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banV~!9~;él1:l~·IIie~·~OKa:t;.l';l(er~!e.~~!L~~l~~1s:~~!~Qn.·.~J~~~~n.m~~hf!t~?
rozóI< "res~ek. E'~~iet~lfkÖ~(mo~tia;Ill~*erőp~a.?;xált()~~~t.•. ell1elj~;'fi;'.
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m~~~{1~,~i9;'Y~*LQ~~!.;;;.m0~él9~§a.Rga.l~e~~p.~e,g~~~,,'~imV~?~l"ő1?:i~B~J1'
ker~S~me!3~l}xg~$~~R!~'~j~,~~~.~ane,&~~\~?<:~~1~!1~Y!\~~~~§!;(i~~1Plp;~~B~MTY
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sokan'. __ .·okkal. ·v~~.()~nélkül'-'-.·.~~~·ljittél(,hqgy~~;,i.~l{~J~J,iW~~,?;s,~~1J115~r~j
ként bocsátja . őket.útjiIlua,és"s~er~Ilc:~és.e~etbell~'.f?glal~?Z1Ís!Jl<at.l1.1~~őP:l
ve, bár a szarnárlétr~l1eset!epfeljeppkerülve. mehet~~kn~9~~l?,f!,.;a~fMg! ."
számukra az e~elfogl~lko:lÓrn~a~rőpiaciszakeIllber~kaktivéleiliksor{m .
átlag9~~H·~W;9mTl1~~.'ji~()gl~I~R~~cíJt~~td~~~gp~s~~I}.~1,r:;ésJ~l1,i11~~r;~j.a
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és bizg~!í~~P,}'f~~Ji~~S·?~:~~~J.l1l>~tt':t;.~r~~~~:g@!Ki:~ru~;~Q~~{',·.t' . •.•. , ....•.•·.•. .
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fe~~~~~f~~(t~~~ri.~~~!~~~~~ik;~
dolog . ·.·t~~~.~.§~~~~llé!~i:~()~~·!.~?~:l~l~~i;,~Q~l~roB~1).:~~~fiillt~~~l1~~kl\r~i~9~ói~

jobbani4plillm~vt~!~·;.~~t~t4~R~li~:iYtgl),~i·!1é,l1yy~~tr~~,~~i~Ái~lA~~;~t(j1!~
készülp~;S:qnq9!~H4~~fW~~·a~Pll~9i,g,!P:*~\!!1~gi§.m~1"~~~E~~ir!n~lt;·i' . . ,)··.i.·. .• '1:;
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szüleik hogyan . 14tjSWll~t.j~,lyAl~&:i.:;~~"'e;t:9P?m::pt, ·Wi~y~p:,~l~~yQk~t,;~s?'J~l}~_·
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seik, a~pi,r*sióik va~á.k, .és végül nillyen úton próbálják elérnicéljail<at.

Elemzésünket e három fő kérdés köré szervezzük.
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Hetedik'~s~~~9~.1l(;~~:·~~J~i§B~~y~v~I~z.t~~!·~~Pp-á~J2i.:i~~9~.:~?~9~~'(.It!t~í:~t;~Ryt*l

Központ. KlltatáSvezétÖ:jStCtb~11di~~/Firiariszírozó::.Kö~§kta~iNIó~~puiáci?s '}\lapítvány, M'.I'A-'
MKM. Kerdőíves felmeresüIlketháro,tll kisregióban - B~kescsabán,I<.ecskemeten, S;zombathelyen,
továbbá a három megyeszekhely v0nzáskörzeteben- vegeztük 2439 hetedik osztályos tanuló töl~
tört ki számunkra egy negyven kerdesből álló ívet. Szüleik közül 2087 (86 %) küldte vissza a döntően azonos kérdesekből áIIó·szülői ·.·kerdőívet.
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Foglalkozási a.spirációk'
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A gyere~eIStt~milá.si('és'f?glalkoi:ási.·.~sp~ráGióit'1~~b,f~~:p~fiUI"á·témár~

irányuló. k~~9é,~~~11l1értiik2 .M~~érqe~;;~9~·Il1i~r~~~~·I~~fl.Í"vrui~e·
valakíneki~lyen;foglql~o~sa ·. ~ . Gsaláab·(ltl·,F.~,ö,t··~~e*~ttt~~e~':fel~5tt!::k?~ö~J.1'
dolgozni, •. ~*~l?~~l~s.ei~.~zetint;háP-yfo~!~~g~~!.fQ~~,~i~"l11ilyell'~ö~ép~
iskolába :sze~etl1é,n~KA:rletmj; 's' eo/le~.~l;yég.~é~::Ii~JJ·~:~~!e~e!k.·· l . .: ..•• " f: . •
A szülők.·az.i~mbiGiófllS~Qbak~. '.l1~~()bb:t()~.~O&~éllf?~~i.~?bil,l!ást.Iem~l~·
nek, mint.·~rrrIle~eilq*~ vagy'11~WllJl~~e~1~?~~1~~~9~~~.el~~adt1i'á.fr~~
tástól" , v~~~,~~:értel!lliségi: f()~lal~9zií§()~ls~~~')~~vé$~é.··t~p~ek;y~1lZó~
nak. Mind~Il§setr~Nniing'a . tiPikusa!t:Ip~~l~o~ó~~~tis:.~zl1~tőVlJlinda~
egyéb fiziJs~;!s~ák~onzóbb~f~~IU~~,t~s!;?S§~~~~:é~~~,e.~:8f~:'S~k~l,t?b~
ben mon~~(!~öf'Wüi(,"h()gy. valapril)'e~;fi~~~íi,fq?H~~ő~st i?Z1)é,n,e~'l1lillt
smleik. k9;~t.?;if~,fe~~qt;tekéközQ1t,~i~~8~t':sr~~m~!Wi~~t~?,,1-;.rö--k~1:.t?9be~
voltak az()~,;,al{ik,~pl()m~'Y~lgy~~~()W~t(),~~gl~~~~t'~S~tr~:'c,~~ni~~é~~.
nek. Képzr!f.s~g~r;e~~'ig~Ilylő.Jo~l~Q~~~~;~~§~óly~~fS,7~s~~;g9~~~1..
kozÍk,. az~~§~'~~Il~st~rlJől;j.sors~s~p~~k~!lt,;v~~}~~'qlr<i.il,o~élét'követke;l.o
ményeként.l~lieü2T:és1e$z-"résiük'·'
' "';' ,;;, - ,.
:t:~~~;:.: /",::;1:1

f. ~:,<~?_~.s·,\ L, f .f}'~,~ ~:-<":;;:; ?-~"- :; ;~~-j ;,'.~ ".':>.

--[ ;, <,~"

",,o""}

A "Mi sfe:h.etnél~.le0nM11J'it szeret~e:l1ekilqJi:;le~:rili'.#éne,'f~.el'F~é,:d~sre
adoth:válaszokés.á:szülőkjelenlegifogloJkozásánakíflegoszláscr(%) ,

Asihl6k: ',(*~,~~~í~~., .

'Váliszá'

Mezögaid~~~9r<ft~U~~Xrnqh,@.$
'. (!, ""':2;'~t<
Segéd- vagy;t)~t~rlí.t~Wrn.ul'lk~~': . ' .
'l' J','íJ0~2;;
Szakmu~kiÍ~ii Ki$~Ual~qz,;l.ské"t i$.az~et~'l.. :~\ ii26,Q'!'

foglatltQzása

~~~~~~~~~s,;tiirKÜ~arl~Y~rt5iri; űZhét~::"~1!'4,g' ,
~

szakmában

.:l!"i.~~~!~t.~gi?!.~~"i.~~;,~~~~~~~á~:~~::::::~::::~':~~.~:·~:~:::~:E:?::~?i$l?:~;~~~~;::·::~::~~~~?~:~~:::::::~::::::::::~~;~:~::::~:::::
Középfokú>~~~lIlamifo~lal~()~~s... ... 1
Vezetö;éséértelmiségi;'diplománoz'köthetö;{~

11&.13;7
4f'7 '.
52,1
j

27 í 6

21,5'

...~99)~)~9~~i$!jJli~E.:.. ;".;;;'.. ;.;;:...~.~~n!~j~;; ..;;.;;;:;'.;:;;.;.•... ~,:.. ~;;:.;; ..;.;::;,.; . .~;:;;·:'·;;;·,.:;;;~:·;·~;:;;;;,;;,i;~·,.;;;:;;:;,:,::~;:;,}:~;.. ,..
Szellemifoglalkozásösszes~f1

.

'r

. 6~;~

56,9

'·~9.1·

A vár()§i- esetünkbe,rt'>él. három· ~~~~sz~~M~l~~n éIŐ>Eé~'~;"'~~~6kkör
nyékéll lakó falusi gyerekek sajátelképzeléseikszerintimulikaerőpi,aci sorsa
között leg{\J~l1l1~f1k1f().rél,S~~d.é!s!~tgn,~,':!11iN~e~gr*t~~.!)mle~~~,b~f\~~§zta
lunk. U&~~o~ .•~~ ••t.~.ig~z"h?gy,:~~!~!!~i;~~.r~k~~,t:Qg~~kO~siqspip,-~iói
összessé~~~p'f:m~i~z~ . ff1~gli~~~cl}á#:»?-~gfc,t1~ár:9~i.~~~9~'j~1~N~gi,fogl~lkoz:'Ísi helyz.;~t~t;i§;" ........... " , •' < " ' : ' '. '.'.' '," ..... ',' '.•. >'> . •.
A fiúkés •.l~Y:p).(\f9Bl~~o~~~áJ~~~~~~i"',~f~gmfÍl1-Y?~~Ar~lt~n."~éJ,~'~-Y~s.
korban a4g~,,~~qS~?l{:~~j~I4W,;);l.Q~.~;f,i~~·.\~8W~Q~,~(f~I~,:Q~~;foglql~
kozást fO~·~~8EgI,pi~,51·.l,~Hy9~*M1~tqnt,i9~,~.é~~ll~(!~~~ •. ~tQJ1~j~;lcQt:~~
ben min~ét szellemi .fogl~lkozási kate~?ri~j9Y~·&Y~~P9AAf()r4ll,~,~1§~~a
f. • .

