A<: "z;*tlj)ilkul4s~1~sor~:l1l k~?4pf\'fúj"t~Zlllé~eketérintette:hat és

~ePÁLYAVÁLASZTAsI:IAZAI ÍJJRAELEMZÉSÉT sok. .tényezőJ~~eidőszerűvé;eEl~ősorban

e eeaz, hpgya:llY91cvaJlas, éy~k végeóta.átéllakultee a :tnagyfir isk()larendszer, s

e.,?

a

-

nyolc()~ztályos egimn~zj~()kje~eIltek.emeg,. egiI1lIláziU1nPk.'szald<özépiskolai osztályokat'ee'.egakk9~~pisk()lák:eeghJlJ14zjwpt.~s eees~lPlkáSk.épzp·osztályokat.eetndítottak,
szakmurikásképző intézetek e••e(~zaIgcP?é,pisl}()la~;e.e::képzéssel;:bőyitették ;kínálatukat.

Mind~?:,q~aevezetett,~()~a.kö~épf()1uí isk()láklIagyerést~i,k:0l1lIJf~henzívvé" vált
(hogyifjgytöbb~ytiz:~4e"sAjJ~tettt~I"lllipustil1éls~~lj~)élbbélll,7~t értelemben, ' hogy
többfél~,Js()J~b})i;isk()téltíIJlJS.t,.,,~gye~it;;~s~zekkp:lö,tt.v~la,p1if:éle"á~j~rásilehetőséget

ígér ,(l~~~!~1Jb~s'·aM~!J'lfgti.q19Ptq1Jt(}ryaJapján},;'"Ava,lélpiik()r.s?el)'ez~!ilegiés' térben
is jÓ~~l1{Wönü,lő(,()y~b,Ptél1iWlá~i'élltelinéltívák,~ p?Ú~Ileve,~iett ,,,pál~aválasztás" lényegébe,Pllár()mféleikíll~IMél7 illgJ9bpárélegyJedékWélttfcll1egtéllá1hatók; Ez a tény
magai~~(j1Jbt~l}iIlt~tbe,~Lmegválto~atja él Y~a~~ás,feltétele,it", i'" 'i 'i,., • , .
Az~~.k.()lar~ndsz~rjgr:~se~egy;olyantár~a(;1él1mié~;g~~a~ági>yáltoms. részeként és köye1l(e~ében-'élla}(.u1tát"atllelYI11~~áttétel~1,{~nk~Iesztillds<befolyásolta a családok'Í~w4bbt~nlll~sji49ntés.eit: .~I~ife1t~tels:i1c~nés.per~peJgíyáikon1át~ • 'Aigazdasági
stmk11í1:a.y:~ltás!é§:.a.JuJaj~ol1vis;zQny()k~áU:llélkt1lása,a.piacg?zdaság.an~gjelenése, valaminta,11liJ:l(\ezekl1Yq11lánJü11:elen,m~gjf!leIl,t~s.csqk .• la.ssaIl~sökkenőmunkanél
küliség megrendítette a •munkáról, a,·mllI1}(a.Pt!YIQl,a;t.élIlllltfOgl~]{o?ásrólalkotott
korábbkfelfog~~t,.~S,élrr~k~l1yszexítiél.csaJágQkat,hogy i gyermekeik Janulását is
más, új}.ipb,.kqordináta":Tenqgs:rben értelIJ;le?-~é~...,... i , i ' .>ii/ .... )(
BáriwáI;~ eq.qigi) néhány Il1onpatf)a.l1 semnu:ltl1}(, el~eriilni;ét p~lyayálasztás szó
haszná,lqtát, 111a~el111l1ivel S~J11 tanjul( ;tartélJFasabl,)1,l@ceztél;J<ifejezést, '. IJ:lint Csákó
Mihá~Y'és,Liskó,11()lJcr«1978);,tartottál\;m0mlván,hogy;"ayálasztáspszichológiai
folyamatát ritkán tételezhetjük fel" a továbbtaJ1!tlási ,döl1tés~kl1é1.LEelf()gásunk sze-

rint e:la.Ldönté~, egyolyal1sQ,rO:lélt1Jélille.s?k~4ik:", ~J11ely~ár agyennekszám tervezésekox:;js •. ,elillq.ul1)at" demegsziUetésévelrnindenképpenl~egk~~d~dik, i, és elemei
ugyaIlikülpIlböző, súlyíia}(,qe valaIlle11l1ytenkonlqetizálIlak,a"i fell1övekv:ő iszemély
élette:r~bell·I:ejlg;bizonY8s,J~lletőségeket,yégleg.ki~a. e?:z;el'111áso~·.'megyalósulá
sát. A:z.életkorelőre.hélla4ásáYéllaz;·egyé11s;Z;Ci):WélyiségeésAtjél.egyrebatározottabb
formát olt, HÚg fokozatosan szűkülnek eredetileg adott lehetőségei -: bár .8()].la nem

tudhatjuk pontosan, melyek tartoztak ezek közé.
Az ut9pbib.elátás@att a gyerek sorsát alakító családi döntéseket legföljebb "korlátozottan racionális döntéseknek" tekinthetjük (Crozier-Friedberg, 1977). Racionalitásuknak azonban nemcsak kognitív korlátja van: nemcsak az korlátozza, hogy a
családok nem képesek előre látni és figyelembe venni döntéseik összes következményét, hanem az is, hogy erre különböző társadalmi helyzetüknek és szubkultúrájukl Cikkünk az OTKA által T O18429 számon támogatott "A szakképzési rendszer környezeti aktorai" című
kutatás egyik részvizsgá1atára támaszkodik
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nakm~#elelö~nkülöIlbözölllértékben,ésl1l9d9n ~'.·sÖt, nem isfeltétlenüF -t?reke~~
nek:·SajátJagjai;perspek~~áját1Ilin~el1.cs~ád. amagatársa~almi. helyze~éhez;. visz;o"
nyul~a.,togalmazza.meg;é~';ennek,J?rIllája·.·és.;kidpl~ozottság~ak.mérté~e. I~~g~.·is:·e
viszol!~lás ~redménY~.·'~llJ.l~~1'I~íra,sáfa:~1:\Tehetjü}( ,-',. Mont~donVk?vetve __ lj).
Reiss,{1981 )·"csa1á~ipara4igtn.~??·;fogalmát~;:a~ely'ázokata'.csaI4dta~aiá1talo~z'"

tott alapyetö. előfeltevéseket tartalIIlazza,aI11~ly~k' atársad~lmtkörnyezett~rmésze
tére éS'acsaládnak ebben a körnrezetbenelfoglalthelyérevomltkoZllak:'Morttandon
és Perref!aud (1987) szerint acsaládistratég~ák és eljárás()k(pratiqu~s) m~gértésé~
hez ~@w.,~elegeIl4ö:·.B;tár~~4(ll,tnj,s~lÍr~b~~~lfQ~Jalt'.']JJ~lyretekint~J1i,.'figyel~Il1b,~
kell venni azokat az interakciós'folyamatókat is, .amelyeken keresztul· ai4öIltés~~
létrejönIlek.
Ebk7ij~~~.·· ~rtel~ml?,en.1l~:m:".~':~c~9Jc~~9.~,·7,stmIctl)r~Fs:~~t~J:wipi;W111s'y.al,apállásábó1
köz~Htj~'1}leg . ;,\,t()Y~l?lJt~J'llli~~i,92~té~~~7t{ J;!~m·p\Q~?ljW.~.9Y~~~m~!laY:ál(ls~ott

iskola!~Bll§X1ak.(tLSzijlgkii~Is9!~~9tt§~g!,y(l~;:(qg!~1~p~s':i~9t~gq~iájáy~hm~rt.SA~b

fikáns)\lq~lpc§01at*xál,l11aWflr4~rti.;a::l9~at~.~pál)'élXéÍ~a,~zt~si,folyaIIl~t.c:sctládj . • tény~-:

zőine~.,:lpj(lb1J . .vizs~c!lB.iYf9.~!.Mll•.s:~qnJ!~9,'7))T,\v~~9It:;~tlll~lep, ~löf~lte~~~~~hk-rlek

megf~l?~PrJ:l ~,fylpívjfl,.·él;i~gy(!!welaf:fa;·,1w~.llgyaIla~Q~.a .·~t,atis~ilf~• ~at~góriéÍb.~

tarto:l().y&Yé,Ile~ elt~.~~·S~l,H~,a~., . l1elyz~t<:lytjWRi9ld<éll •.• reml~m~m~t.ll~*A((i@,r§t(itiszti-:
k~!~aF}.e.~s~eriie.~ .• s~óJ,á~~éllt.,j~lc~;tk,~AIs(·i, a;,}9~,l()k • . ~s .. <ly[iIlÍC:i9k,'&éljt,ájától.és.; dim~n~
zlOltol:mggetlep;1I1}.)i ;:;~..../],i. " ' / ' . ; ' \ . < •.. . . • ',. .. •.'.1 .. '.... f"., ...,•.•. . . ) ! . ,
Ter.Wé~Jr~t~seIl; Il~w.élls.~rj~.·~!~r!li, •.,·a.,,~~ffiép.)T)"téÍr~a.4(llI1.1km(!~J:mtáJ,"Q:lóIqlt.'·CSll,.
pán arról van szó, hogyánW~~1JhfB~al()~~s~lyttel:;é,scwqgs~~r~k,keI9pe~éÍl~,
ami y~~1.akárl<~J:l1~Il~ep'IIl~g~a.táI"9·:l,9tt.i~ép~tjs. efeWné,nyez;1:l~tT ,. deIlYI11·~élki
eleve·.,•.~gyiárnyal,t(lb,9lc~pdfiJa)~Qt?dá$éÍt·.ihl~j~s.. fogéllm(l~élp}éÍ~,:h99Y;él'k:utatá$i
amelYfe.)!t tám,él$eJf9<l1lP}},.:'1.le,lu . él:J4l"§a.9(ilro!,}meg1;1at*r()~ó~ Yi:lsgéÍ.l~!tél,.ha.lleIIla
család,()~ga.n . végpe,Il1~Rq··.f,oly~a!O~~,fW1~!y'!l<~Il·.,~eJ.ie,~eml.(lge,te,Jllgll,iZ!Ulls:.éI"Y~c
nyesüL.'~-vel. p~4ig~:ppe,n:.a.~:{e,lt~1~1~~~,ijoW.if!;t~;§~.g~!1~} J<Q!pye~~t.;Jla~m~t;.,
tékü .y@tozá,sa . él;tQváP1:Jté1plllási··4(j;J;lt~~t,~Rzye!lenii~·,m~ghatát;9ZÓ~~(lI*ciÍparad,g-:
mákbél1J, i~.j~1~ntős • x:MtP~*~t9k()~élt()tt,Jl,e~~rt J<~rcl9~yv~1,;11@e1l!·stíJ1ktl,l1.:á~t . Íll-.
terjúv@pf§bcí1tukIll~mSIl1y~h~.e yá,l19iásökélt" • ",.
.. •. .
Az Íllterj~~orQ~t.~,e~.etleJ,l . e~et.kiy~t~l~y~l.:--.~zakkép~ő.intézm~ny1JejelelltkezŐ.
nyolcéldA<:<.)sokkalésf szi!le~eJ~és~t4,köz\;etl,enül él j elent1.<ezé.selc leéldása' ~lőt1;, .A
környezeti hatások kiszűrése érdekében eredetileg csak két fővárosiiésk~tyidéJxi
iskolaö§s~es .szaJ<kéPf~sP~;je,~~J:1tke?i)<t~nu19j5Íti~artllkNyálas~ani;.d~ •. ~LGS;(ll,ádok
közüliolyankev~sen~p~t~ l}ajhq1clÓ}(yál1.éllWa~iJ,lt~rj~t,.l1ogy;1<:~Ily1:ele,!lek;1{()ltl,mk

több i$kolából gyűjteÍli.Qs~zeflmintáty~gül.Összesell.~J:eset k~tiilt a Illint*ba,.15
főv*rosi;ésJ 6 vidé~~csa.1áq.?
2 Egyéb i~z()6iblÓ~iai·~1111~M~~r.~llcal~~atóel~~eitÖl·• • I~a.fen~~si ·A~elll1e."PályC1ari~nlÓqiq .. jF&zulolt
mint as~dk7iépzésaktarai.'S~]{dolgozat.ELTE Szoc~ológi~ré~:;S~~cialpolitikai futézet,B~dapeSt; 1998.
3 Ahog'yanpéldáúl Csákö-Liskó (1978) egy kemép.y és. egylágymódszer'együttesalkaI aZasávalvégül'is
111
azt találtfl,:hqgya p;zi91101ógilli #lJye,zök~pnt~;cs'lk' ~pifeJJ.0p1~nj ei ~ "lebonyqlít~.me9hap.i:l1l1u,~1l,i'h~; llke-:ménytfÍ1"~a4~IIJ1Í~etenp.itl~~i?Balc. ,) .. ,: J~;.fi . • .,.< . ' i " i ...... \ . " '.) ...
4 Ezt a kor,l~t?zást a sZ~~f~és~e von~tK.0zó}ágab?kutat)á~~ keretÍt1do~?lta, ;amel~~e, a ~e~yétel ille~Zkédik,
Az interjúklitaz ELTE Szociológiai; SzociálpoliÚkai Tntézethitllgatói'készítették,kŐzÜlük'az ele1l1Zésőmun.,
kában Fenyvesi Adrienne és Csókó Góbar vettek részt. Nekik külön is köszönettel tartozom.
5 A fővárosban egy-egy 1., IX. és XI. kerületi, és két VII. kerületi iskolából, vidéken két Jász-Nagykun.,Szolnok megyei kisváros egy-egy iskolájából állt össze a minta. A budapesti iskolák nagyobbszámajelzi, hogy az
elutasítási aránya fóvárosbanjóvalnagyobb volt, mint vidéken.

