva némileg kedvezőbb képet mutat. Míg a sorállomány
körében a végigvitt cselekmények aránya 26,6 százezrelék, addig a polgári körben 29,8
százezrelék. Az öngyilkossági kísérletek száma az elmúlt évben 437 volt. Ebből a szol-
gálat ideje alatt leszerelésre került 181 fő (41, 41%).

A bevonulók mintegy 30%-a szorongó, neurotikus, pszichésen alulkompenzált állapot-
ban van. A társadalmi beilleszkedési zavarok hátterében a szociális alkalmazkodóképes-
ség beszűkülése található.

A bűnözési intenzitás másfél évtized óta, az esetenkénti minimális ingadozástól elte-
kintve, egyértelműen emelkedő tendenciát mutat. Ezen belül a fiatal korosztályokhoz tar-
tozók jelentős számban kerülnek összeütközésbe a törvényekkel. A sorkatonai szolgálat-
ra behívott hadkötelezettek mintegy 2,1–2,4%-a büntetett előéletű. Körülbelül 7%-uk el-
len már korábban, a polgári életben folyt szabálysértési eljárás. Sorkatonai szolgálati ide-
je alatt az állomány 14,2%-át, ezen belül a tisztesek 12,7%-át fenyítik meg. A fenyítettek
65,5%-a a katonaidejének második felét töltő katona.

Összességében megállapítható, hogy a társadalmi életben az utóbbi évtizedben leját-
szódott kedvezőtlen folyamatok hatására a jelenlegi sorállomány a szolgálat teljesítése
szempontjából kedvezőtlen mentálhigiénés jellemzőket hordoz, aminek következtében a
megváltozott viszonyokhoz való alkalmazkodó és stressztűrő képessége alacsony.

A közalkalmazotti állománycsoport a Magyar Honvédség egyre szűkülő állománycso-
portja. Róluk, jelenleg – még csak viszonylagos pontosságot adó kutatási – adataink sin-
csenek. Az eddigi mentálhigiénés szakmai munka célcsoportjai között ez az állományka-
tegória érdemben nem szerepel.

Rájuk vonatkozóan indirekt úton vagyunk képesek és kénytelenek megállapításokat
megfogalmazni, azzal a feltételezéssel, hogy mentálhigiénés állapotuk a magyar polgári
lakosságénak megfelelő, másrész vizsgálatuknál figyelembe vehető, hogy egy jelenté-
keny részük katonacsaládból való.

A jelentős létszámváltozásokat követően – a viszonylagos szervezeti stabilitás beállta
után – szükséges ennek az állománykategóriának a helyzetét is megvizsgálni és a vele va-
ló foglalkozás feladatit és módszereit kialakítani.

A Magyar Honvédségben végzett mentálhigiénés munka feltételei
és további feladatai

A munkavégzés feltételei
A Magyar Honvédség jelenleg nem foglalkoztat szakképzett mentálhigiénés szakem-

bert. Az ezzel kapcsolatos feladatokat pszichiáterek, pszichológusok, szociológusok, szo-
ciális szakemberek és humán menedzserek végzik, mint arra a bevezetőben is utaltam. Ez
a körülmény természetesen befolyásolja a munka szakmai színvonalát, hatékonyságát.

A mentálhigiénés szakfeladatokra nem áll rendelkezésre elkülönített költségvetési keret.
Egyes részfeladatok finanszírozása az egészségügyi, míg másoké a humán költségvetés ter-
hére történik. Így a feladatok összehangolása, és finanszírozása jelentős koordinációt igényel.

A finanszírozást illetően – a honvédségi ráfordításokat is meghaladóan – jelentősnek
mondható az egyéb állami és társadalmi intézmények, szervezetek által nyújtott támoga-
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tás, hozzájárulás. Ezek közül elsősorban a Mentálhigiénés Programiroda és a Nemzeti
Egészségvédő Intézet emelkedik ki.

Mindezekre figyelemmel, eredményként kell elkönyvelni a katonai szervezeteknél a
helyi erőforrásokra támaszkodva elvégzett feltáró, elemző és problémakezelő munkát,
megelőző tevékenységet. Ezt az a viszonylag jó munkakapcsolat teszi lehetővé, mely az
egészségügyi, a humán és a tábori lelkészi szolgálat szakemberei, valamint az alegység-
parancsnokok között az elmúlt években kialakult.

A továbblépés lehetséges irányai és feladatai

Az elkövetkező évekre meghatározott feladatok között – a humán stratégia részeként
– megfogalmazást nyertek a mentálhigiénés szakterülettel összefüggő legfontosabb ten-
nivalók:

– egységessé kívánjuk tenni és stabilizálni szeretnénk a mentálhigiénés feladatok meg-
oldására hivatott intézményrendszert, úgy, hogy az képes legyen a párhuzamosság kikü-
szöbölésére, az operációs és szakmai munka végzésére;

– folytatni kívánjuk az e területen végzett munkát szabályozó jogi keretek kialakítását.
Ezen belül javaslatot dolgozunk ki a legsúlyosabb devianciák (drog- és alkoholfogyasz-
tás, dohányzás) szervezeten belüli terjedésének megelőzésére, visszaszorítására, illetve
az e magatartászavarban szenvedők problémáinak szervezett kezelésére, a kezelő és
megelőző munka feltételrendszerének megteremtésére, a mérési rendszerek működtetése
jogi kereteinek kialakítására;

– a mérési rendszereket valamennyi állománykategóriára vonatkozóan alkalmazni kí-
vánjuk, megteremtve ezzel egy mentálhigiénés adatbank létrehozásának feltételeit;

– folytatni kívánjuk a parancsnoki és érintett szakállomány mentálhigiénés felkészíté-
sét (vizsgáljuk, hogy milyen formában építhető be a katonai felső és középszintű oktatás
rendszerébe a mentálhigiénével összefüggő korszerű, tudományos ismeretek átadása);

– vizsgáljuk, hogy milyen mentálhigiénés szakellátások biztosítása szükséges a szer-
vezeten belül és azokat a szervezetfejlesztés keretében a szervezeti működés részévé
tesszük (pl.: krízis intervenciós szolgálat létesítése, segélytelefon-hálózat működtetése,
drog- és alkoholproblémákat a korai stádiumban eredményesen kezelni képes rendszer
kialakítása stb.).

A mentálhigiénés szaktevékenységek súlypontját áthelyezzük az állandó, azon belül
pedig a hivatásos és szerződéses katonaállományra, mivel a sorállomány létszáma és vél-
hetően szolgálati ideje tovább csökken.

Figyelemmel a társadalom és a katonanépesség körében kibontakozó kedvezőtlen je-
lenségekre, a legégetőbb problémákra való válaszlépésként, mentálhigiénés célprogramo-
kat tervezünk és valósítunk meg az állami és társadalmi szakmai szervezetek bevonásával.
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A sorállomány körében végzett
mentálhigiénés tevékenység

Időszerű kérdések a Magyar
Honvédségben

Az utóbbi időben riasztó jelek sokasága hívta fel figyelmünket arra,
hogy veszélyes mértékben megromlott a magyar társadalom
lelki egészsége. A tömegkommunikációs eszközök jóvoltából

elsősorban a devianciák, azon belül is a szenvedélybetegségekben
szenvedők számának emelkedésére vonatkozó információk

kerültek a közvélemény érdeklődésének középpontjába.
A közölt adatok nemegyszer olyan súlyos helyzetről

tudósítottak, hogy az aggodalom megfogalmazása mellett
az azonnali cselekvés igényét is kiváltották a társadalom

tagjaiból, a különféle szervezetek és intézmények vezetőiből.
Ennek nyomán számtalan spontán kezdeményezés

(mozgalmak szerveződése, alapítványok létrejötte, akciók
beindulása stb.) született a segítségnyújtás

legnemesebb céljával.

A társadalom mentális egészségéért viselt felelősség „súlya alatt” a politika sem ma-
radhatott tétlen; újra és újra „keresztes háborút” hirdetett az önpusztító életmód
visszaszorításáért, de a megvalósítás során csak mérsékelt eredményt tudott el-

könyvelni. A katolikus püspöki kar körlevelében szintén felemelte szavát a deviáns visel-
kedésmódok ellen. (1) A téma iránti felfokozott érdeklődés a figyelemfelhívás és a moz-
gósító hatás mellett azt is eredményezte, hogy a helyzet kezelésére vonatkozó különféle
elgondolások kimunkálása során a megelőzés lehetőségeinek és eszközeinek vizsgálata
került a szakemberek és laikusok figyelmének előterébe.

A szaktudományi kutatások alátámasztják és kellő mértékben árnyalják a helyzet sú-
lyosságára vonatkozó megállapításokat. Buda Béla szerint a szenvedélyek mindenkit
érintenek, tehát közös (társadalmi) ügyként kell kezelnünk őket. Egy, a közelmúltban
megjelent könyvében így ír erről: „Talán nem túlzás azt mondani, hogy az emberek
mintegy 80 százaléka szenved és károsodik valamilyen szenvedély következtében éle-
te során… Legtöbbjük legalább kicsiben átélte a szenvedélyek valamely változatát,
legalább egy ideig volt a nikotin, a szeszes ital, az enyhülést, alvást, nyugalmat hozó
gyógyszer vagy játékszenvedély rabja, csak kikerült, megszabadult tőle. Nagyon sokan
– szakemberek szerint a felnőtt lakosság több mint 50 százaléka – ma is szenvedé-
lyünknek élünk, csak nyíltan nem ismerjük be mások és magunk előtt, nem akarunk ve-
le szembenézni. Azt hisszük, ez így normális, vagy legalábbis megengedhetjük ma-
gunknak, nekünk nem árt, hiszen bármikor elhatározzuk magunkat és véget vetünk
szenvedélyeinknek, kiszállunk, megváltozunk.” (2)

A tudomány azt is egyértelművé teszi, hogy a szenvedélybetegségek, függőségek,
önkárosító viselkedésformák kialakulásában, lefolyásában, az ellenük mozgósítható
lehetőségek számbavételében kiemelten kell foglalkozni a fiatal korosztályokkal.
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Törekvéseink az elmúlt időszakban legfeljebb csak mérsékelni tudták a negatív tren-
det, és nem tekinthető pesszimistának a becslés, hogy számolnunk kell a szenvedély-
betegségek további térhódításával. Ezért is fontos minden lépés, amely a megelőzés,
illetve a gyógyítás irányában hathat és főleg, amely a leginkább veszélyeztetett fia-
taloknak segíthet. Ebből a szempontból az utóbbi időben rendkívül felértékelődött a
honvédség szerepe.

Egy korábbi írásban így értékeltük a honvédség lehetőségeit a mentálhigiénés preven-
ció szempontjából: „A hadseregbeli mentálhigiénés tevékenység túlnő a honvédség érde-
kein, nemzeti érdek. A hadsereg az utolsó olyan szervezet, amely képes lehet a még sze-
mélyiségfejlődésüket le nem zárt fiatal férfiakra hatást gyakorolni.” (3) Ez a megállapí-
tás máig nem vesztett időszerűségéből annak ellenére, hogy a sorkatonai szolgálat idő-
tartama időközben jelentősen csökkent.

Egy közösség mentális állapotában többnyire azok a viszonyok tükröződnek vissza,
amelyek a tágabb környezetet is jellemzik. A sorkatonai szolgálatra bevonuló állomány
mentálhigiénés sajátosságai sem térnek el lényegesen a magyar társadalomban tapasztal-
taktól, egyaránt megjelenítik annak pozitív és negatív vonásait.

A kiképzőközpontok (4) viszonylag új elemei a honvédség szervezeti struktúrájá-
nak, csupán az elmúlt év második felében kezdték meg működésüket. A bevonuló ka-
tonák itt tesznek szert azokra az alapismeretekre, amelyekre a sorkatonai szolgálat
épül. Két olyan bevonultatáson és kiképzési cikluson vannak túl, amelyek magukon
viselték a kezdetekre jellemző bizonytalanságokat, útkereséseket. A kezdetektől el-
telt idő rövidsége folytán a mentálhigiénés területen szerzett tapasztalataink sem
elégségesek még a gyakorlatban is használható tendenciák teljes körének feltárásá-
hoz. Arra viszont alkalmasak, hogy bizonyos jelenségekre felfigyeljünk és javaslatot
tegyünk kezelésük módjára.

Elöljáróban szükséges leszögezni, hogy a kiképzőközpontok rendkívül mostoha körül-
mények között szervezték meg tevékenységüket. Nem kizárólag a feltételrendszer hiá-
nyos volta okozott gondot, hanem azon tennivalók sokasága is, amelyek az új típusú ki-
képzés megszervezésével, az emberek szakmai felkészítésével, valamint a szűkös határ-
idők betartásával voltak kapcsolatosak A nehézségek azzal a következménnyel jártak,
hogy a hivatásos állomány részéről megfeszített ütemű munkára, rendkívüli áldozatvál-
lalásokra volt szükség a sikeres start érdekében. Az átalakítás terheit ebben az esetben is
elsősorban a központokban szolgáló hivatásos állománynak kellett elviselnie. Tették ezt
tiszteletre méltó türelemmel és igyekezettel.

A kiképzőközpontokra bevonuló állomány mentálhigiénés
állapotának jellemzői

Jelen dolgozat a bevonuláskor elvégzett szociális és mentálhigiénés szűrés adata-
ira épül. Az alábbiakban közölt statisztikai adatok és táblázatok tanulmányozásánál
figyelemmel kell lenni arra, hogy a lekérdezés közvetlenül a bevonulás után, kérdő-
ív kitöltésével történt és a válaszok valóságtartalma ennek megfelelően ellenőrizhe-
tetlen. Az anonim válaszadók esetleges fenntartásai, félelmei is visszatükröződhet-
nek a táblákban. Éppen ezért a közölt adatok a megszokottnál nagyobb pontatlansá-
got tartalmazhatnak.

Először 1997. november 17–18-án 6800 fő vonult be sorkatonai szolgálatra a kiképző-
bázisokra, majd ezt követte 1998 februárjában újabb 6614 újonc. Utóbbi esetben a bevo-
nulók átlagos életkora 19,8 év volt, amely kis eltéréssel megfelel a megelőző időszakok-
ban megszokottaknak. Figyelemreméltó, hogy az újonc katonák 75%-a még nem töltöt-
te be a 20. életévét. A sorkötelesek egy része a munkanélküliség elől menekülve kezde-
ményezte bevonultatását, amit a hadkiegészítő szervek általában méltányoltak is.
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Az állomány iskolázottsági szintjére jellemző, hogy csupán egyharmaduk rendelkezik
érettségivel, illetve valamilyen felsőfokú diplomával. A nyelvvizsgát tettek száma megle-
hetősen alacsony, csupán 5,27 százalék. Az adatok valószínűsítik, hogy a főiskolát és egye-
temet végzettek igyekeznek elkerülni a katonai szolgálatot, és teszik ezt nem is egészen
eredménytelenül. Az iskolai végzettség struktúrája ugyanakkor megjeleníti azt a képzettsé-
gi szintet is, amelyre a honvédség tevékenységének egy jelentős részét kénytelen építeni.

A bevonulók 73,46 százaléka rendelkezik valamilyen szakképzettséggel, de 54,14 szá-
zalékuk még nem dolgozott tanult szakmájában. Ennek következtében az újoncok jelentős
része úgy kerül szakbeosztásba, hogy nem rendelkezik gyakorlati tapasztalatokkal szakmá-
jának speciális fogásait illetően.

Az utolsó bevonulás adatai alapján a nős vagy az élettárssal együtt élők száma alacsony,
mindössze 172 fő. Ugyanakkor a nősök 64,5 százalékának már született gyermeke.

A bevonultak és családjuk szociális helyzetét nagymértékben az határozza meg, hogy
rendelkeztek-e bevonulásuk előtt munkahellyel vagy pedig munkanélküliek voltak ők
maguk, illetve valaki a családtagjaik közül. Az alábbi táblázat is bizonyítja, hogy ennél
a korosztálynál egyelőre még nem érzékelhetők azok a pozitív változások, amelyek a tár-
sadalom egészében 1997-ben már érzékelhetők voltak a foglalkoztatás területén.

A bevonultatás időszakában kb. 500 olyan sorkötelesről szereztek tudomást a humán
szervek, akiknek családja a létminimum alatt élt. Az érintettek közül 237 fő jelezte, hogy
bevonulását követően válsághelyzet kialakulása valószínűsíthető az otthon maradottak
(családtagok) körében. Kiváltó okként általában az anyagi források hiányát nevezték meg.

108

Rusznyák József: A sorállomány körében végzett mentálhigiénés tevékenység

Forrás: Az IKR-II-1-b-1-4 jelentés alapján.