diplomár~btqr~~{)~,,~~y~; ,ke:re~xIlJíz,L.~,~~é!<j>9Ilttá11!1~:g~~,f\l?R;.(t().,§%)·

Ez smleikh~~,lc@Iie,~t újp9,#$ág;,Jlí,~z.;~l}.•b~r~L81~~1<Q~gt(éAz@re~s~giz~tt~k
aránya 1O,8~-kal ma~asalJb,de ~. ~ipl~T:áss~léő~arány~~~d?~sze,O;3.%
kal tért ·•.el~',·.tX,'~éfq.~sre; .•f:d9tt·v~la~~Pk"e~~B*~l!r:~~ry~rlő~~t~s:~~S,~lé,st . . is
llyújtamlJ.{ áterder szeKtof'további eX13§\~ójá,~fW.~f1t.~~l~.; " .
.
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között semmilyen:j)sszefiiggést neni,ylláltúnk.Erős\a "'kapcsolat/viszont a
választás és a szül0k:,munkaerőpiactstátus~l<ÖzötbAz()11'Csalá~okban, ahol
legalább az egyik., szülő . vállalkozó, 35,9 "Wo+ban'rfordu1elő'~ilyel1választás,
ahol viszont csak· alkalmazottak éslvagymunkanélküliek vannak, ott csak
26,1 %-ban.
A választott foglalkozást gyako~ÓjV~.~a{a~!~·jP;~1f#ilban. A gyere~ek és
szüleik válaszainak aránya a váfij#tqtt:r9g1g{~o.~á~i képzettségi szintje
szerint(O~)

A legutóbbi id()~~~!1rrt"~f,~iéles:'~~í~~~'~~~~~~~~~~.j~~~ia;&~tial korban megszerzett j~éR~~~\S,~~~~. .~~1l} . qt9~)~P!#Aj~~81~~,;~.~mRe~~~.inagy része élete során tQpbs~gl"j~(~Qg~~lt)9Bí~x~t~~[~jt<~~Yi1)~~rm:.~.~~y~c~iak voltunk, hogyan g0ll.qBW~K;~)jgyerekek: . ~s(:~~1~H9. ~~y;f~A1f~1~g~s,p1f.'munka
helyük lesz, illetVe~ittekintenekeIBnyösebbIl~~:·haYLll~l~g~§~j.~!ete során
megmarad egy foglalkozásnál, avagytöblJféle foglal~ozásLgyaKOrol. A kapott válaszok ké~. A~I~r.~z;§je,·.·11()~.,~~lÖ~/~~w~1"IP:~~9*~g~.s:z~~.,eltérően
nyilatkoztak, d~~&)'.,.l<~xét~!~~:l. elt~1?ntye . .~~.m. ~.~eI~~ll.~~,,;.~.~ma szülői
mintán belül semnulyeILalcsoP0r:tQ~:y.~y~m~~)'~. nemkillönlJÖzott .szignifikánsan bármelyik. Illá~ikétót. Az egyetlenkivétel~hogy a lányok több munkahellyel és több f()g!I!!J.<:<?~~~C!!:!<:~~1~gils!1;?;··
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A "Szerint~délí?t~dsoráiJ,'k(j~Blhelüb~ánYifpglalkQ#á~oit'és,háJ1~""~i"
munkahelyed lesz;/ÖnRkSZt<~intéleJe,;~oránkgni!!~glül,~anyifog,la!koz,~fa,és
hány munkahelye le.~z {~e:J;rilekÜknek?~:íkéndésrB, adottválaszokát!aga,i

11É/1-b~1
;;~"~,_i,

Báraj~ániY~O~k~UI!l"II'~~~illlllllllllllllllllllllllllili~!!!

munkahelyen
ennek nem
ugyanis
ha valaki több
többséggel sza1va~@~W,g: 'holgy;,(]bP!JJt:~!~lJ,1,s,:itt is jn1;:é'lQl~heH)ny()s,
két kérdésre adott ,',', ," "" " , ,',', ' >,i,",' i, "'," ii"',.','," " ",', ,",
,EgészébeI l1.Így
látjuk, hogy - a, hagyományok mellett sok évtizedes<p~litikaiindíttatású
"agymosás" hatá.~ár~7Wf,9?1~<>,zt\~~9~(~~~~I~~~~-vB~~~~s~8;Wé~ .l1lindig széles körben, éné~~ntJ~1~.tli.k"m~~6iY~.~erf~~~~tr~},~~Öp~s~~i.~e".~.,fel
nőttek közül is ',sbk~~;~~j?Y~Rtt1.~~lF~t~~~.O~Ó~~~}~!p'~i,i~"V~~?Jt~aI
lüktetőbb, nyugtlll~P~~P"rq~Y~~ft~~~,.'V~té~g:'~l~~yö~ef:.;!<í~~ló'iéS;,,:e,sz~lY'e,
ket rejtő munkaerőp:i~90iira19li~IYt:~14sn(~s~z~rayaló)~*i .és,k~pyS~~gbelifelkészülésre.'"
' ' , " ' " "
' ,,' , , " ',' ; ,
"Szerinted/Önök ~f#í-{~?&:l~j()~BP~f;'h#;fejq~f~~~;.~I~tJo)Wanián[.töb$f~I~·
foglalkozás.qya,!,va~. !!eqi,f az,~;~g' ,,!l{gl1{arq(ju[!Jlclf:an'1.1Iq' . .
" fogJa.l~o,~g~lJA{~'r1)"·
, ' c -, "

.

. '

,

Fiúk válasza'~ Lanyokiv{ilasza Szülok'váiásza:
Ha többféle...
Ha megmarad...

53,6
46,4

53,8
46,2

76,1
23,9

6 Gondoljunk a ,,foglalkozási kongruencia", a "vándonnadár", a "hűségjutalom" fogalmainak egykori csengésére.
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Földrajzi ;mobilitás
A gyerekek és' szüleik elképzelése drámaLeltérést mutat atekintetben~
hogy hol, milyen' településen szeretnének dolgozn.ii'·és alighanem lakni is
(illetve a szülők hol szeretnék, ha gyerekük dolgöZtÜl). Apáik ésanyáik szÍvesen vennék, ha a csemetékfelnőtt korukban sein Lhagynák előket;lega
lábbis nem mennének messzire7• A gyerekek viszont elvágyódnak.. Különösen arra hívjuk fel a figyelmet, hogy milyen n'lgy:F~zámban j~!l<tzt~k,hogy
szívesen dolgoznának külföldön. Az Európai Unióhoz való csatlaközás kapcsán .újabban . gyakran hallania' keleti munkaerőaradatától való;félelemről.
A gyerekek válaszai azt jelzik~ "hogy ezek a félellJiek . .-"- ,bármilyen' eltúlzottak
is - nem teljesen légből kapottak. A gyerekekválaszaiból egyébként kitűnik,
hogy a munkavállalói előnyökért való, különböiőif'ányú migrációta';az ország egyes vidékein nem egyforma mértékben hajlandók. Mindenh<.)1Ulan. inkább nyugatiürányba törekednek: az Alföldről relatíve többen a fővárosba, a
nyugati határszélrőllényegesewtöbben külföldre.
A felnőtt k{)rukban Budapestenvagy kü/földörPs$ívesen dolgozó gyerekek
arányának megoszlása a vizsgáltrégi6kszerint (%) .

Budapesten
Külföldön

Békéscsaba és
környéke

Kecskem~t;és

Szombath~lyés

környéke

9,8
27,0

8,5

környéke
6,7 ..
36,3

25,9

Azok egyélJként, akik olyan foglalkozást szerethének választaní;amelyet
már űz valaki a családban, lényegesen gyakrabRan nmradnánakcfalun vagy
egy vidéki városban, ami feltehetőleg leggyakrab~~lakóhelyüketjeleritL Ez
számunkra azt valószínűsíti, hogy a családon belüli minta követése~acsalád
funkcionális3n jobb működéset.is jelzi, és eza?(1akó)helyi kötődésfől sem
független.
Fiúk és lányok szinte azonos arányban vágyód,pakel. A válasZtani kívánt
foglalko:z:<istólazonban nemfiiggetlen az elvágy-9~~s·h1értéke. J\ki,magasabban kvalifikált .munkát szeretne végezni, az szí"esebben menne messzebbre
is dolgozni, nem utolsó sorban azért, mert l<VálifJkált munkavegzésére a
gazdasági, igazgatási és kultuIális központok nagyobb lehetőséget l1yí!jtanak.
A "Felnőtt korodban holsieretnél dolgozni.H',kérdésre adott válaszok
m~goszlása a választani kívánt foglalkozás'szerinti bontásban, %
Fizikai
foglalkozást
választott

Falun
Egy vidéki városban
Budapesten
Külföldön

12,0
57,1

6,9.,
24,0

Középfokú szellemi
foglalkozást
választótt
2,5
61,8~,r '.
,8,1
27,6

Diplomához kötött
foglalkozást
választott
3;~

51,P

'~~~"
3,6;3

7 Az itt következő táblázat adatainak eltérését még hangsúlyosabbá teszi az, hogy a kérdést il szülői
kérdőívben sokkal "kíméletesebben" fogalmaztuk, ott csak egy Iiáróm éves időtartamoterrilítettünk.
