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évek ele jén is le nyû göz te az ér tel mi-
sé get Ady-, Pi linsz ky -, Jó zsef At ti la-
est je i vel. Van a do log nak egy olyan 
meg ér te ni va ló ta nul sá ga is, hogy a 
ver set nem ol vas ni kell, ha nem hall-
gat ni – az „akasz tott köl tõk” ta lán ezt 
nem vet ték ész re –, de egy olyan is, 
hogy a si ker hez meg kell szó lí ta ni az 
em be re ket.

Meg szó lít ha tó ak-e, ez itt a kér dés.
Mi vel alig ha van ma a vi lá gon ün nep-
te le nebb nép, mint a mi énk. Az el múlt
évek ben a leg sü ke tebb csönd ben múlt 
el egy sor olyan év for du lónk, ami vel 
kap cso lat ban a vi lág bol do gab bik 
ré sze in egek re szó ló ün nep sé gek vol-
ná nak: hon fog la lás, ál lam ala pí tás, 
sza bad ság harc, Né meth Lász ló, Il  lyés 
Gyu la, Fülep La jos, Kerényi Kár oly, 
Jó zsef At ti la, Bar tók Bé la, Ko dály 
Zol tán, nem is szól va a má ig el sem 
is mert olya nok ról, mint Ham vas Bé la,
Sza bó La jos, vagy a ta va lyi év for du-
lós Tá bor Bé la. (Egyet len em lé ke ze-
tes év for du lónk az öt ven ha tos for ra-
da lo mé volt, de hát az meg vi lág ra 
szó ló an fur csá ra sikeredett…)

Ez min den eset re nem ste ril köl tõi
vagy mû vé sze ti kér dés, ha nem tár-
saslelki. Ham vas Bé la er rõl azt mond-
ja: „Az ün nep min den em ber kö zös sé-
ge ab ban az is te ni lét ben, aho vá az 
em ber csak Én-je fel ál do zá sa árán 
jut hat el. Ezért az ün nep a kol lek tív 
lét meg va ló su lá sa.” Cso dál koz nunk 
te hát leg alább is nem na gyon kell.

Tá bor Ádám, a „kon zer va tív for ra-
dal már”, ez zel a táv lat tal ös  szeg zi a 
kö te tét: „Az ez red for du ló iga zi nagy 
ma gyar köl tõi azok lesz nek, akik 
szem benéz ve a vi lág tör té nel mi fo lya-
mat tal a tel jes ség igé nyé bõl fa ka dó 
köl tõi és gon do la ti ha gyo mány bá zist 
ta lál nak az ér té ke lés ent ró pi á já val 
va ló szem befor du lá suk hoz. Aho gyan 
Cso ko nai és Ber zse nyi tet te a 18–19. 
szá zad for du ló ján, vagy Ady és a nyu-
ga to sok a 20. szá zad ele jén.”

(Kalligram Ki adó, 2007)
Miklóssy End re

le küz dés le het sé ges mód ja i val, má so-
kat – a tár sa dal mi szo li da ri tás okán 
– a jobb sors ra ju tot tak „ne mes sé ge” 
kö te lez a cse lek võ rész vé tel re. Mert a 
sze gény ség le küz dé se ugyan komp lex
cse lek vé se ket igé nyel, de el sõ sor ban 
még is mo rá lis kér dés.

A sze gény ség kér dés kö re nap ja-
ink gyor san ki épü lõ ver seny tár sa-
dal má ban, mely ben év rõl év re nõ a 
vesz te sek szá ma, új meg kö ze lí té sek 
ki mun ká lá sát te szi szük sé ges sé. Ezek 
tu do má nyos igé nyû vizs gá la tá ra 
vál lal ko zott a Ma gyar Tu do má nyos 
Aka dé mia Veszp ré mi Te rü le ti Bi zott-
sá gá nak szo ci o ló gi ai mun ka cso port ja, 
ami kor 2005. no vem ber 18-án kon fe-
ren ci át szer ve zett. Az ott el hang zot-
tak ki bõ ví tett, pon to sí tott vál to za ta a 
kö zel múlt ban ta nul mány kö tet for má-
já ban is nap vi lá got lá tott.