Az állomány életkori és iskolázottsági összetétele (5) (az 1998. februári bevonulás adatai)

Életkor (a megkérdezettek %-ban) Iskolai végzettség (a megkérdezettek %-ban)
18 év 14 nyolc általános alatt 0,98
19 év 32 nyolc általános 17, 45
20 év 29 szakmunkásképző 51,38
21 év 14 szakközépiskola vagy gimnázium 27,14
22 év 7 főiskola vagy egyetem 3,05
23 év 2
24 év 1
25 év 0,5
26 év 0,3
27 év 0,2
Összesen: 100,0
Átlagos életkor: 19,8 év

Forrás: Az IKR-II-1-b-1-4 jelentés alapján

Munkanélküliségre vonatkozó adatok (az 1998. februári bevonulás adatai)

Munkanélküliség
Sorkatona Apa v. anya; testvér v. feleség mindkét szülő

3078 fő 46,5% anya 714 fő 265 fő
apa 698 fő

testvér 528 fő
feleség 54 fő

összesen 1994 fő 30,1% 4,0%



A mentálhigiénés jellemzők vizsgálatánál a szenvedélybetegségek bizonyos köre az,
amely aggodalomra ad okot. Az állomány körében rendkívül magas az alkoholfogyasz-
tók (58%), a dohányzók (56%) és azok aránya, akik már valamilyen formában kapcso-
latba kerültek a droggal (7,5%). Sajnos, az alábbi táblázat alapján kibontakozó tendenci-
ák is kedvezőtlenek.

Ahhoz, hogy az alkoholfogyasztók arányának az 1997 novemberi bevonuláskor bekö-
vetkezett nagymértékű emelkedését értelmezni tudjuk, még legalább további két-három
bevonulás adatait célszerű feldolgozni. Az utolsó két bevonultatásnál megjelenő meredek
emelkedés a lekérdezési módszer megváltozásának is lehet a következménye.

A korábbi szociológiai vizsgálatok azt bizonyították, hogy a sorkatonai szolgálat nem
kedvez azoknak, akik a honvédségben szeretnének megszabadulni valamely szenvedé-
lyüktől. Sőt, ellenkezőleg! Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a sorkatonai szolgálat
ideje alatt növekszik az állományon belül az alkoholfogyasztók aránya.

A dohányzás olyan szenvedélybetegség, amelynek káros következményei csak évek
múltán, sok esetben idősebb korban jelentkeznek (érrendszeri betegségek, szívinfarktus,
tüdőrák stb.). Éppen ezért a fiatalokkal rendkívül nehéz megértetni, hogy saját jövőjük
érdekében kell lemondaniuk erről a szenvedélyről. A prevenciós tevékenység meg-
tervezése ebből a szempontból rendkívül nagy pedagógiai szakértelmet is feltételez.
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Forrás: A REJET-III-2-1 és az IKR-II-1-b-1-4 jelentések alapján.

Mentálhigiénés jellemzők (a megkérdezettek %-ban)

95. nov. 96. febr. 96. máj. 96. aug. 96. nov. 97. febr. 97 máj. 97. aug. 97. nov. 98. febr.

alkohol 39,5 29,7 30,9 20,3 20,5 22,1 35,0 27,8 44,02 58,41

drog 2,8 1,7 3,5 2,9 4,83 7,50

dohányzás 50,6 43,7 50,7 53,0 47,1 44,0 46,0 48,1 44,66 56,00

kávé 29,8 33,6 31,2 30,5 25,9 20,6 33,4 32,2 34,85 31,90

suicid háttér 4,6 4,4 5,5 5,0 3,89 4,30

suicid kísérlet 1,5 1,8 1,9 1,2 0,55 0,95

Forrás: A REJET-III-2-1 és az IKR-II-1-b-1-4 jelentések alapján

Alkoholfogyasztók aránya a sorállomány körében (az 1998. februári bevonulás adatai)

1997. november 1998. február
(a válaszadók %-ban) (a válaszadók %-ban)

nem fogyaszt szeszesitalt 55,99 41,56

alkalmanként fogyaszt 34,00 53,94

rendszeres fogyasztó 10,01 4,50

Forrás: Humánszolgálati Csoportfőnökség 1996. évi kutatása.

A katonai szolgálat hatása az alkoholfogyasztásra (a megkérdezettek %-ban)

nem ritkán ha tehetem rendszeresen

Fogyasztott-e alkoholt 19,0 56,9 13,2 8,0bevonulás előtt?

Fogyasztott-e alkoholt a sor- 14,2 48,9 28,7 6,3katonai szolgálat idején



A droghelyzetre napjainkban az a jellemző, hogy Magyarország a korábbi tranzitország-
ból célállomássá alakult át, azaz jelentős felvevő piaccá vált. Ez a tendencia tükröződik a
bevonuló fiatalok esetében is. Az újoncok 7,5 százaléka már találkozott valamilyen kábító-
szer-készítménnyel. A személyes beszélgetések arra mutatnak rá, hogy a legtöbb fiatal va-
lamelyik kortárs csoport nyomására, többnyire a diszkóban próbálja ki először a drogot.

A katonai szolgálat egyik jellegzetessége a sajátos szervezeti lét és annak szigorú sza-
bályozottsága. Ebből a szempontból nem hanyagolható el azon bevonulók száma, akik
ebben a vonatkozásban problémásak, azaz előéletük alapján számítani lehet arra, hogy
nehezen viselik el a katonai élet nehézségeit és az egyéni szabadság korlátozottságát.

Az egyik 1996. évi bevonulás után a katonai közösséghez való alkalmazkodás szem-
pontjából veszélyeztettek köre a pszichés státusz alapján a következő képet mutatta
(ilyen irányú vizsgálódást a kiképzőközpontokban nem végeztünk, ezért hivatkozunk egy
korábbi kutatás adataira):

Szorongásos kórképek: 24,5%
Depresszió: 23,5%
Hisztériás kórképek: 22,0%
Reaktív kórképek: 10,0%
Kényszeres fóbiás kórképek: 5,0%. (6)
Antiszociális státusz alapján a kiképzőközpontokba bevonulók összetételét az alábbi

táblázat mutatja:
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Forrás: A REJET-III-2-1 és az IKR-II-1-b-1-4 jelentések alapján.

A dohányzás gyakorisága sorállomány körében (az 1998. februári bevonulás adatai)

1997. november 1998. február
(a válaszadók %-ában) (a válaszadók %-ában)

sosem dohányzik 55,35 44,0
alkalmanként dohányzik 1,13 1,6
rendszeres dohányzó 43,52 54,4

Forrás: A REJET-III-2-1 és az IKR-II-1-b-1-4 jelentések alapján.

Drogérintettség a sorállomány körében (az 1998. februári bevonulás adatai)

1997. november 1998. február
(a válaszadók %-ban) (a válaszadók %-ban)

soha nem próbálta 95,17 92,50

kipróbálta 3,00 6,00

alkalmanként fogyaszt 1,72 1,25

rendszeres fogyasztó 0,11 0,25

Forrás: A REJET-III-2-1 és az IKR-II-1-b-1-4 jelentések alapján.

Antiszociális magatartás

1997. november 1998. február
(a válaszadók %-ban) (a válaszadók %-ban)

büntetve volt 1,19 0,92
szabálysértés 7,07 5,00
verekedés 2,85 1,98
közösséget nem tűri 1,32 1,13
eljárás folyamatban 0,64 1,22



A kiképzők munkáját dicséri, hogy az eddigi két kiképzési időszak alatt öngyilkossági
kísérlet és megvalósult öngyilkosság nem fordult elő. Úgy tűnik, hogy a társadalom egé-
szében e területen bekövetkezett kismértékű javulás a hadseregben még inkább érvényesül.

Természetesnek kell tekinteni, hogy a valós helyzet az előzőekben közölt adatoknál és az
azok alapján megrajzolható képnél kedvezőtlenebb, hiszen statisztikáink a lekérdezési mód-
szer miatt torzítanak. A valós állapotok pontosabb feltérképezése érdekében a jövőben cél-
szerű lenne a váratlanságra épülő tesztelések számát szaporítani (a sportolóknál alkalmazott
dopping-tesztek mintájára). Ezt eddig az anyagi erőforrások szűkössége akadályozta meg.

A sorállomány mentálhigiénés állapotának feltérképezésére, megőrzésére
és javítására irányuló tevékenységek

A kiképzőközpontokban végzett mentálhigiénés tevékenység két egymástól elkülönülő,
de egymással szorosan összefüggő területen valósul meg. Egyrészt bevonulás alkalmával
szűrés keretében feltérképezik az újonc állomány szociális és mentális helyzetét. Ekkor
felderítik azon egyéneket, akik megkülönböztetett figyelmet igényelnek majd a kiképzés
során, illetve akik az alkalmassági vizsgálaton való megfelelés ellenére mégiscsak alkal-
matlanok a sorkatonai szolgálatra. Másrészt a központok olyan prevenciós tevékenységet
fejtenek ki, amely az állomány lelki egészségének megőrzésére, esetleg javítására irányul.

A szociális és mentálhigiénés szűrések elvégzése a bevonulással egy időben veszi kez-
detét. (7) A munkát a kiképzőközpontok humán és egészségügyi szervei, valamint a Hu-
mánszolgálati Csoportfőnökség és a Szárazföldi Vezérkar által a helyszínekre vezényelt
pszichológusok, szociális munkások és humán menedzserek végzik. A szűrés négyszem-
közti beszélgetések keretében, valamint kérdőívek kitöltése által a titok- és adatvédelmi
előírások szigorú betartása mellett történik.

A bevonuló állomány közül első lépcsőben olyan fokozottan veszélyeztetett (pl.: sú-
lyos fokú pszichikai zavar, alkohol- vagy drogfüggőség, családi problémák stb.) sorköte-
les fiatalok kiszűrése történik meg, akik már nem kerülnek a katonai szervezet állomá-
nyába, mivel szervezetben történő megtartásuk további komolyabb problémák forrása le-
het. A második lépcsőben olyan sorköteles fiatalok felderítését végzik, akiket meglevő –
kevésbé súlyos – családi vagy személyes problémáik miatt a sorkatonai szolgálat alól
nem menthetnek fel, de a katonai környezetbe történő beilleszkedésük szakmai segítsé-
get és további odafigyelést igényel.

A szűrések eredményei alapján a problémás katonákról és a velük való foglalkozás alap-
vető módszereiről a veszélyeztetettek leendő parancsnokai tájékoztatást kapnak a rájuk
vonatkozó mértékben. Általánosságban ugyancsak tájékoztatják a bevonult állomány fő
szociális és mentálhigiénés jellemzőiről a kiképző parancsnoki állomány egészét is. A hu-
mán szervek és az egészségügyi szolgálatok szakemberei a tapasztalatok alapján közösen
kidolgozzák azokat a problémakezelési csatornákat, illetve együttműködési módszereket,
amelyek a későbbiekben jelentkező pszichés problémák szakmai kezelését biztosítják.

A szűrések eredményeként megállapítható, hogy rendkívül magas azoknak a katonák-
nak a száma, akik megkülönböztetett figyelmet igényelnek. Ez további terhet jelent az
amúgy is túlhajszolt parancsnoki állomány és a humán tisztek számára.

A kiképző központokban végzett lelki egészségmegőrző és megelőző tevékenység lé-
nyege leginkább a drogprogram kapcsán nyilvánult meg. Drogriadó megnevezéssel a
Humánszolgálati Csoportfőnökség és a Mentálhigiénés Programiroda olyan speciális cél-
programot dolgozott ki és valósít meg a gyakorlatban, amely a kiképzés rendszerébe be-
építve, az újoncállomány minden tagjára kiterjed. A pszichológusok által vezetett kiscso-
portos foglalkozások keretében interaktív módon kapnak a katonák ismereteket a szen-
vedélybetegségekről, elsősorban a kábítószer- és az alkoholfogyasztás veszélyeiről.
Ugyanakkor személyre szóló tanácsokkal és ismeretekkel is ellátják a rászorulókat.
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Ennek a programnak a hatékonyságát fokozza az is, hogy az egészségügyi szolgálattal
együttműködve a helyi humán szervek minden bevonulást megelőzően tájékozatják a
zászlóalj- és századparancsnoki állományt a narkotizálók szokásairól, a droghasználat
árulkodó jeleiről. Emlékeztető füzet formájában írásos anyaggal is ellátják a parancsno-
kokat erről a témáról, ezzel is segítve a problémakezelés módszereinek elsajátítását.

Eredményes a Szárazföldi Vezérkarnak az alegységparancsnokok mentálhigiénés fel-
készítésére irányuló azon kezdeményezése is, amelyet a pécsi honvédkórházban valósí-
tanak meg. Ennek a képzésnek az a legfőbb erénye, hogy a szakmai ismeretek mellett,
egyfajta szemléletmód elsajátítását teszi lehetővé olyan parancsnokok számára, akik köz-
vetlenül foglalkoznak a sorkatonákkal.

A mentálhigiénés tevékenység végzésének feltételrendszere

A kiképzőközpontok állandó állománya körében olyan egészséges szemlélet alakult ki,
amely a kiképzés folyamatában nagy jelentőséget tulajdonít az emberséges bánásmód ér-
vényesülésének, valamint a katonákról való mindenoldalú gondoskodás követelményé-
nek. A parancsnokok megértették annak fontosságát, hogy az állomány megfelelő tájé-
koztatásával, a felmerülő szociális és mentális problémák szakszerű kezelésével elejét le-
het venni a negatív tendenciák és destruktív konfliktusok létrejöttének. Azt is felismer-
ték, hogy a jó hírnév megőrzése mind a szervezetnek, mind pedig az egyénnek létérde-
ke. Talán ennek is köszönhető, hogy a központokban eddig még nem fordult elő öngyil-
kosság vagy öngyilkossági kísérlet.

A mentálhigiénés tevékenység jogi feltételrendszere általában biztosított. Problé-
mát az első bevonulás alkalmával az jelentett, hogy a hadkiegészítő parancsnokságok
személyi átadó tevékenysége során sajnos csak az egyik katonai szervezetnél sikerült
a pszichológusok elsődleges szűrőtevékenységét az átadási folyamatba is beilleszteni.
Az itt tevékenykedő szakmai csoport ugyanis fontos feladatának tekintette, hogy a sú-
lyosabb pszichés problémával rendelkezőket még a szervezetnek történő átadás előtt
kiszűrjék. A következő alkalommal ez a törekvés már akadálytalanul érvényesült a
gyakorlatban is.

A humán – és ezen belül a mentálhigiénés – tevékenység szempontjából rendkívüli
fontossággal bír a kiképzéshez szükséges személyi feltételrendszer biztosítottságának
színvonala. Ebből az aspektusból a kiképzőközpontok és a humánszolgálati szervek fel-
töltöttségét érdemes közelebbről is megvizsgálni. Előbbiek állománytábla szerinti feltöl-
töttségét a következő táblázat szemlélteti.

A táblázatból kitűnik, hogy a kiképzési színvonalnak hosszú távú biztosításához az alakula-
tok nem rendelkeznek a szükséges létszámfeltételekkel. A katonai szervezetek szakember hiá-
nya ugyanis sok esetben a közvetlenül kiképzést folytató beosztások tekintetében a legnagyobb.
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Forrás: Az MH AKK-ban megrendezett humán konferencia anyaga

Állomány- Alföldi Kiképző Központ Dunántúli Kiképző Központ

kategória Szabadszállás Kalocsa Tapolca Szombathely

Ti. 59% 78% 74% 83%

Tts. 72% 91% 70% 58%

Szerz. 95% 95% 53% 76%

Össz. 75% 88% 66% 72%

Mindösszesen 82% 69%



Nem kedvezőbb a humán szervek helyzete sem. Az állománytáblás humánszolgálati
helyek feltöltöttségét az alábbi táblázat szemlélteti.

Az AKK szervezeteiben a feltöltöttség zászlóalj szinten csak 44%-os (9 zászlóaljnál 4 humán
tiszt). A két alakulat négy helyőrségéből három helyen hiányzik pszichológus, továbbá a DKK
meglévő humán tisztjeinek 35%-a eredeti beosztása mellett más beosztás ellátásával is meg van
bízva. A humán tiszti helyek betöltésével kapcsolatos gondok hátterében fontos szerepet játszik
a humán beosztások – más szakmai beosztásokhoz képest – alacsonyabb anyagi elismertsége.