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A szülők munkaerőpiaci státusa. és e· hierarchiában~gqgla).t\l1ely~ .qagy1J~
befolyásolja, hogy gyermekeik fóldrajzimobilitás~thogyanképzelik
Azokban.R,családokban, ·ahoLlegalábbaz.,egyijó siü1ő;vállalkozó,éslvagy diplomás,lényeges~~iIllaga~abb;aránybaIlllátn.ákID,'erll1e~ük b~lq()gulását akár
szülőhelY,iilctőltáy()l~b1Jiis;mjnt ia!tPh:bi1?~ill' ,de ezekbenjs .lényegesen ritkáb~
ban, mint;ahogya;~erekekfejébenez,felIllerül.

el.

Középisk()l~;.;valásztas .

Amikor)Ill~~hatáiözfuk~.h()gy,.~a~felciérés,~~lYilci:k~~~sitályr~ite~edjen;ki,

éppen az.iskplayál~sztást ta)7tottukszell1~l9m,H(la~.~e~ekciósokakszámára
sajnálatosaij~Qr~;él~tkorra.is~eliüt;az~hnÍlWtí~é~:~()~á~,i,~(kor~bban.tiszta
iskolaszerkez~tis;poI!yolultabb'lett~i:aI?lellsyen~~iév'e~peIlrn.é~~~legtöbbfia~
tal iskol~i>Íltj~J:J.,a;l~gfQnto~ab?'71á~~si.P?nt.i~:;ált~~nas(iS](pl(l·ut4ni • ·t?vábbtanillásvolt.••.*1~ér4ezést ·.ah~t~. .~yLlll~~od~;·f~l:~y.ér~Fig9,zjf~tt~,i·.1Uert

azt feltételeztük,.hoID,'ebben •. aziidŐP()Il.tbélll"a~gyeI"X~e~7~;IJ.i.~~foglaWo~atjaia

továbbtaI1\Üás.p'r?~lélllája, .~L: .elsőt~j~~ozR~.~so~,éspegf()J:lto!ások()n .J~g
többjük·'·111ár.tútva.n~·u.~3.11akkör;D:l~gel~~gértáy?.1iaJjrleIltl<e~és'i4eje;ráa

dásul odáig illlég ·J.cét;;sotsd.öntő~,~i;;W.zonYítv~l1~ ;~~Pl1ak;ji1tel).~t:a kérdés elég
8
nyitott.. Vá~(l}( ~~r~~litá~okJ.l1é~e@'aránt~~g.fo,~(ll~~;ródhéltnak.
A továb~~l1M~ásraa }(érd2~Y.~?POÖZöPoll~j,éli,~;.~:~?ve,tkezőmegfogalma
zásban ··tettiihlc~fel·kérdésekef;i.·"Szerinted.··•. ma··· a;'~fl é'lesekn~~.h9~'·.~rpemes
leginkább. toyál?btanulnillk?" ;,;ija·. biztosan feIV~l}Ilének .oda,ah,Qya,.:jelentkeznél, al<kor~zíved szerint. holta1)ul~áltováblJ?";"Te valószín{íleghol
fogsz tov~PlJt(lnlJlni?'.';;A.. ihároll1.k~rd~~J:~~a!lnak~en~je,és .mg~jas~er:i~tfel
tértek a ;válas~Q~:. :a:"llov~akal"/s~eJ:y:tne~J·.. ~S.élT"hoyafqg7 'lIlellniiikérqésekre
az esetek.~l1te,gyj~S:o/Q""a'iél ;Jloy~;é:rgeIl1~s:;!· éSi'a:"nova ,fog" . kérdésekre
35 o/Q""a volt.k~19I1QQZQá;·
.i(i\!i!;j::",:····!;:~:i·. . ! · · · ! . . .•.
ii\.
·i .•..••.• ··;·

a

Gyere}(~kiés"szqIeikközöttegyt!tlen,!PQlltQll:yatlóriás.iivélel1léll)'különbség:'
határozott véleményt közlőgyere}(ekabsz~lút többsége szerintleginkálJb

gimnázium?aIl:é.rdel11es.yége~~·f!·középisk?lát;:a • . s~őlrn~k;~iszont?rnajd
kéthannélPaa!s~pz~piskQlárél;(~~Oksolt· • Mil1thogy,·aJ(éI"dés!a;lo!ctatásügyi

fejlemények Il1iélJt.ielőbQ-~tóbpmagátQlileJseIiUanapiI"el1dről?,.,·. ezért··annak
jövőbenifllakulásávalll~l11,;c::sakértehIlezé~év~1 kell foglalkoZllunk;T9pb:tényező magyaI"~hatja:azleltétést..!EgyrésztasZ:Ülől<beIltöbbi.éytizedes;,tapas z:

talatok és reflexek működnek, míg. a gyerekek véleIllényét az elmúlt évek
drasztikusifejl~fIlény:eiés!bizon)1al31lságai~sokkaIL.erőtelj~sebbeIlalakították.

Ezért ők neIlladnakkonkrét,.azonnali:,4öAtést,azaz,sZalm1aválaszt~stigény
lő választ, hiszen bizonyosan jó döntés híján azt maguk is elhalasztani igye~;; ~< ~.~' ~;,"

:_.:~.,}

:,.,:)

:-,,: ;":'"

~·1~:::".'2\·~i-~-;,;·:·'(:

:. _".~,-<:'~~:-~.:

_/;_;·,.'t-tX. !,'~·,J{{

8 Kutatócso~~rtV~ azótapály~t~thYert~felméréspárj;ffiik~lf~;zítésére. Az új; de ajel~~~gi
hez több pont,QlJ. kapcsolódó· kérdőívet~Iévesek l<özött kérde~~Je,. amely k~m~~ál~ ~.~~~~~g~t
megelőző éy~~vaszán haso.nló pályav~l~ztási döntési helyzetbeo,;van. ..... .
.. .....'.
9 Csak néhány.érv állításuhk melletti ••P;1lnd a gi
áziumok,9J.ipp a szakközépiskolákhi~f~cIlikhs
tagolódása erősödik, kialakulóban van aZ elit'szakközépiskolákfetege; a szakközépiskolaáltaiánosan képző funkciója .erősödik, már egyetlen szakközépiskola sem állítja magáról, .hogy készszakembert bocsátana ki falai közül; aszakközépiskolákbóla· feIsőokfutásba kerülők száma rohamosan,
aránya stabiIanemelkedik;. középiskolák egyre nagyobbhány~davegyes profilú; azaz nem tiszta
ginmázium vagy szakközépiskola,.deigimnáYumiésjszald<.()2:épisJ.col~iprogrlll11jaikisnagyYáltoza
tosságot mutatnak, atllely oldjaaziskq!lltípusokkarakteress~gét stb.

mn

a

.....,.;.'i.
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keznek .' Úgy. érzik,mosLnem js tudnának~jólválasztani, véleményük ;abizonytalanságotfejezi l<i: A. szülők ezzel,· szemben racionalizálnipróbálták'a
választ. Megtehették,. ;a~szakmaválas~s}~terheés kockázata· őket;~kevésbé
sújtja. Akülönbséghez ,járulhatott a kérdés, értelmezése is: a szülők nagyobb
arányban .' vonatkoztathatfák.a',,,kérdést. saj~tgyerekükre,. 'a .· . hetedikesekriek
esetlegJársadalmi tapasztalata,mondatta~'Jiogy, a felül; levők általában gim.;.
náziumban kezdték; Végüla. szülők szakk:özépisköla-párti ésgim1Íáziurn~el,;;.
lenes álláspontja. a tömegk()IIlIllú11il<áció,elmúWévekben k?z?lt álláspontját
adjavissz4·· .A'·:k:ét. szféráél"t;gYal<orlatilag;~ét;minisztérilUnvoltfe~elős.';A
szakképzésiráIiyítói. a változás;éveiben:erőteljes'propagandát 'fejtettek;ki'az
iskolai szakk~pzéstérhódítása:'és"agiJ1llláziumi~épzés visszaszorítása;érde"
kében,aztslJgal1va, . ·hP~a;fels{)oJ.\:t~t~sbafel.ll~1Jl·vettgimnáziumiéretts~gi"
zettek;képzettség:Ilélkül;reményt~leJ1(h,elyzetben:startolriak"a.munkaerőpiá,;;

con,és.;,nagy ;:terhet d~lenteriek";á'Inunkaerőpiélci!<~pzés~ ·szféra 'sZámárm
Minthogy ezek a sajtóban nagynyilvánosságotkapottérvekrendre'megvála;,.
szolatlanul maradtak, érthető, hogy aközgöndolkodás magáévá tette ezt az
álláspontot '. Mindennek az Jett az;.eredrnéIlye, hogy a"középiskolai kínálat
nem követte;aJakossági -,::fQkenLtanulói ;:,;.jgényeket, hanem az éietfségihez
vezetŐ ](épzési ;~~~at"szakközépiskolásította", ezek· tartalmát viszont moderni~Jl, aJ~i#~uméhoz tette hasonlóvá.
A' véleménye,ke,t~· szándékokat és re,m~l1yel\:e,~me~e,le1Jit§i~AAt~iqr.o~ '.' ni~g
világosabban je,lzjk, hOgy . a s~,alqll~aswé~~és~bbenallagyságrelldboell:kife
jezett~n ellenére . van az:;isk0Iahasználó~1laI<:;,~i~?saJ:l·.··~li~~~j~r~?gy~\a

szakn1unkáské}Jz~sbe kerü1ők·Ie,~~~~~;~~mf.?él<.é§et,leBXe!~.s~~~~~.;~llé

nére, •~ realitás9k,- aza~ kénrgYr~~:-;.yt:~;glll,~nY:~K~PB,e!lk~iiil.·.icl~~)Jlotiyá:
latlanságuk áIÚÚj!leve' reménytel~1'lIlété:v~;d.1.ogy·!számukra .magas..minőségi
követelményeknek megfelelő képzést~i~osítsantlk:

Gyerekek és szüleik válasZai1Jqk~~g9.s,~I#~a,(lf'f'ől,hogyW~ly:jk.iS~oYqn····
típus.ban érdem(!s, me lyikben szeretn,b:z(!~; és.yémhqtócm ,holfognak,tovább:...
tanulni - csak a valamelyik iskolatipust;.me~~evfzőválaszokrq'vetítVe,(%)

.................................:.,.............~~~~:Jr~~m~~J:.::: ....:.~~y.~.~.~~r.?:,:.: .....:..•....!:I.~~~~J~gJ.~::....

