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A címben használt fogalom – Ötödik Rend – több tekintetben is
magyarázandó.

Pelliza da Volpedo – a piemontei festõ, aki megalakította a divizionisták
csoportját – a legteljesebb önkifejezést a szociális alapú realizmusban találta
meg: ennek európai szintû képviselõje. Fõmûve a Negyedik Rend. A kép
elõterében egy kisgyermekes nõ figyelmeztet, hogy a társadalmi beilleszkedés
alakulása, minõsége nem csak a gyárak dolgozóit érinti, hanem családjaikat
is. Azok szerepelnek képén, akik vidékrõl a városokba kényszerültek –
megélhetésüket biztosítandó – s váltak így a gyárak (kulturális értelemben
mindenképpen) gyökértelen dolgozóivá. Da Volpedo e mûvét 1898 és 1901
között festette.

Milánóban a Galleria d’Arte Moderna-ban látható az alkotás.
Innen származik az a gondolat, amely szerint – ha a piemontei festõ a

társadalom rétegzõdését vizsgálva a negyedik rendet látta meg a jelentõs
társadalmi változásokhoz nehezen alkalmazkodó emberek egy csoportjában,
akkor – a hátrányos helyzetben lévõk, akik jelesül teljesítmény-, és
viselkedészavart egyaránt mutathatnak, alkotják az Ötödik Rendet. Ennek a
felfogásnak a továbbvitelével bizonyos területeken, s értelemben,
magyarázhatóvá válik a beilleszkedési-, illetve a viselkedési zavar, amely bio-
pszicho-szociális ártalmak révén alakulhat ki (Volentics, 1996, és 2001).
Fontosnak tartjuk a hátrányos helyzet, mint jelenség kapcsán megemlíteni,
hogy az amennyiben generációkon át ható állapot, úgy az adott kultúrában
szocializációs mintaként mûködik, azaz célkitûzései, értékei viszonylagos
stabilitást mutatnak (Kluge, 2005). Ez az a társadalmi réteg, amelyrõl
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különbözõ megközelítésben, számosan értekeztek, értekeznek (Lerner, 1958;
Cole, 2000; Allport, 1999; Aronson, 2002; Bourdieu, 1978.). Maga a
fogalom: hátrányos helyzet olyan mértékben terhelt a legkülönfélébb
értelmezésekkel, hogy csupán alapos körültekintéssel alkalmas a tudományos
diskurzusra. Ugyanezen jelenség figyelhetõ meg a deviancia fogalomnál
(Bíró, 1998; Szilágyi, 2004; Donáth, 2002; Fiske – Kitayama – Markus –
Nisbett, 2003), s újabban a témánk szerint fontos területeken, a kulturális
megközelítésekben és az emberi jogi diskurzusban honos ethnic profiling
meghatározásnál (Pap, 2006.). Winnicott a Mit értünk normális gyereken? cím
alatt fogalmazta meg a maga normalitás-elképzelését: „… õ az, aki bármilyen
vagy minden természetadta eszközt képes felhasználni a szorongással és az
elviselhetetlen konfliktussal szemben. Egészséges gyermeknél az alkalmazott
fogások arányban állnak az elérhetõ segítség milyenségével; az abnormalitást
az mutatja, hogy a tünetek felhasználási képessége korlátozott és merev és a
tünetek, meg a várható segítség közötti kapcsolat többé-kevésbé hiányzik”
(Winnicott, 2000). Nos, a vizsgálatunkban résztvevõ (deprivált) fiatalokra –
úgy gondoljuk – az a jellemzõ, hogy a tünetek felhasználási képessége
korlátozott és merev, továbbá, hogy a tünetek, meg a várható segítség közötti
kapcsolat többé-kevésbé hiányzik.

A fenti gondolatmenetet figyelembe véve (is) maradtunk a hátrányos
helyzet fogalmánál. Vizsgálatunkban elfogadtuk a kutatásban résztvevõ
iskolák fogalomhasználatát. Eszerint a kutatásunkban érintett intézmények –
közoktatási alternatívaként – deklaráltan, hátránykompenzáló célokkal
mûködnek, s azoknak a hátrányos helyzetû fiataloknak az ellátását tekintetik
feladatuknak – a fogalom lehetõ legszélesebb értelmezésében – akik
depriváltak (Merton, 1980).