A be ve ze tõ ta nul mány – a szer kesz-
tõ, Szretykó György tol lá ból – a nap ja-
ink ban el ural ko dó neo li be rá lis szem lé-
let sze gény sé get új ra ter me lõ mi vol tát 
kár hoz tat ja, fõ ként Pierre Bourdieu 
el mé le té bõl ki in dul va: „A neo li be ra-
liz mus azon kol lek tív struk tú rák meg-
sem mi sí té sé nek prog ram ja, me lyek 
ké pe sek gá tat vet ni a tisz ta pi a ci lo gi-
ká nak.” Ez a dar wi niz mus el mé le té re 
épü lõ irányzat… „minden gya kor lat 
nor má já vá a min den ki el le ni har cot 
és a ci niz must tet te”. A köl tõi kér dés
után – Ho gyan sül  lyedt a nyu ga ti ci vi li-
zá ció er re a szint re 1945 óta? – a szer-
zõ elõbb Maynard Keynes szo ci á lis 
pi ac gaz da ság-el mé le tét, majd Mil ton
Friedmann mo ne tá ris gaz da ság- és 
tár sa da lom po li ti ká já nak leg fon to sabb 
ele me it is mer te ti. Ez utób bi, amely 
a jó lé ti ál lam fo ko za tos csök ken té sét, 
a jó lé ti ki adá sok ra di ká lis le fa ra gá sát 
tûz te ki cé lul, a nem zet kö zi pénz- és 
gaz da sá gi elit ér vé nye sü lé sét se gí tet te 
elõ a po li ti kai és a ci vil tár sa da lom 
fe lett. S mi vel tér sé günk ben Ma gyar-
or szá gon a leg gyen gébb a ci vil tár sa-
da lom és a szak szer ve ze ti moz ga lom, 
ezért mi vál tunk Eu ró pa neo li be rá lis 
mintaországává. A ma gyar or szá gi 
sze gény ség mér té ké vel kap cso lat ban 
ter mé sze te sen el té rõ ál lás pont ok fo gal-
ma zód tak meg. Gazsó Fe renc sze rint
„…A ma gyar la kos ság nak leg alább a 
fe le sze gény ség kö ze li hely zet ben él. 
Eb bõl ti zen öt szá za lék olyan mély- 
sze gény, aki a mun ka erõ pi ac ra sem mi-
lyen mó don nem tud be jut ni, és se gé-
lyek re szo rul. Az al só kö zép osz tály 
is … máról hol nap ra él, és nin csen
mo bi li zál ha tó erõforrása… a ma gyar
tár sa da lom már most is rend kí vül 
po la ri zált és mély sé ge sen tö re de zett. 
Ezt a fo lya ma tot csak to vább erõ sí ti 
az ok ta tás vagy az egész ség ügy erõ tel-
jes piacosítása…” Ezért hon fi tár sa ink 
je len tõs szá za lé ká nak esé lye sem lesz 
az em be ri élet hez szük sé ges ja vak 
meg szer zé sé re. A meg ol dás: mi e lõbb 
sza kí ta ni kell a mai gya kor lat tal, és 
át tér ni egy em ber- és mun ka köz pon tú 
gaz da ság- és tár sa da lom po li ti ká ra. 

A vas kos kö tet el mé le ti, ala po zó 
ta nul má nyát Vass Csa ba ír ta Intra-

és multiszociális sze gény ség és a 
sze gény ség alat ti vi lá gok cím mel. 
Meg kö ze lí té se sze rint nem ele gen dõ 
egyes szám ban be szél ni a „sze gény-
ség rõl”, ha nem „sze gény sé ge ket” kell 
em lí te nünk, hi szen a kü lön fé le ha zai 
és nem ha zai sze gé nye ket le he tet len 
ugyan azok kal az em pi ri kus je gyek kel 
le ír ni. Ez után a sze gény ség fo gal má-
nak sok di men zi ós meg kö ze lí té sét 
ad ja. El sõ ként a sze gény ségfo ga lom 
gyen ge sé ge it ve szi sor ra, pél dá ul 
azt a szem lé le tet, mely az egy ál lam
– egy tár sa da lom kö te le zõ mono-
szociális vizs gá la ti ho ri zont ját kény-
sze rí ti gon dol ko dá sunk ra. A szer zõ 
meg ál la pí tá sa sze rint „…a né zõ pont, 
a fel osz tá si elv meg vál toz ta tá sa: ha tal-
mi kérdés… A fel osz tá si elv nem 
csu pán va gyon tár gya ik tól foszt ja meg 
a le gyõ zöt te ket, ha nem le rom bol ja 
‚világukat’, s el pusz tít ja iden ti tá su kat, 
s dik tált vi lág ba kény sze rí ti õket, ahol 
sa ját iden ti tá suk he lyett, ne megy szer 
va ló ság ala pot nél kü lö zõ kény szer iden-
ti tá sok ba haj szol ja õket.”