··...i
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Érq~klőd~sÜ11k-a.kllta.tás általánoskeretének.megfelelően'--~neq1l1lÍsZtáná1ta1á~
banatovábbtap.lllási4öntésrejrányult,h(lllem~zenb~IW.lctilönöse~.aiszakm~v~..

lasztá~ra,.· illetve: a,szakl\~pzési.}rány'. ·eldöntésére;. Jelentősne~jteki~tettük'a dÖntéS

kial~ásáb(llla,?yerek,a}szü1ők,.más.·rokonokvagy:,cs~á~()l1:kíyiiliS~~~ély~k,ié~

az iskpia szerepét.:A-gyerekekés a szü1őkmegfontolás~köz9ttkie,melt fontosságot
tu1ajdQnítotmnk)mindennek~amia.családnaksaját.társadalmiihelyzetéhez való ?\ri;
szonyára,azaz· a "családiparadigmára~?utaL

"AgjrrrnáziUIl1-o1yanoknakvaló;';ákik tnégnetnftldják,'högymit

akáfiiak"

Ezt

-

-

"f.vélernényt ·s0k·.szülő!81)hallotttikcs,aJ{~em: .s7ó· ._s~~~~t·,aiO~()s··.~.~~ogalitia~
zásban;)•
e8?'~!le~·?I~,~~s~e,·.ak~:)~a,lll~~~~r?~zt1:t~~k?:fii1,",W~~~Z~ulll?a' ~!~i• . á
lányát~,~. :viss~~a:pl~~i,etta,·~meg:f?~t91ást:-·,~zazi~'fzsá~'~0lP:e,{~~f~~lése)-.S~"á

Az

gyer~~~,:k . ninq~):~~g~~,if~~~~-;lz?gy1r!iÓ(rn·~z~k,!!ára:~'Jg;)J.'P:i'<.~~~rett!~,!~nni,.··.,).~§~

kün~~~sz~ntén.fli~~s,4gyÍ~,~W~i1ők~tolds,hlJgy)efjetle9;'·nélP('évutá~ta.tán:~iÍ,~

jobba~el, tudja·di?17tfni,~~gy11le~r~.tQY~lJb',' . . (21:Sziil~~~t~rjú!,:;~i';t~,a~~ll11fá~~lI"'
mi to~ábbtmlUlóki"91,~in~stöbb'irifo~ációnk, .·~~t~~ln'~~~~~a.~jtfl(;~~gy •. t.~·•. a l119ti~

váció-á1tálános.vagy·akáFcsakelterjedt·lenne,·csupáú~allnyf;~i~es,'p~gyléte~:

Eléggékézenfe~ő, ~3gy.;éPRÚgy létezzenegy·.h0rn1?kegy~~estelle~tét~~'111oti\,~~ió

.is: so,~család·'~~t<Íf9~o~;~gyetetpi .•.to"á~~t~ulá~taspir~ciókkal·;külffi··giIll11áziÚIl1ba

gyer111~ket; va~séppeIl)e~ert;lllert·tua/~,~ofl}'·mit~kar... ............. '. .... ........... . . . .•.. ......... .

Azt~zonbantudjt1}{,·hggy)~zalcímülv~aszt~~ . . i~éz~ti~Hlicit.~~~el1e~a·~ . l1e,,~~e
tesen!''B~ .•···.h~?y.a .•. ~~e~~~sfel~·.•. orien,t~19~9}(·visz()nt;tud;4:1,;~Ogy~itélkarn~~

valójábélll kOf~nts~~~ákoIi~'t\s~?~ép}Sl<Olát vá1~s~9~:toB~IlYire'11~m' pon~()~
szaknlát.· célo,zn~.'nle~.;~~~p.csak, ·~gy}erü1ettt; •. ··a.11l~1Y:11l~~s9~éle.l~hető~~~et
nYÚjtajö~őben.j~'<~~11lná~u11lIJ:l~ls~e~ben·e.I~ős;()~~~1l~-~lEtonsági~én(e~~tt

részesítikdőnybel1'~' s~~P~~,st"é}t~imná~i~rllbp;sze~ett~.fJ'lv?lrJ(l,' és miufá!J";:.
az utóbbi pár év alatf min#en változott;.ésa~nyiraHi~?~rtll'lahfl9~t~0.{k kör~l?t""
tünk i~rneg szerinteJ1laz~~é~z ... ,ország,;::,: úgy, látom, ·úgylátjúk,n.ernc~ák én,hanem 'l1indannyia1'lúgy .!~tjUk __ e?~~fJ'lgyőzt~k meg,~.,c,s~!1d. töbfJi itagja'-, ~~gy
jobb volna egy olyan, ·:ami :,:. amI kicsit biztosabb alapotadkésőbb.agyereknek"

(27.' szűlőintetjú).
NeIllújdons,ágá.biZtó~ság:pr~feráhís~:a.·gYer7k ·.s()~s,~t.·~é~~ly~s6Ió • •.~Ont~sekb~~·.·.•;A
husz?n,öt.évvef-ezelőttiszakm~ásta~llló~vizsgá,latban... épPúgytömeg~senmegfi~
gyelhető volt,mint a' kilencvenes'évek' elején ésnapjaifikb,~lll;.A.~etvenesévekben
Csákó-Liskó (1978) megállapította, hogy "az egyéni pályaválasztás .' "realiZIIiusa"
mindenekelőtt abban áll, hogy az érintettek többsé,getermész.etes Il1ódo,n adottnak
fogadja. el azokat a. válas~~~i~or,l~to~(lt,;Nl1~~ye~et\:. ,ta~.~ls.q?I~~e~t~r~(ld(]}mi be~
sorolás[agimnáAl.l111,·él,S~9:lépis~()la és a~zakn;t~á~~~PZ{)\k.(j:zq~lje~e,nt. "A
szakmunkásképzése~ \bel~ •.hozzáfiizté~,hogy.a •. . d~l1tési foly~atközben •. . történt
változások "fő tendenciája a választásrealitásánakerősÖqés~" .. -FIúszé~~lk~sőlJlJ
Csákón 997):. ~ttW~ta éls.~p1,llJ11f*,~t~1l19~páJ?1;l.qgy"av~~élkk!(l}~I(Í~a~f a
jelentkezési. lap kitpltése 1<:özött tC:>válJbra. is.ugyanaz. q .. kuqarckerü1q '. ~sqlá~i ·.. ön-
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kontr:ollfműködik,· amelyetrmárahetYell~séyekbenis tapasztalttink" .Ugyanezt a je;lensége:téttük ·tett~llaz199&-as,;int;~rjúirikban
i,o

..'.,-', .. ,';'!c'~'._:'_-

'.".

..

"

·:,~'_,',-:3"~'·

"Oda'~~gyon jÓbizonyí~tui;'ketl~h,~; ..
: :'~~-)::~.'.~>,:.r _

'.::"; ,."." '. "",."

".,: "~<i; ,-"OC:_".,".:., -:.>

,',' ':", <i,.".:.!

i .

:.-._~::~

1:/_',

A b!zt:0l}.sághoz y~zető •. "realizlnu~'ri~lsŐS9rl>án~a.\gyerek tanulmányi~eredményé""
nek Va1?ságára tálllas~odik.. A.szÜlők:a}s~épzési:utat:legfőkép~en;a;t~n~m~yi

eredll1,~J:ly:ekfüggv~nyében~váiasztiák,~e\:rafiohalizálá~~a""egyéb;megfont?Jások~t
(is) ha~~álnak. Az is. zárójelbe tevését\~Z'jnd?kplja;;hogy'aftanulmán)'i •eredmény'
jelent~~e.;~gé~;z;e.l1ymá~s.z,illtenvan,l11ill,ta;többi tényezőé:'annalcfigyelembe;.vételét
szinte,t~nllészeti . smk.&égszeriíségnek,:t,ekiIltik,.ugyanákkor mégis. sziikségétér~k;
hogy egy~Q.;in<iQ1,(Qkathpzzan~:felrp.ellette. ,,;

(""'j!

.

..•

..

. , ; : {:

~

Leg~al<oribb .~.·.egy;kivétellel?ll1,intlenj~terjpban.felidézett'~rélcionalizáló., Il10tí~
vum ayégzettség mun1sa~rqpiq5~é,rt~k~.;M~r\~JtetYen~s:években:;islazti.haJ1go~t~

ták q.s~Q~épiskQlélelŐJ1y~i<éJ1t;,jhQgy,:~r7tt§égit(és.. s?1lkJllátii~.ad: Ma'is .e'Ztim()ndják, cle)yykettŐs\haszonkét.~l~n~énel<d.~lenté~~.~ss~:VéÍ1toznidátszik: . Míg.korábban'
az "ér7tf~égi·tszakl1la?'érvelés jelent~se· il~gyjából \~ a "művel~ség' +.mUJ:lkahely'
megsz~l1zé~étjelentette,;a .~záZéldvé~e\tnin<W~t:~leln Illunkaerőpiaci jelentést nyert·
Sok szüLő'1Jlegállapít)~t, jho~ ,;m(l!trl4~;n!f!.1111e~etJw.~~lenni éret~ségi\nélkül" .iAnIlak!
a jele.e;z;~J:togyamagyarjskol.arend.szer!~8zeledllihahl10za.ponthoz, ahol'aközépfokon· éry~J1yesül.Th.F.\ (]reerl (198Q}i;,zéIó-:lc9rr~láció~';törvénye:;,ha"a.: rendszerben
van e8if!;oly(;[n.szint,amelyeta. táf'sadaIQm\Jrynd(!~4agJa. elvégezr.a,kkore~neklel"7
jesíté~~t.·~{!mmiféleihqtáss(ll·fl~n:glesza~okrp"glt4r!fadalrnilkülönbségekrei.~melyeka,

népe§~é~{;n. Re liil·Cl.ké§QQbi~kIQlyqmán;J(!I~~tke3n~k/'i<E'):kézenfekVŐ··;össz@:(űggés'
érvénye s4lésénei< egyik;tfoJ).t9s\kö"et]{e~é~'ye{h()gy.;,;egvre. szélesebb ';körbl;n Viilik
mindenkt.el(jl[ ismert(é~/hQgva?ok;~záJJl(Jra';tJkik:rende(kezl1ek velei!{lközépiskolai
oklevéle;gyre . keyésbé~f!leghqttf~p;éJ;Cfbbq~~a;.*~~delernb~fl,how.pz.egvél1·.;bir-to~ítsa

magának .a. társa.dalrnijqvqkqt;~ ..·(Green;!·198()) JM:ás: szóval~'az,érettségi~ek~egyre

inkább;~sakakkorvan jelentősége,;ha;valaki.nem,rendelke~k vele:c~emazezzeljá-.

ró előnyökmegszer;z~se;; b:anem,lam1ak:a ihiálli'a köy~t1<:eztébenJellépő' hátrányok:el..
kerülés.{\végett kell;erőfes:z:íté~ek:et;t~nnit~rte;"; •. · .. .... .
.. .;;'.
... .'••..•
Mind~rij(éppenúj'~mo?za11at:JaZfjs'''"T.~.sJehet,.hogy.~összefüg~a.~;zéró-ko.rreláció.;.

hoz" való;közeledéssel.~,.;h()gy;iaz.á1talános;.lcépzési(giJ11náziumi).és:szakképzési út
társada1l11i presztízsénekváJ,tözásáta'szákképzest'választók:közüJ többen.az.utÓbbi
javára rítéU1,( meg;.Tekinthetrié11.l<;egyszerű önigazoló·.ideológiának is azt a nézetet;
hogy lna;lüári nincsakkoraprésztízse.agirrmázillmnak, .hiszejJ.. 'ugyanakkor a .gimnáziumiJanulókiaránya·fQlytöhPsannŐ;akozépiskolltinép~ss.égheIL·ÉppenJJ'I~en
teóriája.tigyelmeztet,azonban;afl'a, 'h()gyrha egy. képzési szinten ·kö~eledÜnk ..a zéró.;.
korrelációhoz, akkor nem a szint elvégzésé, hanem az elvégzés módja, vagyis az oklevél fajtája lesz a társadalmi· differenciálás eszköze. Ebben az esetben pedig attól
függ az egyes oklevéI-fajtákértéke, hogy az általuk nyújtott relatívelőnyöknek az
egyének milyen értéket tulajdonítanak. Az ~talunk itt használt fogalmi keretben ezt
l

7 Érdemes megjegyezni, hogy f). "zéró-korreláció törvényének" érvényesülése egyre inkább elleplezí azt,amit
a mobilitásiesélyek szempontj~hóIMiller.és· Ruby.(196~)·a,."papírkórság"csapdájának.neveze1t;. neVezetesen azt,hogy. azoklevelek-"-:e;másodlagos .oktatásijav~k(Gt:een},...a;IAunkierőpiacon fontosabbá.válnak a
tényleges tudásnál :-,az elsődlegesoktatásijávaimál;';, ;ésezáltal azeiéKet megszerezninem tudói alsóbb tár..,
sadalmí rétegek kirekesztésének eszközeiként szolgálnak.