A táblázatokból is kitűnik, hogy a kiképzőközpontok működésének gyenge pontját je-
lenleg az állománytáblás helyek alacsony feltöltöttsége jelenti. Az alakulatok parancsno-
kai – ideiglenesen – egyfajta belső állományátcsoportosítással igyekeznek mérsékelni a
kiképzők hiányát. Az alap- kiképzés előírt szakmai színvonala viszont a személyi állo-
mánytól tartós, túlnyomó többségében a napi nyolc órát meghaladó igénybevételt köve-
tel. Így nemcsak a napi vagy heti munkaidő betartása ütközik nehézségekbe, hanem a re-
generálódást biztosító pihenőnapok és szabadság igénybevétele is akadályokba ütközik.

A mentálhigiénés tevékenység végzése általában nem kíván nagy anyagi befektetése-
ket. Napjainkban a mérsékelt igények egy részét a Mentálhigiénés Programiroda finan-
szírozza. A honvédségnek többnyire a programok megrendezésének körülményeit (tan-
termek, előadótermek és szálláshelyek biztosítása, étkeztetés stb.) és egyes tájékoztató
kiadványok megjelentetését kell felvállalnia.

Ami a mentálhigiénés állapotot befolyásoló tágabb környezetet – azaz magát a lakta-
nyákat és azok objektumait – illeti, már közel sem mondható kedvezőnek a helyzet. A
körletek és azok berendezése, a tisztálkodó blokkok és a melegvíz-szolgáltatás, a fűtési
rendszerek, valamint a tantermek igazán nem nevezhetők korszerűnek. A hiányosságok
nem a helyiek hanyagságából fakadnak, sokkal inkább az elhelyezésre (felújításra) for-
dítható pénzeszközök szűkösségéből és abból a sietségből, amely a rövid megvalósítási
határidőkkel magyarázható a felkészülés időszakában.

Következtetések

A honvédségnek nincs oka szégyenkeznie azért a tevékenységért, amelyet a mentálhi-
giénés területen, elsősorban a prevenció vonatkozásában a fiatalok körében végzett a
múltban és végez napjainkban. Sőt, határozott meggyőződésem, hogy a „sereg” erején és
lehetőségein felül vállal, amikor egyes társadalmi visszásságok negatív következménye-
inek kezelésén, illetve az ezekből adódó károk mérséklésén munkálkodik.

Mint az előzőekben már szó volt róla, a kiképzőközpontokba bevonuló állomány
mentálhigiénés állapota hűen tükrözi a társadalom e területen meglévő viszonyokat. Ez
az állapot közel sem megnyugtató, egyes vonatkozásban kimondottan aggasztó. Első-
sorban a szenvedélybetegségek területén kibontakozó tendenciák jelentenek komoly
fenyegetést és figyelmeztetnek a beavatkozás szükségességére. A dohányzók és az al-
koholizálók magas aránya, valamint a drogfogyasztók számának gyors emelkedése in-
dokolttá teszi, hogy fokozzuk a prevenciós tevékenységekre fordított erőfeszítéseinket.
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Megjegyzés: Az 1998. április 1-jei helyzetnek megfelelően

Szakmai irány Rendszeresített Feltöltöttség Hiány
beosztás (fő) (fő) (fő)

Pszichológus 4 1 3
Alegységszintű humán szakember
(szociális munkás, humán menedzser, 18 12 6
mentálhigiénés szakember stb.)
Összesen 22 13 9



A honvédségben végzett mentálhigiénés tevékenység elvi lehetőségeit az alábbi
táblázat foglalja össze.
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Általános feladatok
1. Szakmai ismeretek bővítése, – humán tisztek egyetemi képzésének 

szakemberképzés fejlesztése korszerűsítése
– főiskolai szintű mentálhigiénés képzés

megszervezése (mentálhigiénikus)
– katonai vezetők (parancsnokok) mentál-

higiénés felkészítésének fokozása
– NATO hadseregek tapasztalatainak átvétele
– szemléletváltás kierőszakolása az ember

szervezetben játszott szerepét illetően (humán
szempontok erősítése a döntés-előkészítésben)

2. Mentálhigiénés és szociális szűrés – alkalmasság-vizsgálatok korszerűsítése
rendszerének korszerűsítése – bevonulások alkalmával végzett szociális és

mentálhigiénés szűrés hatásfokának javítása
– utószűrések bevezetése

3. Humán (szociális, pszichológiai és kulturális) – felvilágosító programok
szolgáltatások létesítése és fenntartása – korrekciós szolgáltatások

– humán ügyeleti rendszer
– humán fogadóórák rendszere

4. Szolgálati hely mentálhigiénéje – emberi viszonyok javítása
– szervezeti kohézió erősítése
– önismereti és személyiségfejlesztő tréning-

csoportok szervezése
– önsegélyező csoportok

5. Szociális problémák kezelése – létbizonytalanság csökkentése
– munkanélküliséget megelőző át- és továb-
bképző

tanfolyamok szervezésének folytatása
a lehetőségek függvényében

– szociális segélyezés hatásosságának és
hatékonyságának növelése

– sorállományú érdekképviseletek működésének
erősítése

Szenvedélybetegségek megelőzésének és kezelésének feladatai
1. Általános feladatok – megelőzést szervező irodák létrehozása

– szenvedélybetegeket kezelő intézmények
szervezése

– önsegítő csoportok szerveződésének támogatása
2. Drogprevenciós programok – Drogriadó elnevezésű program folytatása

– NATO-szabványnak megfelelő szűrési rendszer
részleges bevezetése

3. Alkoholfogyasztást csökkentő programok – alkoholhoz való hozzájutás lehetőségének
megnehezítése

– szubkulturális szokások átalakítása
4. Dohányzásellenes programok – dohányzási lehetőségek korlátozása

– felvilágosító programok
5. Deviancia megelőzését szolgáló alap létrehozása

Öngyilkosságok megelőzése
1. Csapatpszichológusi hálózat fejlesztése
2. Csapatpszichológusok bevonása

az öngyilkosságok kivizsgálásába
3. Krízis- és konfliktushelyzeteket kezelő – egyéni krízishelyzetek kezelése

szolgáltató rendszerek – szervezeti konfliktusok kezelése
4. Emberbaráti jellegű kezdeményezések felkarolása



A táblázatban foglalt feladatok mindegyikének megvalósítására a honvédségnek termé-
szetesen nincs lehetősége. A személyi, tárgyi és finanszírozási feltételek ezt nem teszik lehe-
tővé. A legfontosabb feladatok felvállalása azonban reális célkitűzés lehet, megvalósításuk-
ra jó eséllyel törekedhetünk. A továbbiakban ezen célkitűzések közül ismertetek néhányat.

A humán szakemberek képzése mellett a jelenleginél nagyobb figyelmet szükséges fordí-
tani a katonai vezetők, parancsnokok felkészítésére. Ennek két mozzanatát tartom fontosnak.

Egyrészt – a szervezet oldaláról nézve – legsürgetőbb teendő és egyben a Magyar
Honvédség modernizációjának alapvető feltétele, hogy szemléletbeli változás következ-
zen be az ember szervezetben játszott szerepének megítélésével kapcsolatban. A hadse-
reg nem más, mint egy olyan szervezete az államnak, amely egyfajta (speciális) bizton-
ságot „szolgáltat” a polgároknak. Ahhoz, hogy ezen funkcióját el tudja látni, elsősorban
tagjainak e feladatra való alkalmassága, megfelelése szükséges. A megfelelés pedig mi-
nőségi kérdés, amely a tudatos humán politikával van összefüggésben.

Másrészt fontos követelményként fogalmazódik meg, hogy a parancsnokok képzésük
során minden szinten tegyenek szert olyan ismeretekre, amelyek az emberi kapcsolatok
megértését és alakítását teszik lehetővé, illetve a konfliktusok kezelésének készségeit fej-
lesztik ki. Kívánatos, hogy a munkahelyek vezetői megismerkedjenek a devianciák álta-
lános elméletével, ezáltal szakszerűvé váljon reagálásuk a katonai szolgálat keretei kö-
zött megjelenő ilyen jellegű problémákra.

A hazai tapasztalatok és a tudományos ismeretek elsajátítása mellett szükség van a
NATO országok gyakorlatának megismerésére is. A nyugati hadseregek humán (szociális
és mentálhigiénés stb.) tevékenységének tanulmányozása rendkívül jelentős segítséget
nyújthat számunkra és végső soron elvezethet a tapasztalatok átvételéhez. Különösen fon-
tos a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tapasztalatok hazai alkalmazása, hiszen ezál-
tal egy viszonylag hosszú tanulási folyamatot és jelentős költségeket takaríthatunk meg.

„A szeszes italokhoz való hozzáférés szabályozásának nagyobb lehetőségei vannak,
mint az eszközökhöz való hozzájutás korlátozásának más deviáns viselkedésforma esetén.
Bűncselekmények elkövetéséhez vagy nem kell eszköz, vagy olyan eszköz szükséges,
amelynek hozzáférhetőségét nem lehet korlátozni; szinte lehetetlen az öngyilkosság elkö-
vetésének tárgyait hozzáférhetetlenné tenni; a mentális betegségek szintén eszköztelenek.

Ezzel szemben az alkoholizmus nem alakulhat ki szeszes ital fogyasztása, mégpedig
jelentős mennyiségű alkohol tartós fogyasztása nélkül. Mivel az alkoholizmus gyógyítá-
sára tett jelentős erőfeszítések eddig még nem hoztak „átütő” eredményt, el kell fogadni
azt a szemléletet, hogy a szeszes italokat az élelmiszerektől és a többi élvezeti cikkektől
eltérően, „veszélyes” fogyasztási cikként kezeljük. Ezért ebben az esetben nem a keres-
let kielégítésére, hanem a kínálat korlátozására kell törekedni.” (8)

Véleményünk szerint az előzőek figyelembevételével kell állást foglalni abban az
utóbbi időben megélénkülő vitában is, amely a laktanyai szeszesital-árusítás „újbóli” en-
gedélyezése kapcsán kibontakozott.

Az alkoholizmus megelőzésére irányuló lehetséges akciók másik területe: a sorkatonák köré-
ben meglévő (szub)kulturális szokások és hagyományok befolyásolása. A szeszes ital fogyasz-
tásának pozitív értékelése, a feszült élethelyzetek alkohollal történő oldásának ajánlása – a társa-
dalom egészéhez hasonlóan – eléggé elterjedt. Az ilyen kulturális minták megváltoztatása termé-
szetesen igen nehezen valósítható meg és igen hosszú időt igényel. Ebből a szempontból meg-
fontolandó, hogy milyen értékek megerősítését vagy kialakítását tűzzük ki célul: a mértékletes
ivásét-e vagy a teljes absztinenciáét. Tapasztalatok alapján célszerűnek látszik a mértékletes és a
speciális (ünnepi) alkalmakhoz kötött fogyasztást célul tűzni általános viselkedési mintaként.

A legutóbbi időszak fejleményei arra figyelmeztetik a szakembereket, hogy a hadsereg-
ben is egyre gyakoribb lett a drogfogyasztás, elsősorban a sorállomány körében. Éppen
ezért a két kiképzőbázis tevékenységére építve és a kiképzés keretében tovább folytatjuk
azt az 1997-ben megkezdett megelőző programot, amely a Drogriadó megnevezést viseli.
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A katonák általi drogfogyasztás csökkentésének egyik leghatékonyabb eszköze a várat-
lanságra épülő tesztelések bevezetése (a sportolóknál alkalmazott, vizeletmintán alapuló
dopping-tesztek mintájára). A NATO országok hadseregeinek többségében évente kétszer
minden katonát ellenőriznek ezzel a módszerrel. (A légierőnél az ellenőrzésnek ezt a mód-
ját kiterjesztik az alkoholfogyasztás mérésére is.) A külföldön alkalmazott módszer elter-
jedését Magyarországon a finanszírozási feltételek szűkössége még a hivatásos állomány
vonatkozásában is megakadályozta. (Egy vizsgálat elvégzése 1998. évi árszínvonalon
hozzávetőleg nyolcezer forintba kerül alkalmanként és egy főre vetítve.) A közeljövőben
nem látunk lehetőséget arra, hogy a sorállomány körében ezt a módszert alkalmazzuk.

Az előzőekhez kapcsolódik, hogy „kábítószerek esetében vannak bizonyos rizikócso-
portok, főleg olyan fiatalok, akik kisodródtak vagy éppen kisodródóban vannak a család-
jukból, és szélsőséges ellenkulturális kortárs csoportok, galerik vonzáskörzetébe kerül-
hetnek. Az ilyen fiatalok számára a lelki gondozás, a tanácsadók létesítése, az egészsé-
ges viselkedésmintákat képviselő programok (kirándulások, közös foglalkozások) igen
nagy segítséget nyújtanak, nagy megelőzési értékük lehet. Ilyen csoportok számára szok-
tak anonim tanácsadást biztosítani, ahová bárki bemehet, nem kérdezik meg a nevét, csak
ellátják, segítséget kap. Ezekre a helyekre a problémás fiatalok szívesen visszatérnek, és
esetleg rávehetők, hogy komolyabb pszichológiai kezelést vegyenek igénybe”. (9)

Gyakorlatilag befejezés előtt áll a valamennyi állománykategóriát érintő krízis- és
konfliktushelyzeteket kezelő szolgáltató rendszerek (humán ügyeleti rendszer) létrehozá-
sának az előkészítése. A szolgálat a hadsereg működése során keletkező krízishelyzetek,
súlyos személyes és szervezeti konfliktusok, egyéni és csoportos fegyelemsértések szak-
szerű kezelését szolgálja. Az ügyeleti rend alkalmazása garantálja az azonnali beavatko-
zások lehetőségét. A rendszer egyik szolgáltatásaként javulást eredményezett a humán
szolgáltatások minőségében a lelki elsősegélynyújtó telefonszolgálat közelmúltban tör-
tént beindítása. Remélhetően hamarosan sor kerül a szervezeti konfliktusokat kezelő
újabb szolgáltatás beindítására is.

A dohányzás visszaszorítása érdekében végzett tevékenységek némileg háttérbe szo-
rulnak a drog- és alkoholmegelőző programokhoz képest. Pedig ezek jelentősége hosz-
szabb távon nem kisebb, sőt bizonyos szempontból még kiemelt figyelmet is érdemel.
Ennek a problémának a megoldása ugyanis lényegesen nagyobb sikerrel kecsegtet az
előző kettőnél. Számtalan külföldi tapasztalat is rendelkezésünkre áll, amelyek jól alkal-
mazhatók hazai viszonyainkra.

A felvilágosító, ismeretterjesztő munka mellett a dohányzás egyre szigorúbb korláto-
zása a laktanyákban is indokoltnak tűnik. Olyan közhangulatot kell létrehozni, főleg a
passzív dohányzás ártalmainak hangsúlyozása révén, hogy a közösségi helyiségekben
megtiltásra kerüljön a dohányzás és csak a kijelölt helyeken legyen szabad rágyújtani.

Tovább lehet finomítani a bevonuláskor elvégzendő szűrések módszerét, valamint jo-
gi megoldást kell találni a bevonulók átadásakor kiszűrtek problémájára. A továbblépést
segítené az is, ha a rendszeres felmérések és szűrések eredményei tükrében egy átgondolt
prevenciós stratégia kerülne kidolgozásra.

A jövőben célszerűnek látszik az „utószűrés” rendszerének fejlesztése, amely az alap-
kiképzés során alkalmatlanná válók felkutatását segíti elő. Így időben elkezdhető a keze-
lésük, s környezetük sem szenved hátrányt zavaró jelenlétüktől.

A humán szakemberek mellett még nagyobb figyelmet szükséges fordítani a kiképző-
központok állandó állományának (hivatásos és szerződéses katonák, közalkalmazottak)
felkészítésére. Olyan ismeretekhez kell juttatni őket, amelyek az emberi kapcsolatok
megértését, az empatikus képesség kialakulását eredményezik és a konfliktusok kezelé-
sének készségeit alakítják ki.

A pszichológusok megállapítása szerint az állandó állomány leterheltsége olyan mér-
tékű a négy kiképző központban, amely a kiképző személyzet kifáradását, a későbbiek
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folyamán pedig az állomány túlnyomó többségének teljes kimerülését eredményezheti.
Ennek nyomán pedig bekövetkezhet az állomány nagymérvű elvándorlása (fluktuációja)
és a kiképzési színvonal csökkenése. Indokolt tehát a kiképzés rendszerének olyan jelle-
gű átgondolása, amely nagyobb lehetőséget biztosít a kiképzők számára a pihenőidő
igénybevételéhez, illetve lehetővé teszi az állomány nagyobb mérvű (egy kiképzési cik-
lust átfogó) kiléptetését a kiképzési rendszerből.