A szer zõ ez után a monoszociális 
sze gény ség fo ga lom fog sá gá ból va ló 
ki tö ré si kí sér le te ket ve szi sor ra. Az 
ural ko dó és alá ve tett tár sa dal mak kap-
csán be ve ze ti a „pu ha há bo rú” fo gal-
mát. A mo dern és a glo bá lis tár sa dal-
mak, fej lõ dé sük, il let ve ha nyat lá suk 
egy ki tün te tett pont ján ös  sze üt köz tek 
egy más sal. E két tár sa da lom szer ve zé-
si mód üt kö ze té ben ugyan ke vés vér 
folyt, de ke mény há bo rú volt, mely 
nap ja in kig tart. A pénz ügyi há bo rú, 
a gaz da sá gi há bo rú, az ide o ló gi ai 
há bo rú ma már nem csak szép me ta-
fo rák, ha nem re a li tá sok ká vál tak. 
Hi szen ezek a har cok dön töt ték el az 
ural ko dó tár sa da lom má emel ke dés 
és az alá ve tett tár sa da lom má sül  lye-
dés kér dé sét. E pu ha há bo rúk ban a 
tár sa da lomle vá lasz tás esz kö zei a 
szi vat  tyú- és to lat  tyú rend sze rek. „Szi-
vat  tyú nak azo kat a jo gi lag rög zí tett, 
vagy ép pen jo gon kí vül ki ala kí tott 
po li ti kai, il let ve gaz da sá gi in téz mé-
nye ket és hoz zá juk kap cso ló dó cse-
lek vé se ket ne ve zem, ame lyek ki épí-
té sé nek cél ja, hogy a tel je sít mé nye ik 
alap ján va la ki ket meg il le tõ for rá so kat 
az el sõd le ges, má sod la gos, har mad la-
gos vagy töb bed le ges új ra el osz tás sal 
má sok hoz, olya nok hoz, aki ket az, 
tel je sít mé nye ik alap ján nem il let meg, 
átvigye … a to lat  tyúrend szer pe dig a 
vesz te sé gek aszim met ri kus el osz tá sát 
vég zi.” No ha a tár sa da lom test ápolt-
sá ga a for rá sok ará nyos, min den ki re 
ki ter je dõ nö ve ke dé sét és a ver seny ké-
pes ség ja vu lá sát fel té te le zi.

Var ga Ba lázs A gyer mek sze gény-
ség ala ku lá sa és ke ze lé si mó do za tai 
az OECD-or szá gok ban és Ma gyar or-
szá gon cí mû ta nul má nyá ban Andorka
Ru dolf gon do la tát idé zi, mely sze rint
a gyer mek nem csak két em ber ma gán-
ügye, ha nem egy ben „köz jó szág” is, 
mely nek „hasz na”: tu dá sa, mun ká ja, 
köz te her vi se lé se ré vén a tár sa dal mat 
gya ra pít ja. Már pe dig ha va la mi köz-
jó szág, ak ko r a ró la va ló gon dos ko-

A sze génység met szetei
(A sze génység, az egész ség

és a tár sadalmi ki rekesztettség.
A roncs társadalom szo ciológiai és 

társadalomgazdaságtani
dimenziói)

A sze gény ség és a ki re kesz tett ség 
olyan tü net cso port, mely egy re újabb 
és újabb fe ké lye ket okoz a ma gyar tár-
sa da lom tes tén, ho va to vább az egész-
sé ges ré sze ket is meg tá mad ja. Ezért 
nél kü löz he tet len egy pon to sabb di ag-
nó zis, mely nek jel lem zõ it, di men zi ó it 
min den kor tár sunk nak il lik is mer nie. 
Ki nek azért, mert va la mi lyen mó don 
érin tett, ezért meg kell is mer ked nie a 
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dás hoz a kö zös ség nek is hoz zá kell 
já rul nia. Ugyan ak kor a sze gény ség 
to vább ra is el sõ sor ban ge ne rá ci ó ról 
ge ne rá ci ó ra örök lõ dik, ami meg dön ti 
a de mok ra ti kus tár sa dal mak fel emel-
ke dés-, mo bi li tásle he tõ sé get ígé rõ 
mí to szát. Az is ko la rend szer pe dig 
se gí ti új ra ter mel ni a tár sa dal mi po zí-
ci ó kat. Nap ja ink ban nem is an  nyi ra 
az is ko lán be lü li, mint in kább az 
is ko lák kö zöt ti kü lönb sé gek a mo bi li-
zá ció fõ gát jai. Meg ál la pí tá sa sze rint 
a rend szer vál tás óta Ma gyar or szá gon 
rend kí vü li mér ték ben megnövekedett 
a gyer mek sze gény ség mér té ke. Nap-
ja ink ban kö zel 430 ezer gyer mek él 
a leg al só jö ve del mi ti zed be tar to zó 
ház tar tás ban, az az mély sze gény ség-
ben. A 14 év alat ti ak kö zött sok kal 
na gyobb a nél kü lö zõk ará nya, mint 
a né pes ség egé szé ben. Rá adá sul az 
el múlt idõ szak ban rom lás mu tat ko zott 
a gyer mek sze gény ség te rü le tén, így 
még job ban el tá vo lod tunk a min den ki 
szá má ra pél dát je len tõ észak-eu ró pai 
ál la mok tól. Ezek az or szá gok a gyer-
mek sze gény ség le küz dé sé ben el ért 
ered mé nye i ket el sõ sor ban szo ci ál po li-
ti ká juk si ke res vol tá nak kö szön he tik. 
Egy meg le põ adat: je len leg Ma gyar or-
szág GDP-jé nek mind ös  sze 0,24%-a 
ele gen dõ len ne a re la tív gyer mek sze-
gény ség fel szá mo lá sá ra!