Az Ötödik Rend – azaz a hátrányos helyzetû, deprivált társadalmi réteg, és
az ellátásukban, kezelésükben érintettek (pedagógusok és segítõik) –
szociológiai és pszichológiai, orvosi (pszichiátriai), humán etológiai,
kulturális, s természetesen pedagógiai értelemben egyaránt „valós jelenség” a
társadalom egésze számára. A hátrányos helyzetû fiatalok aktuális
rendszerállapota kielégítõ jelzõjeként értelmezzük a keserédes fogalmat
(Boldizsár Iván: Szépecske haza címû munkájából való e kifejezés), mint azt
az uralkodó diszpozíciót (Allport, 1997), amely kultúra-felfogásunk szerint
meghatározza helyzetüket, s következményesen, társadalmi beilleszkedésük
akadályává lesz.

Az Ötödik Rend kultúrája és az individuum
A „kultúra és az identitás viszonya … … reflexív jellegû”, s amelyet több

tudományterületen megvalósuló, összehangolt kutatómunkával lehet csak
megközelítõen jól értelmezni (Kézdi, 1999) – mindez igazolhatja,



értelmezhetõvé teheti törekvésünket, amely szerint a szociológián és a
pszichológián keresztül látjuk értelmezhetõnek pszichopedagógiai
feladatainkat.

A fenti Kézdi Balázstól származó gondolat kiteljesedetten az, hogy „az
identitás (az individuum) nem szimpla ’okozata’ az õt ’elõállító’ kultúrának,
hanem kölcsönös reflexióban konstituálják önmagukat” – ami kivételes
odafigyelést igényel a pszichopedagógiától, amikor valamilyen kisebbség, a
társadalom egy sajátos rétegének – esetünkben az Ötödik Rend –
gyermekeinek, fiataljainak segítését végzi. Az individuum-kultúra
kapcsolatban - a különös, csak az adott személyre jellemzõ mintázat –
felépítésében létezik egy további kontextuális sík is: „A kultúra közvetítése, a
kulturális értékek személyiségbe történõ beépítése jellemzõen három
dimenzióban történik: a család, az iskola s a tágabb társadalmi környezet
révén” (Volentics, 1996)

Az ábrán a hátrányos helyzetû fiatalok életét alakító kulturális valóságot
értelmezzük azzal, hogy a szociálpszichológia kulturális mátrixaként Fiske,
Kitayama, Markus és Nisbet (2003) által leírtakat a vizsgált fiatalok körére
értelmeztük.

251



252

Kutatásunk célja két tételben fogalmazható meg.
Az elsõ szerint szükség van arra, hogy a hátrányos helyzetben élõ fiatalok

életkörülményeit és pszichés jellemzõik néhány aspektusát közösen
értelmezzük. A jelenséggel – az Ötödik Rend létével – való szembenézés
alapja, hogy létrehozzunk egy társadalmi „valóságot”, amelynek ismeretében
kijelölhetõek közös tennivalóink.

A második szerint, mivel a hátrányos helyzetû fiatalok intézményes
ellátásakor személyiségük fejlesztése sajátos feladatot jelent (Takács, 1997;
Kereszty, 2004.) – és eltérõ körülményeikre tekintettel a közoktatás, a
szakképzés hagyományos eszköztára esetükben nem biztosít elégséges
támogatást optimális fejlõdésükhöz, fel kell térképeznünk a szükségesnek ítélt
teendõk sorát.

Kutatásunk bemutatása

A bemutatott kutatás szervesen illeszkedett az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar két tanszéke, a Társadalomtudományi-, és a
Pszichopedagógiai Tanszék kutatásai fõáramába. A 2003-ban elvégzett
vizsgálatban öt vidéki, városi, alternatív pedagógiai filozófia szerint
tevékenykedõ intézményben dolgoztunk. Kontrollcsoportként a vizsgált
iskolák székhelyein mûködõ egyéb intézmények tanulóit választottuk.
Eszerint – ami a települést illeti – a vizsgált intézményekkel közel azonos
közegben élnek a kontrollcsoportok tanulói.