.......,..•.....................:,.,.................:........~:..~... :: ... ,.:..... A:f!y.WJ~H:~~:~~![!.~?? .......:.....,:;:.:.:... :~ .... ::......
Gi náziUmba ...
52,0' . .
'36,3'
39;7
l1l
Szakközépiskolába
39;2 '
47;4
47;5'
...~?;~~~.~~~~~!5~p.?~~~....................?!~....,.......................... ~.~.'.:? ..............................?~.J7.. ..............
........_L .. ;;... .:.~.o..,:;~\ .. ;...•. ,.: .... :; .. ~.~{.....(:.~:.:;:.:.:::; .. :.:... :;:X&.§?g!9.~:Y.~!~~?_é!.....·.... i;.~;.;.:.:.;: ... :.. :·::L:;... .
Gimnáziumba
27,7
3.4,4
~~,5
s#a.kKözépisk()I~~a . . '........

,.63,? .

~ 52,0...

..45,7

. .~?;~K~.~~~~~.~~f~~~~. "........::. . :.:?l~.. ,.::,.~:.:,....;.........:..• J.~.'.~ ...........:..:....::.........?QJ~...............

........ ;: ...:..............!.......... ~............ ;.;....~.gy.f?r:.f!#.~1!:.~~..~.gg!§.~:y.~!~~~~!.'!~~1!:.~!t~!.~~!? ......,.........
Gimnáziumba.

Sz~kktiz;épiskoli3ba
Szakmunkásképzőbe

:*24,3,'

,+,1;9'

o~24\3

-A,6

:.2,8
+1,8

-0,1

+2,7

+0,9

Gyer~kek,.éssZiÜe~yéífm~rixi~.ig't~r . el abban: htekint~tbe~,' ho~yárha
tóan hol fognak Jov~bbtanulni: . Areálisvilágba~~k.kor . ~ •. l.1~olc~tí.:?}l:ó~appal
a tél1ylege.s;döllt~~Il1~gh9Z(l~1a. .elŐtt~márIl.~l.llny.~agyél111?;Z~ásté,~7Nfind~
két. válaszoló csoport .~zerült yé~a . sLiil{)i .szánd~k9k?J fel~~tt.vi,~*g yéle..
ménye fog többet nyomni a latba. A továbbtanriIási aíányokmég valamivel
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optimistábbak. a tényleges statisztikák .által ismertnél, talán tíz százalék. számára',oköznak majd csalódást: Ha azt az adatsort is figyelembe vesszük, hogy
holsze'r~tnénektahulni,na .enneknem.lenneakadálya,'akkor minimUlll a
húsz százalékot is elérianeril a számukra optimális iskolápakerlilőkaránya.
Vizsgáljuk meg részleteselJben, . hogy a továbbtanulásra, vonatkozó. szülői
és gyermeki vélemények, szándékok és remények hogyan viszónyulnak "egymáshoz,.·Aztlátjuk;hQgy,.öSsz~sségében a gyerekek vágyai· és.az általukjelzett r~{llitás közöttsokkaInagyobbellen~ét feszül,inint· a szülőkn~L. A gyerekekl)~l a leginkább·pref~rá1tgiIl1~éÍziutni,aszülőknél a szakközépiskoIériálmokatJenyegetia legtöbb veszély, de az· utóbbiaknak azel&bbiekhezképest
jobb~~élyeik vannak a megvalósulasra.:Különösen a szakközépiskola helyett
a szakl1lunkásképzőbeés ·.agimnáziulll helyettaszakközépisko!ába .kényszerülők;arál)yakiugró,' demindenirányúime~nem felelésszignifikánsgyakorisággal·fordul.elő;(Egyetlen .kivétel·azért akad: 'agimnáziumba .akar ..,;...···és
szakmunkásképzőbel11egyireláció.)

Hovaérdemesinenni"hóva. akar menni. és hol várhatóanfog tanulni . a
gyerek? Mindig az első.csopört tdjes sokaságát tekinfjük;IOO· %:..rIilk

Gimnáziümba.érdernes'es gi.ri1~áziümball1egy
S~akközépiskol~ba·érd~rnesés szakkö;z~pisk~lába megy

~y~~~k~k
válaszai
56,1
72;0
77,8 ....

Szakl1lunkáskép';zől:leérd~fl1~~é~sz~kI11LJnká~képzőbe m~gy
Gimn~ziumbaakélr és gil11n~ilJll'Il:Iél.megy78?

~;z~IR~
válaszai
82,2
66,7
78,3
88,q

sza~Kö~épiSkOláb~~kélr~~.~~~~~~~~pisk~lábam~gy '.' .....
.8~J4 .,
79,9
...~~.~~~~~:~.~.~~~P.~~P:~.;~~~f::~·~.~?g~!!.I.Í:J.~~~~~~g~~~~.!II.~9y.............:..... ::~.L~: ...............~J}7?' ......
Gimnáz.iumbaerdemeSés,szakk9z~piskolábamegy
Szak~özépiskolába .érdemes é§giml'lázil:Jmb~.megy

Gimnáziumba akar és szakközépiskolába megy

30,8' 12,9
.11,616í 1
16,8
10,4

..~~§,~~~9.~.~P'!~~~!~!?~.~~.~~~~.~.~,~!mR-~.?~~~n~·~··m~gX,···_··::···,····,·······················~l~..... ,._.........• j!?...... .
Gimn~iumb~ érdem~sé~~za~rT1un~~~képz9be. megy

13,14,9
6í 1
2,1
Gimn~iumba~ké3r ~§.szakmlJnkásk~pzől:lemegy
4,5
.1,1
...~~.~.~~~!.1.~~.~~~P.?~!?~:~~gr.,~.~.9!mp.~?~~m!?_~.~~gy..... _._ ............... _..... _.......~!Q... _........... _.. .1.!~.......
Szakk~f~pi§kolába érdemes.'.é~~z,a~munkás,képzőQ~ megy
16,4
17,2
Szakl11~nkásképz~beérqemes,éssz.akközépiskolápa megy
16,1
19,6
Szakközépi~kolába akar és szC::l~m.unkásképzőbe m~gy
1 0 , 7 · .t5,?
Szakmunkásképzőbe akar és~zakközépiskolába megy
5 j1 6 , 9

Szakmunl<ásképzőbe érdernesés'gimnáziumba megy

Nemek szerinti bontásbalr~smegnéztük azadatokat. Úgy taléÍltuk' .hopY a
"kényszerpéÍlyára térítés" I~Ilyegesen jobban ,sújtja a fiúkat.·,:iE:pf!ek .k~tfqrrá
sa van.. 1\ szakmunkásképzés a fiúk számár~ nyitjt töbp~ép,zé~i. "le~~fősé
get", és' Qka:.r()k,;~.él.gflJlllá~lJ)llold~ó17vágyaikhoz képest - na~obb
arányban'szorulnak kL· Ennek oka talán a gimnáziumi szelekdó:módja; a tanulmány~ .és a felvételi erecimények preferálasa, amelyeklerénnenltű.dják
felvennialányokkal a versenyt.
.
A vál~sztottfoglalko~so~jellege és a "ál~s~?tt közé}Jis~o~atÍ}Jusa erős.en
függe~~~tól i\"Misz~retIl~lle~" kérdésre Hiplol11á~~Zf~W~ f~~l~ko
zást me~ev~zőwert~~l<n~k;:~~.ak" 60,? o/o,-a ~i' él sZülő,k.n~K. 5TA' o;<rai-,jelölte ll1~P váJ:~ató1söz~~~sfglánaka '. ~mnázillIl19t,'tömeges~.n j~!,eztéktehát
azt a viszonylag új fejleményt, hogy a szakkö:z~piskolábólis v~zet út afelső~
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oktatásba .."A 'leendő ;Jo.glalko~snak .' fizikai 'foglalko,zásokatválasztókriak
mintegy.fele·-:-;-.a :gyerekek:56~Jési 'a felnőttek46;50/()'::a.~érettségitadókö;.;
zépiskOI~~jne"ezettmeg/a: tanulmányok "árllatóhelyeként, ,vagyis,: afilajdan
fizikai Joglalkozású,* jelentős része is magasan .,kyalifikált.szakmák gyakor::'
lásábaIlgonqolkodik,; éSl<özel ekkorahányadban·szüleik' ugyanc~3k' ebben
reménykednek
Aközépiskol~,elvégzéséig/ugyanniégévekval1nak hátra, :dyrígyisa gyerekeknekcsak•.egyötödeNoltibizonyt:a,lan.afelől; hogynégy~öt. év múlva. dolgoznivagy .•. tanul~;Jdváll.(A,.bizonytalanságo~js;milltvála§zlehetőséget, szerepeltettük. . ~kér.dőíyen'}".E:zek ;szerint !a.gyerekek..,52,,'L:~~aj~lezte; hogy'a
most meg~élzottiskolabefejezése:u!án ism,ét tanulnikíván;.ai szülőknek csak
45 ,20/0"'3: gOIiclólt~Lugyánezt.
A lányok 18 éves korukban nagyobb arányban akarnak tovább·tanulni~el~
sősorban annak köszönhetően,. hogy többen mennek továbbtanulásra félkéSZÍtő iskolákba.De"akülönbség.neincsakebbőladódik:;avágyótt'iskólatípu

sonként külön is elvégezve a>számításokat;aztlátjUk;hogy a néhány év lllúlva s~özépisk91~~~11, -yégzők közül is szignifikánsan többen fognak majd
tová~l?t,~ulni a láriX9~/minta fiúk köréből (42,3 % a 34,8 o/o-kal szemben).