Az állományban előforduló egyéni problémák kezelése céljából az lenne a megnyug-
tató megoldás, ha a kiképzőközpontokban rendszeresített pszichológus helyek száz szá-
zalékban feltöltésre kerülnének és középvezetői szinten is általánosan alkalmazhatnánk
olyan személyt, aki a csapatpszichológusok munkáját koordinálná, a felmérések eredmé-
nyeit elemezve előkészítené a szükséges intézkedéseket, illetve személyes részvételével
segítené a mentálhigiénés tevékenységet. Ennek lehetősége jelenleg korlátozott.

A humán tisztek hiányát minden bizonnyal enyhítené tevékenységük kedvezőbb anya-
gi elismerése. Ehhez elsősorban az szükséges, hogy munkájukat jobban megbecsülje a
szervezet és ez megmutatkozzon illetmény-besorolásukban is. Ez nevezettek önbecsülé-
sére is kedvező hatással lehetne.

A kiképzőközpontok humán költségvetésében indokolttá vált a devianciák megelőzé-
sére szolgáló célhitel megjelenítése. Megvalósulás esetén célszerű ennek az összegnek a
felhasználását szigorú szakmai feltételekhez kötni.

Jegyzet

(1) Igazságosabb és testvériesebb világot! A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jó-
akaratú emberhez a magyar társadalomról. = Magyarország Politikai Évkönyve 1996-ról. Demokrácia Kuta-
tások Magyar Központja Alapítvány, Bp. 1997, 814. old.
(2) BUDA BÉLA, dr.: Szenvedélyeink. SubRosa Kiadó, Bp. 1995, 10. old.
(3) ANGYAL I.–RUSZNYÁK J.: Prevenciós munka a katonafiatalok körében. Humán Szemle, 1997. 2–3. sz.,
52. old.
(4) A haderő-korszerűsítés egyik elemeként 1997-ben két kiképzőközpont (Alföldi Kiképző Központ, Dunán-
túli Kiképző Központ) kezdte meg működését négy helyőrségben (Szabadszálás, Kalocsa, Tapolca, Szombat-
hely). Mentálhigiénés szempontból jelentőségük abban van, hogy funkciójuknak megfelelően napjainkban
ezekben történik minden sorkatonai szolgálatra bevonult hadköteles alapkiképzése és részben szakkiképzése.
A „katonaidőnek” hagyományosan ez a három hónap a legnehezebb része. A további hat hónapot végleges ala-
kulatuknál, szakbeosztásban teljesítik a katonák.
(5) A táblák többsége a Magyar Honvédség információs rendszerének (REJET, IKR) adatai alapján készült. Je-
lenleg ez a rendszer biztosítja a honvédség szervezetén belül a vezetés számára nélkülözhetetlen információk
alulról felfelé történő áramlását.
(6) DR. BOGNÁR LÁSZLÓ: A mentálhigiénés ellátás rendszere a Magyar Honvédségben. Új Honvédségi
Szemle, 1996. Különszám.
(7) A sorállomány szociális és mentálhigiénés szűrésére – a hivatásos állományhoz hasonlóan – a Magyar Hon-
védség parancsnoka szakintézkedést adott ki. Szükséges megjegyezni, hogy minden hadköteles bevonulás előtt
már „átesik” egy szűrésen, amely sorozáskor az alkalmasságvizsgálat keretében történik.
(8) BUDA BÉLA, dr.: Az alkohológia új távlatai. Alkoholizmus Elleni Bizottság, Bp. 1992.
(9) BUDA BÉLA, dr.: Szenvedélyeink, i. m., 71. old.
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Folyóiratunk évente tizenkét-

szer jelenik meg, s a közokta-

tás minden pedagógusához szól.

Talál benne tanulmányokat a ha-

zai iskolaügyről, alternatív prog-

ramokról, de a tudomány és mű-

vészet érdekes újdonságairól is.

Ismertetünk új taneszközöket,

egyes új módszertani eljáráso-

kat. Recenziókat adunk közre új

könyvekről és tankönyvekről.

Lapunk interdiszciplináris mó-

don, s a lehetőség szerint esszé-

isztikus megközelítésben olyan

témákat dolgoz fel, amelyek egy-

egy iskolai tantárgy bizonyos

anyagrészéhez csatlakoznak

ugyan, de van általánosabb érvé-

nyű tanulságuk is, felkelthetik

„más szakosok” érdeklődését.

Szerzőink kiváló tudósok és mű-

vészek, pedagógiai kutatók és

gyakorló tanárok.

A teljes évfolyam előfizetési díja

2400 Ft.

Előfizethető a szerkesztőség cí-

mén, vagy átutalással.
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Civil kontroll

Működése során a Magyar Honvédség
is minduntalan a társadalmi viszonyokba
beágyazottan, azoktól meghatározottan
teljesíti feladatait, sőt, a demokrácia fejlő-
désével még inkább követelmény vele
szemben a társadalom felé nyitott műkö-
dés fejlesztése.

A szervezet demokratizálódását legmar-
kánsabban talán a civil kontroll erősödése,
visszafordíthatatlan elmélyülése jelzi.

Valamikor a honvédséget ezer titok
övezte. Alig szivároghatott ki információ a
laktanya falai mögül. A titokzatosság mö-
gött legtöbbször a szervezet valamilyen
különleges társadalmi-státus igénye húzó-
dott meg. A katonaság és a civil társada-
lom közötti kapcsolat a legszükségesebb
mértékre korlátozódott. Ebbe belefért a
kölcsönös segítés, a közös ünneplés, a ka-
tonai eskü alkalmával szerényen megnyíló
kaszárnyaajtók, mégis inkább az volt rá a
jellemző, hogy a hivatásos katonák zárt
egységben települtek le – többnyire a lak-
tanyák közelében alkottak telep-
szerű kolóniát, a sorkatonákat pedig igen
ritkán engedték haza szeretteik körébe.

Mára a helyzet alapvetően megválto-
zott. Amint a rendszerhatárok, úgy, képle-
tesen szólva, a laktanyák falai is leomlot-
tak a rendszerváltással. A laktanyák kinyíl-
tak – se szeri, se száma a nyílt laktanya na-
poknak. A polgárok előtt a honvédséget
leginkább jellemző tények, adatok ismert-
té váltak, csak a legrejtettebb hadititkok
maradnak fedve a nyilvánosság elől. A ci-
vil kontroll legfőbb letéteményesévé a
honvédelmi miniszter vált.

Jobb ez a helyzet. A katona reintegráló-
dott a társadalomba, vissza ahonnan jött. A
Magyar Honvédség minden tekintetben a
társadalom hadseregévé vált.

Rácz Sándor a Leszerelési és Civil-Katonai
Kapcsolatok Központjának igazgatója szerint:
„Van egy intézményes része a civil kontroll-
nak, melybe az alkotmány, a jog, a törvények,
az államhatalmi és végrehajtói intézmények
tartoznak, és van egy nem intézményi része,
amelybe bele értem a közvéleményt, magát a
sorkatonai szolgálatot és a szervezetek PR-te-
vékenységét. A civil kontroll részei mindazok
a közvéleményt formáló tényezők – a sajtó, a
különböző szervezetek, egyesületek – melyek
a hadsereg dolgaival foglalkoznak, akár támo-
gatják, akár ellenzik azt.”

Emberközpontú szervezeti
kapcsolatok

A Magyar Honvédség humán szervezetei szakmai tevékenységének jelentős
hányada – a humánszolgálati szakmai tevékenység csaknem egésze – arra
irányul, hogy létrehozásra kerüljön az az alapvető szolgáltatási rendszer,

amely lehetővé teszi, hogy az állomány „szociális, mentálhigiénés és
pszichikai védettsége” a legteljesebb mértékben biztosítható legyen.

A humán szakmai tevékenység egyik legalapvetőbb célja (a hangsúlyozott
területeken): biztosítani (támogatni) azt, hogy a honvédség tényleges

állománya (állománykategóriánként differenciáltan) „szociális biztonsága,”
„lelki egészsége” a „devianciákkal” szembeni védettsége a rendelkezésre

álló erőforrások felhasználása mellett a legoptimálisabb legyen.
Ezen fő célkitűzés megvalósítása érdekében szövődik egy, a civil szakmai
környezetet és a fegyveres erőket és rendvédelmi szervezeteket magában
integráló együttműködési háló. Szerencsére számíthatunk a szakemberek

spontán felszabaduló segítőkészségére, a civil szervezetek aktivizálódására,
az egyházak hivatásszerű beavatkozására, amelyek így, együtt,

remélhetőleg kezelhetővé teszik a problémáinkat. Erről a formálódó
együttműködési hálóról kívánunk a továbbiakban szólni.



Amint az az előző gondolatból is kivi-
láglik, az, hogy a honvédség ezer szállal
kötődjék a társadalomhoz, fontos a katonai
szervezeteknek és fontos a társadalomnak
is. A kötődés elmélyülését hivatottak segí-
teni azok a kezdeményezések, amelyek a
polgári lakosság és a honvédség kapcsola-
tának erősödését szolgálják. Ilyen tekintet-
ben talán a legismertebb kezdeményezés
Josef von Ferenczy médiamenedzser és
Nemeskürty István író, történész nevéhez
fűződik, nevezetesen a Honvédség és Tár-
sadalom Baráti Kör létrehozása 1994-ben.
A kezdeményezés nyomán mára már or-
szágos szervezet jött létre. Elsőként Szé-
kesfehérvárott, majd Győrben, később pe-
dig valamennyi helyőrségben – többek kö-
zött Debrecenben, Egerben, Hódmezővá-
sárhelyen, Kaposvárott, Szentesen és
Veszprémben alakultak tagszervezetek,
amelyek sokat tesznek azért, hogy a civil
lakosság és a katonák közötti kapcsolatok
mind szorosabbá váljanak.

A civil kontroll erősödését eredményez-
te több minden mellett az a helyzet is,
hogy a haderő létszáma jelentős mérték-
ben – a nyolcvanas évekhez képest közel a
harmadára – csökkent, aminek a következ-
tében bizonyos nem katonai szakmai funk-
ciókat önmagában a honvédség már nem
képes a kívánt mértékben kielégíteni. Va-
lójában a szervezet létszámának csökkené-
sével a nem katonai képességekkel össze-
függő szolgáltatások egyre inkább a piaci
szférába kerültek és kerülnek át. Ilyen for-
mán célracionális együttműködési háló
szövi eggyé a honvédséget és a szervezetet
körülvevő politikai, társadalmi és gazdasá-
gi környezetet, amelyben nincs értelme
szervezeti különállás hangsúlyozásának.
Ezen törekvés következtében felértékelőd-
nek a korábban csak formálisnak minősült
szakmai kapcsolatok. Tartalommal telítőd-
nek meg, a korszerűség jellemzi őket. A
megújuló szakmai együttműködés, az egy-
más eredményeinek megismerésén túl, im-
máron közös szakmai vállalkozások for-
máját ölti. A korábbi erősen protokolláris
hangvételű találkozók helyett elmélyült
szakmai együttműködés tapasztalható a
jellemző társadalmi, gazdasági tendenciák

megismerése, mérése, elemzése, továbbá a
tudományos következtetések megfogal-
mazása területén, s újabban nem ritkák az
elemzések során feltárt problémák megol-
dására tett közös erőfeszítések sem.

Az új évtized, a kilencvenes évek hon-
védségét a nagy átalakulás jellemezte, a
szovjet típusú tömeghadseregről a korsze-
rűbb – gazdaságilag is hatékonyabb – hi-
vatásos hadseregre történő átrendeződés.
Ezen belül különös hangsúlyt kapott a hu-
mán erőforrásról való újszerű gondolko-
dás, a humán erőforrással való szakszerű
gazdálkodás. Ennek az új felfogásnak az
értelmében a figyelem középpontjába az
ember került, s vele kapcsolatban felvető-
dik a minőségmegőrző, minőségfejlesztő
szolgáltatások megteremtésének, biztosí-
tásának a kérdése. Természetesen ez vo-
natkozik a Magyar Honvédség valamen-
nyi állománykategóriájára, mind a hivatá-
sos katonára, mind a sorállományra.

E mindenképp kívánatos történelmi fo-
lyamat mellékhatásaként a devianciák és
keletkezésük okozói mind szabadabban
áramlanak a honvédség valamennyi fog-
lalkoztatottja felé. Az állandó állományka-
tegóriákhoz tartozókat a megélhetési
kényszer a korábbinál lényegesen jobban,
ezer szállal kötötte a társadalmi környeze-
tükhöz. A kapcsolat élővé, mindennapivá
vált, ami óhatatlanul segítette a deviáns vi-
selkedési formák általi közvetlenebb ve-
szélyeztetettséget. A sorállomány a koráb-
ban fegyelmezettebb, zártabb laktanyai vi-
lággal szemben ma az alkotmányos jogo-
kat sokkal kevésbé korlátozó honvédségi
szervezettel kerül kapcsolatba, amely a de-
vianciák „importját”, esetleges kialakulá-
sát sokkal kevésbé képes korlátozni.

Az előzőekből talán kiviláglik, hogy a
honvédségbeli mentálhigiénés tevékenység
túlnő a szervezet érdekein: nemzeti érdek.
Ehhez már csak adalék, hogy a honvédség
az utolsó olyan szervezet, ahol intézmé-
nyes formában lehet a még személyiségfej-
lődésüket le nem zárt fiatal férfiakra töme-
ges hatást gyakorolni, feléjük a társadalom
által elfogadott értéket közvetíteni.

A társadalmi környezettel való kapcso-
latépítés, szervezés egyik fontos motívu-
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ma kialakítani a szociális és a mentális za-
varok, a deviáns viselkedési formák meg-
ismerésének, megelőzésének, kezelésének
közös stratégiáját, és közösen munkálkod-
ni annak napi gyakorlatán.

A központi és helyi „civil” kapcsolatok

A vezető szervek szintjén megvalósuló
kapcsolatépítés célja, hogy a Magyar Hon-
védség számára szük-
séges humán szolgál-
tatásokat magas szin-
ten legyünk képesek
biztosítani, valamint a
szolgáltatásokat végző
szakemberek felkészí-
tését a leginkább alkal-
mas szakmai műhe-
lyekben végezhessük.

A kapcsolatrend-
szer az utóbbi évek-
ben rendkívül dina-
mikusan fejlődött. A
szakmai felkészítés
és képzés területén
az „emberszakmá-
kat” oktató legfonto-
sabb szellemi műhe-
lyekkel sikerült gyü-
mölcsöző együttmű-
ködést kialakíta-
nunk. Szakembere-
ink felkészítésében
az utóbbi néhány év-
ben az Eötvös Ló-
ránd Tudományegye-
tem, a Janus Panno-
nius Tudományegyetem, a Kossuth Lajos
Tudományegyetem, valamint a Közgazda-
ságtudományi Egyetem tett a legtöbbet.
Ennek révén elértük, hogy az emberi prob-
lémák kezelésével ma többségében kép-
zett humánszolgálati szakemberek foglal-
koznak.

Szakembereink képesek a központban
szervezett szolgáltatások többségének bizto-
sítására. Azonban nagyobb programok meg-
szervezésénél, azok levezénylésénél igen
gyakran vesszük igénybe egyes országos
hatáskörű szervezetek együttműködését.

Figyelemreméltó eredmények születtek a
Honvéd Vezérkar egyes szervezetei, a közép-
vezetési szervezetek, valamint egyes civil
szakmai központok együttműködésben vég-
zett preventív célú programjainak megvalósí-
tása területén. Ezek közül kiemelésre érdemes:

– a Központi Kórház Mentálhigiénés
Osztálya és a Nemzeti Egészségvédelmi
Intézet egészséges családi életre és szexu-
ális magatartásra nevelő programja;

– a Központi Kór-
ház Mentálhigiénés
Osztálya és a Köz-
egészségügyi Kato-
naorvosi Kutató Inté-
zet Egészséges lakta-
nyákért programja;

– a Pécsi Honvéd
Kórház, a HVK (Hon-
véd Vezérkar, Buda-
pest) Humánszolgálati
Csoportfőnökség, az
SZFVK (Szárazföldi
Vezérkar, Székesfe-
hérvár) és a LEVK
(Légierő Vezérkar,
Veszprém) humán-
szolgálati főnökségei
Alparancsnokok és
humán szakemberek
mentálhigiénés képzé-
sének programja;

– a HVK Humán-
szolgálati Csoport-
főnökség és a Men-
tálhigiénés prog-
ramiroda Drogriadó
programja.