474

PÁL YANÁLASZTÁS

így fordíth'ltjl1k.le::ha:.~z;érettségit;~megfeJelőkorosztá1Y?kV(~gyr~ ll~~OlJ1J)t??~..
sége eléri, akkor ált~lános jelentős,ége Esö~enegyes~fajtáinak:'J~I~ntőségévelszeIfi~'
ben, az'. utóbbiak .értéke. pe~igazértékelésalapjául . szolsál~ • . S,~?I~diparadigIl1át~1
függ. Az' iskolatípusok' közötti . arányq~~~tW!p4ás,a:'J!liJ:lde~e:se~r~a·lt~[ll!fi1;']JQgy:~~.!'15.
számár~ t~rnl,észetes. törekvés ,a felsőfok1í '-:'. e~sősorba~eg)'~tepri-t~~ápbtanul~s,
azoks~emébenctovábp~a.is,:a~r~retts~g~;;giIIlllázi~mi.t~pus.a :a:;tegértél(e§e~b~ .. B~
legyen.is;ajelens~gill1agyál"~~tá;'apn.yibiz~nyos, .• ho~y afOlral1l~tba~.lé~ő·vá1~~t.á..
sok me~lJol)'gat~éÍl{(tj~özép~~~ti.r{)~e:v~t~~·I>{esztízsvisz~~r~it';is;:~s,~~ • ·s~ntén!h~"
tássa1Je~et :a~.csal~~0lf'toY~?B~~I1lIl~si~?J1Í~§eire ....•....... ,.• i' 'i'
?'.·.·...,'{ ..:•. .:. . '.,". . . .' .:L;:':
Az··.általán~s{iskolai:itan~~.1lléÍJ:lyí·· ·ere,din~ny':és.·.l a •.··közéPf()k:tí·jsW~latíP:rI§·.··kőzötti

."':,.i . .•.

megfeleltetés!:gond()Jataannyi~'l\éÍtitattaJa!k~~datot,de;~ül~l1ö§en ,~'~ed~gógu~.Ok:

tudatát,. ~o~rm~ndaT~ssz,.~i~cl.~ljó.efoe?m~lly~zi~t.~·~fe4es,~~~Gi?t;~~lrllt.A.:'j9
eredmélly.n~ll1(Il~gy()bb.s~1JatlS~~9fjel~llt;ai\{ál~sztásba.11~.~h~~~'a:t';~11k~t~lezettsé~
get, hqg}l:;a,jÓ.I~~1l~ókn~-a.l1e~~y~18.isJ,(qléÍk~a~ell,W~~~\~.'i ..i';.i,'>i~:ii;.' ." . ',}l
Ez·.a·d9Ienség,s~n}lW:~.~fmé·~zet~srl!;jC~~y@::g.iri~i~~;~91;it~~h;rrIl.cl~zeI"• ~~r~téb~p
kevésbéy()Jt.Kirív9a:.so~s,eID'é~·~91~l1s~~ei'.k?~1.\~Wi~rtlár!a~'g!ribfj?y--:~~ér~ezett
vissza~gy:Nidéki·an?mk(l,_c.,iHJjt.·iefiJ;~"!. . .egys~erq. ~olt:tlzált~la~o~.i~~olqban".a,;:;t
mondta~z;o~?tályfőpök!,ho~i;; ... ;úg)Jdátjaj~na1s, . . h~gyha. ,,!i.?i~i~.~:nié~ünk··ep
páran.L . ~.:.:)·N~m·.~rőszak?skg4tg~j'I<;fak,;; . ú~lát(ák.,ÚgyiS(Ö1Jté~t;;LVof'tl,!kaz?s~:.
tályban' ,öten,aki~. 'olyan1obb;,td.l1111?k.~~ltul'lk, .~~;~~gye~?rJ·v~ltrnéf0.·~~~~ztől'k,i
tűnőig;ma;ők'!öttekide:agJmn\á~i~11lbl!,~'/lkik,oly{mnégye,~.alatt.v?ltak':9:ok:mrn

tek a .... ;azokbó,boltos . 1ettr·a?t.:,1Jlind,~lldonl .. ;iAkkor.ezautomatikus~1'l1~törté~r
(27. sziUőinterjú),.\De\1l1~!is?t9~éni~iilte,srnt,·\csak·.t,alál1.i~em:~l1ntaiaut~Il1atiklI~
san. Egyik •.(maf'idé~ett};kisyáro~ii:~i.~I(Ínyt~z·.a·b.als~erenqs~iétte,'h0pY·~9t~up.ló . ,le~t
(4,6), qemnül>szereme, . azt\u~Ill)~a~~Uia~a:szakközépiskol~9an/csakiS,~U11kás~
képzőb~!1?~"'aho11lian vi~~ontaz:er.~4ril~nye;,}(i~rja'?;.()s~ál~~rséli,tanárél • és~·csa
lád együttesenJérítetteelTégi.tYJ;Y~tplF4?g)'vé~I;;~~~ént'\·egy'kö7~~zdasági 'szakközépis~olát,;vá1asszo~'(:.· ;,~~,öt,é~eskor()mi.ótc:!lö~r~sz.'a~arok . • le,~fli;·"" ~ehátl1z:"~
azt nem.:lehet . tanul~i . . úgy~.~zCt~k?z~p}?f,rut1nané~foe1Jl;\csa7cszalarzuJ1kásb~n?~f3?
gyerekinferjú).· ·1i;ehet," ;hów csak Js~emélyiségei.~enT:'el~g:h(lt~o~ptt. (kellene~e~
hogy már az legyen?),. hiszen, régense,mvdltteljesaZa~t,0l11a~zmus;t~lált~~P?zi""
tív példátazérdeklŐcl~s'~ltökéltköv~tésé~y~:, elő~yeire;-,~~n:nagYP?r .~~c~i ko~omóta
tUdtam':hogyvarrónőakar?k .lennit~egse. ifudom'11!~n~~nh·hlÍnyévesvolt~m,. mi'kor már .tíívolt·a kezemben:\; . . Ne~en;~zosztálYfő~ökelme,~t.k~nyör(jgnil1~.~anyám:.
nak, hogy 4,B-'cal: nevarrónőnekr~djon, -derénakk~ris :.eztwkartamcsinálni;' és
csinálom'a "!ainqpig, 'és',~zeretem;i nagy@nsz~retenl'i (23~'szü1őinte~j~)'\Talószínű~
hogy· ez .aszerencsésanyuka.:(li~na~kivétela' 'mindInáiguralkodóiiszabály ~alól,
amely az iskolatípusok éstanulmányi~retlmények :egyrn:áshoz .rendelésétí:rjél· elő;

a

8 Ezt tennészetesenismét :ámyalj a az a·tény,. hogy á felsőoktatás •bővülése'mtgyobb. arányíiiföiskolai;mint
az egyetemi szinten-következésképpen a s~özépiskolai: érettségi. általuyújtotttovábbt~ulásiesély is
nőhetett. Sell1az aIkalom,semarendeIkezésünRre állóinfonnáció uemteszi lehetővé, hogy ezen.aterületen
messzebb kalandozzunk.
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"Háfiilas'tanulók kerüljenek..
Ne~"eSJlpánaz~talánosvagys~r~yirtov~bbt3Il~lásiiutakközöttidöntés.fti.g~
ta~uI1llánYi eredlllénytől,' ihanemi,a,szakképzé!;em! belillidÖntéslek. js.- . ~ .'·jobbaK
sz.ak}{ö~épiskolábamennek; agyengéb1J~k:.szaknlatanulásra kell, hogygonaoljanak:

a

,,Megyan iegythatétr; hogy azér meddi?'mehetvalakiolyan he}yre,a tanulmánYi
C•. -)" Hat.végÜ/is az~ helyzet,'h,ogyip Tamás.... nemjótanwló. Ésdgy:hátvalami szakmát.:Fvégülis,csak:olyanszakmáti·ami ... sZ(lknla: Tehát
végiiz..iS,'~gy\szakniát tanulj011"· (17!is~I()interjú).,
eredl~énytőlfüggően.

Bántji~fz;" .hogy;a;tanl!}má~YiJ,eredrriéritn~~;mi~di?::döntŐ'hatást }~ájcloflítottak;

ma aH,~~qbb.rnegkérdezettszüIŐ9IYéW;~rős.és,,~gyértelműkapcsolatot. lát -a·.tanul~
mán)j?~redmé~y:és, az;es~l1yelmegpá1yáz11atóJ(ö:~yi§kolákközött; • alnjlY7t,koráb~
ban •.~etp;ta.pa.sztaltunl<;cHa..figyelelllkle~e!;!)iiik~;h~gy;az'érték:elésmindlen~tt·,legiól~
jebb}Il~gyjeggy~l[t9rténhet\7.hiszell;e~é~~lennelm~IIl,1~pet.ki1épni;:a~;isl(~lábólf7;
és hogy;;~'k:ülöIlbözŐ'.középfoklhilÍtézlné~ye~b~;belép~k.ny<?1Cádikos~s~~Iy~taiJ.1~
szór~!;a,:.elkerülhetet1enül~tfedi .• egyIllást~~rth~~~~lenI1ek.tűnik ·.az . o,sztályzatok~sz:r~:
pének\e,zaTtúlbecsülése,~'MiveLa~ Ie~sknIPtt1ó~sabb'középiskola;sem 4,2~b~;n wagy
3,8-benjelöli meg.a ·felvételi~szöbét,ígyl1le~I~?et()senkülönbözŐ színv9uaIÍl'intézmé~tekkényt~l~nek. ugyanazt.al<üs~()BéFt~}{lim~,~yI,()lé~t,h~l~zmilnh·.;~zal;le~1e~
zik eb~it.a;helyzetei;;hogysaj,átos,pontszáhiítá~irendsz~reketléptetn~kéletby,ame7
lyek;'eg)\mássaln~hezen összehas{)~ít?atók.N1ég;étt~etetlenebb>aidol()g,,'11.g.:még

azt ishw~vesszük;'hogy,nyil~ánval~milld·~z,'hogy(a'cllemográfiai:;hullálIlvölgya
közoktatá~" .mi~denszintj~t'elérte,'airlt;elvbem,általános' . ·férőhelybőség~t;iIllplikál~
mindwec,lig'az{állami. . oktatáspolitikátiak~;l.'a.·•.tör~~ése,>hOgyelsŐsorbalraz'~Jettsé
git ad~iskolatípusokban n?"elje.a;továbbtallulási~l.lfá:rl!ó~at;·.A,?egtöpbJ~~ő;;persze
_ érth.e~ően:-,"aggódik.••~~r~ek-e'sofsáért;,de.:.ez.. ön~ag~?a?(tlem:"elégm~~ará~t'a
vált0l1Ísr~"mert':nin~s.hla'p~Iik.felt~~!~e~ni,"~o~;a:~Iencvenes ·évek1~ége.;:felé télő
tizen~yesyk szüleijobban aggódnámlk,;minta:kqrábbüevjáratok.