La ka tos Gyu la: Gaz da sá gi és 
mo rá lis ér té kek az áru ter me lõ pi ac-
gaz da ság ban, az egész ség ügyi szol-
gál ta tó rend szer át ala kí tá sá ban. A
ta nul mány fõ ként amel lett ér vel, 
hogy az adó zás gaz da ság ta na szin te 
tel jes, ha nem tel jes egé szé ben a tár-
sa dal mi er kölcs gya kor la tá ról szól. 
A köz gaz da ság tan, el mé let tör té ne ti 
szem pont ból vizs gál va, haj dan tel jes 
egé szé ben az er kölcs fi lo zó fia ré sze 
volt. A mo rá lis té nye zõk sze re pét 
hang sú lyo zan dó, a szer zõ idé zi a 
WHO je len té sét, mely sze rint az 
idõ elõt ti ha lá lo zás kb. 40%-ában 
az ön pusz tí tó, hely te len élet mód, kb. 
25–25%-ában a ge ne ti kai adott sá gok, 
il let ve kör nye ze ti ár tal mak kö vet-
kez mé nye, s az egész ség ügyi el lá tás 
tö ké le te sí té sé vel a ma ra dék kb. 10% 
is el ke rül he tõ len ne.

Szretykó György: A nagy csa lá-
dos ok élet kö rül mé nye i nek ala ku lá sa 
Ma gyar or szá gon a rend szer vál tás 
óta. A fo gyasz tói szem lé let el ural ko-
dá sa kö vet kez té ben fi a tal ja ink úgy 
gon dol ják, hogy elõbb la ká suk és jól 
fi ze tõ ál lá suk le gyen, s csak azu tán
vál lal nak gyer me ket. A nõk éle té-
ben pe dig egy re fon to sab bá vá lik a 
kar ri er, a mun ká ban el ért si ke rek, az 
ön meg va ló sí tás. És a csa lád, mint 
fõ ér ték, kezd hát tér be szo rul ni. A 
TÁRKI pa nel vizs gá la ta sze rint az 
1–3 gyer me kes csa lá dok 30–36%-a, 
a 4 és több gyer me ke sek 43%-a él a 
lét mi ni mum alatt.

A rend szer vál tást kö ve tõ en nem 
szü le tett ter ve zet a mély sze gény ség, 
vagy ál ta lá ban a sze gény ség el le ni 
küz de lem rõl. Sem mi lyen tö rek vés 
nem volt az egyen lõt len sé gek kor dá-

ban tar tá sá ra, vagy a ki zá rás fo lya-
ma ta i nak gyen gí té sé re. A hely zet 
mai ala ku lá sa azt sej te ti, hogy nem 
re á lis a vi lág ban ki szak ér tõk ál tal is 
kép vi selt né zet, mi sze rint a gaz da sá-
gi nö ve ke dés ön ma gá tól meg old ja a 
sze gény ség prob lé má ját. A je len le gi 
neo li be rá lis kor mány zat a meg szo rí-
tó cso mag ki dol go zá sa és gya kor la ti 
al kal ma zá sa so rán nem szá molt az zal
a tén  nyel, hogy a ma gyar tár sa da lom 
több sé ge – a nagy csa lá dos ok nagy 
több sé ge is – fi ze tés kép te len né vált 
és nem ter hel he tõ to vább. És eb bõl a 
hely zet bõl csak egy ember/család- és 
mun ka köz pon tú gaz da ság- és tár sa da-
lom po li ti ka je lent he ti a ki utat.

Al bert Jó zsef: A veszp ré mi ro mák 
élet kö rül mé nyei, tár sa dal mi, szo ci á lis 
hely ze te. 2003-ban a vá ro si ön kor-
mány zat meg bí zá sá ból a Veszp ré mi 
Ér se ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la szo ci á-
lis mun kás tan szé ke fel mé rést vég zett 
a he lyi ro mák kö ré ben. A mun ka 
elõz mé nyé hez tar to zik, hogy a Pol-
gár mes te ri Hi va tal a vá ros köz pont ban 
re konst ruk ci ót vé gez te tett, mely nek 
so rán je len tõs ös  sze ge ket aján lot tak 
fel a több nyi re ro mos épü le tek bõl va ló 
ki köl tö zés re. Az 1–3 mil li ós ös  sze gek-
bõl több nyi re a vá ros kör nyé ki köz sé-
gek be köl töz tek ki az érin tett ro mák,
akik kö zül szá mo san csa lód tak, hi szen 
új la kó hely ükön ros  szab bak a mun ka-
vál la lá si le he tõ sé gek, mind a kü lön fé-
le el lá tá sok (szo ci á lis, egész ség ügyi, 
is ko láz ta tás) jó val ros  szab bak, mint 
Veszp rém ben. A fel mé rés ve ze tõi 
a hó lab damód szert vá lasz tot ták, az 
is mert csa lá dok ad ták meg is me rõ se-
ik la kás cím ét. Je len tõs ré szü ket az 
úgy ne ve zett „po ko li to rony ban”, a 
volt VÁÉV-szállóban ta lál ták meg. A 
fog lal koz ta tá si ada tok vi szony lag ked-
ve zõ ek. A 192 mun ka ké pes ko rú sze-
mély kö zül mind ös  sze 18-an vol tak
mun ka nél kü li ek. A hi va ta los ügyek 
in té zé se so rán a meg kér de zet tek fe le 
ta pasz talt ne ga tív meg kü lön böz te tést. 
Na gyon so kan em le get ték az is ko lai 
diszk ri mi ná ci ót (42%). Kö rül be lül 
egy ne gye dük a na gyon rossz hely-
ze tû, ám van egy szûk, egy ti zed nyi 
ré teg, mely nek élet hely ze te jó nak 
mond ha tó. Veszp rém ro ma né pes sé ge 
meg le he tõ sen be teg, gyak ran ve szik 
igény be az egész ség ügyi szol gál ta-
tá so kat. És mind ös  sze egy ne gye dük 
be szé li a ci gány nyel vet.