A vizsgált populáció

Vizsgálatunkban az érintett iskolák közül a vizsgált iskolákban teljes körûségre
törekedtünk, míg a kontroll iskolákban egy-egy osztályt kértünk fel a
vizsgálatban való részvételre. (Kutatásunkban „vizsgált” iskolának nevezzük a
hátrányos helyzetû fiatalokat ellátó intézményeket, s “kontroll” iskolának
azokat, amelyek az elõzõekkel egy településen találhatóak, s a közoktatási
rendszerben hagyományos módon mûködõ iskolaként határozhatóak meg. HH-
fiatalok akik a hátrányos helyzetûek, HC-fiatalok akik hátrányos helyzetûek és
magukat cigányként definiálták, K-fiatalok a kontroll csoport tagjai. Ennek
megfelelõen a HH-, és K-fiatalok pedagógusai csoportját alkottuk meg.) 

A vizsgálatunkban résztvevõ fiatalok száma összesen 1096 fõ volt. A
fiatalokkal foglalkozó (s, a vizsgálatban érintett) felnõttek száma 167 volt.

Az érintett iskolák tanulóit az alábbi irányokban vizsgáltuk:
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• a tanulócsoportok, és az egyes iskolák szintjén problémaprofilt
határoztunk meg – Volentics Anna kutatásai alapján;

• kérdõíves eljárással a vizsgált fiatalok szocio-kulturális helyzetét írtuk le
– Bánfalvy Csaba kutatásai nyomán;

• két szinten élettörténeti elemzést végeztünk - én-elbeszélések
felhasználásával – a jelentõsnek tartott életesemények, s a kisgyermekkori
történések elemzésével – Pataki Ferenc kutatásai és Péley Bernadette
doktori iskolai elõadásaira támaszkodva;

• a szelf szituatív és viszonyszerû alakulását vizsgáltuk – a 20 állítás-teszt
egyszerûsített változatával – amelyben tíz meghatározást kérünk a vizsgált
tanulóktól, Pataki Ferenc identitásvizsgálatai figyelembevételével;

• az adaptált INTSEP kutatási programunk segítségével attitûdvizsgálatokat
végeztünk - Urs Haeberlin kutatási anyagát Perlusz Andrea adaptálta
hallássérült tanulókra: ezt a munkát használtuk vizsgálatunk alapjául;

• a versengésrõl kialakított véleményeket, a versengéssel összefüggõ
érzelmeket írtuk le - Fülöp Márta kutatásai felhasználásával;

• sajátcsoport preferenciát néztünk Jost kutatási eljárása adaptálásával (az
eredeti sajátcsoport-preferencia vizsgálatot cigány-magyar állítás-párba
rendezve vizsgáltuk);

• a drogokkal kapcsolatos érintettséget vizsgáltuk az ESPAD ‘99 kutatási
eljárás felhasználásával.
Az elõzetes kutatásaink tapasztalataira támaszkodva a fent bemutatott, a

fiatalokat érintõ vizsgálatokat ezúttal az õket nevelõ, tanító szakemberek
vizsgálatával is kiegészítettük. Erre vonatkozó javaslattal Kézdi Balázs
Professzor Úr élt. A pedagógusok körében az alábbi témákban vizsgálódtunk:
• meghatároztuk a hátrányos helyzetû fiatalokkal foglalkozó pedagógusok

életkörülményeit, a fiatalok szocio-kulturális helyzetét vizsgáló kérdõívre
támaszkodva;

• vizsgáltuk az érintett kollégák által prezentált fontos életeseményeket;
• elemeztük a versengésrõl kialakult pedagógusi viszonyulásokat;

(Jelen tanulmányunkban – a jelzett kutatási irányokból – a dõlten szedett
témákat dolgoztuk fel.)