.
Az:jry,acionálisfélelmet __ lípY:tűirik'~elég)lelentős;tészbenmagú~(mközépisko!ák

keltikJ\Aiközépfokú"inté~ményretldszer·~tal3kiIlásával"az:egyes,;Ísk?lákeaktívabo

"piaci"(,,jszerepIŐkéntJépnek;fel,~és,kaJ>uiknyitottságáliak,fokát-.többnyire.·az,elvart
osztályzatokkhl(is) jelzik;: Ez' sok ~csa1ádbanáZt aJpenyomást keltictpé:rszy,aválasz.lo
tás térl:>eli,;korlátait is., ad()ttnak ·véve),..'hogya·l<:özépfölilljskoláKnak.szigqrárangso::mk ván.aoelépésre jögosítótanulmánYieredIllényszeriJitiWaló'szíIiü,.,.hogy.paradox
módon;111égaz:lsezt·a hatást 'e!ősíti,ha 'a.középiSJ.(qlarieincsákiazáltalános.iskolai
osztályzatpkat veszi· figyelembe,' ha.Ilem. felvételivizsgátíart.,.t}'felvételin,Ügyanis
rendr~;ugyanazoka fantárgyalcszerepelnek,amelyeIGáz'á1tálános'iskolábanisjelen
voltak-!:aFl1iagyar' nyelvtari'ésirodál~ní;;á ,:tl1at,ema~~~;_, néhöl ',kü;1gészítve/::l(:fizi~á~al

vagy,atÖrt~nelemmel;iriformatik~valva~.egyébta?~éÍr~gy~h.így,iajeleIltkezőknek

az általános. iskolában ,szerzett\osztályzatok;mell~vagyhelyett a középislmlától ds
meg kell~zerezniUk az .osztályzatukataz 'iilaptargyakból:'
Ez a gyakorlat ma csaknem teljesen általánosnak mondható, annak ellenere, .hogy
iskolai j,elentősége már'egyálta1án'Í1em:a:tan~lókszífrésébenvaJi: .,,€s@<ó',(I997),szeri nt "a kilencvenes évek első felében a szakmunkástanulókxsaknem.kéthanmadának

9

Igazában nem piacról, csak ahhoz sok tekintetbenhasonlómiiködésrőlvan'szó, ez indokolja az idézőjelet
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(62,7 %) felvételi vizsgát ~elletttennie", m~)~g<lJább,p:gy~éIWyirx;b~9~,Q.lh~tj~
azokarányát,
,valanri:féleJelv~t~Iivizsg;ái tesznek. 10. , ' . . . . '. ". '.' ... "., ,:
EZi;~~~akorIat;a.szülőI{et\a,t~W~n~Il~i·ered1:ll.ényekfo~o~Qttal)b·,figyele~be,··véty..
Iérei~~sztetimég'enyhébb'ITlegfogaI~a7;Ísaikb~ is; ."Nefrl'ÍI·tákwda,i~0lf>': '. há':';Jl1s
tanulf/f'keriiljenek . . [ide],7sz.Óyal?qigy~r~kekte,~'.·,'CI, ped9góglJsokra,Lftanttrokra,,',a

akik

szülőkré,b.ízták;hogy.·.flJindenki;l(J,sa!át.belqtá!a·szerint'l!öntsen;'hogJJ"kiteszi~eia
gyer~két0

egy. nagyon gy~n~e hán1Jas tanulót~ annak"hogy a szqkközéJ1i~kolában
kudarcok.,érjék, és,valahol'ut~na . ke~dj~Yl/szakJsk~láti.'vagJ!r~tÍHs{ln"me~(télvea.
gyere'fet, hogy na, .. ~rre~~J1esle~z.i,{l·:gyer~kefrl' .itt:l1e"J'.érh~tikk~tj(lrco.~:~."'i
(18.·• ·~~lőiIlterjú) ..As~9i;;~F~~!i~1l~"~·,aIctrd,ilrckerü\()··.lllagatartás.~~lte~etq~Ill;min
denaBgód? szülőre.j~.dleITl~();lZ?~\~;fs~Iá~~·Par~~igmafiig~ényéqel1de!en~~zik~ÍW
aztán·~1~ •.• ajól • . ismertjel~~sé~~tyta.rtjé.l.f~lln~··r9gyiaz . .alsó.'.é.~···az·a,ls()l<özép;rétege~J)~
tartozp,cc~~ládokl1riseb?;:pr~~~í~sű,ésa1~fs0J:lYélbbétáI;sad~mi:pp~íSió~h~~:"rzetŐi~~,~

kolaiiLJtakat •. céloZl1alc·.~egt .• IDill!t~·'m~~~~abb···tá~~a~ll11i;!~e~~?h~1y~~t,~\9?saládRk;
még;;~or'" is;' amikor •. • gyerlll.~l<ükitan"PWán?~er~dm~nye.}e~~bl}~llt·azon9S) (';Ö;
Bouqef;21990).Eza·. s~ybk.~ltu1j~fí~F~éfJl,~~{j;?mil}t.Bo~d9li;kí1'Ilutattét;;·lényeg~§~ll
jobb~Il·:l)efolyásolja·a.tÖ",(ábbta.nlnási,:·af*llyok~t,.minV .!l1a~f a·taIiylmányi:e:r~d+
mén~e~c.!·, . '. 'L, '>(;'.;);i.::;I:>.>\
... <!;< '<' . . '. . . •. .' ;>":', )....
A.fely:~teliztetés:.'g)'~orl~tá! •.7t·:~ülö~ö§e,H>az . isl(Ol~öt~l~s .• ·}{()r(jn11?e,liil·./-pedag?~

giailflS;;, az, azegye~ellclllegf?llt()I*~;:ind~~o~hatn~,>:~ogy a?;általáp?,s:,i~l}olák 'n~lll
egys~ges()sztályzásj,elveket·1{9v~t~ek,~anelllsajátrelatív . mércé~ket'::Így_~Ziikség~s
lehetc,:~~~özépis~olafs?e.~~ontj.~;sze,rintist~dard;lll~rés.D~6!mint~ö~d?tt; __ .nem
e szel!lP0nt,·miattvezeltélt~e •. a:;fe,lxéte,li{yii?SBák~t..··~g·h~1Yhi~~,~(ltts~rnL{kel"
lett ··a'l~erekek~t;!addis;~~il~~Il'>yiz.~g~ . ~1~?~?lti*;·rpara<lOX)111Ódon;~?n)s~porod"
tak.ll}~q~:.~mik()r·csöRkellllii'~.e,z~~~?{gye,re~ek··szá11ía,!és.most;i~iWk(jJ... ~ár1l1lin
denk:ii;beférhet;a·középf()kil,~ntéZIIlény:eklJe<~a, .• ps~icpózis,}lat~ráig·menőc:;stres~,2.~1
kell.megJqizdenü a.' t~"ábl?~éllÍgI~lrn~.!;Azok;~IJpell. . a •.~el~l)ősé,g;~;,hailleln· •. a·;f@gy-~sz"
tók (~ f~aládok) versenY~Zl1ekta,'n~ly~~ért,;akk?n~;sz9tgáltatókllakc(~z is}(olákriak)
kell'"er~en8eniükra,tanlllókért~;t~'!tal1111~~ért~általáb,éllléS'1a!te~etsé~es.lt~ulók,ért

különösen; "A:'ki1encyenes;év;ekelső;([elébena"'telvét~~i'.'vizsgákm~~;;egyrészt'azta
célt •. szOlgálták~!hogya,javát"v~logassák~i,a'jelentke2.()k~ek{ez~JunkciÓ. még a
tartállllas.' ,pedagógiai"'fuIlkci?'egy"V~tozatáIlakAs'~tekinthető);másrészt'az yölt~a
céljuk;rhogy .;;realista~",~egfont@lásq](rak~sztessék!~"magyarán:.eleve';elriasszák·. ~
min~azokat;. akikaközépiskplasaj~tPolitikájaszerint.nem'o~a valók.Aki.odavaló,
az vagyn~m izgulhölmi(felvét~l*tQl;vagyastre~szel váltjamega.,befo?adást Aki
nem·Q~avaló,azvagyele"e,el,isJ1leriezt,.~s. neRlispróbálk0zik, va~vizsgastresszel
és n~h~;még' kudarccilli,i~·fi~et;vaklllerőségééIt,',Ma:már •. ~qra,at.demográfiai
apály,h?gya. középis~olák.Jényegéb~Il·e&yetlen~erekről'.semmon~l1atnak .le}l·'.A
felvét~li'igyvalójáb.an~~sak' ;;R.R't.~s~ö2.: ..• az .• is~ola.ipresztizsét~.rélllgsor;-beli.'helyét
hivatottjavítani. EfunkcióvMto.zásellenéretovápbra isa .;,realist~~t tendenciát erő
síti a továbbtanulók családjaiban,.a,kik~lől . egyakorlatértelme· sZükségképpen rejtve marad.'
Az iSI<9lák "pülcFversenye.egyébként.nemcsak ~:deIllográfiai'hullámvölgy' .ered~
ményeihanemastruktuíális.váltoiásokéis.,.·Amennyiben.ligyanis.aziskolákképzési
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profi1j(ilJ:l1indeneddigit meghaladó mértékben átfed,.ésamenllyiben -az idén indu~
ló NArI::~rtelmél?en;- a következő ,két évben. minden k?zépfokú intézmény ·első'két
évfolY~JJ}ámnagyjából·.ugyanazt.az! ismeretszintetkeU'elérni, akkor a.tanulók ésa
csaI4dokJleI11Szalanátvagyszal9nai •. irányt, han~m elsősorban konkrét iskolát
kénytet~hek,yá1asztan:i .. óriás~:pszichológiaü nyomás: alatt. (Az . persze •csak '. két :év
múly~}fog.kidetiilhi~hogy mekkor~;mozgástérmaiadtazjskolák közötti és az' egyes
iskol~qnb,elü1i •. irányváltáshoz;. amit • a.~ATbiztosítahi lűvánt) A stressz tehát ··m,a
nagymé!1ékben a?: ismeretlent~L valótél~lern: •. a~~lő.egymástkeresztező ;isko1:iPo",
litikai;~tIIltltatásokból··própál··.eligazodl1i:.egy'alll~gy>i~bizonytalan·.:köm~ezetb~~J
EgyréS~Í'(lztaielzést kapja~:ibogyerősenjelen;Yaiu1áka'korábbisotsdöhtő"hárn1as

út" elemei, '111ásrészt ~~mondjákrteki;hogy ilyen döntésre igazán majd csak két. év
múlva',1ferill sOL';;f1át egyelőr~.énnekem.aztmondták ... ; bogy még ráérünkeldönte-,
ni, h0!!f .yaló}aba1fmilye~wzak11látszey;etne választani.,n;ert;" ki'. kelljárni a· ki~
lenc-,tí~j.qsztályt'l,:É$.hqa .k~t éve(ikijárja,\ytána·a . . tanulmányi eredményétől füg-,
gően' . T;eg nlajd.i!gyeb4r~.hajla11ltólis;mert·hát.azért;sok minden' befolyásolja ezt,:
akkor'Jflajd eldql;'hpgyvalójában .·mitis .a/arn";(ZQ:szljlőinterjú) .. r;Mindenüft.' azt,
mondtgkwközépiskolába, hogy mingeg:y;hova'veszikiöl; mert az első .két év után
úgyis:4tlehet . . metmi méis~ova.;.Na.m()sl/eztjJ én · eleve.....; ebbe nem látok tisztán,
mert,.. hqrnétr yal{lki.flkezd;ew· közipiskolába ifárni,:akkor.a középi~kola bolqnd
lesz elengedni, egyfelől. Másfelől meg· akkor mért csináljuk most, vagy mért· nem
akkor.i: ·Nem 'fu ti0]J1.' Szóval.szerint~11le~nemvilágosmé?~?.(8. szülőinterjú).
A.stre,sszkeltés.politikáj{makmeglehető~~dat()sságát l1}uMltja a .középiskolákré.2
szérőli.;1JOgy·.interjÚf.lanyainkxs~erinrtöbb,jskola·külön . hangsúlyozza,·.·h?g)"azokat
részesíyelőnyben,akik Őt.jelölték.111e~első hel~en. Ebben első látásrasemmikü-"
IÖnÖS,Il.Í11cs,;his;len természet~s,.hogy.az~"első;~istárór' . válasszanak először, és csak
a meg~anldthelyekettölt~ékbe.a.másod~!<kénLVélgyihar11ladikkéntjelent:1,(ezŐkkeL.
A kü18!!9.séppen.az"hogyalnimagától·~rtetődő,·,.··azt'Ill~élÍ'.kell'· hangslÍ1Y0zni.· Ténylegesfunkci6ja.aistr~sszkeltés,.és~zen.keresztülas~ele.k<::ió~·.pontosabb~.önszetek':'

ció. A.p~ziRhol~giainyomásgyak0r1áshatásáraso~ család erőszakot· tesz,. a 'gyereK
érdeklőctésén,i,.és :csak; •. má~odikwagy(harmadilchelyre írja.,·be az igazán vágyott Jcélt,
aminel<'eléréséreAgy aztáIlivégképpeIlsemnli,esélye. sincs:' ,;Már előzőleg· volt neki
olyafl't~rgeFhogyazegés~ségügyifelészeretetf, volname~ni;;mert·d.micsaládunk-"
banvanOfYOS,féshát;őA1)indig.a .gyerekekkel szeretett:yolna joglalkozni ..Dehát