Ka lo csai Ad ri enn: Haj lék ta la nok 
Veszp rém ben – a szo ci á lis mun ka 
le he tõ sé gei. A Veszp ré mi Ér se ki 
Hit tu do má nyi Fõ is ko la né hány lel-
kes har mad éves szo ci á lis mun kás 
hall ga tó ja nya ká ba vet te a vá rost,
s igye kez tek fel ke res ni min den haj-
lék ta lant, él je nek bár a haj lék ta lan-
szál lón, avagy a vá rost öve zõ er dõk
va la me lyik ében. Het ven egy kér dést 
tar tal ma zó kér dõ ívek kel fel sze rel-
kez ve csak nem két száz haj lék ta lant 
ke res tek fel. Egy hat vanez res vá ros 
ada tai a kö vet ke zõk: át me ne ti szál ló 
60 fõ, csa lá dok át me ne ti ott ho na 50 
fõ, éj je li me ne dék hely 50 fõ, ut ca, 

rom ház, er dõ 120–150 fõ (sze zo ná li-
san vál to zik), is me ret len he lyen kb. 
80 fõ, drog am bu lan cia 16 fõ. Ös  sze-
sen 376 fõ. Az Ut cai Szol gá lat té len 
he ti há rom al ka lom mal in dít tea já ra-
to kat, me lyek ré vén 120–130 em bert
tud nak fel ke res ni. Más év szak ok ban a 
já ra tok he ti egy al ka lom ra kor lá to zód-
nak. A szo ci á lis mun ká sok szá mos 
eset ben a be avat ko zá si di lem má val 
szem be sül nek. Mi tör tén jék ak kor, 
ha a haj lék ta lan sze mély nem haj lan-
dó elfogadni a fel aján lott se gít sé get? 
Ér de kes, hogy a min tá ba ke rült 146 
fõ bõl 100 fõ (68%) a fér fi és csak 
46 fõ (32%) a nõ; 60%-uk ma xi mum 
nyolc ál ta lá nos is ko lai osz tályt vég-
zett. És a köz hi e de lem mel el len tét ben 
szá mos haj lék ta lan so kat tesz, dol go-
zik a sa ját szük ség le te i nek ki elé gí-
té se ér de ké ben. A ta nul mány kü lön 
táb lá zat ban köz li a haj lék ta lan ság 
meg elõ zé sé nek le het sé ges mód ja it: 
élet ve ze té si ta nács adás, ön se gély-
zõ cso por tok, vá lás elõt ti ta nács adás, 
mun ka köz ve tí tés, az in téz mé nyek 
be fo ga dói szá má nak nö ve lé se, pszi-
cho ló gi ai el lá tá sok, la kás fenn tar tá si 
tá mo ga tá sok, bérlakások…

Hõhn Il di kó: Me ne kül tek ki re-
kesz tett ségvizs gá la ta a bé kés csa bai 
me ne kült tá bor ban. A dol go zat író ja 
át te kin tést ad a me ne kült ügy ha zai hely-
ze té rõl, fõ ként a bé kés csa bai tá bor ban 
ta pasz tal tak alap ján. Hi po té zi se sze rint 
az ál lam ál tal nyúj tott se gít ség nem tud-
ja a ki re kesz tõ té nye zõ ket meg fe le lõ en 
el len sú lyoz ni, kö vet ke zés kép pen nem 
ele gen dõ a me ne kül tek si ke res be il lesz-
ke dé sé hez, ugyan is olyan nagymér té kû 
hát rán  nyal küz de nek, mely nek or vos lá-
sát már a tá bor ba ér ke zés kor meg kell 
kez de ni. A hat hó na pos tar tóz ko dá si 
idõt is leg alább egy év re kel le ne nö vel-
ni. A ha té kony in teg rá ci ós fo lya ma-
tok nak leg alább en  nyi idõ re van szük-
sé gük. A tá bor ban élõk na gyobb részt 
fi a tal fér fi ak, a 36 éves nél idõ seb bek 
ará nya még a 10%-ot sem éri el. Jel-
lem zõ, hogy a Bé kés csa bá ra ér ke zet tek 
több mint fe le még két hó na pot sem 
töl tött a tá bor ban, te hát nem te kin tet-
ték vég ál lo más nak Ma gyar or szá got. 
A me ne kül tek több sé ge a stá tus sal já ró 
út le vél lel el hagy ja az or szá got. Az itt 
mar adot tak nak vi szont sok kal több 
tö rõ dés re vol na szük sé gük.