Hipotéziseink

Vizsgálataink összetettségére tekintettel több kutatási kérdést tettünk fel.
A vizsgált fiatalok, illetve pedagógusaik esetében igaz-e az, hogy a

vizsgált személy családjának szociokulturális sajátosságai valószínûsítik az
adott intézményben való létüket? – És viszont: az intézményben lét, sajátos



mintázatot jelent-e vizsgálataink tárgyában, nevezetesen a családi kultúrában,
és a vizsgált személyiséglélektani-szociálpszichológiai aspektusokban
(Kérdésfeltevésünk e tekintetben a kultúra és az individuum kapcsolatának
reflexív természetére utal (Kézdi, 1999.).

Fõ-hipotézisünk szerint az Ötödik Rend – azaz a deprivált társadalmi réteg
és az ellátásukban, kezelésükben érintettek - szociológiai és pszichológiai, s
természetesen pedagógiai értelemben egyaránt valós „jelenség” a társadalom
egésze számára, s mint az identitásuk meghatározhatóságának feltétele –
létezik, él.

Al-hipotézisünk, hogy a vizsgált fiatalok és pedagógusaik kultúrája és
énjük sajátos mintázatba szervezõdtek, s különbözõek attól függõen, hogy az
egyes fiatal, illetve pedagógus családja milyen kultúrát teremtett meg a maga
számára – s mindez manifesztálódik abban, hogy a hátrányos helyzetû
fiatalok iskoláiban, vagy a hagyományosan képzõ intézményekben
tevékenykednek-e (tanulnak, tanítanak) – mindebbõl pedig következik, hogy
versengésük sajátos mintázattal bír, s jellemzõen különbözõ.

Azt feltételezzük, hogy a HH fiatalok pedagógusainak életében, s
konkrétan 
1) a pedagógusok családjainak szocioökonómiai státuszában, kulturális

miliõjében, a munkájukhoz vezetõ életútjukban jelentõs különbségek
vannak,

2) mint a társadalom leszakadó, illetve a perifériáján lévõ rétegéhez kötõdõ
emberek, másként, más célokkal és eszközökkel versengenek, mint a
pedagógus-társadalom többi tagja.

A család kulturális potenciálját érzé-
keltetendõ egyetlen táblázatban a
családi adottságok-lehetõségek vilá-
gos különbözõségét mutatjuk be.
A bemutatott kutatás második nagy
kérdésköre a versengéssel kapcso-
latos vélekedések elemzése. Elõzetes
próbafuttatásként elvégeztük a gyõ-
zelmet követõ helyzetre reflektáló

kérdéscsoport elemzését – mely 40-40 kérdést tartalmazott – két módon:
cluster- és faktoranalízissel.
Az eredményekbõl jelenleg az alábbiak fogalmazhatóak meg:
Tanár versengés-gyõzelem kérdéskörben, amikor az adatokat a hegyomlás-
ábra (hány faktor kell?) segítségével elemezzük, az alábbi eredményre
jutottunk (Plot of Eigenvalues  =  karakterisztikus-érték görbe): A karakte-
risztikus érték-görbén azt láthattuk, hogy a tanár, versengés – gyõzelem
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témában a 40 válasz összes adatainak figyelembevételével öt faktor
meghatározása célszerû, mert az ötödik faktoron túl a karakterisztikus,
markáns faktorsúly már csupán egy-egy változónál jelentkezett.

A javasolt öt faktorral generált adatokat hoztunk létre. Az elsõ faktorban
kiemelkedõ kérdéskörök sorrendben az alábbiak: 152=Büszke vagyok;
178=Energikusnak érzem magam; 170=Megnõ az önbizalmam; 153=Boldog
vagyok; 163=Jól érzem magam; 181=Sikeresnek érzem magam; 190=A
gyõzelem nagyon fontos nekem; 185=Szeretek gyõzni; 180=Elismertnek
érzem magam. A második faktorban a kiemelendõ területek a következõk:
179=Lelkiismeretfurdalást érzek; 171=Sajnálatot érzek, én vagyok a legjobb;
169=Szomorú vagyok; 162=Lenézem azokat, akik vesztettek. A harmadik
faktornál a legfajsúlyosabbak a következõk voltak: 176=Zavarba hoz;
177=Meglepetést élek át; 175=Félek, hogy nem fognak szeretni. A negyedik
faktorban találhatóak a következõk: 166= Úgy érzem, az emberek irigyelnek;
172=Nem bízom el magam. Végül az ötödik faktor legnagyobb súlyú elemei:
174=Hatalommal rendelkezõnek érzem magam; 168=Úgy érzem, több
vagyok másoknál.