ugye odanagyonjóbizQnyítvány kellene, és:őneki .... Há(sajnos, ezaz.egészségügyi
így csak a harmadik helyre kerülf~ ,(241 iszülőintefjú).
Az újfajta felvételi technika a gimnáziumoktól indulva terjedt el a középfokú intézmények· minden típusában. Egy fővárosi pedagóguséqesanya szerint:~,.4 .gi11ll'láziumok átmentek sznobba~ Megjelent a pályaválasztási tanácsadó: 4,5 fölött fölvesszükgye~m.ekétjde elötle indít~rzÉnov~hlberben tanulrrujnyi versenyt, januárban
e lőfelyét~li~telfül(-a.gyerek.tiszta; gy.omqridef{t~le,'é~'rnirebekerül,addigra. kö~
szöni;szépeiL."{5. szülŐinterjú).De'n~p1'kelhpeda~ógu~nak lennial1h0z,h()~egy
szülő •. igyekezzen'll1egm~ntenigyermekétaz.elk~rii1hető.·.stresszhelyzetektŐl;Sok
szülő.úgy.cokoskodik; hqgy afelvételivjzsgak()~kázatarhelyett jqbbapillanatnyilag;
belátható;"téhyezők·alapján·végleges,·• döntést":hpzni, .azazelkerülni,.!l'.felvételit:,,A
külker és összes egyéb ilyen középiskolában··matek-,magyar felvételi van.- magyarázza· egy édesanya;. akinek egy· budai . elitiskolábanvegez.agyereke •...,,-. Namosf éh~
nekem'meggyőződésel1l,ihogy halaláha 'rHatekóhn'em is, de akkor a "!{lg)lar0l'l'yér..
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zik ~t vagy fordítvaisz~valaznem jött'össze.',Narf]{ist~kbea4'isk~labdL[fhoyásjC;!t,
lentke~ekla;b izonyítválJy~lapján;/ehet'bekemilni)··,'. teh~f,a~.év:l'~gi:Hne1Tl'. t~il~f!!
én öt Jlagyrhat .tantárgyat,Kelhil!eírni·h(JrodiN{ólwégfglT.és·.aiokljf~ki.el~vefo~9q~
voltak: (c.:';} Nincsfelvételi 'v~zsg~r?(l Jszül?i~terjú).;:E~~~ amegfolltol~sok~eI>J>~~
a tan~hÍlányi.eredményekal~ulását: iSll1.eorvec, ,.Jsna~0n.'s9kcs~láclban·reá1i~~1
Közisll1ertazaszámosf,int~rjú~lJan.js.·~i~.rneltrjelenség;.h~gy<ac~~re~~~.tanu~ln~(;

nyi eredménye 'azáltalános }is~?la felsŐ ta~o~tába~;"különös~nJpedi~:~) nyolcadik
osztál~lJaIiromlik,tehát'~WDtÖs~korábbi·.j~~~kfi~~le~be.v~t.~le.!~:z,·a·j~l~nsé~~~
legkülönb?zőbbcsal~di~ultllt:l-1,i~ih~ttéq:~l,ipl:l~ztáR·a~:életk()ri~ajátQssá??kból'~dó:;

dóan.előforduL.;Egy.fóváro·si.szobafestő·vál1aWoz()~s-~t1ádjáb~~.hallottulC ;,Hát.mdt~
tényleg;;azt vettemészre,'.)~ogy~avalynqgyom~'ól'i~lqfl~lta'gY~'Jekm~g "11lit túd~ln
én, de;'nlOst, ..... Nemcsakihogy vi~~Z,aes~tt;hqnern··a~gtJrake~elh~{etle~rzévált,· ~,!Y~
nyira ..~;\Úgycs,inal . most'máJ7,min4el1t;,..h0gJ'·.~tethaWju.~'békél1.·.~)r.'),'lfátm0u.ilorn;.
ez a kq1nas:kor:;:"(2:,'s~Iői~terj*)~,'EgyJqle1}~g)'e!~~~~'főánású;Jé~e'sa~.ya;hasOn:I@
történ~tet·mondo:t 'el: .,;(]~e~e~~r:}o~.akent' le~ni'rnll.r,·:örödi~~sko,l1áh,4rl;· .i··és jól':!f
tanult;\yJ:zt,utána,vi~szaes~{t;iúf!;j!h0kr'·cgrólle.'is 111qrJag~t'::·.(~)$iüI9interjú)tHet~~í~'
kes .kor~ban. fakislánY1}lár.' bS_élk,-;feIszolgá~~;y:agy'cllkr~s~szeretett;V0Ina:l:nni~·és iélz
interjÚrnapján.tudta,'me~".,hogy~tan~ll1ányi·i~redménYé~~l·~zimított\pontszártiai

alapján az iskola,' ahovadetentkeze:tt; ';nem \vette!.föl§~özépiskolásmik;csák sZák..

mUl1kást~n\llÓll~k .,.,,;.< ".

..•..
" , ' - .'.
Az iSkolákugyailpresztízs1}öfelŐ"eszköz,~ek-b~szn*Iják'versen~és~bel1·á~elvéte~

li vizs~4t> de.lehet;·y.()gy,!bizo~~s' eset~kben·;q'fe,lv~teli:;vi~sgaihi~n~a;jelent'el()nyt.
Az bjzto,~;i.hogy;:al1agy9bh,presitlzsűiskolakbóhterjedtlefelé;á;pl1esztízs~angsbrban

, -' J'}' '-- -k
A," ;'~A:f:
ez a t e0.1n~ a':' ..'..... .•. " c : > ................ '. .' ." . . . .
;A .felyételi.szelekci?és.azelihezt kapcs?Jódós~r~ss*tltés,jél:zi~k9!á}('~~szérőI;egyj
-d'

szerű~n;;;;pia~F .stratégiájllk.~)fonl()s"Té~~e.t~.'t,ár~a,dál0ilrFgés~e;szell1pD~lJ~ból'.~zo~:'

ban a ·tán;adal~1!Szel~kcló0~jab9an . :kialakulf;áttéle/,e&111eclJqnizm.usa~li~mely'axcs~~
ládok.~lldarckerülő;~~~at~'~.ájáYa~r€~ttm~()d~~.•,s.egít.él~JlÍj·gen.erá~i?~?l;·minde.n:i
kit a lll~ga;helYérej~lttatni:.\1f:..társ~~alilli's~elekoi()'1~~l}FS.zünte~h7tŐ."~€g;e~rét~$~
zett társ~H:lalombaIM de a;sze,lekció.;l11e~chanizmu~a.i\so~éle~éppenyalhlsítr~f,ók,iiésta
kilenc~ene~·.éve}(bemkialakultm~chanizlllus'}~In.e,:ly~~tte~inU.letet1enebbés··.félelme~
tesebb'a'felsőfokú\ továbbtaI1~láshmech~nizmusnál;':peclagógiail~g nelll;indokolható~.·
pszichológiailag;.pedig·.Kifeje~~tten kár:os:,;,Am~pnyibeni tehát H'ipedagógiai, :alélek;

tani .éS"a";társadalmi sze1IlPotit;fOlltos.el~Ill.le~~. aZ,Qktatáspolitikában/:akkor' sürgős
intézkedésekkel kellene vá1toztéltni,'ezetia.helyzetenSl~.\
.,
.,

"A· s'~\íI\ő\ s'em:k~p~~:fa":'

i",o'·,

Márl11il1t' ,arra/hogY~;;lJályátw~lasszón~~:··;,·A:~felada1n~.hajgy.;fogalmaz~111eg.;;cc
nemcséll(a;gyerekkép'ességein.m~gy.túl~'é8:rs~8inttrjú)j .J3~r.a .1e~öbh:iriterjúban
visszat.~r~.megál1apítás;;hogY;~WgY,d~4i:éves.gyeJ1ek"n.e!Jl'tud.i~·'rldontene';·'~ogy',mit
csinálj6njaz·á1talánosriskol~.;befejezése,.után;·azt;i~~so~anha~~ozt~Nák,,~,?gyia;~~~'
lőnekvissza;kell;f~g11Ía/111agát;ld~égerJ·.a~érjúgy'V()ltaz;:hogy,na&9ón'1ireghatár~z~

ták a 'szülők.·Qigyereknek,hogy. ml degy~l1. Azb11lvs(mája;,mai.i;vilagbán:';i;!. most;
i

12 Például:;ha'd változátosf~l~ŐóktatáShintézin~:rlyek':t'elvételi:tefid§zt?rereűdeletiIegiegységegeh. ~bályöm~l'
van, biz.()~lyW~;szak~yo~);flt9k a'jel~:gl~g Mot~SM?éPt:okÍfi fe.lv~WleJc)s,.iáI?~ly~1fi ~)~()~~~gi ~()~l :gf)-;gyobb részét éfintik.
' .
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márne./Jl,erlJlteti rá ,senki szinte· a gyerekére ... " (2. szülőinterjú). Ezzel··együtta
szülő('magatart~srólkét álláspont eléggé markánsan. elkülönül, .amelyetelső '. még;;'
közelít~~Ben;ábeavatk9czó".és;~,nem beavatkozó~' álláspontkéI).tjelöl~etünk·me~.
A he!"e~esévek~zakmunkástanulóinak körében CsákóésLiskó;azttalálta;· hogy
a tanY:l@k;túlnyomórésztsaját választásukként, legföljebb néha, 'a szülőkkel közös
dönté~}(enttekintették szakmaválasztásukat, ··a szülők .pedig,yisszaigazolták ezt',az

állásp#ritot.' Elfogadvaa leírást, ezt a helyzetet az eleIIgőkasikeres családi szocia"lizáciÓ erepményének tekintettéka gyerek magáévá tette\ szülei értékeit éss,zelIllé;;.
letét,,,esIIÍagától is <olyan döntést hozott, amilyet szÜléi 'ijóZIiánakászáW3r(i; akik
így nyügodtan,t~bízhatják a,döntést. 1998-as.interjá-minfankb~ILkevés azdlyen'er':
telemben~v()lt:harmonikus e s e L , > ,
A g.t~tékek ssakolyan, ritka esetekben döntenek Jlutonóm<mó(l<m; •anilkor,olyall
határ()zgjt:érd~klőd~sJ1k alWrultki, amely a szülőkszáIllára is 'egyértelművé ··teszi,
hogy~erlPeküknek~azt kell követnie. "Hátén választ~tt(Jmvégülds, ,mertén~lár,
úgy eml~kszem,hogy...1már,második óta ideszeretrié~trle~ni"+Illondjaegymagáf
"fiúsnal<:Ftartó .budai:kislány.. ~Éshát mindig van a 'zsebeml) en bicska megilyenek,
és amikór kinn voltunk, akkor törtem az ágat és azt fririgcsáltam. És hát akkor gondoltam, hogy faipari, biztos Cl? vCllamilyen erdész, f!!~rtén'$zer;etepla~.erdőt;éshát
a szül~iJ~is mondták, hogy igen: az jó szakma ... "(3.gyer~kiIiterjú). A von~lo~
tartóss~~a.miatt ez akkor js tiszta példa, ha nem hallgatjiilnel,':hogy·az'elvált ~de
harmonikus' viszonyo}(at fenntartó - édesapa maga iisfaipari iskolában 'dolgozik
SziUőü l1atásllelküL!cialakuló .• érdeklődés éppígy dÖlltő:lel1et,c;,I:(; {lzdgatság, . hogy
mi eztaz,iskolátnem.is .igen ismertük, meg tulajdonkéjJjJenna@on.korábbtidőben
nem gopdóltunkarra,:hogyide fog menni, de időközbenúgyJnegs:zeretteakémiát,
hogy aztyfn on dta, hogy mindetiképpen valami' vegyiparj,pályárd. szeretne. menni:.:
Soha :nellljártunk' meg} így tantárggyal, hogy megjött)aikövetkezőévi·· lankönyviés
akkorő"elővetteésátnézteiakönyvet, hogy na, mit .!ogunk:i?vőretanulnikémiából.
Hát soha egy tantárggyal.nern voltunk még így" (23.'szü1?iIlterjú).
Hasoit1?helyzetbenNannak;azok a gyerekek' is, ·akikt?bbé..k~vésbé. tehe~ségesek
valaIllilyenművészetiteliileten (például rajz,· keránlia).1co:Haértelmiségi·,cshl::ídt>a
születtek, 'a sZülők segítik őket a megfelelő iskola.megtalá1ásában. " ..': A hatalmas
nagyképzőművészeti'Lskol{l,<ami. reális lenne .:., ottca!e,lyefeliai iszonyú.~, 'Qtt l!lár
emberalakot és nem. tudom mit kell rajzolni... Ez i$;'.egyolyah ff]uvészképző, .hogy
oda csak.a kimagasló tehetségek: [mehetnek], a többi mrirad'mukedvelő,'.valahol a
keltő kozOt! ninc:Sátmenet7'7.ezt faláltukebben cl kéitnuvesiskolában;iel1ne.k á
szakközépiskolájáLtudo11l, hogy jó" (5. szülőinterjú):<Aped~~ógusanyukaféltő
gonddaHés,hozzáértésseLegyengeti lánya útját. Egyközéposztály~beli(vállalkozó)
család ,nem á·világofálakítjaazegyénhez, hanem az:egyén'igazodika •. világhoz: A
tehetségesell .csellózógy~r,ekbelátón elhagyja. a zenei'}Já1yát;'hiszenapjá:n~igaza
van abbah" hogy kevés. azésélye Pablo Casals-száválhi,,'·es ,ha reálisan: csak. al1ar madil<vonalbakertUhet,akkórmár nem éri mege~aznltatyálasztanLjgy inkább
átlép akél'\retkezőaltíptisoa (és később majd apja vállalk().~sápa).
Egyértelműek azok az esetek .is,·.ahol a gyerek érdeklődése a harmonikus 'családi
szociali~c~ó"eredmén!ekéntbeleil1ik a család közös perspektívájába; .példáplacsa:~
ládivállalkozás tervezett:fejlesztési koncepciójába. Budapesti \ eset:.építész :aPjllk
"királ'idulásként elvitte őket [két fiát a munkahelyére]> ,Na, de ottinegnézték;'hogy
mibő/mi lesz, és eztaz időkfolyamán valaholannyira'erzékelték és annyirabele~
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csöppentek úgymqndebl;ea világba,hogyn~gyonhqmar; n:ár olyan hatod~k?s;
hetedikeskor~kban,a ,nagyobbikjiu~kds, nCl)!jtef5ikétjé\J,külörib~éggel'aki~e~bikds
ezt absz,~lúf'lermészeJesnékvette. :...·{JJmásik,?agyi·dolog,hogy;a iszámitógépéknek
az áldása,hogyőkak~or;márszá~ítógépen:1?[?b~lták4viszámitani,ése zel'segítet
7
ték az apjuknak; (lmunkáját;~h0$}f' mibőlmenJ!~it,;m:gb?gy.;: ",' szóyal v~lahogy b~~
dolgoztak az:édesapjuknak .. :Es:'G nagydöntés;2átavalyi' éV:'volt~::~,: d~ikor:;a~t
mondtaakisebbikjiunk,ho&vte,;ClP(l,'(lzzal'!fogsz'if?~lalkozni,ami~a)lakásokon,'az