EIső~orban az" elh~lyezkedési 'nehézségeknek'~ de' talán n~W9~éil<:,~1l*
köszön~ető -, hogy: á szakképző intézményekb?l kikerülők~,~nté~terve~ek
továbbitanulmánygk~t. Többek között mind,!Ir~e,te,W~!.~~ngp.~YkI11~~s,
amel~ t?bb tényez9r~,vezethető vissza. Vagy~~~t~§~gf',R-~It<m,}~"y~lff~t!gfr
szakmában nem repenykedhetnek munkalehető~eglJ~Ih;ez~i;t~éIlys:zer1jőltq~
nulnaktovább, vagy~-~em is akar~ál<az~do~szal(ln~tgy~o,rolni,idei ~o~tal1i
tanulmányi eredmén)iik nelllteszi'lehefőve'a ···Í11árnibstitK,~.~()l~~~i,S,?l}~blt
képzési ágba való bejlltást. Figyelmet érdemel, hogy.ff9!~~HY:1~.1~Q}(: ar~m'a
a szakközépiskolábaIla legm,~ga~~bp, jelezve; h()gy az'aq0ttii~k()latípus. elyi.
leg minclkét lehetséges választást támogatja.
Ne~meglepő, h~~ a községi iskolákba járó tan~9.~,kö*?tt~91:l~;a;~f~?~Y
talan".'és 14 o/o-katk-~vesebb a középi~*()1~i,pt~;.~s .•. i(}1'l#tw~~()~~tterve?;-9.
Mindez a falusi társadalom eltérő jellegzetességeivel, aZaz a .haszJ:l,áltyáltozók koIHnear~t?sávalm(lgy~rázl1(ltó, AJelnőtt koru](b~;a.Xőyá~o~p(m és külföldön.sZÍvesen •munkát .v~Halók;közül . töpbengondolkoznak továbbtanulásban, vagyis már mosP gondoll1ak ai igényesebb mtmkaerőíiiac6k magasa.bb
követe!ményeir~: További érqekes ad(Ü~k?hogy azongyerek~kközül, aki]{ a
családlJ~,előfor~uló;'fogl~?:~~r~ív~~(Ü('~ak0rolnl ~elnőtt ;'~o~b~n~' jóval többen·goIidolj(}k~ármostaztslf?gya,O~~0zili •. fO~rial(;akö~épfokiri~,~o""
lából kikeiülve; . köiiiKben a biionythlanokés áfunulIÍlányokat;tervezőksi.á~
ma is kisebb.
.
.
.

Elkép~~lé~.~~:~;in~a:~~q,B!«#t21i:·;;·
Négy~érd~~~!ó}(l(~kísér~lttik.~:gr~1Íl~riliir11legké~4~z~!1ekinunka.e~őpil

acról alkotott~éBéf.;.I\:~vánc.s,i~yol~' ~rra,'~p~;s~e,rln~. ki~ől.les,z·a
munk~é,lküli;hpgyliog)ranváIas~anak'azeinber~k~~gl31k?~st~si hpgy,'
képzeleíbéliwallalKözástulajdoftósaként '<kit/~ kiket ,áJkálIriamáriakt .:Végül
egyes foglalkozások anyagi és erkölcsi megbecsültségét kértük leosztályomi;

egy
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Amllnkaerőpiacihelyzetelőnyéites hátrányait Jszámos . dimenzió' mentén
megl~hetközelítenij~eezek'közöttis~emeltszerepe van)~nnak~hogy valaki mily~nesétly~IŰz11~t:yalamilyen;jöv~delmetlisi.ere4ményező~foglalkozást;
A meg~érdezettkorosZtá1yJelcseperedésének.~~· alap~lmény~:a{felnőttek
munkaerőpiacróL va1óikiszorulásánaR alétbiztonságot iSiJenyegető ,lehetősé
ge. Válaszaikaztjelzik, hogy a kilencvenes évek első felénekdrasztikusJvál-

tozásaieiős nyomotlUlgytak,az emberek gond.olkozásán, InegváItoztatták beidegződ~seiket. ·.GyyrekeWés felnőttekegyaráIlti~komolyarr,tartaIlakamllnka~

nélkü1i~égtől; sc~gy:l~tják,hogya.kéI>es~ég.. v(lw'képzett~ég~b~li4eficit, bi~
zonyos •. f)zociólqgiakésNagybefolyásolhatatlanikUI.s,ő tény~zők:eRYaránt 'nagy
veszélyt jelenthetnek .a Jétbiztonságrm .IIgyanakk9ra fenyegetettségtm~rtéke
erősen szórt: a válaszolók egyértelműen kijelölnekválasztandó'és:elkerülendő utakat.

Az, általános iskola/elvégzése útánhúsz~évYeLkibőllesz nágyobb
valősiínűséggel.mtú1kdnélküli ?

,~~ijiő~

váiasza

Aki diplAiTtás ~Iett·.
Aki gil1'lnáziumban tGirlult·toVább
Aki s~C!~Kö.zépisk9lá9C!ntClnUJt:t()vá.pb •..• : .
Aki s~9~.munk~s~~pZ,Bb,~QJ~9ultt?vább
Aki n~l1Jtudszá~it~~~BeQ'~9Igo~ni
AkinéR'acszOlei ismiJrikanélkOlieíf
Aki ne/1'l:tudnyelyeket;;;En, ...·.·•••

'14;~

32,0
8,9"
~0,3

:,9.6}5
52,3
51,6
'63,6

. .'

Akine"r'~~p~zt~"w~9~t(t9vábl:>az eh~é) 'szak~épz~tt~ég

me9~Z~,f"?:é~~,.yt~?., ."':

AkinekpecWrvrn;~~j'é,lrtb~n . ,.,.....

. .'"
Aki ne,!! maga~iválasztott.· szakmát; ~hahemYkényszerböl
kerOItegy. pályára
Aki n~n1~lé9.t~lpr~~~e,!t
~
Aki ro~~zyl..v)~I.a;~~.Rn~~,~kmát •.., i·... i .", .••.•.. ~ "
Aki azá!t~lános. iskola után nem tanult tovább
Aki sokatciszik i
'
'.
'.'! i' •.•

64,0
65,1'

'79,1
68,4

70,0

82,5 .

76,9
93,8

77,9

94;3

95,6

7~í2

A feltett. kétdés:;,Képzeldel, i hogy 2Ó év .1l1úlva .osztál~~ik()zótok leszlSzeriÚledhdgy alak~l
majd osztálytársaid .élete?"A iVálaszlehetőségekl=Leszmunkája ; 2=M nk:atiélkülilesúiA táb..
ll
lázatbana "MuplGm~uruliles:l" választ Ilclók.százltlékos arányát.adjuk meg. ",
_, ___ >,

__ ' , ' · , · c ' "

>

Az ~gy*f~1tfinŐ'~otQg, hOg)'Szijl()kés 'gye;ekyi}( .válas?4;az ~s~t~l\, f~l~byn
jelentős'~~Hérést WU~~t.;Azi~k21~típlJs2~IJ.1egí~~I~é.~éQen Iq~eb"b s~adé}(,.mJl:'
tathatÓ.l\ii a}(ét.ssc:mm1L;yéle1]l~J:lyy):\9?=,ött~~t:r~ --:. amil1taz .is,}(olatíp't;ls()k
megítélésére általában - később, más kérdésekre adott válaszok~leIJi~ésél.lél

térünk ki. A különbségek között kevéssé meglepő, hogy a számítógép-kezelés fontosságát a jövőmunkahelyetl).fl)9rWs~l?g~: látják ,a ti,at~<:>,~~,.~Iml1ta
középkorú, mllnkája közben számít6géppel'még. ritkán találkozó generáCió.
Érdekes,yiszoJ1t,;h9gY.a:.1:tl1~Si~ "f,~~tör~}(yőj,~9s,lfpmpete!Wi~'1,j~l1yet:ytpdás
azonos .p:elyiéI1:~~~llJír;~1,<~t.cg:.ppng~n. Silj~!()S élettap~s'@~t9kWk!öL1"az
is, hogya. szül()k l).~~()Plj.~ri~ófa1ctorJ,1'*tAtj~ ~ ",élet1ep,r(Peqlt).és,aJfllp~
raesettséget, t~l1áÍ;avéletl,elltkiki1sz;ölJö~ni,' képe~ .~zemélxiséroegy,~~~~ ~ @gya:ránt.
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Egy. másik. érdekesség,' c.hogy· .a '.' munkaerőpiacon most jól. értékesíthető
kompetenciák{száinítógép'"keielés,Jnyelvtudás)· nagyobb:bizfonságot garantáln~, ~~t~ Eosszlllj~~.f~~~~z~fből választott szakmák,. a s~ép~ett~~g
utáni t?vábbképzés elliarit~~'9iása;sőt, egy érettsé~il1~lkül,is:m~&~Z~'r~.zlr~~ő
szakkép:z:ettséggel e két "I(lÚ~skompetencia" öIllllélgalJélnis'lelyeszi·: a .versenyt.
. Az ál~alános iskola utánÍ'~o:vább nem tanulás a mai f!a~C1l?~·§~IIiá.r~:S~~te
biztos kfr~kesztettséget, t~§a,4almon kívülis~~etj~I~Ht,~;~a~9rll9~rt.~t~~QJ;lp
lizmus1l9t:. (A szülők' geny~~giójának isko.léliv~g~e!t~~ge.filagjrélrá#a ;él)yálq.szaikban. megmuÚltkozÓ. enyhe véleménykülönbséget)
A ml.lnl{anélküliség szoctNógiai meghatározo~§;i&~tg~~!.g~~·~:·~~ei ....}il~
letően a diplomás, értelmiségi szülők csoportja jóval' pesszimIstább, (realistább?)':wt~t a:,}(~x~~g~ f~R~ett~~~~kö~?!t a,m~~élnéV&F~,~ggel;s.~~~ott

családdk,b~: •.~.• !l~t~~P~·Q~?~~.?c!~s.~t.iil!<c\l1B}~l(ü~ct~et~~rK.•. t~nt*;··. ~~1~lif51m~

nem. önssa!:~s~r;~~.~5g~~~~~~~s,Rtöt:ést}vá~gy,~I . ~~fi~~·m~~~it~mélt,Ó... \" .