1995 tavaszán civil kezdeményezésre
országos mentálhigiénés program fogalma-
zódott meg, melyhez csatlakozott a Ma-
gyar Honvédség is. Egy szekcióba egyesí-
tettük szakmai szervezeteinket, valamint a
különböző szakmákat képviselő szakembe-
reinket (tudásukat, ambíciókat). Ezzel egy
olyan jelentős csoportosulás jött létre,
amely képes megfelelő erkölcsi és nem
utolsósorban anyagi támogatás mellett a
mai szellemi, testi, kapcsolati válságból va-
ló kilábalás menedzselési folyamatának el-
indítására és eredményes fenntartására.
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Az új évtized, a kilencvenes
évek honvédségét a nagy
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Egy másik kimagasló eredményt hozó
együttműködés a munkaügyi szervezetek
és a honvédségi humán szervezetek
együttműködése. Az együttműködést
1995-ben az hozta létre és tartja életben a
mai napig, hogy egyes munkaerőpiaci fog-
lalkoztatási problémák és feladatok meg-
oldása nem tűrt halasztást.

Az együttműködés első lépéseként a
munkaügyi szervek – a megyei munkaügyi
központok és a regionális munkaerő-fej-
lesztő és -képző központok – és a honvédel-
mi tárca közös programot dolgozott ki a
munkanélküliként sorkatonai szolgálatra
bevonult fiatalok – jelentős többségükben
pályakezdők – munkaerőpiaci pozíciójának
(szakmai ismeretek bővítése, munkahely-
megszerzés technikáinak átadása, informá-
ciók átadása) javítására, hogy a leszerelést
követően nagyobb eséllyel találjanak mun-
kát. Az együttműködés eredményeként – a
munkaügyi szervezetek finanszírozása mel-
lett – a sorkatonai szolgálati ideje alatt kö-
rülbelül háromezer fő jutott új szakmához.

Az együttműködés második lépéseként
a leépítésre tervezett hivatásos katonák és
közalkalmazotti státuszúak számára kerül-
tek megszervezésre munkaerőpiaci pozíci-
ót javító programok. Elsősorban az ameri-
kai eredetű Gyors reagálás projekt alkal-
mazása révén sikerült közel ezer fő számá-
ra segítséget nyújtani a leépítés utáni elhe-
lyezkedésben.

Ezen eredmények növelték az együtt-
működésben részt vett szervezetek elis-
mertségét a közvélemény előtt, másrészt
olyan hosszú távú szakmai (sok esetben
személyes szakmai) kapcsolatok szövőd-
tek, amelyek révén a később jelentkező
problémák esetén elegendő a meglévő
kapcsolatok aktivizálása.

Talán a legélőbb, mondhatni napi
együttműködések helyi színtéren valósul-
nak meg. A kapcsolatépítés helyi gyakor-
lata valamelyest hasonlítható a központi
gyakorlathoz. Itt is, ott is a sorállomány
volt az a célcsoport, amelyért a kapcsolat-
építés érdekében az első lépések megtör-
téntek. A helyi önkormányzatokat többnyi-
re a szociális problémák rendezése érdeké-
ben kellett intézményesen felkeresni. Ve-

lük az együttműködés mára sokszínűvé
vált. Az általuk fenntartott intézményháló-
zat (szociális, egészségügyi, oktatási és
gyermekintézmények) megkülönböztetett
figyelemmel fordulnak a katonák felé. A
karitatív szervezetek, az egyházak képvi-
selői szintén segítik szolgáltatásaikkal a
helyi alakulatok munkáját.

Az együttműködés természetesen nem
egyirányú, mert az alakulatok a humán
szakmai képességeiket a civil környezet
rendelkezésére bocsátják.

Hagyományosan a fegyveres erők és a
rendvédelmi szervek között a legélőbbek
és legsokrétűbbek a kapcsolatok. Ez azzal
magyarázható, hogy e szervezetek fejlődé-
sében, az állományukban mutatkozó prob-
lémákban számos hasonlóság mutatható
ki, éppen ezért a tapasztalatok átadása-át-
vétele szükségszerű. A nagy szervezeteken
belül szinte egy időben születtek meg a
humánpolitikai szervezetek, s hozzávető-
leg azonos érési folyamaton mentek ke-
resztül a mai napig. Az együttműködés
gyakorlati megvalósulási formái között a
lelkisegély telefonos szolgálattól a bűn-
megelőzés érdekében végzett céltudatos
tevékenységen át a tájékoztató, toborzó
munkáig terjed a skála.

A továbbfejlődés lehetséges
irányai

Célirányosabbá kell tenni az együttmű-
ködés rendszerét – figyelembe véve azt,
hogy az együttműködési háló legfonto-
sabb láncszemei:

– a szociálpolitika, egészségügy-politi-
ka alakítói (= a szakma);

– a politika különböző szintjeinek sze-
replői;

– az országos, regionális és helyi médiák;
– a szociálpolitika, egészségügy-politi-

ka alanyai.
Fejleszteni kell a regionális együttmű-

ködéseket (ellátási formák összehangolása
a területi és országos érdekeltségű szerve-
zetekkel).

A szolgáltatások tekintetében a formális
szektor valamennyi résztvevőjének sze-
rephez kell jutnia. Azaz meg kell határoz-
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ni, hogy milyen szolgáltatásokat, ellátási
formákat képes (köteles) felvállalni a tárca
költségvetési szervezettel együtt, vagy
anélkül. Mely szolgáltatásokat vásárol
meg a piaci szférából, s milyen szolgálta-
tások működtetését bízza non-profit szer-
vezetekre (voluntáris szektor).

Meg kell szüntetni a széthúzást, össze
kell hangolni az érdekeket. A probléma
oly mértékű, hogy nem engedhető meg az
egyénieskedés. Nem
is megyünk sokra
egymás nélkül. Kö-
zöttünk senki sem
erős oly mértékben,
hogy nélkülözni tud-
ná a többiek segítő
támogatását.

A mentálhigiénés
tevékenység össztár-
sadalmi feladat, ezért
a hadseregnek szoro-
san együtt kell mű-
ködnie valamennyi
szervezettel, ame-
lyek segítségére fel-
tétlenül szükség van.
A partnerkapcsolatok
kiépítésénél figye-
lembe kell venni,
hogy a mentálhigié-
nés tevékenység mű-
veléséhez olyan is-
meretekre és tapasztalatokra van szükség,
amelyeknek nálunk csak a klinikai pszi-
chológiában és az elmeegészségügyben
van képviselete.

A mentális zavarokkal való foglalko-
zás olyan jellegű szakmai ismereteket
feltételez, amelyet csak a szakszolgálat-
ok képesek garantálni. Olyan magasan
képzett szakemberek (orvosok, pszicho-
lógusok, mentálhigiénés szakemberek,
szociális munkások, szociológusok stb.)
tevékenységét kell a hadsereg minden
szervezeti szintjén biztosítani, akik al-
kalmasak a mentális zavarok feltárására
és kezelésére, képesek felismerni a kato-
nai szervezetben érvényesülő negatív
tendenciákat és ennek alapján meghatá-
rozni a megelőző intézkedések tartalmát.

A mentálhigiénés tevékenységnek szű-
kebb értelemben a pszichés- és szenvedély-
betegségek (alkoholizmus, kábítószer füg-
gőség, dohányzás), továbbá a kriminalitás
megelőzésére és kezelésére, valamint az
öngyilkosságok megakadályozására kell
irányulnia. Tágabb értelemben olyan a
mentálhigiéné komplex rendszer, melyben
politika, vallás, közösség, csoport, család,
házasság, nevelés és kulturális intézmények

éppúgy részt vesz-
nek, mint az egész-
ségügy, a tanácsadó
és segítő szolgáltatá-
sok szervezetei.

Olyan projekteket
kell kidolgozni, ame-
lyek kiterjednek a
személyi állomány
minden kategóriájára
és komplex módon
(pszichés- és szenve-
délybetegségekre, ön-
gyilkosságokra és
családvédelemre vo-
natkozóan) feldolgoz-
zák egy-egy területen
a tennivalókat. A pro-
jektek megvalósításá-
nak finanszírozását
nagyrészt központi
költségvetésből –
éves tervekben meg-

jelölve, kiemelt tételként – szükséges bizto-
sítani. Az előzőeken túl lehetőséget kell biz-
tosítani helyi projektek pályázati rendszer-
ben történő központi támogatására is.

A lokális, többnyire erőtlen (eszközök
híján) kezdeményezéseket egységes
rendszerré kell ötvözni. A legégetőbb
problémák kezelésére kell összpontosíta-
ni a figyelmet. Egy társadalmi centrum
kezelése alá kell helyezni a rendelkezés-
re álló anyagi és nem anyagi természetű
eszközöket, ahonnan figyelemmel lehet
kísérni a törekvéseket, ahol akár pályázat
útján eszközökhöz lehet jutni, ahol elem-
zések készülnek, amelyek alapján tudni
lehet hol mutatkoznak azonnali beavat-
kozást igénylő helyzetek, konfliktusok.

A. I.
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A mentálhigiénés tevékenység
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Avizsgált plébániának híre van kato-
likus körökben. Bizonyítékként
elég csak arra utalni, hogy nincs

olyan hónap az egyházközség életében,
amikor hazai vagy külföldi katolikus ven-
dégek ne jelennének meg azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy „tanuljanak” az
egyházközség életéből. Ezzel kapcsolat-
ban a „gyárlátogatás” juthat erről eszünk-
be, amikor szakemberek ellátogatnak hí-
ressé vált gyárakba, hogy megtapasztalják,
mi a siker titka. A hasonlat persze sántít,
mert az egyházközségbe látogatókat nem a
számok, azaz nem objektív dolgok győzik
meg a „sikeres” működésről, hanem a lai-
kusok beszámolói, vallomásai. Ezeket a
látogató saját tapasztalataival összevetve,
maga formálhatja „objektív” véleménnyé.
Rosszul teszi az a látogató, aki a modellt
látva úgy gondolkodik, hogy jó-jó, de ho-
gyan csináljam meg ezt én otthon? Durk-
heimmel válaszolva, a „közösségi eszmé-
nyek csak azzal a feltétellel jöhetnek létre

és ébredhetnek önmaguk tudatára, hogy
olyan dolgokhoz kötődnek, amelyeket
mindenki láthat, mindenki megérthet, s
amelyek minden gondolkodás számára
megjeleníthetők”. Durkheim gondolatát
értelmezve a látogatónak az a dolga, hogy
megkeresse a közös eszme (a keresztény
vallás) legfontosabb értékeit, s olyan dol-
gokhoz kösse azokat, vagyis olyan normák
kialakulását segítse elő otthoni környeze-
tében, amelyek a legadekvátabbak saját
környezetében. Durkheim szerint a normá-
kat nemcsak mindenkinek ismernie kell,
hanem azokat megjeleníthetővé is kell ten-
ni. Azaz, mindenkinek tudnia kell, hogy
mit miért kell csinálnia a templomban
vagy a keresztényi életben.

A vizsgált közösség életében legalapve-
tőbb vonás a normarend tudatos alkalma-
zása. Ez abból ered, hogy a normák kiala-
kításában maguk a közösségi tagok közvet-
lenül vesznek részt. Továbbá, másik fontos
jellemző, hogy a magatartásszabályok idő-
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Értékrendtől normarendig
A közösségépítés pedagógiája egy lakótelepen

A katolikus egyházban a lelkiségi mozgalmak egyre ismertebbé válnak.
Ezek a mozgalmak a keresztény élet megújítását szolgálják. Közös

vonásuk a kereszténység életformának való tekintése, s céljuk, hogy az
a mindennapok meghatározója legyen. Ezek a mozgalmak az evangélium

értékei közül néhányat kiemelnek, s azok tudatos betartására
szocializálnak. A sikeres szocializáció érdekében nélkülözhetetlen, hogy
tagjaik közösségekben működjenek. E közösségeket az önkéntesség elve
alapján toborozzák. Lakóhelytől s kortól függetlenül, bárki tagja lehet
valamely mozgalomnak. Az ezek közötti különbségeket nem annyira

az értékek eltérésében, hanem azok gyakorlatba való átültetésének
módjában látom. Az egyes mozgalmak eltérő társadalmi gyökerekre, eltérő

személyi s kulturális környezetre vezethetők vissza, s ebből következve
más-más keretet biztosítanak az evangélium megvalósításához.
Ez a szociológia nyelvén annyit jelent, hogy azonos – legalábbis

gyökerüket tekintve azonos – értékeket különböző normarendekben
valósítanak meg. A keresztény értékek írásbeli kifejezője az evangélium.

Ezen értékek megjelenítéséhez, mint tudjuk, társadalmi normák
szükségesek. Tanulmányom célja bemutatni egy olyan normarend
kialakulását, amely egy evangéliumi érték megjelenítését szolgálja

egy adott közösség életében. A vizsgálat helyszíne az egyik plébánia,
ahol a normarend kialakulása a Fokoláre mozgalom

értékrendjére támaszkodott.



szakosak, változékonyak. Az egyházköz-
ség véleménye szerint náluk „nem olyan
formálisak a misék, vagy nem olyan mere-
vek a szabályok”, amint azt egy, a keresz-
ténységgel ismerkedő pszichológusnő
megállapította. A normák változására min-
dig a körülmények megváltozása szolgáltat
alapot. Pontosabban, egy idő múlva kérdé-
sessé válik, hogy a megváltozott körülmé-
nyek között ki lehet-e fejezni a régi módon
a legfontosabbnak tartott értékeket. „Példá-
ul, nyolcadik éve húsvétkor a lakótelep
szélén levő kiserdőben tartják meg a ke-
resztutat. Eredetileg azért esett az erdőre a
választás, mert nem volt a közösségnek
temploma, s hogy senkit ne botránkoztas-
sanak meg a lakótelepen a nyilvános egy-
házi esemény miatt, távolabb eső helyet
kerestek. Kiderült, hogy a szükségmegol-
dás előnyökkel járt, a kiserdőbeli keresztút
különös hangulata sokak számára vonzó
lett. Idén már annyian vettek részt ezen az
eseményen, hogy a tömeg mozgása miatt
nagyon elhúzódott a szertartás. Így a kis-
gyermekekkel megjelenő szülőknek nehéz-
zé vált a részvétel.” Bizonyosra vehető,
hogy egy-két év múlva meg fog változni a
keresztúttal kapcsolatos szokás. Miért?
Mert a közösség értékrendje szerint a nor-
mákat csak addig lehet fenntartani, amíg
azok az eredeti célt szolgálják. Azaz amíg
a közösség tagjai közötti „egységet” nem
bontja meg. Az egység szó leegyszerűsítve
azt jelenti ebben az egyházközségben,
hogy a szeretet folyamatosan és mindegyik
esemény során megtapasztalható legyen.

Értékrend

A plébánia vezérértéke az egység, me-
lyet először a magyar egyházban a Foko-
láre mozgalom kezdett terjeszteni. A Foko-
láre-értékrend összefoglalva a következők-
ben fejezhető ki: „Ahol ketten vagy hár-
man összejönnek az én nevemben, én ott
vagyok köztük.” Lefordítva ez azt a hitet
jelenti, hogy a szeretetben megélt emberi
kapcsolatban megjelenik Jézus Krisztus,
más szóval, a transzcendens. A szeretet
mint főérték megvalósítását a körülmé-
nyektől függetlenül vállalni kell – vallják a

mozgalom követői. Másképpen szólva, az
emberi kapcsolatokban a szeretet az „egy-
ségben fejezhető ki”. E nélkül az ember
nem mentesülhet társadalmi gátjaitól, a
mindennaposan megélt féltékenységtől, az
önzéstől, a hatalomra való törekvésétől.
Mindattól, ami az emberek közötti egysé-
get megtöri. Az olyan emberi kapcsolat-
ban, vagyis interakcióban, amelyben az
egység a vezérelv, mindenki egyenrangú.
Mindennél fontosabb a szeretet folyamatos
fenntartása. Az életben mindenfajta csele-
kedet, munka, a napi feladatok ellátása a
szeretet „életben” tartása érdekében bizo-
nyul fontosnak. Ezért az egyházközségi
programok szervezésekor a szervezők el-
sősorban nemcsak azt figyelik, hogy a
programokon jól érezzék magukat a részt-
vevők, hanem azt is, hogy hogyan lehetne
leginkább szeretni a programokon részt ve-
vőket. A programok célja a szeretet megta-
pasztaltatása.