Tanuló versengés-gyõzelem
A tanulói hegyomlás ábrán egy olyan karakterisztikus érték-görbét

láthattunk, amely azt mutatta, hogy a 40 válasz összes adatainak figyelem-
bevételével három faktor meghatározása célszerû: a harmadik faktoron túl
számításba veendõ faktorsúly csupán egy-egy változónál jelentkezett.

A karakterisztikus érték-görbe eredménye figyelembevételével a tanulói
adatok esetében három faktorra határoztuk meg analízisünket.

A legmagasabb értékeket kapott változók a következõk:
Az elsõ faktorban kiemelkedõ kérdéskörök sorrendben az alábbiak:

228=Hatalommal rendelkezõnek érzem magam; 230=Zavarba hoz;
211=Kárörömöt érzek a vesztessel szemben; 220=Úgy érzem, az emberek
irigyelnek; 216=Lenézem azokat, akik veszítettek; 222=Úgy érzem, több
vagyok másoknál; 227=Úgy érzem, én vagyok a legjobb; 233=Lelkiismeret-
furdalást érzek; 208=Szégyenkezem; 214=Szeretem magam; 224=Megnõ az
önbizalmam; 237=Nem foglalkozom vele; 223=Szomorú vagyok;
236=Semmit nem érzek; 225=Sajnálatot érzek, én vagyok a legjobb;
229=Félek, hogy nem fognak szeretni; 243=A gyõzelem csodálatot vált ki;
215=Szerencsésnek érzem magam; 242=A boldog gyõztest az emberek
általában elismerik; 244=A gyõzelem nagyon fontos nekem. A második
faktorban kiemelkedõ kérdéskörök az alábbiak: 206=Büszke vagyok;
213=Elégedett vagyok. A harmadik faktorban kiemelkedõ kérdéskör az
alábbi: 234=Elismertnek érzem magam.
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Az elsõ faktorban a magas faktortöltésû tételek tartalmilag jelentõs
különbségeket tartalmaznak, ezért az elnevezés ez esetben kifejezetten
problémásnak tûnik. (Ugyanerrõl ír Szokolszky Ágnes a faktorkivonás
bemutatásakor.(Szokolszky, 2004) 

Tanár versengés-gyõzelem
A versengés – gyõzelem – pedagógus összesen adatállomány

felhasználásával fa-diagramon egyszerû kapcsolódásokat láthatunk, 40
változóval. Három jelentõs csoportosulást figyelhettünk meg. A csoportok
azonban eltérõ elemszámúak (1; 13;26).

A legmagasabb kapcsolódási távolság-értéket mutató, az önállóan
megjelent 166. számmal kódolt kérdés: Úgy érzem, az emberek irigyelnek –
ez az elem a két nagy elemszámú csoporthoz kapcsolódik. A rangsorban
második, a 13 kérdést magába foglaló csoport, amelyben a következõ
kérdések voltak: 168=Úgy érzem, több vagyok másoknál; 176=Zavarba hoz;
175=Félek, hogy nem fognak szeretni; 173=Úgy érzem, én vagyok a legjobb;
183=Nem foglalkozom vele; 174=Hatalommal rendelkezõnek érzem magam;
179=Lelkiismeretfurdalást érzek; 182=Semmit nem érzek; 171=Sajnálatot
érzek, én vagyok a legjobb; 169=Szomorú vagyok; 162=Lenézem azokat, akik
vesztettek; 157=Kárörömöt érzek a vesztessel szemben 154=Szégyenkezem. A
harmadik fõcsoport 26 kérdést foglalt magába. Ezek: 160=Szeretem magam;
172=Nem bízom el magam; 177=Meglepetést élek át; 164=Izgatott vagyok;
189=A gyõzelem csodálatot vált ki; 187=A gyõzelem irigységet vált ki;
186=A gyõztesnek szerénynek kell lennie, különben kivívja mások
ellenérzését; 188=A boldog gyõztest az emberek általában elismerik; 190=A
gyõzelem nagyon fontos nekem; 185=Szeretek gyõzni; 167=Erõsnek érzem
magam; 165=Szerény maradok; 161=Szerencsésnek érzem magam;
180=Elismertnek érzem magam; 181=Sikeresnek érzem magam; 170=Megnõ
az önbizalmam; 156=Magabiztosnak érzem magam; 184=Úgy érzem,
bizonyítottam; 158=Úgy érzem, értek valamihez; 178=Energikusnak érzem
magam; 159=Elégedett vagyok; 163=Jól érzem magam; 155=Fel vagyok
dobva (lelkes vagyok); 153=Boldog vagyok; 152=Büszke vagyok;
151=Nyugalom áraszt el;