A nyel~ri,~~s}f~tW~1rŐcpi:~~~.~~é~~tjlletRen. .·ei?s.r:ll. szR~~· ~.• ~M~~~R!(~·;~~
nemcs~..a~ ·~ltér,.Q~.~~9ii~1~~Q9,1·~~8~*,han~Ill,~~lJ()\: i~, .~9~; --, •.~I,l~ l.~t*
fogj~ :.~. ·.~.• . k\r~.l~~~lf~~B.•-~.ZNő~: '.~~Slllek~i .··nl~~~sá{)ö•.•··fva1itlk~?i?~ . •. igéH~lŐ~,
és e4i1t~1.Na#91:>*;lJi~o~~á~öt, •. nytÍjtq .p~l~áJ.<r.~··.i~~k~zpe~~ . ~~~I~~~n)'~Jmuf
dás igéf1y~. ·.i~.llla,$~§~~~:~.,na~~~9·;~l1i~*,sQI(at ·t~~~lütilf.;~; .•s~t9~fg~~:m9~s
szüks~ge~.s~g,~t:iH~t?e,~:,Js:.~.'.~~~t'~~.···l<HI9111Jség, . :~o~. •. élW~? .'. ~.•.1lK:eJV;tlJq~~
fontossáp~t •.. t~~tn!V~;.•··a,·J~llXo,~;·~~,~g\énY~ . ,•.P9~tiYfRP,.;• a~;~i& . ·.~;t.;~W5á~l) •. 1:i1Ís
kultúr~~lak.•.s~éÍfnít.?: •..~~átJ1í~9A~R~~.!mct*~~ól.;a:.fj$.11Yi~.~ÍJ(~~~ .p~2,iM"X~bb~l1.
Ezek a~e~~éreSr~~~?~~.~~.·#~~;n~~?~~.~H~P~.~~9t. s~~J~f9\t~~~~~;kt:· . :

ValÓsz,í~W7~:ii.JÍ~~&~!Ír~;i~r~~Ó~:~1~~főprR~peritás~,,~~.rn,~gy~r.~~~tóaz a

kü1()Hb~.é~~ . . .~?~;.~:él~~~.•.l . ';f~lRP~1s,ett:~é& . :.~~y~s1Jé.~·•.,*t~~i~;.$~~9p~~p~I{....a
munk~e5Qg\~pO'~j. ~atóJ~§~X~~~~f~o4á~ta·;·.~•.• . g~g~ti8r~~gf;~~~W~!h.nll,rit ..az
ország·llS9i~eF;~n·.~·~:·,.~· .•J~ffilrtj!;~~f~~~~~len' ..(~.··.~w~~lel~:·. ~~J~~tüé~~.~•. !~~W-e
22, l -J Z~()? :--,J?~?!·:~.l~,,~.tc\~~§z~!?~'i.é~f:Yt~té?ql •. ~~~cqó~lt~~~slek,l(~I;w:~
gyarázllftjpJfr-llRgy," ~•. p~~~~~1Kti,lir~'iill~tye; . ~~ a~~c~onY511Jbvég2:ett~é~eJt
nagyobb jelentŐsé$et túlajdoníÍanakaszerencsének. : · . · i . .
i'}"

'.::.",'

A1?~kéSJ!l.~~~i: "ál,?~39~kiu?r~~D~.H~é1f~~y~~1e,~.?iz?HytIlf~.~_~élÍrszei

választás. h~Í{.á~~~~.·.·ifárt·.···~A . :. ~~ •. !lla~~t~~~i.··.no~•..• ~..:y~~;os'·. 'k()TIlY~lci
aggl0cie~~Ció. .~BlJ'ep:.~a·.ids.r~gi~p~~ .1~~Ye~e~~n;n~@'o9.?t.)é~ a.•J(é,p:r~~eryá~~sz
tás a y&-~~~?r!lxé!ti?JW<9~;i~z#1}~fa,t9~po~~~li~ L~~?~~ls,~~.,.s~lői .'h*ttér,
gyeng~bb .i;~~Rl~: ~t~.7:&Yc~oriPlJy~~z~ly(;mitl,~.,~;llÍegy~~~~gh~ly~1fe!l~I~. társaik s~1~t;~;';'i'( ..' . . . i<
..r. c . ; ; ; '•. (>Ll·';:: ....•• • .... /
V é~ tt~~l~~ l}:yll~2:?~ra.~.g~taff11~~~~J}b~Ss~1fit,;~~l~@~.a . §ziil?i
válaszokban·mRt~W9#élk:m7?·él.,'yéR2:~tt~;~.gVt~it.?:Y~~p~!~p~~.s~.__ •· iy~?rlati,~
lag a:, . él~t~o~§3;~sl,~)~~i4A~.<G:§~sége~i§ég~t~11et§~n·:.~ ~~p~~t!~?B2j.obb
munk~er9~i;aRipo#si?j§:H~9P8rt9~)1l~~fél~~é~znre§ • ~á.nYban .rno~~ták . fo Il.to snak. á ·toy~?1?Jf~p~ésJ:fW~~~1:xm-r.f5őJ;~é~~4e?i.· (. . •.• '.",.,." : Lr.·:.i;... . . : .•.. "
Tudji%~ .119By:a··~~~yfU4~~~~t . a·t~~adaIrni~á;~t~r. ~.~7,IS~~~ ~clíIl~~zti

'i.'·....

kushagypm~Y9~a~i~ 0.ésg~.~w~n~~gys.~~p~i, ~zem~Jyt~é~~;~~?táIltb~fo.
lyásolj~. ~fy~ssi,ak Y?:!m~Tt~p4t '~.~'•..ts<~.9gy•.~i~?~r9~:c' éI!~~~~/~~ő~rök
ment~J;l •.~ j~li~m-zi.f"j:i~tal~élI!l~s~k()rRs~<Ílyt·;'féli~·ö.s~önö;s,e~, 'fél~~ ;tiida-

tosan mire optiinali:záínak, aIlÍikor foglalkoZási pMyáJ,llk;~tt~r\r~zgeti~7;'
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Amikor aZf!mber foglalkozást választ, mennyire fontosak az alábbi
tényezők?A válaszok atlagértékeiaz .l-5 skálán
Az,

hogy.:.

lehetőle~n~ ke~OljönaZ u~cára

4;83
4,66
4,18

maradjon' sok ideje a családjára' is
munkája során sok új dolgot tanuljon
sokpél"l~ •. Keressen
érdekei~ Ir;!gyenCi rT1l!n~ája
a kere~et~~ől mindentmegt LJ9jonyenni
a maga ura legyen; ör'lálló~ndolgo~hasson
rokonszenves munkatársai legyenek
sok ernR~rrelke[O.ljpnkapc~(lI~~bC3
hamarv~iető ..bep~.ztá§ibCi .kerqljön

4,14
4,13

Szülők .válasza
. '4,89
. 4,52

4,37
.4,13

4,36

4,09

4,33

3,90

4;06

3,88
3,82

i4 19.

3,19

2,78

í

3,66

SokflÍí;·.úgy. .·V~lik,. ;~ő~·. ·.az·.iB~ ••.tárSa(lalorii •.•·~taW·. k9f~~:ja •. d,óJ~8~;·.QIYan
mértékp~n.~einJMllat,9k.'.t~.IT~~lle!őkelőre, .~ .f!lő~Y9~.~s;~·.9~1[~ro]{.ol~~
gyor~a.11.Mre~d~~ő~n~k,·. ~~~. ilYRn foftí, ..~ a~p~~~·~~~q~~mip~9p().rtot
jel1en1~o.bizton~·~gra.v.élI9t~rek:Vés, atpi~tábl~tl?~l,~~~.~, . ·~Il~~~n~zó,lva
parad~.xn~. tŰ~ .• \T(llp~~í~ííleg·.• ·~.~.~IIllmt· évtiz,~.~~s:2~(lt~~1Í)T~ltoZ{Í~~ra
adott,~1jll~te>~~ n::Ill~Il~~lrIl.y~Wf'eje~~cljk ~~Ir~~~g(l.~.~pb.~n~~~T!~k~t
kapott.yála~~ol\ban ....D~·.·i?:~.~soroI11(l9~.azt . . a•..tén)'tA~' .• ~~W~:.fo.g~á~ko~s
megv4Jas~ás~~~ ...any*egyé9.·. ~lőpyei,jpvedelm~~Ő~)~?5~~Y~~~PB~t .•·nY9~
nak a~~tRa,n,luint~z;. ~?~ .1}1~ll~tt~ Inaradj()nel~.gid?~q~?l~gré\:i~~~..elő
zővel.ellel1tétb~nittJ~~öpb§éft::kl1}ut(l~li(ltókIq.lJiz,()~t~st~~~a~1}1i8sopor

tok vá!~§~i l(?z~tt, ~ri .a~.~~1(l9~rr~1<e~.~Il~ep~lt~(l9~~~·J:1:~:~e~lJiz()ny
talan?~~ga,aJ()k()z()tt.X~~~élxe,rtet~n~é~e.aqoft.úJ~9~~~~~tíY:y~l~§.z ~ •. inkább.r~~:x~;:ll)int . go1l901(lt;}j?l;>P;}lljr~!~p·~~i.~z~aC~9~X(lPb.y:~pzen§épi},~al
vakba1}r()kÓ·SziUŐir~te~~~~i~s~.~~Y9~qé .a:yá,lt~~()ró~at,.ple~7~9lP~oIp.áso
kat. A kc~llla§Zlányokésf~éq~:s~~Yák. Ri~()l1~~§~~tál1~ yá~(l.~mpt(lt11~tóan
magas~~"b .... ~:ltiínő".<ho~}~.~~l'yk{!k.".~sahíd~:l1trikJfss4g~" 'er?s:~b, mint
szülei}(é.Ez a )3.-14 é~~sek}es~(ldás.i,H*t::r~s.é.s,Lt9r:KV~s~~t .i.sIIl,~'):e~n
denképpen meglepőés jÓlmutatj(i,howa vil~gJúl~~"ésl;>i~ollsf,tg:()tny:újt
számu}(t;a.....•.....'..' .......•.. .• ·......i.; .. . . .:.......................... i..·)..·...:.