Normarend

A fenti értékrendet jelenleg az alábbi
magatartásszabályokban valósítják meg a
plébánián: A plébániát belső nyelvhaszná-
lattal „csak” közösségként emlegetik a hí-
vek. A közösségben legalább 20 kiscsoport
működik, átlagosan 15 fővel. A plébánia
minden csoportját 3–5 világi hívő vezeti.
Ők képezik a kiscsoportok magját. A mag
felel a csoporthoz tartozókért. A magnak
egymás között tudatosan kell törekednie ar-
ra, hogy kapcsolatait a szeretet irányítsa.
Ezért egymással gyakran találkoznak, s e
találkozásokból lehetőleg senki se marad-
jon ki. Ezeken az összejöveteleken, egymás
jobb megismerésén keresztül – tapasztala-
taik szerint – a közöttük lévő egység formá-
lódik. A vezetők egymás közti viszonya,
viselkedése „szeretetkapcsolatot” tükröz,
amely mintaként szolgál a csoport többi
tagja számára. A mag feladatai közé tarto-
zik, hogy tagjai a csoport többi tagjának be-
számoljanak, miként bontakozott ki közöt-
tük az egység. Példákat, konkrét történése-
ket mesélnek el egymásnak. A kiscsoportok
funkciójuk szerint formálódhatnak kezdő
felnőtt hittanóraként, haladó felnőtt hittan-
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óraként, bérmálkozásra előkészítőként, li-
turgikus kiscsoportokként, karitász-kiscso-
portokként. A kölcsönös beszámolókból ki-
derül, hogy mindennapi nehézségek leküz-
dése során épült ki a szeretet-kapcsolat. A
magon belül mindig akad egy-két olyan
ember, akik nehezen viselik el egymást.
Ilyen esetben ezek az emberek különös fi-
gyelmet fordítanak egymásra, sokat talál-
koznak egymással, egészen addig, amíg a
közöttük lévő feszültség oldódni nem kezd.
Az emberi kapcsolatok terén tapasztalt ve-
zetők a csoportjukba tartozók számára köz-
vetlen példát szolgáltatnak az egység kiala-
kíthatóságát illetően. A vezetőcsoport fel-
adata a csoporttagokkal való intenzív kap-
csolattartás. Sajátos szóhasználatban: a
„gondozás”. A vezetők információval, bá-
torítással, s mint említettem, saját tapaszta-
lataik elmesélésével avatják be a csoportta-
gokat a közösség érték- és normarendjébe.
Ezek az intenzív interakciók huzamosabb
idő után szocializációs eszközökké válnak.
Egy-egy csoport addig marad fenn eredeti
összetételében, amíg az egyházközségben
zajló változások ezt megengedik. A közös-
ség létszáma folyamatosan növekedik, az
újonnan megtérők megjelenése, valamint a
sokasodó feladatok újabb és újabb szerep-
köröket kínálnak fel. Egy év intenzív cso-
portélet után nem ritka a csoportok bontása,
s más összetételben történő újrarendezése.
A kiscsoportok nagy próbái ezek, amelye-
ket a tagok sokszor vonakodva teljesítenek,
mert az összeszokott emberek nehezen vál-
nak meg egymástól. Az újabb szerepkör ki-
hívása azonban kárpótlást ígér.

Mielőtt azonban továbbmennénk, szólni
kell még valamiről az értékrenddel kapcso-
latban. Említettem, hogy az egység eszmé-
nye a Fokoláre-mozgalom sajátossága. Bi-
zonyos értelemben paradox jelenségnek te-
kinthető egy mozgalom erőteljes megjele-
nése egy plébánián. Nehéz elképzelni,
hogy erőltetés nélkül hogyan határozhatja
meg egy plébánia életét egy lelkiségi moz-
galom általi értékrend. Az ellentmondás
abban volna, hogy míg a lelkiségi mozga-
lomba a tagok a mozgalmat irányító alap-
elveket elfogadva önként jelentkeznek, ad-
dig a plébániához a hívek területi közelsé-

gük alapján tartoznak. A plébániáját egy
hívő nem önként választja. (Arról most
nem kell szólni, hogy a mai egyházi élet-
ben a területi elv már nem jelent merev ha-
tárokat.) Tehát, ha valaki az egység elve
szerint szeretne keresztényi életet élni, ak-
kor az lenne a kézenfekvő, ha az annak
megfelelő lelkiségi mozgalomhoz csatla-
kozna. Kérdés, hogyan lehet egy mozga-
lom értékeit megvalósítani a plébánián,
ahová a világiak sajátos elköteleződés nél-
kül mennek?

A vizsgált plébánián is időről időre fel-
merül ez a kérdés. Ám megfigyelhető mó-
don mindig akkor, amikor a működő nor-
marendek, szokások már nem tudják az
egységet „építeni”. Vagyis a normarendek
elmozdítása körüli pillanatokban, a válto-
zások előtti feszültséghelyzetekben. Ilyen-
kor válnak hangossá azok a vélemények,
hogy „miért minden fokolárés” módon va-
lósul itt meg? A probléma igazi oka azon-
ban nem a fokolárés normarend egyház-
községre történt átültetése miatt van, csak
ekképpen artikulálódik. A probléma gyö-
kere a működő normarend és az ehhez ké-
pest új probléma közötti feszültség. A fo-
lyamatosan változó összetételű plébánián
az újabb problémák megoldásához nélkü-
lözhetetlen a normaigazítás. Valójában a
közösség a Fokolárétól nem a normaren-
det, hanem az értékrendet vette át, s ezt az
értékrendet a plébánia sajátosságai szerint
valósítja meg. Más oldalról, nem mechani-
kus Fokoláre-norma másolásáról van itt
szó, hanem a Fokoláre-érték plébánián tör-
ténő megvalósításáról. A normarend folya-
matosan épül, s ez az építkezés sohasem
fejeződhet be, mert a vezérelv, az egység,
egy folyamatosan építkező társadalmi va-
lóságot jelent. „Például az egyik fél éve
működő felnőtt hittancsoport kettéválik,
mert az év során annyi új, kereszténység-
gel ismerkedő felnőtt jelent meg hittanórá-
kon, hogy a régi formában már nem lehe-
tett tovább folytatni a hittant. Mivel az új
jelentkezők közül senkit sem küldtek el,
de a régebbi tagok érdekét is figyelembe
vették, a csoportvezetők a szétválás mel-
lett döntöttek.” Új helyzet, új forma. A
norma működtetését újra kellett gondolni.
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A magba egy-két új ember érkezett, akik-
nek nem felelt meg a találkozásokra ko-
rábban kialakított időpont. Továbbá kide-
rült, hogy amit eddig el lehetett telefonon
intézni, azt most nem lehet, mert nagyon
drága lett a telefon, amire az „újak” felfi-
gyeltek. Kikerült a magból a legjobb kap-
csolattartó képességgel rendelkező ember,
akit csak úgy lehetett
pótolni, hogy a mag
megosztotta a kap-
csolattartással járó
feladatokat. Tehát
nem egy ember, ha-
nem lehetőleg töb-
ben végzik ugyanazt
a munkát. Változtat-
ni kellett tehát. A
normarend igazításra
szorult, félretéve a
korábban bevett gya-
korlatot. Új vonáso-
kat kellett beiktatni.

Összegezve az ed-
digieket: a kiscsopor-
tokban, főleg a mag,
nemcsak a norma
megvalósításában
vesz részt, hanem a
normán keresztül va-
lósítja meg keresz-
tény önmagát. A nor-
ma nem jelent merev
szabályt, mert meg-
valósítói vagy új em-
berek, vagy ha régi-
ek, akkor gyakran ke-
rülnek új helyzetbe.

Hangsúlyozni kell,
hogy az egység meg-
valósítása más normá-
kon keresztül történik
a lelkiségi mozgalom-
ban, és másképpen egy plébánián. A plébá-
nia jellegéből adódóan elengedhetetlen a
sokféle igény és a hívek reflexióinak figye-
lembevétele, amely folyamatos kommuniká-
ció útján történik. Így a normarendet kön-
nyen elfogadhatja a többség. Kézenfekvő
kérdés ezek után, hogy miért éppen az egy-
ség vált elfogadottá, sőt legitimmé, hiszen az

evangélium számtalan értéket mutat fel a ke-
resztény élet kibontakoztatása számára. Le-
hetne „legkisebbnek lenni”, mint Mária,
vagy folyamatos imádkozással intenzív kap-
csolatot keresni a transzcendenssel, mint a
karizmatikusok stb.

A norma kialakulásának története

Az egyházközség
nyolc éves múltra te-
kint vissza. Egy újon-
nan épült lakótelepen
„megjelent” két Fo-
koláre-mozgalomhoz
tartozó pap, akiknek
élete a lelkiséghez
való tartozásukat is
tükrözte. Mind a ma-
gatartásukat, mind az
emberekkel való bá-
násmódjukat illetően,
nem a megszokott
módon viselkedtek.
Megkísérelték „a sze-
retetet megfoghatóvá
tenni”. Egyházköz-
ség-szervező munká-
juk során azt a maga-
tartást tanúsították,
amely meggyőződé-
sük szerint az evan-
géliumot követő élet
volt. Híveik marok-
nyi csapata egyrészt
olyan keresztények-
ből állt, akik a koráb-
bi plébániájukon hoz-
zá voltak szokva a
közösségi élethez,
másrészt olyan új
megtérőkből, akik el-
fogadták, hogy a ke-

reszténység és a közösségi élet elválasztha-
tatlan egymástól.

A lakótelep a várostól távol esik, a tíz-
emeletes házakat négyemeletes házak vál-
togatják, a lakótelepet nagyobb autóút
nem szeli ketté. Ilyen körülmények között
a főleg vidékről elszármazott családok
könnyen tudtak találkozni egymással, ide-
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jekorán kezdték egymás társaságát keres-
ni, ezzel korábbi kapcsolataikat újakkal
pótolni. Az egész lakótelepre valamiféle
falusias légkör a jellemző. Hamar elter-
jedt, hogy olyan papok vannak a lakóte-
lepen, akik „komolyan” veszik hitüket.

Közösen, de hogyan? Az újonnan ide-
kerülő papok és a köréjük gyűlt hívek
számára a közösségi élet szükségessége
nem volt kérdés, annál inkább annak
módja, hogyanja jelentett problémát. A
papok rendelkeztek fokolárés tapaszta-
lattal, de olyannal nem, amellyel egy-
házközséget lehetett volna építeni. A hí-
vek közül sem szervezett még senki plé-
bániát. Közösen, együtt kellett megte-
remteniük az új életformát. A plébáno-
sok köré gyűlt mag felfigyelt a papok
közötti „egységre”, s keresni kezdte en-
nek a magatartásnak a mozgatóit. Fokról
fokra vált vonzóvá a papok által képvi-
selt minta: a feszültségek békés rendezé-
se, bizalomteli légkör, önállóságra való
nevelés. Az egység „élését” tanuló első
mag sok éjjelen keresztül vitatott meg
egy-egy kérdést a plébániai élettel kap-
csolatban. Időbe került, mire mindenkit
meghallgattak, mire mindenki elmond-
hatta véleményét, mire mindenki bocsá-
natot kérhetett hevességéért. Megoldást
a kérdésre a konszenzus adott. S ez éve-
ken keresztül így ment.

A „magból” képviselő-testület lett, a
döntések meghozatalában tovább folytat-
ták az egység építésének nehéz munkáját.
Az első „mag” összetétele az idők múlásá-
val megváltozott. Ha a szeretet és az egy-
ség a vezérelv, akkor szükségszerűen hát-
térbe szorul a sürgősség, illetve a szakmai
illetékesség elsődlegessége. A sok-sok be-
széd hiábavalóságnak tűnt azoknak, akik-
nek az egység elfogadható, de nem a fő el-
vet jelentette. A magból kimaradtak mind-
azok, akik ezzel vagy nem tudtak, vagy
nem akartak azonosulni. Visszaemlékezé-
sek szerint a kimaradás egy-két kivételtől
eltekintve nem volt látványos, s szám sze-
rinti kisebbséget jelentett. A kimaradás, a
közösségtől való eltávolodás azóta sem je-
lentős. Szociológiai törvényszerűség,
hogy egy norma jelenléte normaszegéssel

is együtt jár. A közösség vizsgálata azon-
ban azt mutatja, hogy a folyamatos norma-
korrekció, ha nem is számolja föl, minden-
képpen gyengíti a normaszegést, vagy a
normával való szakítást. Ezt támasztják
alá a továbbiak is:
1. A plébánosok nagy energiákat fordí-

tottak arra, hogy az egység elve racionáli-
san is érthető legyen a közvetlen munka-
társak körében.

2. Az éjszakázások előbb-utóbb ered-
ményt is hoztak, megindult a közösségi
élet, felépült egy hatalmas templom és kö-
zösségi ház, egyik program a másikat kö-
vette a résztvevők megelégedésére. A ren-
dezvények népszerűek voltak.

3. A sok program miatt munkacsopor-
tok szerveződtek, a közvetlen munkatár-
sak egy-egy munkaterület felvállalásával
saját csoportot is hozhattak létre, s e cso-
portok egymástól eltérő szokásokat is be-
vezettek. Hosszú idő telt el a mindenkori
csoportvezető egyénisége által meghatá-
rozott első munkacsoportok megjelenése,
és a kiscsoportok kialakulása között, ame-
lyek már az egységes, helyi szokásokra
támaszkodva működtek.

A kialakult plébániai norma mellett
attól eltérő normákat követő csoportok
is zavartalanul működtek. Megtalálható
a plébánián a szociális testvérek rend-
szeres ima szemináriuma is, amely nem
igazodik a közösség normáihoz, s kariz-
matikus elveket követ. Vagy időnként
házas hétvégeket rendez a templomban
az Emmanuel-közösség, amelyre a plé-
bánia házaspárjai is hivatalosak. A Hit és
Fény rendezvényei is gyakoriak itt, me-
lyekre a káposztásmegyeriek segítségé-
vel kerül sor. Ezeken a rendezvényeken
a közösség tagjai megbizonyosodhatnak
a saját normarendjüktől eltérő normák
működőképességéről is. Még egyszer
hangsúlyozom, hogy a közösség norma-
rendje fokról fokra bontakozott ki, s ha a
„mélyben” kialakult valamilyen szokás,
amely sokak tetszését elnyerte, azt a kö-
zösség vezetői, a papok, látványosan fel-
színre emelték. A csoportvezetés elveiről
tanulmányi napot tartottak, olyan mód-
szereket dolgoztak ki, amelyek az egy-
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ség megvalósítását szolgálják. Az volt az
elképzelés, hogy az egyes csoportokat
három–öt ember vezesse, minden cso-
porttalálkozót imával kezdjenek, a cso-
portvezetők pedig a találkozások közötti
időszakban keressék egymással és a ta-
gokkal is a kapcsolatot. Vagy egy másik
példa: mivel a közösség új tagjai egyre
kevesebb tárgyi tudással rendelkeztek a
keresztény kultúrát illetően, ezért belső
tanfolyamot szerveztek a csoportvezetők
részére a II. Vatikáni Zsinat utáni teoló-
gia szemléletéről, s az ehhez kapcsolódó
ismeretanyagból.

A kívülállás módjai

Számarányukat tekintve nem jelentősek
ezek a csoportok, a valóságos kép megraj-
zolása miatt mégis fontos róluk beszélni.
Két területen tapasztalható leginkább kí-
vülállás: a hittanoktatás és a programszer-
vezés területén.
1. Hittanoktatás felnőttek körében:
A) hittanvezetés a plébánia normái

nélkül: a hittanvezető teológiát végzett,
alapos felkészültségű, gyermekkora óta
keresztény életet élő személy. Hittanórá-
it komoly felkészülés előzi meg, ahol
előadás formájában elmondja az anyagot.
A felnőttek nagy ismeretanyagot sajátít-
hatnak el az órákon. Több éve működik a
csoport állandó tagsággal. A csoport tag-
jai jórészt azokból állnak, akiktől távol
áll a „gyakorlatozás”, akik a tapasztala-
tok elmondását gyerekes dicsekvésnek
tekintik. A templomi munkákban tevéke-
nyen részt vesznek. A hittanórák kötetlen
beszélgetéssel zárulnak.

B) felnőtthittan a plébánia normáival: a
hittanok vezetését négy-öt főből – teológi-
át nem végzett személyekből – álló kiscso-
portok végzik. Kiválasztódásuk az egy-
házközség és a hit iránti elköteleződésük
alapján történik. A csoportot vezető sze-
mélyek szoros kapcsolatot tartanak fenn
egymással, s ezt igyekeznek kiterjeszteni a
csoporttagokra is. A hittanóra fő tengelye a
„mag” bevezető előadása, amit a kiscso-
portos beszélgetések követnek. Ezek té-
mája mindig a keresztény értékeknek a

mindennapokban történő megvalósítása.
Tapasztalatok, problémák megbeszélése.