Tanuló versengés-gyõzelem
A versengés – gyõzelem – tanuló összesen adatállomány felhasználásával

a fa-diagramon egyszerû kapcsolódásokat jelenítettünk meg, 40 változóval. A
kevesebb számú dimenzió generálása ebben az esetben nem hozott a
tanáradatokhoz hasonló eredményt: a fa-diagramon látható, hogy fokozatosan
kisebbedõ kapcsolódási távolságokkal, tíznél több csoport képzõdött.
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A legmagasabb kapcsolódási értéknél találtuk a következõket: 243=A
gyõzelem csodálatot vált ki; 221=Erõsnek érzem magam; 212=Úgy érzem
értek valamihez ; 225=Sajnálatot érzek, én vagyok a legjobb;

A tanáradatokkal összehasonlítva az elsõ három állítás a harmadikként
generált csoportba került, míg az utolsó a másodikba: e szerint – a
kapcsolódási távolságok tekintetében – a tanuló és a tanáradatok jelentõs
különbséget mutatnak.

A tárgyaltakkal összefüggõ, még tervezett kutatói feladatok 

Az elvégzett elemzések folytatásaként a további elemzõ-munka során Fülöp
Márta eddigi kutatásait figyelembe véve, s intencióit követve kísérletet teszünk
a keletkeztetett faktorok egybevetésére az önfejlesztés, az énkiemelés, a
személyiségdifferenciáció, a motiváció minõsége szerint, továbbá a versengés
dimenziói szerint, úgy mint konstruktív-destruktív, „egészséges-egészségtelen”,
„fair”-„nem fair” versengés. Elemzõ munkánk jelen állása szerint úgy tûnik,
hogy a gyõzelem és a vesztés kérdéskörben feltett negyven-negyven kérdés
válaszainak adatállománya kínálja a legtöbb eredményt a faktoranalízissel való
analitikus munkában. Ezért e területen a népességcsoportok szerinti bontásban
fogjuk a további vizsgálatainkat elvégezni.

Kutatásunk feldolgozott eredményeit összefoglalva:

Megállapíthattuk, hogy a három tanulói csoport között különbség van. A vizsgált
alternatív iskolákban tanuló fiatalokról elmondhattuk, hogy szociológiai
értelemben, versengésük különbözõségeiben egyaránt kevert népesség,
amennyiben körükben megtalálhatóak a teljesítmény-, és viselkedészavart
mutató, a deprivált, a krónikus megbetegedéssel élõ, a fogyatékos fiatalok
egyaránt, s mindezek következményesen, eltérõ életstratégiákat, versengési
attitûdöket implikálnak, továbbá megállapíthattuk a két pedagógus-csoport
közötti különbséget is, amely kifejezésre jutott az életutak jellemzõ
különbségeiben, a versengésrõl alkotott elképzeléseikben, s gyakorlatukban.