Soós Zsolt: A ki re kesz tett ség és a 
ke ze lést szol gá ló szo ci á lis szol gál ta tá-
sok jel lem zõi a Té ti Kis tér ség ben. A 
szo ci á lis szol gál ta tá sok kal kap cso lat-
ban az egyik leg na gyobb gond, hogy 
az ön kor mány zat ok kö zel 40%-a 
– fõ ként kis lé lek szá mú te le pü lé sek 
– még a kö te le zõ alap el lá tá so kat sem 
mû köd te ti. Sok eset ben ép pen olyan 
te le pü lé se ken, ahol ar ra a sze gény ség 
hal mo zó dá sa és a la kos ság el öre ge dé-
se mi att a leg na gyobb szük ség len ne. 
Gyak ran a szol gál ta tá sok ba be von ha-
tó ci vil szer ve zet sem mû kö dik az 
adott te le pü lé sen. No ha a szak szol gá-
lat ok nak na gyobb fi gyel met kel le ne 
for dí ta ni uk az idõ sek fi zi o ló gi ai és 
lel ki szük ség le te i nek ki elé gí té sé re. 
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Ön ma guk ban sem a de cent ra li zált, 
sem a cent ra li zált meg ol dá si mó dok 
nem je len te nek ga ran ci át a szo ci á lis 
szol gál ta tá sok ha tá sos és ha té kony 
mû köd te té sé re. Egyik meg ol dá si 
mód sem mû kö dõ ké pes ak kor, ha a 
köz pon ti sza bá lyo zá sok nem töl tik be 
a vé dõ er nyõ sze re pét, vagy ha azok 
be tart ha tat la nok és be tar tá suk ról sen-
ki sem gon dos ko dik.

Leveleki Mag dol na: Dip lo má sok 
mun ka nél kül? Egy em pi ri kus vizs-
gá lat ered mé nyei a Veszp ré mi Egye-
te men vég zet tek kö ré ben. Jó-e vagy 
rossz Ma gyar or szá gon a kép zé si rend-
szer hi e rar chi kus és ver ti ká lis struk-
tú rá ja? – A Veszp rém ben vég zet tek 
mun ka erõ-pi a ci hely ze te nem rossz. 
Re giszt rált mun ka nél kü li a dip lo ma 
meg szer zé sét kö ve tõ idõ szak ban a 
min tá ban sze rep lõk 8%-a volt. Több 
al ka lom mal csu pán egyet len vég zet tel 
for dult elõ, hogy se gély ben ré sze sült. 
Mi köz ben or szá go san az utób bi évek-
ben a dip lo más mun ka nél kü li ek szá ma 
40%-kal emel ke dett. Eb bõl a hely zet-
bõl a szer zõ meg ál la pí tá sa sze rint az 
érett sé git kö ve tõ rö vid ide jû, 1–2 éves 
fel sõ fo kú szak kép zés je lent het ki utat. 
Ez zel a le he tõ ség gel ma még csak a 
to vább ta nu lók mind ös  sze 7%-a él. A 
meg kér de zet tek 45,8%-a a vég zés után 
há rom hó na pon be lül el he lyez ke dett. 
A vá la szo lók 15,1%-a csak há rom 
hó nap nál hos  szabb ke re sés után ta lált
ál lást. 4,4% pe dig nem akart köz vet-
le nül a vég zés után el he lyez ked ni. 
A hall ga tók 34%-a egyéb okok, pél-
dá ul a ta nul má nyok foly ta tá sa mi att 
nem je lent meg a mun ka erõ pi a con 
mun ka vál la ló ként. Leg kön  nyeb ben a 
ta nár kép zõ ka ron vég zet tek ta lál tak 
mun kát. Ugyan ak kor az õ kö rük ben a 
leg ma ga sabb (50,9%) az ál lást egyéb 
ok (pl. to vább ta nu lás) mi att nem ke re-
sõk ará nya. Õk pél dáz zák leg in kább 
a ta nu lás és a mun ka vál la lás kö zöt ti 
át me ne ti idõ szak hos  szá nak ki to ló-
dá sát.