épületek~n. belül'van .:'" ,mi volna; '~a~.~n;kivfltf()!~q~~é~;??'s(I:,szülőint7rjú).
LapPangÓ·családon:belüH.feszül!ségek ugy~:k~pe;s.eW'eltédteni,v~lal117Iyes'érdek'
lődésselrendélkező.gyerekeketis,;·,.mint'például.abb~;azesetbén,\aholca;zenepeda::

gógus anyaszembehelyezke4ik a~ apai ágon pal1l1adizi.g!envonzó'lllűsZélki!katonai
pályával:·,;Bára:gye(eket:~.'~nyja:~edelm~y~l)eHtm~t?~!l{~'neIll)gy-őzté~'meg".(lz
"észérvek'\:hogy~e~isj.mehetnelk,~toJ1aisKol~~aide,v~~;apjával',eg~tt:elfogadta:
a kompromisszumQt:',azj;á1tal!.vá~as~9ttIhű~zf!:kbif~Y·rilfir~d~;·a'kiatoll~s,ág nem.:
Tréfásan'az,anyais"eHsmeri:';,Megerőfzak?ltani':"\,AZily~n~s~t~k',.az,ollb~~,máL>a
"beavatkozni/nem,beavatkozni/mennyit:e"beava:tkoZni""t~rriákörébevisznek:.at.

"Hát biztös, nogy50 %~baIii'a·szülő!dőnti·e1. .

"bea"atk;~,,~hi~dnek~a,két.·t~;j~Il~~~~~&CS~~<U .para<UgtÍ1áb~taláb

A
tuk nyo111át.!·Azegyikazinte~úirlkbaIlszer~plőle?a1ac~onJ'~bb.réteghelyzetű'.~salá.

dokbaIl:jelen~kmeg.Ezgyakf~n~t<lllá9stalan~á~KöyetKepnéllye:.Előfordul,hogy.a

tanácsot .kérőszülől1~kaz.iskoláöa~a:tanárok:~;inktíbb/azl . mondták,'. hogy a ,szülő
válassza;meg,hogyagyerek,mi akarlenni.;}nká~?;fl.'Sz91ő, válasszai.meg';~12;" szülőinterjú):Ígyaztán"a-,szülő.a.gyerekltaná5stala!:ls*gátJátvasaját"kezébe'veszia
döntést:~01ert hátőme tudjaehJöntep.i;" 'hóf!iY,.(!ytószereNilegyen ',vagy~utófénye"
71l
ző, de nagyon szereti: a· kocsikat, ,hát:a legegyszer,űbb, hogy·.már csakaz~rt is' vá",
lasztottamén az ő'helyébe; és.ő ebbeb,eleis,egyeietf\{uo;k"
Ezeket:á'családokatá1talábáIi.az;életük-hos~Zf1bhsZak~s~rairányu~ó.,·reflexióhiá
llyajelleni~;,Az idézett édesanya is

acrlapigondok jonmájábanfejére'omló·alapvető
létprobléIl1ákat (válás 'kövytkezményei", nevelésisegély,i~qnkorIh*nyzati'dakás,
megélhetés'biztosításastb, ) próbálja összeegyeztetni;~ megoldani, és ebbe .illeszti be.,
le fia sike;resközepiskolai elhelyezését
Ha azonban anapigondokmegoldásaelériarutiIrszintet, és ;nemigé~Y71.aktuá:
Hsan rendkívüliakth~itást;akkorebbell; a, társa~almiközegben 'a beavatkozás teljes
e lutasit~sajelle111z~>:" ::.Az őéletük,azt már, nekikkell... '\ - ofQglaljaössze;egybu,"
dai édes;:il1ya {lS> ~zülőinterjú):>Lehetséges".·hogyj·argyel"ekszemélyes'.szabadsága,
mint modern, liberális: kultQrális érték'szivárgott,:e~e,:lejj~Db.avtársadalmiTétegek
hierard1Íáj~ban; és; öltötte' e~a bizarr '7' mivehl<oze~d~geI}: -f:f~rmáL';M()ndtam,
hogy »ten~kedkell:választani,;tene~ed'kell tu~!1i/hQ?}21nitakarsz 'fflnulnimeg mit
akarsz c$i11álni«, hogy\.mert.ugye pont eztnelll>szenf?,ttem . v.olna:viss~ahal1al1iké
sőbb, nJittudom én egy öt év~tánivqgyhatévután;.;qmiKO~umár.e'yégezte.r ~ogy
»mert teide'kény~zeritettéh<;na..,Ezt"n1i~degyilwrJ:agd'yátasztotta'.~(4;:i;szülőillterjú).
A felelősségnyilvánvalóylhárítás:l~bben a pa,radigmában;atanácstalanságga}; oaz
áttekintés,: illetve az erre való; igény ;hiányávalk~pcs~lQdikössze.A s~ői,elzárkó~
zás odáigAerjedhet,' hogyaztsenagyón tudják,:miLvá1áSztotta.gyerek: ,;Hát ezt
nem tudjuk... [hogymire·képez az iskola, . ahóváagyetek megy majd] ... Eztnem
"c
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hallottlfk.·Hát ottan majd mondják, mondták, hogy az első· évben mán ottan ... ·fogják mon~aniiadiák?knak,hog)Jmégis,kimily~n szakra:megy;;:".·(26. szülőinterjú)~
Ha mégis~ tudják. a'szakmát; a •gyerek: motívumai akkor .is; rejtve,maradhatnak:
" ... Hátvégülis lett.volna vasipaniszakma:is.' iHát aztán ezt [a festőt] vá laszto fta, .
úgy látszIk... Inkább ezL:'~ .(17.szülőinteijú), '
Talán.··rnondanunk·;sem'kell,.hogy a ·gyerekszabadsága;ebbeIl a ·csaJádí· paradig:
mában teljességgel látszólagos, és fényévnyi távolságra van minden liberális eszménytől. Ebből a családi paradigmából hiányzik a~z~Iil~lyes~Q:r~ré>lyal(\ gOIldolkpdás, alÜ}ak alakítása, így az a szocializációnak sem lehetett .része. Megjegyezzük,
hogy ·ugyaIlilyeni . követkefménnyel· járhat á 'szöcial~iáCiósfdlyamatnak (a" család
sérüfésy·(válás,halálesetstb. ) miatt bekövetkező me~ötése ·Wf\.'gyerek ezekben· az
estekb~Iltehát!éppolyan'tanácstalall . adö~rés,kénys.zeI'év91 szemben,' mint a Szül?
(vagy a'.szü1ő fuhkciójátbetöltőszemél)')~cSak;Il1ég.'aIl1'l~i t~Ras~glatávalsem ren:
delke~k.,,Énöt éveskoromóta;:(odrász' a~rok;lenni,'~eháJ.af,a:l; ... azt nem .leh~t
tanul~iú~,' sz~kközépöe:;:·. ·. ·Utána~éztem. ;Gs~~.·, s~a~n:~nkásban;·,.·~s··akkor·· szóval
apué~~akmondt~m,hogy.segítsenek,i d~hát·(1Pu.ék~zt"!oJ1(lj'ák,·· ho~az én.életem;
nekem.~ell eldönteni" (26.gyerekinterjú).Szándéko~all.Nálas.ztQtt~m '. olya~pél<iát,
amelya.l~gszebb:sikertörténetjs.lehetne; . haegyJInáSik.csa1ádiiparadigmakere1i~lJen
jelenne1neg.·.Csoda-e,cha; ekkQra felelŐsséget.· nem bí~~lviselniegy olyan gyerek,
aki mindértehnileg;minderkölcsilegeljutöttmár od~ig,hogy;~ttudja érezni ennek
sÚlyát?·i\]övőrevonatkozóvágyátígy. fogaI azza:meg:·"Ho~ankellgyerek .milll1
radni{Énnag;;on neln akaro~itthonrólelmenni ... Félekattól,'hogy nem állom mög
a helyemet az ,életbe én is" '(uo.).
A niásOdik "beavatkozó';tíPllshosszabht~V1ÍTeflex:íóra tárrla,szkodik. A:,máremHtett pémák közülnagyonkűlönbözőesetektart0znakide: a· fiáta;zenétőlc~aládilag
hasZn()S,'111iíszaki pályára irányító vállalkozó apa,·· akatonaipálrátkirekesztő p~da~
gógus 'anya, az 'egészségügyi iskolátazesélyekalapján. hátra;soroló anyuka. A
konkréLm?tiváció:~s a célnlindenüttmás, csak ab~avatk?ps téllye iSIl1etlődik,
amine~'á1talános. ala~ja itt· nem. atal1ácst~anság, haneIl1 ép~ensé&gel. a taJ1ács.Ma
~ úgy lát~zik~ hogy ebbe'atípusbatartozikasiakképzésfelé orientálődó csaIádoknai.

i

gyobb'T~sze.

.... ' ..... .
egyolyal1 köztes szülői" típlislétezése i~; amely sajátkezében tartjaaJé'nyegidqntést,de látszólaga~erekett?lja előtérbe;,,lfátminljenN5 csinált. Én fogtam a fülét, és n?entünkeg;;ütt, hogy Ő tudja: már na?;.)Jjábólfelelősséggelkell~ön:
tenie sajá.t magáról... Őjöttvelem,ésvégignézettmindent?"'(14.stijlőinterjú).A
pedagógiai törekvéskétsé~elen, .de a.gyerek·aktivi!ásárólmehézlemle .beszélni.
Szintéíratmeneü forma, ·. amikorasiülő.által' kínáltaltematívákból'"válaszf:· a gye""
rek. "Errena~~nvig;;áztam,hogy eztn,eén;m?np·am.'ki ·[azj~kol~~llevétl,·h()gy~.;
akármel:yik suli marad· is,'l~hát ne:azlegyen.G 'végszó,amit~nrGmondoft~. vagy
amit az apa, .hanem, ,az, . amit. ő.' Azért,.hofiY ~eh0gy.~éietlenazt mondjaneköm,
hogy »He hogyha nemodamentöm volna; ahova te. (1kartad!«; ..i én.azt.megvártam;
hogy őinoiuija ki,hógy' hov{Jakar; ... " {27.Szülőinterjú):·· Ez 'a.;felelősség'-.elhárítas
enyhébb,,'segítésselpátbsuló esete.
A p~~spektivíkusaIl,;beavatközó" siü1?kelis crik, högy,a'gyerek .beJátásamég
korlátozott, .és ."felvá1~a1ják .•. ~. ;. SZálldék?séstud~tos.,beavfltk?~sti a·. ~?vábbtanu1~si
döntés kialakítá~ába, természetesen agyerektehetség~,érdek1~dése, vágyai .figye~
lembe vételével. BeavatkozásukIlak nem .célja .e személyes tényezők· kirekesztése,
Feltehető

i

. '..

....

..,

....

•.

..

' ... '.' .,...

Ih

.,..

..

..•..

.,

..

'

482

PÁL YAVÁLASZTÁS

hanem csakakeretfeltételekvi1á~.9s;rQg~ítés~:és.4ZcQrientáhís;Ezért •. alegfóntosálib
szempoJ:).tqk, ·alllelyek~t·iac~ziil()k.ér,-yélly~sítenek,"··~J(öx~tkezők; . • a·gy?rel<.taIlulmán:yi
eredrn.énye .és képességei. szabta.korlát()kr(err.ek2rább~nimás. összeWggésben I:é~z~
ben márkiténünk),a kül9nféle to~ábbtan~ási'lltCll<anya.giJerheLa csaJápszálnára.i'
az egyes iskoláktávolsága(vagyisa.bejár,?sivagy;.acsél1.cídtólNálótávoÍ lakás nehézf
ségei),.a feltételezettmajdaIlimunkaerőpiáci .és 'l<eresetiJehetőségek

"Én ebbeúlátow ajöyőt:;.