A két altípus összevetéséből kitűnik,
hogy az első példa a hagyományos hit-
tanórák szerkezetét követik, felkészülés,
kérdés–válasz, állandó tagság formájá-
ban. A második példában a hittanon a tu-
dás elsajátításánál fontosabb a keresz-
tény hit mindennapi megjelenítése, a
gyakorlatozás. A felnőtt hittannak ez a tí-
pusa a közösségi normák megvalósításá-
nak ideális terepe. Öt-hat ilyen csoport
működik évről évre.

A kívülállás második esete a program-
szervezés során merült fel. A plébánia
programjai fokozatosan váltak normaköve-
tőkké. E szerint a programok előkészítését
egy csoport végzi, akik addig beszélik át a
teendőket, amíg egyetértésre nem jutnak
egymással és plébánosaikkal. A programok
(farsang, kirándulás, táncmulatság) elsőd-
leges célja a „hitvallás”. Azt tekintik sike-
res mulatságnak, ahol a résztvevők megta-
pasztalhatják az őket körülvevő szeretetet.
Ehhez közösségi táncokat vezettek be pá-
ros táncok helyett, vagy csoportos mulatta-
tós vetélkedőket szellemi vetélkedők he-
lyett. Lényeg az, hogy az se érezze rosszul
magát, aki egyedül érkezik, vagy aki tudja
magáról, hogy kevésbé ügyes vagy okos. A
rendezvényeket a jól képzettek, jó mozgá-
súak szervezik, ők találják ki, ebben a sze-
repben kamatoztatják a rátermettségüket. A
programok nem múlnak el csoportos be-
szélgetések nélkül, amelyeken ki-ki el-
mondhatja, hogyan érezte magát, vagy mit
tapasztalt a rendezvény alatt. A szervezők
ekkor bizonyosodhatnak meg, hogy sikeres
volt-e a program vagy sem.

Ezzel ellentétes az a szemlélet, amely
szerint a jó az, ha minél több program van
egy plébánián, mert akkor több emberrel
lehet kapcsolatba kerülni. S az emberek
maguk döntsék el, hogy mi tetszett nekik,
s mire van igényük. A szolgáltató funkciót
tartja fontosabbnak ez az irányzat, mint a
hitvalló funkciónál. A plébánián minden
programot-ötletet megvitat a képviselőtes-
tület, vagy egy koordinációnak nevezett
bizottság, s mérlegelés után engedélyezi
azok megvalósítását. Az „ötletemberek”
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ha elég kitartóak, akkor engedélyt kapnak
programjaik megszervezésére. Konfliktus-
ra azonban a programok lezajlása után szá-
mítani lehet. Az egyházközség közvélemé-
nye minden programot véleményez. Ezért
a „kívülálló” programok közül csak azok
nyerik el a tetszést, amelyek közelítenek a
többség által kedvelt stílushoz (családias
légkör, egyedülállókra figyelés, gondos-
ság). Ha egy előadást hagyományos for-
mában hirdetnek meg – hirdetőtáblán –,
akkor azon kevesen jelennek meg. Ha vi-
szont egy előadás hallgatóságát a hittan-
csoportokon, esetleg személyes meghívá-
sokon keresztül toborozzák, akkor arra so-
kan elmennek. Ezt a technikát a kívülállók
is ismerik, s alkalmazzák.

A közösség tánccsoportja megalakulá-
sakor nem követte az egyházközség nor-
máit. Egy házaspár táncolni szerető páro-
kat gyűjtött maga köré, s azok meglévő tu-
dását akarták fejleszteni. A csoport mellé
tánctanárt is hívtak, aki el is kezdte a nép-
táncoktatást. Néhány hét múlva azt vették
észre, hogy csak három pár maradt a cso-
portban. A többiek „nem érezték jól magu-
kat”, idegen volt számukra a légkör. Mint
kiderült, az „elmenekülők” olyan közössé-
gi tagok voltak, akik már hozzászoktak ah-
hoz, hogy mindenben megkérdezik a véle-
ményüket, s ahol az egymással folytatott
beszélgetés lényege a „hogyan csináljuk”.
A megmaradt három házaspár félretette a
tánctanulási programot, s egymás életét
kezdték megismerni. Fél éven belül ma-
guk mellé hívtak még egy párt, s azokat
fokozatosan vezették be kiscsoportos éle-
tükbe. Ma már több egyedülálló fiatal jár
velük fellépni vidéki plébániákra. Megala-
kulásuk óta több pontban közeledtek a kö-
zösség normarendjéhez, ha nem is azono-
sulnak vele teljesen. Ma már ők szervezik
a plébánián a családi vasárnapokat, közös
főzés, énektanulás, játék kíséretében.

A normarend technikai megvalósulása
dialogizálás útján

Ennél a pontnál kell felidézni Haber-
mas kommunikatív cselekvéssel kap-
csolatos elképzeléseit. Az elmélet tézi-

seivel értelmezem az egyházközségben
zajló új típusú kommunikációt. Haber-
mas szerint a kommunikatív cselekvés
nem más, mint a megegyezés-keresés
egy kooperatív értelmezési folyamat-
ban. A kooperatív értelmezési folyamat
három szintből áll:
1. a kommunikáció résztvevői vizsgál-

ják, hogy a kijelentés megfelel-e a való-
ságnak;

2. vizsgálják, hogy a kijelentés egy bi-
zonyos normarend szerint helyes-e;

3. vizsgálják a beszélő szubjektív hihe-
tőségét.

A kommunikáció tehát Habermasnál
egyetértésre orientált akkor, ha egy véle-
ményt igaznak, helyesnek és hihetőnek
tekint a hallgatóság. A szerzőnél a meg-
egyezési folyamat egy előzetes kulturális
megértés terében zajlik, azaz egy adott
életvilágban.

Az egyházközség közösségében meg-
egyezés-keresés, azaz a résztvevők kö-
zötti „egység” kialakítása folyik. Az egy-
ség építése kiscsoportokban zajlik, s a
legintenzívebb szakasza a hétköznapok-
ban végzett „gyakorlatozások” kiscsopor-
tokban történő elmesélése. Belső szó-
használatban a „tapasztalatcsere”. A ta-
pasztalatok mások által történő megértés-
hez szükség van a Habermas-féle három
szint összhangjára. Egy tapasztalat elme-
sélésekor a hallgatók figyelnek a mondot-
tak igazságtartalmára, utána arra, hogy a
történet végkifejletében megjelent-e a lé-
nyeg, a szeretet, s végül, hogy a beszélő
eggyé vált-e történetével.

A kommunikatív cselekvés, azaz a
megértésre törekvő kommunikáció tár-
sadalmi megvalósulását nehéz elképzel-
ni egy közös értékrend tudatos vállalása
nélkül. Mert vajon mi késztetné az em-
bert arra, hogy lemondjon saját vélemé-
nyéről és jól bevált cselekvési módjai-
ról? Miért törekedjék a végsőkig a meg-
egyezésre? Úgy tűnik, hogy a tanul-
mányban vizsgált értékrend, az egység
olyan cél, amellyel az ember képes köz-
megegyezésre jutni.

Bögre Zsuzsa
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Névadók az FPI-ben
A Fővárosi Pedagógiai Intézet impozáns

és meghitt Vas utcai új székházában a hagyo-
mányápolás szép szokását elevenítette fel: a
XX. századi magyar pedagógia egy-egy je-
les személyiségéről nevezi el oktatótermeit,
munkaszobáit. A bejáratnál emléktábla jelöli
a névadó munkásságát, a teremben tárlók
mögött láthatók a személyiség legfontosabb
relikviái. Legutóbb Burchard-Bélaváry Er-
zsébetről, a kisgyermeknevelés egykori re-
formpedagógusáról neveztek el termet.

Csökmei Kör
A Karácsony Sándor emlékét ápoló

egyesület kilencedik ízben szervezte meg
nyárvégi konferenciáját. Mindig egy-egy
(gyakran újra kiadott) Karácsony-mű képe-
zi az ülés témáját. Ezúttal a „tanulás mes-
terfogásairól” esett szó. Az előadók között
volt Kövendi Dénes és Kontra György.

Magyar művelődés-
történet

Agárdi Péternek a magyar művelődés-
történet tanulmányozásához ajánlott forrá-
sokban gazdag szöveggyűjteményét a pé-
csi Janus Pannonius Tudományegyetem
adta ki. Az első kötet Szent István Intelme-
ivel kezdődik s Márai Sándor 1942-es
Röpiratával zárul (a Nemzetnevelésről).
Nyomdában a XX. század második felét
bemutató új kötet is.

Kotanski magyarul!
A legendája hamar eljutott hazánkba is a

drogellenes mozgalom kiváló, a makarenkói
hagyományokat sajátos módon újraértelme-
ző szakemberének, az ún. Monár-tanyák
alapítójának, de olvasni tőle, róla keveset le-
hetett. A Drog Stop Budapesti Egyesület és
a Mont Kft. fogott össze – több támogatóval
együtt –, hogy kiadja a jeles személyiség

írásait magyarul. A könyv címe jelképes:
„Eladtam magam az embereknek”.

A drogellenes nevelőmunkát segíti a
Testnevelési Egyetem gondozásában Sipos
Kornél szerkesztésében megjelent tanul-
mánykötet is: Drogmegelőzés az iskolában.

Népfőiskolák
„Új történelmének” tizedik esztendejét

zárja a magyar Népfőiskolai Társaság. A
szabadművelődés jelentős szakmai-civil
mozgalma ünnepi konferenciával, s a
megújulás történeti dokumentumait tartal-
mazó kötettel köszönti az évfordulót.

Nyitott képzések
Nyílt tér elnevezéssel hívta egybe ta-

nácskozásra a Nyitott Képzések Egyesüle-
te és a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara az iskolán kívüli képzések szakembe-
reit. A témakörnek különös aktualitást ad a
szakképzetlen fiatalok munkanélküliségén
enyhíteni kívánó felnőttképzési program.

„Kossuth Lajos azt
üzente...”

Mint arról már hírt adtunk, a Honvédelmi
Minisztérium több gyermekszervezettel
(cserkészek, úttörők, Pro Pátria, Gyermek-
barátok) kötött együttműködési megállapo-
dásnak megfelelően szervez a legifjabbakat
mozgósító programokat az 1848–49. évi for-
radalom és szabadságharc emlékére. Leg-
utóbb Pákozdon, az emlékezetes csata szín-
helyén a Magyar Cserkészszövetség volt a fő
szervezője a tisztelgő rendezvénynek.

Csenyéte antológia
A híressé vált abaúji cigányfalu kisisko-

lájában lezajlott tanulságos pedagógiai-
szervezetfejlesztési innovációnak szinte
teljes dokumentációja jelent meg az ele-
gáns, az ügy, a vállalkozás horderejéhez
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méltó kivitelben. Csenyéte sok barátja je-
lent meg szerzőként, fotográfusként, támo-
gatóként. A kötetet Pólya Zoltán tanító úr
és Kereszty Zsuzsa jegyzi szerkesztőként. 

Új serdülőmozgalom
Szent László Ifjúsági Szövetség néven

alakult új országos serdülőszervezet,
melynek célja a lovagiasság erényeinek
plántálása a felnövekvő nemzedékbe. A lo-
vagvilág romantikáját metodikájában
megjelenítő szervezet vezetője Bakonyi
Tibor. A szervezet postacíme: 1364 Buda-
pest, Városház u. 7. Pf.: 112.

Az Esély Iskola
kiállítása

A népi kismesterségeket az iskolai esély-
egyenlőség szolgálatába állító alapítványi
iskola ezidén is megrendezte mustráját a ta-
nulók „remekeiből”. A kiállításnak a pest-
erzsébeti Gaál Imre Galéria adott otthont.

1998 Gyermekekért-
díjasai

A Magyar Úttörők Szövetsége 1998-
ban is kiosztotta a gyermekekért folytatott
tevékenységért adományozott mindmáig
legrangosabb díjat. Gyermekekért-díjat
kapott Gazsó Ferenc szociológus profesz-
szor iskolakritikai munkásságáért, Kovács
László volt külügyminiszter az ifjúság jö-
vőjét szolgáló európai diplomáciai tevé-
kenységéért, Katona Tamás történész (a
Cserkészszövetség elnöke) 1848/49 ifjúsá-
gi hagyományainak feltárásáért és terjesz-
téséért, Haumann Péter színművész alakí-
tásaiért, Persányi Miklós, a budapesti Ál-
latkert főigazgatója a „gyerekek és állatok
barátságát szolgáló” programokért, továb-
bá az Aranyág Alapítvány sikeres karitatív
tevékenységéért, a társadalom gyermek-
érdekű lelkiismeretének mozgósításáért. 

Erőszakmentes médiáért
Az egy évvel ezelőtt a Magyarországi

Gyermekbarátok által meghirdetett kam-
pány fontos eseménye a szeptember 11-én a
Parlament előtt megrendezett nagyszabású
békegyűlés. A szervezők a sajtószabadság
elveit tiszteletben tartó, ám mégis határozott
törvényi intézkedéseket várnak az ifjúság
értékvilága, humanista nevelése érdekében.

Human Dignity
Az „emberi méltósághoz való jog és a

gyermek tiszteletének kötelessége” áll a
középpontjában annak a decemberi nem-
zetközi konferenciának, melyet a „Gettó-
harcosok Emlékházába” hívott össze az iz-
raeli Janusz Korczak Társaság.

Értékek és hagyományok
Értékek és hagyományok az ezredfordu-

ló pedagógiájában – ezen az átfogó címen
szervez nemzetközi résztvevőkre számítva
tanácskozás-sorozatot a Magyar Pedagógi-
ai Társaság. Az októberben sorra kerülő el-
ső üléseken a Makarenko-i hagyomány ér-
tékelése illetve a családpedagógia a téma.

Lépésről lépésre
A Soros Alapítvány a kezdeményezője

annak a továbbképzésnek mely a fenti cí-
men ismertté vált, a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatásában segítő oktatási program
elterjesztésében nyújt segítséget a szakér-
tőknek. Rendre megjelennek az alapítvány
támogatásával a programhoz tartozó kézi-
könyvek, programok is.

Konferencia
a kisgyermekkorról

A MPT Kisgyermeknevelési Szakosztá-
lya által szervezett országos konferencián

Satöbbi
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Satöbbi

méltatták az első életévek meghatározó je-
lentőségét az ember fejlődésében, s védel-
mezték az óvodások, kisiskolások játékhoz,
mozgáshoz való jogát. Éles hangú állásfog-
lalásban intettek a korai teljesítménykény-
szer, a korai specializáció, az általános is-
kolai felvételi vizsgák veszélyeitől.

Helyi kultúra
Molnár Péterné kunszentmiklósi tanár-

nő kötetbe válogatta városának irodalmi
emlékeit. A városi önkormányzat támoga-
tásával megjelent „irodalmi olvasókönyv”
a helybeliek helyi tantervéhez lesz hasznos
segédeszköz irodalomból. Petőfi Sándor
és Petőfi István, Mészöly Gedeon és Mé-
szöly Dezső, Nagy Lajos, Vargha Balázs
és Varga Domokos s más szerzők művei
elevenednek meg a kötet lapjain, melynek
címe: Városunk „fényességei”.

Science Across
Europe

A korszerű integrált, problémacentrikus
természettudományos nevelés nemzetközi
együttműködését a British Petrol cég tá-
mogatja. Hazánkban az Országos Közok-
tatási Intézet és a Körlánc Egyesület karol-
ta fel a kezdeményezést és koordinálja a
résztvevő középiskolák innovációját. Kör-
nyezeti kapcsolatok címen jelent meg Ha-
vas Péter szerkesztésében a program első
magyar kézikönyve.

Lovasberény
A Vértes előterében húzódó csendes fa-

lu igen gazdag műemlékekben. A Cziráky
kastélyt a klasszicista építészet egyik leg-
jelentősebb művének tekintik, itt található
a 200. születésnapját köszöntő legöregebb
Fejér megyei parasztház. A kastélyban
most „A képzőművészet vadvirágai” cí-
men nyílt kiállítás naiv festők és szobrá-
szok munkáiból.

Pszichopedagógiai
napok

Csongrád városa minden nyáron megren-
dezi vendégcsalogató „pszichopedagógiai
napjait”. 1998 nyarán az iskolai ártalmak té-
maköre, a gyermekvédelem aktuális kérdé-
sei álltak az előadások homlokterében. 

Nagy GYIK Könyv
A Magyar Nemzeti Galériában immár

több éve meleg otthonra talált vizuális ne-
velési műhely jeles alkotó pedagógusai
(alapító műhelyvezető: Szabados Árpád,
Szemadám György) szép kiállítású kézi-
könyvben adták közre tapasztalataikat,
módszereiket. A kiadó a Magyar Nemzeti
Galéria, szerkesztő Sinkó István.