Gyõ ri Pi ros ka: A sze gény ség ben 
élõk participációja sa ját prob lé-
má ik ban. A ta nul mány ban szá mos 
el gon dol kod ta tó ada tot ta lál ha tunk a 
sze gény ség ha zai mér té ké rõl. 2005-
ben több mint há rommil li ó an él tek 
a lét mi ni mum alatt, il let ve an nak 
kör nyé kén, kö zü lük egymil li ó an foly-
ton mé lyü lõ sze gény ség ben. Mint egy 
200–300 ezer hon fi tár sunk sem mi-
lyen el lá tás ban, se gé lye zés ben nem 
ré sze sül. Az egyen lõt len ség ol ló ja 
úgy nyí lik, hogy a tár sa da lom fel sõbb 
ré gi ó i ban ja vul, lej jebb pe dig rom lik 
a hely zet. Az egyen lõt len sé gek ha tá-
sa már most is ká ros vagy ép pen 
ka taszt ro fá lis. A szer zõ be mu tat ja a 
sze gény ség be va ló többszin tû be avat-
ko zás egyik szép pél dá ját, a Ma gyar 
Sze gény el le nes Há ló za tot, amely nek 
szlo gen je: Te gyük hall ha tó vá a sze-
gény ség ben élõk hang ját! Az az: a sze-
gény ség és a tár sa dal mi ki re kesz tés 
ügye fo lya ma to san köz be széd tár gya
le gyen. A szer ve zet mun kál ko dá sai 
kö zül ki eme len dõ a lob bite vé keny-

ség, eu ró pai uni ós, or szá gos és he lyi 
in for má ci ók ter jesz té se, to váb bí tá sa 
a ta gok szá má ra, internetes hon lap
mû köd te té se, ki ad vány ok, hír le ve lek 
szer kesz té se, kon fe ren ci ák, fó ru mok 
szervezése…

Dö mö tör Sán dor: A fo gya té ko sok 
in teg rá ci ó ja a szak kép zé sen ke resz tül.
A ta nul mány ban – a té ma rész le tes 
kör be já rá sa után – egy si ke res in teg rá-
ci ós mo dell rõl ad szá mot a szer zõ: a 
Neu mann Já nos Szak kö zép is ko lá ról, 
amely Bu da pes ten, Zug ló ban mû kö-
dik. A kép zés si ke rét jel zi, hogy in du-
lás kor még csak négy osz tály ban, ma 
már húsz ban fo lyik ok ta tás. Az is ko lá-
ban min den év ben 20–25 fo gya té kos 
(moz gás sé rült, vak/gyen gén hal ló, hal-
lás sé rült) ta nul, és in teg rá ci ó juk, szak-
mai kép zé sük tel jes si ker rel va ló sult 
meg. A te het sé ges fo gya té kos gyer me-
kek egy bõl a szak kö zép is ko lá ba ke rül-
nek, míg a ke vés bé te het sé ge sek és a 
hát rá nyos hely ze tû ek a hát rány kom-
pen zá ci ós szak is ko lai prog ram ke re-
té ben a 9. és 10. osz tály ban kap nak 
fel zár kóz ta tást és szak mai ala po zást. 
Az is ko lá ban min den a fo gya té ko sok 
igé nye i hez al kal maz ko dik: rám pák, 
spe ci á lis mel lék he lyi sé gek, spe ci á lis 
szá mí tó gép ter mek, lap to pok va kok 
szá má ra, sõt sa ját fej lesz té sû ok ta tá si 
se géd esz kö zök és szá mí tó gé pes prog-
ra mok se gí tik mun ká ju kat.

Bodács Emil: Ne mi diszk ri mi ná ció 
a poszt mo dern mé di á ban. Nap ja ink 
mé dia vi lá gá ban a képiség elõ re tö ré-
sé nek egyik meg nyil vá nu lá sa, hogy a 
hang súly a meg ért he tõ rõl a meg mu tat-
ha tó ra, a ra ci o ná lis ról a ha tás kel tés re, 
az in tel lek tus ról és a lel ki ség rõl a tes-
ti ség re he lye zõ dött át. A poszt mo dern 
kor tes ti sé ge és a mé dia ál tal kre ált
test kép azt su gall ja: a test pó tol ja a bel-
sõ üres sé get és ön ma gá ban is ele gen-
dõ a bol dog élet meg va ló sí tá sá hoz.

Lippai Lász ló–Benkõ Zsu zsan-
na–Er dei Ka ta lin–Tar kó Klá ra: Tár-
sa dal mi esély egyen lõ ség az is ko lák-
ban: a ki sebb ség tu do mány ban jár tas 
pe da gó gus. 1993-ban in dult a sze ge di 
Ju hász Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko lán a 
kétéves egész ség fej lesz tõ men tál hi gi-
é nés poszt gra du á lis kép zés, amely re 
az egész ség ügy, a szo ci á lis el lá tás, az 
ok ta tás, az ál lam igaz ga tás te rü le te in 
dol go zó szak em be rek je lent kez tek. 
Né hány mo dul a gaz dag kí ná lat ból: 
ki sebb ség tu do má nyi alap is me re tek, 
ki sebb sé gek lel ki egész ség vé del me, 
tár sa dal mi in teg rá ci ó ja, konf lik tus ke-
ze lõ tré ning, ki sebb sé gek mû vé sze te, 
vé del me, gyógy pe da gó gi ai alap is me-
re tek, pro jekt me nedzs ment, terepgya-
korlat… A mel lék let tar tal maz za a 
ki sebb ségko or di ná tor pe da gó gus szak-
vizs gá ra fel ké szí tõ prog ra mot.