.~!!4@lyigr~dfuéh*~1<~4~e~~~i;~;~#~i~~ehkt,~~:~li;;j~I;.1)lint . ~t"

A
tuk, mett a tarul1éÍs1:l~X egyQl)t~menl1a.~<delellt9~~gettulajclo1:lÍtal)al<~}szakképzés
felé orientálódó~.s~á~o.~;Agy,efc~~l~z:·,él~tl1e~;t~~I{~e~azIéle~értelJ;ll~:el. jVáltozik;:a
tanuláséis.•·a ~saládJá~~a~.aI111ihel~zefétől·•. ésa,hhp:lyaJQ.·v;iszQ1:lyátólfq~gő.e~.
Az alsóbbl11unkásrél~~e~be~lata.~pl~s.célj~a',?i~os'1l.l~gélhetés.,;Be'Jé}em, hQgy
olyanszakJnátyála~ztPttunk~~ki,a11Ji;'<flne1JJ~~IL111un~f'J1él~~lin~~:/len.,ni~, éSlll!m
kell szégyenkez}üe·. mi~{tr'1..f2:;.,~~l,őjY:terjlÍ).,cE~e!tős~p1otíVMlll'''--"a.,'bi~os·és.tiszt:~s
munka ·7'"j~lel~tPsé~érTutaJja,:h9~Y,~\Sz;üiŐ~s~j~~}1ll~~ra.y:on~~~~ao/él/1s ;hasz~
nálják. Egy,yidéld.··édesallya. ígytfo9~I~azzaIJJ,eg;Nisz~11Yát,a;111uhk~é1küliségofe..
nyegetéséhez:""}'(lz':lJjztps, hQgy4a\e~gewplküZ,~~né1'lek,;tesz.emifel;lnal.·én holnl1p
már biztQstaI4lrl<?k;[1ll~n1cát],1J1er,{lki(l.kar~'az.tqlét/Jm~Y!ka-hl!lyel,(;f${{k:Kl!resni,. keiL
Az, hOg)!lfsetleg '}1(!l,npor1t ugyanqz~(l;;; ,=;n~jó; ;tq~(Jritónő biZ.t(}SiJJ(Jgynem ;, lelj,;
nék .. :, ha egész .életembenseholsem<{lplgozQk;~()gyha;egé§z.~llp.egy 'qarab
kenyéren kell~ne,akkorse lenl1 ék/akaritó. Dea~ >h.iztos;;hogylljllálnélp' Biztos':'
(22. sztil?interjú).R&yes~p1egfQg~I1.}1~~sPkbQl a.z;isvi1~go~a1)ltit~i~,l1{)gy kometlen negatív ·él~ttaPa.sz;talat .VaI~<lllögÖtt"ijk:,,J-fogyqsz.akJJJ({tjlÍt,;flősz'öris,!hogy' ne
veszitse (!li .azért fontQ~ t{1nl/l1Ji,al{1~ásátn.e vegyék el a feje.leJől;yjótrll/nkClh~lye
legyen"jó fize.tQkéf~s:legyl!lJi·i,([Zi([}l)izpnyos . /S.z.qkm{lI,)(lf!1it,.ugreYlÍlqsztcmak"'i"
(4. szülőillterj~l); , ) .•. .•.• •.'.'. . .i:.. . i ,
i . . ;. ' : i.' " i ' .i f : .
A sza1c1.}1unk~~!éte9b,ell. !llég;sta~Han.it~ja.nla~át az'. az, e~~T~).lY;; a1.}1dyeta ~á..
.i;

dár-rendszer·a1akítotj;i~i a;1l1\Úlk~stu'datban:,;lv.[jndeneJf!1eglegye)1,jpimlmkahelye;

ahol nem kell hülyére dolgozni magát, keressen is, vagy ha más nem, azqlapmeg:legyen, "hogy tudjonkegdeniv(Jl(Jm~t,~hlÍhért~lmedegyeJ1, l1QGY dQlgqzjk.M~rt ,azért
nekik is .úgyjÓ,h()gyhakp'lön,val?nClkja~zijJeiktő..l.;:.:1{13."sz:ülőin1~rjlÍ),Vagyis,a
minimufuot.~eresse'Illegmajcl.agyerek egy st~bí1.111unkahelY~Il'.· és. ·.·ke1:'~shesSell
mellé ·~.'az;ért,hogy ·öná1ló.lakást,tlIdjqn,szer~Z1li;'Ehhezt~ell a. tan\llás,
Ebbenakörbel1a.szüIŐgyaJs:f:iJ1.11egathTo.l1ak télrtj(;l ,<1, J~aját,p~ldájcít;,f!~ s.:!,:~!etJ;lé, ··na
a gyereke-nem·,olyan,életet. élne·.,-ezértiszeretné,.ha.,.tanlllna,;iQIY~rlltatkeresnek,
ahol "he!J1.1sell. annyit gürc6Inie;"'ll1intanyjállak~s,apjéÍJ1ak ~ellett., Tanulás és W ..
cölés szemQeállítása··az,egyikqldalon,<a·télnulás:;.áI1aléÍJ:losis!(pl<1,ill~]:1ézs.ég~llekJa
pasztálata álllásikpn; .átúlzott~nehé:?:,·kti4élrcQkk~H:fenyegetQ .töY<\1Jb1élJlul~si.lltak
elkerülésének'i,explicit Jörekvése .a ." harmadikonolyallhelyzetbeh()z~a agye1:'eket,
ahol nagyonnehezentlldhatnakonzisztens, képet~l~otp.im(l?ána}{ a.t~lUlásról,hi
szen az egyrészt a gürcölés .elkerülése, l1lásrésztll1agéljsigij.r<::Rlés,,;ggyvi.cl~19·kis
lányt,~páréven~t.még:aszínészettel.kacérkodott, azzal. rias Z1ottal(eLattól, hogy
azon apá1yálTsQkiold~I;.sz;övegetk~~1;nlegtanul~tia.A11lost'lle]:dsz.ántter,ületen ·mé..
gis válláll1á' akária,felsőfolilltpyábbtanu1ástis ,-d~milyell n1oti,,~~iQv~? Az, h,ogya
főiskolán is' sokat kell tanulni;.,;nembaj.· Hát most soka munkgnéJkülislg .. ; .m:eg
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kevés pén~ük vanllzembereknek, .éséninkáb.b azt válas2'-to11J,.hogy tanulok gyöf"J
röm magC]11J, hát110gy majd a'gsaládo111at.jsel tudjarninajtjlartani;hogy normáli~
körül11!Rnyek közö!t.," (24 .~~..r~}(interjú).. Ebbena családiparadigmába~a tanulfÍs.
gyötrel~m,acsaláqért vállala.:t;lclp ~ldozat ~a mostfelnö"őgenerációbands.
A közv~tlen fenyegetettségtőltávolabb már más· családi par<l:digm4t. tal~lunk. Ep""
ben azc10tninál,.1:lQgy a jövőbeli tevékenység nekíp., l).a,nemörőmlegyen,.amillek
alapjaaz~Jdeklőcj~s,.és ami k~elégülést nyújt ,,Jfát.yégülisaz a {4nxeg,. hpgy leh{!~
tőleg olyqn területre' menjen.toyább; arni;átet éJ:dekli.Teb~t.ahpvqyalóbana .ké.-pességei/JJegfelf!inek, tehát.aholyalami(tl{ilmajdalkp(ni·.·;. Szóval, ha mosI ezt
szereti 4s.érdekli . éscsinálja,gkkQceredmenyellesznek, .teháte~edményesen fog
esetleg{ov4bbtanulni majd' (23. s~lőiIlterjJÍ.);:
. • y ........ <••••••
A jö"őképe azqnlJan azokban .a.·csal:ídokban selTIhatározott,>a,m~iYelgea "hOSz.7
J

szabbt~vúref1ex,ió:0jellemzŐ.Val(1hat~2:>aJ:,eflexió:.az.te~edlJlényez.te~·hogyacsalád

és a gyerek' hosSzú~ályaképpelxelldelke~ett, ~am,elyteryk:ént;s~()lgálha,t9tt egy fQg~
lalkozási státuselé~éséhez; . Az;utq'bPi .évtizedbenlJek:öyetke~~tt~gazdas*gi .·és •. télr..
sadal111iváltozás9kma lehetetleulléteszik·ez.t aJajtaelőrelátástésteryezést, (sőt, valószín{í~ hogy már'sQha .nem engedik visszatérni:,,Ez(:nem lehef;ieldontenie./őrR,
hogy mir? .az én gyerekem n~wvagy öt,évmúlyt:i.,.elvégfi. (l;:lsko)4{,/.és le$?: egy
szalanája,ami mO$ff4erinfe/1ljó; (1[1nq/(:; le.sz~e..akkorjqypje.?,~,(9,'szi.iIQi1.1te.rjú)En,"
nek következtébe~l:a gyermekip<s(){sát a legtm:latosabban ,terve:fő:c~aládoklDanis
nyitva. hagyják aközépfok;bef~je~és~ut:í1Ji.;persp~k:t;jvát·.Melp.re14t~ató,Ság táyja
leröviqült,' és pár éven túlracsak1.1agyolláltalánQs:,terll)inuSQk:ba1.1tu4n.élkjterve2.lli~
például:szakteruletek·választélsávaL,,Nem,.nem kiin()m{Qttanszqkmétró/vqnsz{);·. hp,
nem megpróbálunkew olya1'l jellegííképzé$t~. le.hetfjséget"J{!glV,gr(!§lJ.i.;lleki; aztál1
őrajtafogmúlni,:hogy mennyirehasznqlj[lki ö.m4r .. ,;;.(lP.,szp.lö~l1te~ú) .• , '..... ..:
Kivétet~kazértyannak.Azépjt~s~ecWÜkusi végzetts~grőle.gy.~deSélJ:lya feltételezi, hogy mindig szükség leszr:í,han~mis 'tuclha,tjl.1}(,4nellnYi:t;e'.A;s:z~n,1Ítást.echni
kai végzettségrőlisőt, a közga:zdaságiróL is, feltétel~zik ezt,. bár'~gyesekben{eln}erlil
az az aggály, hogy ,esetleg túl. sokatképezn~k belőle;K:onkrét,s:z:aJ.qriák esetéb~njn
kább a.v:íltozatos llasználhatóságot hangsúlyozzák (például a Gsőszerelő. esetében),
de előfordul<merészebb előrejelzés. iS:"L.eh.et, hogy kic;siticil1ikusanhangzik,.de .akJ
ezt a dísznövénykertész dolgot tanulja, vggigjá,rjfIés.tudjq;,al1nakflfe}sőbb . . régió.....
ban mindig ,lesz Jnljnkája. NemC/zt .mondo111:,;:hogyúnielJ!l?erekn~I,.~hane}1Jsznobok
nál. Lehet, hogy kicsit cinikus, de ezt bármikor,lráspa, .qdom1·é§.hadíz év.múlva
visszajön, akkor is ezt fogom mQndal1i!' (161- .,smlé)ime.rjú);A., l~gtQblJ~salácl.a:;?:ol1b~n
nem merilyen konkrét előrejelzésekI:y' épjteni. .' N~IIltársadalmilaglneghatá!ozott
piaci résekre, .számíta,nak, hanem a SzakméliflexJbilit~sra,és. élQa,Ptáqióra,cföbbnyire
pedig megIJ.1aradnaka szakteWletekperspektivájáp.élkfelbecsiilés~p.él)
A szakterületek közül13 a szülők leginkább a számítástechnikának, az idegen
nyelveknek és a közgazdaságnak tulajdonítanak jövőt. Az előbbi kettő általános tendenciának látszik, az .utóbbi lehet 4eIYi"~~tás: :~zegy* v~r,OSR~D,\NmLinterjlÍztunk,
az idén indul első Ízben helyben közgazdasági szakközépiskolaiképzes.
Egyébkéntis nyilvánvaló,. hogy,~~~f:iilet .ésföldrajziell1~IYezJsedéspssz~függ
nek egymással. ASziilők ugyallisnemszívesen engedik el messze"bbre; 14 éves gye13 A tenninust. nagyon 7,cP0ngyolán" használjuk ehelyütt, hogy minden beleférjen, amit ~z interjúkban a konkrét szakmáknál tágabb telÜletként emJítenek.
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rekeiket;,' nemcsak kollé~u~ba, de még 'rokonoklIoz 'sem. Niég,abejárástis al~:p~.:
san ,megfontolják.,,~e~sz~,lett volna; [t,öbb lep7tősé~l ,-?~asz~l~okitegyszel'q~p:
kihagytuk, mep(l1lpnd0ní, ,kislán)J0m, nemvaI6PFk~~apejárá~.'f-liJ1den másql:l~~
nap elkésne ;.. >lf0lp:Őföl~eljenahho~ fél ~atk~r;;11~p:léIJ1étréa.bus~megáll%bfl
tudjon ,lenni" ugyer~ggelizzen,~ táska,~z-az,' e:készüljö':1 __ hat~eln.A" bejárás l?tr";
neki ,való,nemnekival~.' 'És ~zértma,:adtunle,1tt:~helyi;i~köI11tál'? (24; 'szül?~~~
terjú). 'Nem, rÜlsztj~ vissza a szülők~t ~"sem,dJ.0gytudják>aköZlliedeleln szerinr~
helybel~iskola,;l}el11' ol~~njó" .Niég olyan·es~tt~li~tal~lkozt~p.k'Lho~ egyan~a
úgy gondolta, ahelyi isk()lának is'adnike~legy es~l)1,h?gy>"bizonyíthasson .... ytciéken akifejezetten jÓ'Íélnulmányi 'eredIIlényűe~tőli leIeléhaIadva'a~os~ályzatoksk:~';
láján egyr~, ~agyobh súlya.~an ~, családim,e,~ont?lá.sok?ap,a"~?zelségnek,elsős.or;.
ban a ·helybe~Üis~?I~."ál~sztás~al<.'Ez:élzonb~,ért~etőe,ns~ítiaválasztJi~1ó
c'