Az 1998. évi Országos
Diákparlament ajánlása

A második Országos Diákparlament átte-
kintette a tanulói jogok érvényesülésének
gyakorlati kérdéseit. A diákparlament arra ke-
reste a választ, hogy milyen módszerek, eljá-
rások, technikák léteznek vagy hiányoznak az
iskolákban a diákjogi problémák kezelésére.

A 2037 küldöttből alakult 60 szekció 7
tárgykörben (jogismeret, konfliktuskeze-
lés, nyilvánosság, döntésekbe való bele-
szólás, diákönkormányzat, házirend, diák-
élet) kísérelte meg a tanulói jogok érvé-
nyesülését vizsgálni az „És nálatok…?”
című előterjesztés alapján.

A második Országos Diákparlament a he-
lyi jogérvényesítés módszereivel kapcsolat-
ban nem vállalkozhat másra, minthogy jelez-
ze az iskolák, kollégiumok vezetőinek, taná-
rainak, diákjainak, nevelőtestületeinek, diák-
önkormányzatainak és iskolaszékeinek azo-
kat a kérdéseket, amelyeket mindenkinek ma-
gának kell az adott iskolában, kollégiumban
feltennie, megvizsgálnia és megválaszolnia.

A második Országos Diákparlament
ajánlja mindazoknak, akiknek a tanulói jo-



gok érvényesülésére hatása lehet, hogy sa-
ját környezetükben és hatókörükben te-
gyék fel a következő kérdéseket és keres-
senek választ azokra:
1. Milyen módszerekkel bővíthetők a

diákok és a tanárok tanulói jogokkal kap-
csolatos ismeretei a törvénytől a háziren-
dig, az iskolai oktatástól a pedagógus-to-
vábbképzésig?

2. Mivel lehet az iskolán, kollégiumon
belüli konfliktusok kezelését diák–diák és
diák–tanár viszonylatban egyaránt, a jog-
viták és az érdekviták megoldását olyan
eljárásokkal biztosítani, amelyek ténylege-
sen betöltik jogorvoslati funkciójukat? Le-
hetséges-e független, iskolán kívüli „diák-
bíróság” vagy más fórum felállítása?

3. Hogyan teremthető meg és hogyan
biztosítható folyamatosan az iskolában, a
kollégiumban a véleménynyilvánítás sza-
badsága? Megvalósul-e a diáksajtó és a di-
ákmédia cenzúramentessége, ugyanakkor
érvényesül-e a diákszerkesztő és a szerző
(személyes és nem tanulói jogviszonyt
érintő) felelőssége a közölt művekért?

4. Érvényesülnek-e az iskolai, kollégiu-
mi döntésekkel kapcsolatos, jogszabály-
ban írt hatáskörök? Hogyan javítható an-
nak az esélye, hogy a diákönkormányzat
és az iskolaszék, kollégiumi szék tényle-
gesen gyakorolja törvényes egyetértési jo-
gait? Felesleges nyűgnek vagy a döntés
minőségét javító előkészítésnek tekintik-e
az iskolai, kollégiumi döntéshozók a diák-
önkormányzat véleményének kikérését?
Milyen módszerekkel biztosítható, hogy a
diákok saját maguk döntsenek a törvény
által rájuk utalt kérdésekben (például a di-
ákképviselő megválasztásában, a diákön-
kormányzat szervezetének és működésé-
nek, valamint egy tanítás nélküli munka-
nap programjának meghatározásában)?

5. Milyen módon segíthető az iskolai,
kollégiumi diákönkormányzat önálló mű-
ködésbe abban, hogy betöltse érdekképvi-
seleti funkcióját? Hogyan érhető el, hogy a
diákönkormányzat vezetői csak azok le-
hessenek, akik élvezik a diákok bizalmát, s
szabályos lejárásban kerültek megválasz-
tásra? Mi kell ahhoz, hogy a diákönkor-
mányzat ne a szokásjog, hanem normatív

szabályok gyűjteménye szerint működjék?
Értéknek tekintik-e a pedagógusok és a di-
ákok az iskolában, a kollégiumban a tanu-
lók közösségek szerveződését? Hogyan
segíti az iskola, a kollégium a diákönkor-
mányzat működését, segíthetné-e jobban,
hatékonyabban? Gyakorolja-e minden tör-
vényes jogát az iskolai, kollégiumi diák-
önkormányzat, s ha nem, miért nem?

6. Rendelkezik-e a házirend a tanulói
jogok gyakorlásának helyi szabályairól,
módszereiről, eljárásairól? Gyakorolta-e
az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat a
házirenddel kapcsolatos egyetértési jogát?
Hogyan biztosítható e jog minden évfo-
lyam által történő gyakorlása? Hogyan le-
het bevonni a diákokat és a tanárokat az is-
kolai, kollégiumi életük szabályainak
megalkotását célzó közös munkába?

7. Mit tesz, nem tesz vagy tehetne az is-
kola, a kollégium, a tanárok, a diákok, a
szülők, az iskolaszék és a fenntartó az ok-
tatáson kívüli iskolai élet gazdagításáért?
Törekednek-e az iskolában, kollégiumban
arra, hogy a diákok szabadidejük egy ré-
szét is az iskolában töltsék? Hogyan lehet-
séges a diákok pihenéshez való jogának és
a növekvő tanulmányi követelmények
öszszeegyeztetése? Hogyan teremthetők
meg annak a feltételei, hogy az iskola, kol-
légium helyiségei, eszközei mindenekelőtt
a diákok rendelkezésére álljanak, s csak
másodlagosan szolgálják az iskola, kollé-
gium bevételeinek növelését?

8. Mi foglalkoztatja az iskola, a kollégi-
um diák közvéleményét és mi a pedagógu-
sokat? Van-e párbeszéd ezekben a kérdé-
sekben, működnek-e iskolai, kollégiumi
közéleti fórumok?

A második Országos Diákparlament a
fenti kérdéseket azzal a szándékkal bocsát-
ja vitára, hogy részlete iskolai, kollégiumi
megtárgyalásuk tovább gazdagítsa a tanulói
jogok érvényesítésének már eddig kialakult
eszköztárát. A válaszként megfogalmazható
eljárások, módszerek hozzásegíthetik a he-
lyi diákközösségeket, a szülőket, a nevelő-
testületeket és az iskolaigazgatókat ahhoz,
hogy az iskola a jövőben inkább a törvény-
nek megfelelő együttműködések terepe le-
gyen a bántó és harsány csaták helyett.
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A Pedagógus Szakma Megújítása Projekt megvásárol-
ható és megrendelhető könyveiből

001 Andódy Tiborné – Pusztai Jánosné: Így teszem
… jól teszem ? – Illemtankönyv általános isko-
lásoknak. Korona Kiadó. Ára: 220,– Ft

004 Arday István: Bolygónk sorsa a kezünkben
van – Válogatás a globális problémákból ál-
talános iskolás és középiskolás diákok szá-
mára. Calibra Kiadó. Ára: 169,– Ft

005 Axmann Judit – Tóth Gézáné: Fizika munka-
füzet a hatosztályos gimnáziumok I-II. osz-
tálya számára. Magazin Kiadó. Ára: 152,– Ft

006 Bánréti Zoltán: Mozgékony mondatszerke-
zetek – Rendező szabályok. A magyar ge-
neratív mondattan alapjai középiskolások
számára. Korona Kiadó. Ára: 379,– Ft

013 Borsányiné Dányi Katalin – Halácsy Éva: Bio-
lógia és egészségtan. Magazin Kiadó. Ára:
585,– Ft

014 Both Mária – Csorba F. László: Tudomány-
történet I. – Tanulási segédlet középiskolá-
soknak. Gondolat Kiadó. Ára: 900,– Ft

015 Both Mária – Csorba F. László: Tudomány-
történet I. – Szöveggyűjtemény. Gondolat
Kiadó. Ára: 499,– Ft

016 Budai Éva: „Színház az egész világ…” –
Tanulási segédlet a színház- és drámatörténet
tanulásához középiskolásoknak. Korona Ki-
adó. Ára: 341,– Ft

019 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Berényi Pálné: Mun-
katankönyv a nyelvtan tanulásához. Táro-
gató Kiadó. Ára: 201,– Ft

020 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Dávid Anna: Munka-
tankönyv a beszédtémák feldolgozásához.
Tárogató Kiadó. Ára: 240,– Ft

021 Correspondances. Program a francia nyelv
tanításához és a francia nyelvű kultúra köz-
vetítéséhez. Dávid Anna: Szöveggyűjtemény
feladatokkal. Tárogató Kiadó. Ára: 192,– Ft

022 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Nagy Géza – Sz. Tóth
Gyula: Munkafüzet az irodalom tanulásá-
hoz. Tárogató Kiadó. Ára: 229,– Ft

023 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Oláhné Borzován
Edit: Írás munkafüzet. Tárogató Kiadó.
Ára: 224,– Ft

024 Correspondances. Program a francia nyelv
tanításához és a francia nyelvű kultúra köz-
vetítéséhez. Réder Erika: Dalok gyűjteménye
feladatokkal. Tárogató Kiadó. Ára: 185,– Ft

031 Erdősi Zsuzsanna – Orosz Antal: Maribel-
la I. Spanyol nyelvű képeskönyv. Tárogató
Kiadó. Ára: 401,– Ft

032 Erdősi Zsuzsanna – Orosz Antal: Maribella
II. Spanyol nyelvű képeskönyv. Tárogató
Kiadó. Ára: 471,– Ft

033 Farkas Gyula – Varga Tibor: A természettu-
dományos kutatás menete, módszerei és
technikája – Oktatási segédlet középiskolá-
soknak. Gondolat Kiadó. Ára: 509,– Ft

034 Fatalin László – Varsics Zita: A tudományos
modellalkotás alapjai I. – Tanulási segédlet kö-
zépiskolásoknak. Calibra Kiadó. Ára: 245,– Ft

049 Kissné Karacs Róza: Tudsz helyesen közle-
kedni? – Tanulási segédlet általános iskolá-
soknak. Magazin Kiadó. Ára: 330,– Ft

091 Correspondances. Program a francia nyelv
tanításához és a francia nyelvű kultúra
közvetítéséhez. Sz. Tóth Gyula: Pedagógiai
útmutató. Tárogató Kiadó. Ára: 1.229,– Ft

092 Correspondances. Program a francia
nyelv tanításához és a francia nyelvű kul-
túra közvetítéséhez. Sz. Tóth Gyula: Tan-
terv. Tárogató Kiadó. Ára: 559,– Ft

129 Mialaret, Gaston: Az oktatástudományok.
Keraban Kiadó. Ára: 334,– Ft

153 G. Havas Katalin: Logikus! Korona Kiadó.
Ára: 313,– Ft

156 Husén: Az oktatás világproblémái. Kera-
ban Kiadó. Ára: 556,– Ft

170 Bánréti Zoltán: A lényeg: kiolvasható. Szö-
vegértési és olvasási képességfejlesztő fel-
adatok középiskolások számára. Korona Ki-
adó. Ára: 275,– Ft

180 Arató László – Pála Károly: Beavatás. Iro-
dalom- és szövegértelmezés. Keraban Kiadó.
Ára: 517,– Ft

192 Sáfrány Péter – Quitt László: Tűzpróba –
Tréningek, tesztek tizenéveseknek. Tárogató
Kiadó. Ára: 1.027,– Ft.

193 Fatalin László – Varsics Zita: A tudományos
modellalkotás alapjai II. – Tanulási segédlet
16-17 éveseknek. Keraban Kiadó. Ára: 648,– Ft

197 G. Havas Katalin: Arisztotelésztől napjain-
kig. Logika vagy Logikák? – A könyv egy
elképzelt filozófiai-logikai tanfolyam elő-
adásainak és a hozzájuk kapcsolódó szemi-
náriumi foglalkozások szövegét tartalmazza.

(A könyvek ára a 12 %-os ÁFÁ-t is tartalmazza.)

Az egyes kötetek megrendelhetők és megvásárolhatók
a Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programirodájától
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esik az eső, ősz van – törmelékes nap – abony, szülői ház, kert, krizantémok –
temető, apa, pali, eső – befejezem egy filmforgatókönyv rám eső részét – fá-
radtság, nyugalom – a múlt héten leadtam a regényt – papírváros, kimerülve,

– az öt könyv közül az első – fáradtság, nyugalom – esik az eső, ősz van – tárgyalá-
sok novák színigazgatóval – a kolibri pinceszínház intendánsa lettem – nincsenek
hozzá gondolataim – kellenének, lesznek – majd – fáradtság, nyugalom – megszűnt
a szivárvány – kiszállt belőle a bizalom és a pénz – esik az eső, fáradtság – szőcs gé-
za a tévében, nagy a szakálla – az rmdsz körül morog – múlt héten az angelikában ta-
lálkoztunk, futólag – fodor ákossal ültünk előtte – baso-haikukat fordított, kongeniá-
lisan – a frissen megjelent kötetre ittunk – túlzás, hogy találkoztunk – kifelé jövet, ott
ücsörgött – a géza – egy bunkófonon ügyködött – mosoly, intés – fáradtság, nyuga-
lom – szörényi az esti buszon – a hatoson – keresünk egy óbudai kiskocsmát, zárórá-
ig rigó – okos, mint kevesen az irodalomban – ősz, eső – órák a zsigmond líceumban
– zajok a most alakult fisz (fiatal írók szövetsége) körül – l. simon elnök mailje: té-
ged baszogatnak megint, miattunk – a hátam mögött, természetesen – nem én alapí-
tottam őket – támadás a magukat centrumnak kinevezettek felől – centrum – hol, és
kik vannak ott – vannak odatolva, és őket miért lehetett, kik által oda – ott vannak-e
– van-e ott – eső, ősz – bakaműsor, unalmas, túldimenzionált tévéfelvétel – jellegte-
len műsor a végén – baka költő jobb is volt, rosszabb is volt – elrajzolt portré – dar-
vasival egy asztalnál – csöndesen kellemes figura – ősz van, kimerülve, – kerti parti
szűgyinél, benes, bálind istvánék, radics viktória és fogarassy, gyerekek is – hatalmas
pörkölt egy lekvárfőzőnyi üstben – fáradtság, nyugalom – horváth péternél albertfal-
ván, könyvkészítési izgalmak – borítótervek – titkos s.m.-napló tőle, kölcsönbe – be-
tegre röhögöm magam, remek író – remekíró, hajnalig ágyban olvasom – jankovicsot
egész héten nem látom – gondterhelt, mogorva, zúgófejű, ősz – ősz van, esik – má-
tissal a könyvsorozat dolgairól – futólag tárnok, szakolczay, ambrus lajos, ágh pista,
ugyanott – ács margittal a kortársról – anya, napokig fönt, nyúlpörkölt – pálinkás gyu-
rival egy korsó sör – alapíts könyvkiadót – fújja a sörhabot a bajusza alatt – szándék,
havilap, SenkiföldjE – lengyel tamás, telefon, bagu lászlóval indítják a saját folyó-
iratukat – eltűnt gyerekekről műsor a tévében – nézem a lányaimat, szépek, vannak –
nekünk, nézem feleségemet – vele kiss robiéknál, új kamerát vett – boldog, konyak,
sör, mogyoró, friss libatepertő, kovászos uborka, mária-nap – szakályék, szakály dr.
nélkül, whisky jéggel, kevés egyházi garbarek – kécza andrással az anderseniádáról
a schlosserben, unikumok sörrel, délelőtt, szalonnás rántotta a teraszon – ősz, esik az
eső – kaffal (kovács andrás ferenc) az írószövetségben, unikumok sörrel – mindenki-
vel békét kötött, visszamenőleg – velem soha nem veszett össze – kevés ilyen bará-
tom van, aki még nem – velem – mit fog kötni, majd, vissza – héviz, kudarc a csoko-
nai tanácskozás megszervezésében – kemenes géfin kilépési fenyegetőzései – lám, ő
igen – fáradtság, nyugalom – ősz, eső – dérczy hangja a rögzítőn, elkallódott kézirat
– koratavasz óta egyfolytában kallódik – kallódom – törmelékes napok – könyvek pé-
csi györgyi könyvpiacától, határidővel – janox a fisz sajtóvisszhangjáról, szokásos te-
lefon, éjfél körül – huzellával közös program, miattam elmarad – szövegek, szövegek
– stúdiós felvételi a színházban – szívszorító színvonaltalanság néhol – telefoninter-
jú a drámaversenyről, magyar nemzet – nem tudom komolyan venni – ostobaságokat
beszélek – már bánom, hogy elvállaltam, versenyt, interjút – telefon, juditka az isko-
lakultúrától, lapvég kell – lapvég – eső, fáradtság, nyugalom, ősz, kimerülve, – zalán
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