Ös  sze gez ve: egy olyan kö tet lá tott
nap vi lá got, mely min den, a köz élet, a 
sze gény ség, a meg kü lön böz te tés iránt 
ér dek lõ dõ ol va só szá má ra a té ma szin-
te tel jes pa no rá má ját ad ja.

(Comenius Kft. Pécs, 2007)
Se bõ Jó zsef

Szociotragédia
a szom szédból
(Háy Já nos: A gye rek)

Háy Já nos má ra két ség te le nül 
az él vo nal ba tar to zó író vá nõt te ki 
ma gát. Pró zái si ke rei se gí tik drá mái 
si ke rét, drá mái si ke rei erõ sí tik pró-
zái si ke rét. Mé diaje len lé te je len tõs, 
ki adó ja egyik hú zó ne ve, meg szám-
lál ha tat lan kri ti ka, re cen zió és ta nul-
mány je lent meg írá sa it mél tat va, és 
ma nap ság nem le het úgy be szél ni a 
kor társ ma gyar pró zá ról, hogy ró la 
szó ne es sék. Pe dig nem an nak a 
tí pus nak tû nik, aki meg ve sze ke dik 
a si ke rért: az egy sze rû en utol éri õt. 
Ke vés szer zõ nek ada tik meg, ami 
ne ki meg ada tott: sza bad úszó író vált 
be lõ le. Ez – ér zé kel he tõ en – jót tesz 
írás mû vé sze té nek is. Mert bár ko ráb-
ban is fel tû nõ en ter mé keny író volt, 
az „iga zi nagy pró zai mû”, amely visz-
 sza me nõ leg és a jö võ re néz ve is hi te-
le sí ti õt az úgy mond nagy írók so rá-
ban, most szü le tett meg, és ke vés sel 
meg je le né se után már is vi ha ros si kert 
arat. Va ló ban érez he tõ egy faj ta ten-
den cia az iro dal mi fo gyasz tói ol da lon 
(sõt, az elmélészi ol da lon is), hogy 
aki no vel lá kat, drá má kat „íro gat”, az 
le het ígé re tes, eset leg ki mon dot tan 
te het sé ges, de „nag  gyá” ak kor vá lik, 
ami kor le te szi az asz tal ra a „Nagy 
Re gényt”. Háy Já nos most le tet te. 
Hoz zá kell ten nünk per sze, hogy nem 
ez az el sõ nagy pró zai al ko tá sa, még is 
– ta lán a meg je le nést meg elõ zõ PR, a 
sut to gó pro pa gan da mi att érez zük így 
– Háy most „na gyot” akart dob ni.

Háy va ló ban na gyot do bott. Ge ne-
rá ci ós re gényt írt, a rend szer vál tó fi a-
ta lok kor osz tá lyá nak re gé nyét. Õ azon-
ban nem a si ker tör té ne te ket mu tat ja 
fel, ha nem a po li ti kai köz be széd ben 
kli sé ként em le ge tett vesz te sek, „a 
rend szer vál tás vesz te sei” re gé nyét. 
Ez leg alább is A gye rek kö rül ki ala kult 
kri ti kai dis kur zus fõ meg ál la pí tá sa. 
Ami két ség kí vül igaz, hi szen va ló ban 
meg fe lel a ge ne rá ci ós re gény szin te 
min den kri té ri u má nak. Szin te, hi szen 
a ge ne rá ci ós re gé nye ket rend sze rint 
fi a ta lok ír ják, fi a ta lok nak, vagy leg-
alább is fi a ta lab bak, mint az idén negy-
ven hét éves Háy.

Le egy sze rû sí tõ len ne azon ban er re 
az egy as pek tus ra szû kí te ni az ér tel-
me zé si le he tõ sé ge ket. Mert mint min-
dig, Háy most is meg té vesz tõ. El sõ 
lá tás ra sal lang men tes, esz köz te len, 
ta lán ki csit egy sí kú is, min den eset-
re tel je sen más, mint ami lyen nek a 
szép iro dal mat a Jó ka in ne vel ke dõ és 
Gár do nyi ig ju tó szép lé lek el kép zel né. 
Háy nyel ve ze te pro fán, ke mény, dur-
va, ko po gós. So kan kí sér le tez tek már 
a ma gyar iro da lom ban az ar gó hasz ná-
la tá val, a be szélt nyel vi ség, és ez ál tal 
egy sa já tos in ti mi tás, ter mé sze tes ség 
meg te rem té se ér de ké ben. Még is Háy 
Já nos volt az, aki e te kin tet ben vég leg 