A g)'t::re}(ekJel1dre..éllac~ol1ralJ?r~l>.~cs~téka. fogl~~oAisp~•.()I~~111~!1~~~it,
mint é\~érd~k~sség, ~.pj4911s,áp()t .. ere<Ari~l1xe~?>,,~lt()fé~01l~s~g~a:1ll,~(l~
végzés .~()l"án .(l~·. ?l!M!ósáp,~1.·.~711~ffi~~ ..:rr!l!i1katáJ:s~~()rl]-yer~~~:~~g~~em
azért os~áIYOfÍ:ák,.~~cs,()~)'aPP~Il.~. t~!lX@~§k~t, ·lllertnemWIl~~~é~~:~.fltf11
a tapasztalattal, atnivelsZüIeik. Ők, különösen a kValiíiL<áltabB~'r~t é~~~anyák,a,~ár9~~~n '*.9.~~ ~~~U~lkp~ó~,.~ V~ze,tő~ ~s•. (l~.,.~rte!!R:i~~me~~ytize
des ta~~~ztalatt~1.a:h~~'~i9p~tt . . ~~... ~ejtik, . • .•~.fel~~!9,1,t~glYM~It~~~~et
hordo~,*~. ap1elyek~at~~9a,1J3~~. p()~~Q?:~bbá te~~a.z~.pb~~~.' .. 'r.: ......,...... .
A v,l\,~~?okból . l$i~~k,li9~ JIP~.llrl()~~~4l>pll1~~.~9Ig~~t~.'B~.~gy.f?Il
tos szempont a sokköZül:1}tejl~~~l1~??:!et1il~t~~y~·~,g~~~~[.~l~t~?n~~~~~n
kvalif1~ált~..~~~~"b(l~.~~~~Q~&li~a~stre~~~~ít~~t~~,~1ő{l~p~n<.~?9Y"a
keresetlj91. ~nq~ptw~&.J~.~es~~pyel1Ili" c,~p~pzyal~iy~lt~m9s,i~(lRB'~y'ál~
lalkoz~"ce~!~q()k1jap·.~181), ~.•.~pk~i•. foglal~()~sú~~ ·~z . ~l~f~?~rfblj .v.~~fFHsé
gűek s~ára.·~. . ~p* ~~fj.ai}(X*I(i.~zaina}(~Nag~fÍ~}(e}tts~}l~~n .~Clgfl~~bb
valamiye.l~. ~m.a Il{)í.m~I?:k:épvis~1Ői.é, jQl tiil<r,()zv~élha~0l1láJIyosa,n.kio~ztott nemi szerepek elvárásait. .

.
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Úgy.yéljük;a.munka~rőpiac !.értékítéletének ész1elésétjól tükrözik azok a
választások, hogy képzeletbeli.jtállalkoZásaikba milyen tulajdonságokkal
rendelkező munkaerőt alkalmaznának szívesen.
;",~'.,-.".J_-'<~-,",i'->_,:'

.. , ;.' r ',,-

,~':

"','k,-"::_'

",-,.,~, •• _-

.'.--.

'0_,

Kiket(J.ífalifri:t~~rfll(alkalmaz,1f~;;ív~s~n·sajátvállillkÖzáS:lÍbglJ?4pozitív
.,

.

. válaszQk százalékos megoszlása

Számít-e az,;hógyaiilletŐ.. ~
jól ért ahhoz, amitcsil'l~lhi~kell .'
már dolgozott bas9Q!qiml:mkakörb~!1
az adott sza~kép?~ttség~tigazoI6paprrral rendelkezik
rokonszenves legYi3n··; I"
fiatal legyen
diplomás legyen
férfi legyen
idős legyen
nő legyen
ismerősöd legyen

A gyerekek
válasza
97,8
87,8
68,8
61,6
46,3
33,1
14,8
13,9
11,3
9,0

.'

A szülŐk
vála.sza
>96;9

:81\0
53;6
81,2

i31í7
.18;0

:SíS
6;9
;j',~

9,0

A válf1~z()Is . I~tcitaí~4~a ·~gw~it,6i~n~Aéi:M~p~ető. fo~t()sságp,~lj9~·ééli.~;l1lber
értsen . 9t;· ~it' H~tllAlpi~éJ.t;....~~~<?1?):),. :~a~.~·X(l1l!gy~Q,l"1(lf;;t;·~":<l·Q1HgT
ban,rár•.~9,~értP~. ~~~t~1l;.e?i.11~m;~.~~l}~~4h~~.et!e1J,·. i}f~l1lie1fAél){l~~w~&~se1J,

AA

kevésb~fonm~,Aw~·~~mp~tr~Wi~J*ta.m~&te~előx~gtEn"S~grpl~§f1?19.BapíIJ~

tudja i&~~21nt:'Jn.Jel~~~~s?~N~rlPs~gD}l1tar#Q~if,.~>gx~r~,~~t.~s. . fl}~l~őtt~k
között·.·~\~~~e,~~f wé:g~~jl~m91)3Is'.~~ . hip.W;·lu)8Y{;~l1drit1fJJ~pi~jél!;Y,~n, ;~a;

lamir~l,("~~"IlyH'Ván, éi:t.\~~Óe,~()lo~P9~r.Ő~;.m~~~.nemi;\~p:~~~l.llt~.;11l~g,'It9gy
hogyan}ss.~~~~IMxg:.~~:~ml?@T.ei.B~pítt,.é.§.;gy:;il<or!~t!h~~~Y4q.~;h()@'rm,fe
lejti el a mit és a hogyant. Afe.IH~#~~·~()~s~o~:. S(lj~tt~R~1).?tBl~tp~l·.i~:t,ltdják,

hogyért;ep;~k;,p~h~.~Y:.9:9J9gl'm:l"·~0qLWnSS~R~R}r.i~'..ge,;1l{lsmQsr' §.~iről

pedigPfmíij~:y~n". ~ll.~?~;·H~m·~n~f1e~.;.(!ll~).' ;l\["tpll~~~r.§n,l~gy:1;t)XokoIl;
szenves; ..~~z.·l@.~ell'r~.rn~e.~".'rll.xf:I1tegys:t:~íií~n.~+p1~~.ál'11}FglJí~~~9~1l, e.lvégző . géB"i.l.l~~)a~;p1ttnIfa(.~1;1m~n;tey~WeXlység·\New~eg,.Jiq&y,jJ~mer9.SiY*
legyen,.·.;wajd,i~werő~8pk;le~~.~z,.·~~!PJl~ö4és·· ~ö~cW;; . 1:Réltélt()~;~.IJers,ze
"többet ~~ll~l<", Il1jptélZ. iW)§rk~~~~ t~1I}~l~~()I1y§á~'1Il~~él9í~~sul<·p,1Íéltt.is.,
és taláIl,azért:j§;,:.m~It;~l!l~AAelyi• ~~~s.~t§l~t~eÚ~m~s~~ • . tétxl~p.e:t:A~j9b9an
értenek.. IIo~f~rfi v~~J1P' élf;iil~tŐ,flJ.111~·~ta14b~9incsjyl~m()ség~: .

A foglalkozások.px~eszt{zse
14' fo&l.al~p#st·J~#~\~~if~)rq~i ;~~(S~~mBRrits#:rit}r·;Áz:"e~~r.élZ
anyagi .~eg9~ss,p1t~~g~!. • t~,S~erim~glQ~ÖI(á~rill!.!.m~Xl:l1yi~~.. 1tei{!sn~~;j~Ji a
köv~~ező foglalkozásúak?"), a .m~~l~al.·é:l:;;'".j .~!~91s~i.;presz.pz~!... j(,~.~te!in:
ted/0.nök. s~~riIltp1el1;J:l:yi,r~ becsW*~~gaz~1l1l?~~~}(Ma~f1r9rs~gon ;flkövetkező fog~a1fopású*~t;r).ll1~rl~. ..'
.. "
.
. .
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MennyirekeresjÓI, illetve mennyire ,becsülik meg? Az 1-5 skálán mért
átfagértékek eltérései
,~;:',::~,~

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

"',",' ':

:;~·:,i-,.,~:f'::·>~.~::l)'

Kereset minusz megbecsültség (századokban)
S z ü l ó k G y e r e k ek
önálló kiskereskedő
61 1. öl1áIlÓ'kls'kereskedő 35
önálló gazda
49 2:
gépészmérnök
31
kőműves
44 3. videoműszerész
28
j()9~SZ
36 4. öná.II.45'9C!Zcj~
.28
videornűszerész
26 5. titkárnő ..'
25
gépeszmérnök
23 6. @lá~í: .. ..