A vizsgált fiatalok esetében a társadalom növekvõ differenciálódásának és
egyéniesedésének általános folyamata, továbbá az intenzív társadalmi
változások közepette igaznak találtuk, hogy a fiatal családjának
szociokulturális sajátosságai magyarázzák az Ötödik Rendben való
elhelyezkedésüket. Megtapasztaltuk azt is, hogy a vizsgált fiatalok kultúrája,
énük sajátos mintázata, énképük, interperszonális kapcsolataik rendszere
különbözõ attól függõen, hogy az egyes fiatal családja milyen kultúrát
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teremtett meg a maga számára – s mindez reflektálódik abban, hogy milyen
intézményben tanul, támogató környezetet biztosít-e az intézmény –
mindebbõl pedig következik, hogy személyiségük, szociálpszichológiai
szempontok szerint leírható jellemzõik, markáns sajátosságokkal bíró
mintázatot mutatnak.

Mindezekért, a kapott eredményeink alapján, javaslataink középpontjába
– elsõsorban egyéni fejlesztés formájában – az érintettek
személyiségfejlesztését állítjuk azzal, hogy a támogató intézményi környezet,
mint háttérfeltétel növelheti az énkép stabilitását – ezzel David (2007)
megállapításaival azonos eredményre jutottunk.

Tisztelve, elfogadva, s követve idézzük az alábbi gondolatot: „Számomra
minden gyermek története más és más. Küzdök az ellen, hogy valamiféle
bevált rutin alapján közeledjek a hozzám kerülõ gyermek tünetének
megértéséhez.” Ezt írta Virág Teréz gyermekanalitikus tanulmányai
bevezetõjében, majd azzal folytatta, hogy állítja az a terápiás légkör, melyben
dolgozik, alapvetõen képes megváltoztatni életüket (Virág, 1996.).

A hátrányos helyzetû fiatalokkal foglalkozó pedagógusok helyzetét
megvilágosítandó, újfent idéznünk kell Martin Bubert: „A teljes kölcsönösség
kegyelem, mindig készen kell lenned rá, és sohasem lehetsz biztos benne,
hogy eléred. Léteznek azonban olyan Én-Te viszonyok is, melyek karakterük
szerint nem bontakozhatnak ki a teljes kölcsönösségig, ha e karakterükben
meg akarnak maradni.” Ekként jellemezte Buber (A nevelésrõl szóló
munkája: Über das Erzieherische) a nevelõ viszonyát növendékéhez, majd a
következõképpen folytatta: „Hogy a tanítvány lényében rejlõ legjobb
lehetõségeket megvalósulásukban segítse, a tanárnak e konkrét személyként
kell látnia õt, a maga potencialitásában és aktualitásában, pontosabban: nem
úgy kell ismernie, mint tulajdonságok, törekvések és gátlások puszta összegét,
egészként kell fölfognia és elfogadnia, és ebben az egész-mivoltában kell
igent mondania reá. S hogy egységes és értelmes módon legyen képes hatni
rá, a helyzetet nemcsak a saját oldala felõl kell megélnie, hanem a vele
átellenben álló személy felõl is, a helyzet minden mozzanatában.
Olyanféleképp kell megvalósulnia, amit átölelésnek neveznek.” (Buber,
1994).

A hátrányos helyzetû fiatalokat ellátó nevelõk helyzetének megértését
szolgálja Bíró Judit gondolata „… mivel egyaránt távolodik az ismerõstõl és
az ismeretlentõl, ezért mindkét világban marginális lesz – kívülálló” (Bíró,
1998). Összegzõ megállapításunk tehát: „Így válik, vált kívülállóvá az Ötödik
Rend gyermekeinek pedagógusa: szükségszerûen eltávolodottan elemzi, majd
segíti a hátrányos helyzetben lévõ fiatalokat, ez objektivitásának záloga –
ugyanakkor eltávolodott az általánosan vett pedagógus-társadalomtól – mert
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másként nem lehetett volna professzionális segítõ. A folyamat azonban
személyiségének súlyos veszélyeztetésével járó: ha aktuális problémáit
szupervízióval, más segítõk bevonásával nem tudja kezelni – kezeltetni, akkor
veszíteni fog a holnap küzdelmeiben.” (Takács, 2005)
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