szakterii1~tek, sZéÍIn~t:i~.'!(J~ ".ért~lInezhetnén!<'r·~ogy azagyer,7k~:aki~ek .taníttat~

sába ass~lá~ neIll·ta~jél!ér~eIne,sn:k ',a~o~.befe~;~f~st,·él~~'a~.~sélyeita szakk:ép~
ző intézll1ényekte~~etielo~:lI~~ajobbal1-be!o~t~s?V~,tnint~többi~t,., ' ..... ',' ," .".
A s~lderiilete~.','szi~9i,érté~elésf '~zonb~~,e?~§~9,nt~fjátp~.~s~~.IUPontQkon .• is",áHipulhat/elentős,. súly~,yan'benne • .~·szül?saJátm~~t~pa~zt~lat~nák.Az ÁFÉSr~
nél több mint tíz ·éve.dolgozóédesanya'úgy érzi~hogy·"minden·azélelmiszer körül
forog" ;::e~értfztpérspeI~tivi~us ,·teiiiletnekteen~i.a;lány~rszállláta)jS.A közelig~p
ipari te~lll1ikl~fllban.vég:~ttap~a."ll~Ill,~.~ől~e~te",p~~· fiát"hogykövfsse,. delJ~l;'
dog, h9?y,·?dajár;é~biz9nyítot~naktartJ~,.,.hogyérd~llle~:i)H~son1ó '.IIrikrokörnyezeti
hatásokat,siiiJhft; a4fstvérekpéldája, ,~r jcsal~di'k~pcsolatoktóJfü~~őe~ "különl1Ö~ő
rokono~ tapaszt~ata.\TaWis,ha van is~éh~ykieIll~lke~ŐpreSztí~sűsZélkterület,'a
helyi és,csal~di é~~~e~ések sok ',egyébtény~iőtől,jsfü~gttek, a~ely~l<I1ek mind. a
"közv~l~mé~yll~z'?;l1liI}.<fb~r~éle tár~~zerű..isIlJ.e~~thez v~jmi ~e;és~özük van;'
Elllle~egyikszép.pél~ájaaza-ffltell~fő~~\a:t~leyízi~~~yisszayezethető - h~~ás,
ami eg}é,'konkr~t'. pály~yaVkapcsol~tbamlll~gtIllltatja'agyerek-~k • frjébelt 'uralkodó
zűrzavart,,Mps.tanáb~l1.1gy, elég,sok,,~őles~!mp~djuk'lJle~edzs€!1":vagy . 'akárml'.·"~
mondt~· egy nyolca~iko~·kislánya"idékivár?s~~l}·"j,1át'n;ond/l!.k,énnemil;:en
szeretnék lenni!·,VagyÍshogyjárkal" mintpók'q falon,: de ... ·(';C18.gyerekinteIjú),·:A
gyerekekneknem sok foglalkozásrólvan valamennyire'is:konkrétképük, de amiről
van, az többn)rireva16sZÍrrUlegIlagyontörz.
A tetületVálasztást .P3zitívnl.ódonritkáIlaz '[ érdeklődés,gyákrabban' a< munkaerő
piaci megfontolá~ok'~'majdani mll11kaal~alom (>,minclig szükség 1esz rá"), s a várható ke~esethatározzameg.1\lunkaerőpi~ci~talásmind~sszekétszülőnél,' nem for,.
dult elő., Egyikük,ki~rólag a~erekkép:~ségeittatt?ttaszemelő.tt" a másik esetben
egy minden tanulmányiésszákkérdésekenkívüli téllyeződöntött~asport (a fiú az
egyik helyi isk6lál:5áIl 'folytathatj a 'igazábóll1iég eg'selll kezdődött spörtpályafu:tását).

rn

" ... Megheszéltei11,,'cle nagyonciiága volt"
A tanulás"ányagi terheivelsokcSalá.dfiák·előte,száInölniakell, ,bár; igaz, hogy
ezek között is' akadÖlyrul;' amelyik eztmégsetn"tesn"Mlüikanélküliséggel,,'sújtött,
nehéz sorsú családban válaszolta az rulya a tandíj utáni érdeklődésünkre: "Hát még
nem kaptunk vál~s~t, hát gondolom, hogy, a.!lli~orfölveszik, "a~kor úgyis kapunk egy
idézőt, hogy ... mégis ... mennyit köll fizetni, mihöz.krjlll1.ogzájárufn),Úgyismög-
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monq.fáf<;!,:, NemtudjulC' (26. szülőinterjú). oEzacsalád cláthatóanahhoz a réteghez
tartozik, amelyik még az ennyire fontos eseményeket. ésinförmációkat' sem tudja
kézb~u~t~l1:tani;. :gz~?:~!llJaIl ritkaság; az áld()zatvállal~s:elfogadottés 'általános,. Egy
szeréllye.ng~zdáll<Qdq,család,;ak4regy .lehClJet.isr .~ajlandó .lenne .' föláldozni,haa
gyer~k'fel~Qfol<út(Jv~l)btaIlldásáhozarra lenne .szüksé~:;
Az,wqo4atváUal~~ ·. .• a~onban .Ilem •• zárja . ki ,az, ,elégedetlenség ,.megfogalmazását
"Végijl,ifJdpz qpr:(?/.JMma , hogyígy:a.zi5'k()lákban!~'Példiíul mostSzolnokon is ... ·van
az ide!feni()rgalmt111e,~a kiilkereskedelmi, ,e; Jrlindp:é7zcs;.é;a postaforgalmiésa
világbqJikiaz,am(l,1,em~}v{()st azqzjgaz$ágihogytl.w'tülők;nagyobb\része .ebberra
vi lágQa}'l,iieb,ben, qnqgy:mtlrikanél:küli$égben;Jl~m:#jdja!f:Jzt vállalni,.amive l. egy' év:"
re már{l~,szakközépi~~Qlá.bqn140 ez~rfQrtntjtt... :c,~qke?y.,~vreatandíj, .és ez még
csakCJflulladi,k, évfolYl1tlJi' {25 . szülőin,terjit):;Ezek a&OIldo~kicsibeJ1~már azáhalá~·
nosiskol~ban.kezd9dnek;~l101,fizetni·kel1, a$portol~:s~,tleh.etőségért - "mégp.edig
elitsportért {tenisz} többet,' tömegsportért (kézilapcla}'~ey,eseP9etjr:-;;a:szakkörökért;
és csa1<Ul:z;jqt·. ho~zá;a,;perspekti,,~l<u~abblddentős~giíi;kjj,IQp.6r~hq~, takktöbbet . tud
i•

fizetnii;;Í-4)l,számítástechIlil\a.vonzásá~.l~galábbis:egy~s.risl<olák:oe-vételük··.növelésére
használjáklct\1li,kó.~lem ytuclott lJarátn()jével,magál1órárajá}j11i~ :arra.akél'désre. pedig~

hogy az iskolában nem. volt-e' lehetőség·· számít?~éppelfoglall<Qzni,(igy. válaszolt:.
"De :VQ!t;·,c${;lknagyqnidr/JgqvQlt..,.Szexettefl'li i'$'YQlnamenni{nJeJ;t.;,:fak~or közelebb
lettemv?lnl1,·az., jskQI~bqnahhoz, . hogy fQlyta~sqrrp tqvább ..;:dÖtödiktlHlyoltnémet
szakkötxnJcg·.matenlatika$zakkÖr· meg.sz4mít~$t~chl1ika-;ÉSCZfkct~c.írtuk az .elle":,
nőrzQlJe;,é$jlJWlJc1ták;,.hogy .lrq$$ukaláés beszéljük meg:.:: Ésmegbeszéltem, 'de,J1a~
gyondrága; vQlt'h(l9"gyer~kinterjú).:'" ;.):' ..'........". . ....,'i;
Az,áltéllánosjskoláb.an·kezdődŐ;é~a,középiskolá?an,fol<ozÓd(.);anyagiiesélyegyenb
lőtlenség

nemcsak a legalsó rétegeket sújtja. Egy pedagógus édesanya.mondja:
"Szóval azért ezt végig kell gondolni, hogy három gyereket Iközép~] .iskolába járatni lehet,ihogyliagyon szeretnék, de ha megszakadok, sem megy - vagy hogyha
megszakadok, akkor lehet, hogy nem tudok gyereket nevelni. Ez a másik verzió"
(9. szülőinterjú). Kétségtelen, hogyhárom gyerek ma ritkaságszámbamlegy,,ésa.
családok anyagi leszakadása az átlagtól már régóta' a második gyereknél kezdődik.
Az is~ol~~ást:be~Olrásoló a1lyagi' es~lyegyenlötl,ens~,g~',a!llelyeta,~;is,k?lák1llaguk is
fokozll;*"N~?1JPp~lt()nkepilye . sZ~llll>e a . családo~al;-a.~()1ll:tan·:núri1e~éBPyl1
olyan j~1Jla,amLlég~iápb, annyirá beavatkozást igényel, mÚ.lfnellJtégiben.a fé1sőfo~
kú int6:11nények fizetős, előfelvételij ei.
'.

KiS.Vizs~álaturtkis~ét .a~.mutafj~,.·hOgy~éhányfÓhtos··összefuggéséVtizedek 'óta
változatlan·.~·.•. kÖt~pf~kúto,,:áb~!éUllllá~?~.;~)~s~~d ~~~l~s.~~~~~je . továbbra is
erős (döntő), meg~atáfözóhatássafvaíiminda gyerek tailUlá~ára;·ntind iskolgi4~jára. Az alsó rétegek súlyos információs hátránya nem csökkent, sőt, vizsgálandó
lenne, hogy nem fokozódott-e. A továbbtanulási választ:ékbanfelkínálf iskola- (pontosabbailelőmeneteliút-) típusok hierarchiája ma is leképezi atársadalmi rétegző
dés hierarchiáját. Mind a családokra, mind az intézményekre jellemzŐ a tanulmányi
eredmény jelentőségének ideologikus túlértékelése. A családi döntések racionalizálási készlete - a gimnázium, a szakközépiskola és a szakmunkásképzés közötti kü-
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lönbségekértelmezése, a család helyzetéhez viszon}1tása stb. - iSl.lgyanazokra~l'sé;.
mákra épül,minteddigl
Megváltozottazonban '. az egyes u~akn3k, iskohíkn*, magának. a továbbtarili1~~i
döntésnek tulajdonított jelentés. Ako,nkrét szakrrtaválasztás visszaszonilt,a s~~.:
rület választása és a . szélesebb körbe~ a1kalmazhatÓ·s~mák kereséSe került előtéot,
be. A koiábbanáltalános műveltségnek . tekintett elemek máragazdaságifunkci~~a
tettek szert,agazdaságiak - ha elegendőenflexibilisek.;- műveltségnek számítari~,
A folytonosságok~t figyelembe véve Il1indezt pers:l~csupán úgy ·tekinthetjük, rni~t<l
családok (rétegspecifIkus) alkalmazlm.dását. a· társ,adalmi, gazdasági· é~ iskolarelld!.
szer-beliváltozásokhoz; A jövő bizonytalarináválásá"al, illetve az· előrelátás távjá;.
nak rövidülésével a fel~őbb rétegek ~.azáltalunlcvizsgált körben '.:"'eIlnek sonÍtfeN
veszítik a szociológiában' sokszor leírt'jövőorie~tált<l~itűdjüket~~s arra . se!kenti~ .:a
szocioló~iát, hO~lllás" kategóriákbanpróbáljal11egr~gadni a jelenorientált alsógp
rétegekkeli szembenir önbségüket s . : l ,......CF:"
'. .......... .' ."
A társadal~;gaz~(tsági' és politikai~~tfIJ.enet,j"aI(lmint· az iskolarendszerátalakylásának· átmeIleti:;zűI"Z~l:Vára megnehezítette. a tartósvá1tozások felismerését~kÜlön();.
sen a társada1mijöss2:~fíiggéseket helyzetüknél fogva nehezen (vagy egyáltalán nem)
átlátó családok számára:
.
Az elemzés:me~alapbzza azt a feltevést, hogy aziskolák és ·atársadalomáltal
kiszolgálandóköretöbp·ponton ellen~~de~elttévált,.s,~viszonyban az iskolák intézményes súlyulmálfogva kényszerhelyzetbe hozzák;~fogyasztóikat",rendkívilli idegi
és anyagiterheketrónak rájuk. E terhek oktatásp()Ftij<ai beavatkozással' csökkent;.
hetők. A hozzáférés növekvő anyagiegyenlőtlensé~einyomán atársadal11li rétegzQ-'
dés és egyenlőtl:nségekújratermelésénekújmechanizmusai alakultak ki<az iskolarendszeren belüL
.
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