2~
autóSzerelő
20 7.' autószerelő
13
f~d~ász
' '" '"
16R gyári;rh~nkásc~
13
gyé\ri munkás
15 9. kőmű"es12
kertész
5 10; fodrász
O
orvos
4 11. kertész
"'1.7
titkárnő
2 12. orvos
;.9
tanár
-27 13. ápolónő
,1.40
ápÓlónő-64 14. tanár

Min4e~ik sor~endbe~ -;·~~~9k,~~nélés. szülőlcrt~l eID;~!~l1t~p~owértel

misé~i fo~la~?~s--A9~á~~<oryos,&épésF~.~l1ök:"0~~1"Ü1~'~z e~~~,'h~lrre,~;,A

negy~?~f·.jcliplomá.~()~·~öt~tt·f~gl~lko~s,.··a. t3Jaré·vis~911t .• ~é~~.• ~~tlll·.·sz~re~el
a ral1B~orokbaI1J .• ~ög()s~n.a.J9~edehnezps~grqls~6~Őfbap .. A..lru:á!f~~OAI~I~
kozá~'~WébkéllF·.~.~~P9Ión()i~~1:~~tt . ~Je~altllfiz~t~tt~lJ1Jj~iv~tiíS, . .~lrrH~Il!wi;.
ben agya~ és. erIs~~c~tmegp~c~iilt;ségTközött:a.l~~~a~o1Jt)ia,sp1l<~d~k·t\.~~:

resked?kjö~e~~lIIl~r.;l~tj,~,'a.~ála~~oló~'fogl~()zá~~.'.Il1~g~~G~iifts~&~e~Z
képe~t;·~ .• le~ag~~,a~~naIc~,'"~19~~lő .hf~rre .so~qlódülka j~vító~szol~~ltató
szalaII~:A, kevéss~,p~r~~etstiYikiIsm~áls. ~özékertiltek átefijl~lőfizil<aí
és a~?ialka~lllaz0#1<é~t~~~~őfoglalk()zások, .• ; . . . . . . . . •. "... ' z, ....... '•. '. ;.... •......•.. i>'

Az,i~.·.leírt~~~sl1}óg~sít~.sO]d(~laz,e,gyes;.':~I~~zqlqi:aIIlli~t~.s,.~yrinti,~or;.

rend~\<fe·is.elrnqi1ql1~~ó~;·, né~ápy:;különbs~~e.· ~Qllbah:~r<!el1le~ • feltiiX~I~·.

A s~?K'és ·agyer~~~~;y41as~irréh~y.pol1~ol1jelle~z~t~se~.w-á~o~:.~élfli

megl~petésre:.agyer~~e~ -~lÍl<'.• ésJány:?kegy~r,á~~!'.t\a :t~tkáE.?Ő~ tnillc11<ét
sorrep~~ep-~9fYe~,~Il~la,~~pll1ellll~t7tt, egyrte~t'Yé~zt~t~égh~~:M~tött foW'

lalko~~.utát1,hel}'eft~k~}1:l.'9~s~őKnéla.ti!k~rn~~~'~~~{)n~ fl1~s()4~i:f~lé

ésák.

ben kap~ak
~elyet·~ .•futó~zerelő .,és . .~.• kőm~y~s~~ziiI91ill~1~l<öiv~~len
élmezŐny után' kovetkezik, ~ agyerekeknél néhány helly~lkésőbb,ők. a másik
két felsorolt szolgáltató sZakmát, a fodrászét és a videómúszerészét látjá]( jövedelmezőbbnek és megbecsültebbnek is. AfiűkIÍl.agasabt>jövt~delIiietés;na.gyobb }11~gbecsü1ts~g~r ttll~j~0IlÍ~at1~ .a vide?lll~s~erés~~kIl~~ é~é!urós7ere
lőkne~,11úg a lánY:9~:~. töp?~~k~vésbé,női'f(j~lalkoq~~~llt,·.az()n?:~~!J1ató.f?d
rászo~at· heIyezt~1.e elő~pr~'·,a~()@'.~;.s~~ntén·, ell1őiese<ietttan~·· professzio
megb~~sültsé9~t~sIl)~ga~~"lW~~érté~~ltékt ..... ..... ....... . . . . , . ' , .•..••.
Minél magasabb az apa .iskolai ··végzet!s,é~e,! :~s~I?1(;a~J:lál'.:l1~?~p*~~9brá
helyezték a gépészmérnökök és a tanárokanyagimegbecsUltségétN dIplomás apák és 'feleségeik a gépészmémökök keresetét' az autószerelőkénél is
alacsonyabbra becsülték (3,39 - 3,63), ellentétben gyermekeikkel, akik szerint a mérnökök lényegesenjobban.keresnek (3,84 - 3,07). A titkárnői fizetéseket és pr~sztízst az alacsonyabb státusú családokban magasabbnak látják
a szülők, de a gyerekek különösen. Ez a foglalkozás tehát a nem túl kvalifikált fizikai foglalkozású szülők gyerekei' számára mobilitási célként, annak
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szimbolikus megtestesítőjeként funkcionál. A szolgáltató szakmák esetében
is megfigyelhető - különösen a fodrásznál és a videóműszerésznél -:-:-' hogy' a
magas~b1:> i~ko!~,c,:~g~e~~~~~~as~?n:y~bb'ip<le)(ek\et :~J:r~W~flY~~.;. Az iskolai
végzettségszerint'-niIies4ényegeseltérés·.a mezőgazdasági, a vállalkozói
szakmák ésa termelő:fizikai foglalkozások megítélésében.
A munkanélk~li szülő~gyerIlle~einél az tűnik fel, hogy ők helyezt~~a
legmagasabbra'a"gyári"l1lUl1kás?k,~őm~vese~, •tanárok és '~~ol?nők "tc, ,az
egész sokaságált~l)nem'1:úr~l~It)'ösnek t~kim~~e~t fOplalk?~~?~~,kereset~t
és megbecsül~s~~é~,-,~~,.·a!~állalko~?i ,·.~~ttér_:es,etén.:~le~~I~eson!a~bal~"~
mutatók·'A.társ~~aIIl1ihie~ardliiábah.le,pa!uilév0k~zámár~-~t~háta"nlfui!{a~
erőpiaei.hier~J:Shia,~ljára'k:rülni'-is. elfo~aa.h~~óbb,niintazonnallvaló teljes
kiszomlásrésaz;eHlwzMöt~ető!let~izo~~I~~ág~;: . ,' >, .' '.' •. " ' . '•..,.... . . ' :
A szelle~:( fóg~~lk0zás~i,~zül?~}~.'hli?gy'a,.·m~~ásah,1:>. V~q~9~~~&}í~~él'ii~
láttuk ~'. és .~e~e~ei~;a:: s~b,lg~~a~? '~zakm~ éSfl,rtitk~J:D.?~](eI~~~ti'le~~tős~-~
gét .ésm.e.g.'. b.ee.S...iI.;1.t.'s.,·.e.'.,.g
. . e.'. .t,'. ·. va. ,l.am
. •. . . . . iv,e.. l,-.'.TO,. s..s. za..b. b,.1.1ak
. •. . ·.íte. '. ,.l. ik
.. ".',.'n.'".:.l.·.,n.'.C,.'.·. s. ·.' v.'.i. s. '.z,. 'o. . .·.n,. ,t,... ,.k,.ill.·.·
. ·,·. ö.n."..b.s.e,'. '. . g,.','.'
a kertesz~k".·'. az •.•~~álló;jga~ál( •. ~~', •.'• az,.·ön',Ílló.:\kis~ef~~~e~8~1.~~~f9s~gei~e~

megítélés~ben.''f\),gyári-,l11~~ásoKa. s():r~ndben;~~~1);mi~4e~,alnllIlt~?a1:l'~

sor utolsóhely~t.fogl~ljáf(el(kivételt.egyetlül .• a~,~polonő~ . • ke,~~s~t~lellet?s~~
gének még ross.zabb,41ely~~é~ejelent),:deamíg a:sZül.?~m~jd~e,~e~ormán
osztálY0zták.e .foglalk0!á~~: !.~zikaiak-és,szeI1em~,dolg0~ók,KY:~~~il<(Íl!a?bak
és kevésbé:kvf11í!~álták·.egyarántd:~~~i;g.a,~er~k~kIl~1,~les'a,1<Ü1?11?:~ép.L . A:.
szellemi-foglalk,ozású~*.kie~elt~n:a'.diplonlás~k,·~}és.a',~~~k~i.fogl(i}k~ZéÍ~

súak közül'is.aválla~0zók~~jkísipélri'fogl~lk~Zást, ~~~k'~e,r~~~i/lllé~eI9ny~
telenebbnek;;-,persRektív~tl~Il(;l~bn~látják:.a. gyári·.mútikásl~tét;:iliint· az ala"esonyabhfogl~l~?zási·stá~s~ar;:?Yefe~ei; . •. . ......., '.' . .... .. ,.... . . .... . , ' ,
A ·falvakban·szülők 'és . .• gyer~~ekce~ar~nt'~edvezőbbJ.Iek.~á}j~iél·~~ár()k./
ápolónők, .gépés~lllé~nök?k. és'! ~itkárIlőkhelyzeté!, •.•,kedye,=?9~1~ll.eb?~ek;~~·
szont az .önáil~, .•gazd3ké~,,~i~neks()rsá~·_,a'·lllegyesz~~e~ftl1'~lők.,job~nak
vélik. AVidékYIgyereke~pél;~~~ iszol~áltat6~Zaki1i* is·m~~as~Bl)' éÍtl~gén~~t-'
ket kaptak,eUeIltét,behc:s~leil*el~ :akik ;MtkóhelYíől.fűggetleriülegyformári
szóltakezekrőlafo?la~ozáso~~ól'.
.' ......... '.. , . . , ' i ' '.
'i

Némi'·eltér~s·fedezhetőEf,el~ze~es régi,ó~!köz~tt iS;'Kill8Ilös~1l~ér4e~esIleK
tartjuk,. hogy·a:nyugatiha~ár~z~lewélő:gyerekek;agyári,m~l1kás0~,~~r~setét

messze alfolCll 4ársaikénál·rosszabbmutítélik,....;: nem .• így a szűlők-~,ldenéhány foglalközásban az·~y~.gi~étVéhyesü1es··.·lehet?~é&ét.·.·átö?bieké~éVkedv~~
zőbbnek tartják, .például a szoIgá1tató~kereskedő'$Zákmák:ét; de :ákertészét és
a tanárét is:

