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FORUM

LIJKÁcs PÉTER

Az iskolai szociális szolgáItatásokról

Írásorn alcíméüI 1egszíves'ebben'azt választanám: ,,Miről vitatkozzunk?''
Attó] tartok ugyarris, hogy a p'oilémia, ame1y a Fedagógiai Szemle hasábjairr az
iskola szocí.á'lís szoIgáltatásairó] szóló írásom nyomán kibontakozott, oiyán ide-
ológiai, elvonrt elmé,Ieti kérd,es'ekre irányul, a,mélyeknek .á]talános iskoláink ma,i
ége'tő pr'o'blémáihoz nem sok köziik van. Látok azonban esélyt arra is, h.ogy
vitárrkban a valós,ágra figyelve, ne azt,ker.essük, ami elválasztj rra.nem azt,, aűi
összreköt be'nrrü.nket, s próbáljunk köz<is erőve1 megoldásí leÁeffiséget keresrri
tényleges pnoblémáinkhoz. Tehát:

Miről uitatkozzunk?

A Pedagógiai Szem]e egy korábhi számában megjelent t.anul.rnányornbanl
tört,eneti és szociológiai szempontból elemezüem 'ae áürt.alános iskol.a tanító-ne-
velő szervezetből sz'ociális inrtézmérrnyé váJ'ásának társadalmi és po1itikai ösz-
szefüggései't hazárrkban. Bernutatt,am azokat a feiadatok.at, arnelyel a gyerekek
hétköznapi szociális .eliátásával, go.ndoz.ásával, megőrzésável, szabad idejük
szervezésével kapcsol.atba'rr mára oly mér'békben di}fe,rerrciá1ódtak, tis mennyi-
ségileg is oly nagyrra -nőtúek, hogy az iskola (és a 'taniigy) kereteit kezdik szét-
feszíteni. Iskoláink (elsősorban a napközik és az ,,isko1ácxtt,1ron.ok''; e feladatok-
kal kapcsolatos maí mu,rrkájának szinvonalát ís ér,tekeltern, a.mennyiberr _ t,a-
lán tú1ságosan is diplomatíkusan fogaimazva _ azt mondtam erről, ho.gy év-
tizedekkel maradt el társadalmurrrk rnás terüleúeinek fejIődésetől. ú.gp".ual
tam tényekkel is aÍátánaaszbani áltít.áso.ma,t, mint ahogy aa azt a véleméÁyerrre.t
is, hogy a ma és a beláüható jövőben megtreremhető liargyl, anyagi, szenoélyi)
Íelteüelek mellett, a jelenlegi oktatásirányítasi' finanszxőzÁst szerkezet válto-
zatlarrul hagyásával iskol,aink szociáJis szolgáltatasai továbbra sem szervezhe-
tők meg elfogadhaitó színvonalon.

Az e helyzet megváltozt.gtására kialakított javaslatornnak két fő eleme
volt. Egyrészt amellett érveltem, hogy a _ ma csak az iskolával szemben meg'
fogalmazódható _ szociális igényeÉ kielégítésére Úegyük letretővé kifejezettán
erre a célra sp'ecializált (vagyis gyermekgondozassal, .elláüással, szabad'idő-szer-
vez.ess9l Íoglalkozó) á,llami, szövetkggti es maga'tntezményeí< megaIakítását,
az intézm'ónyek egy-€gy körzetben kialakítandó konkrét formáirót való döntésjogát pedig bízzuk a helyi közösségek.re, illetve ezek politikai t.estületeire, a
tanácsokra. Kifejtetbern, hogy eaeke1 az iatézxnények.et,.eeeket a tevókenysége.
ket miért lenne _ szerintem _ legcélszerúuu ráaitaiisan elválaszta ni az áL-
talános iskolák munk.ájától. De éppen az3rt, mert véleményem szerint az erre
vona kozó döntest a legil1et.ekesobbekrre, az &niett csabdok es pedagógusok

. ILukd,cs Péter: Az iskotai egész napos nevelés alakulésa. Pedagógiai Szemle,1985. 10. sz.
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erdekeiú képviseiő helgí +estüle.trek.re ikel| bízni, úgy vélekedLern, lrogy ez.ek ter-

rnészet}eserr dörrthe'toret úgy ís, hogy a gyeomekek szocjális ellatasá't részberr

vagy egeszeiberr toválabra is 'az isk,ofuíl'a biz3ák. (Reálisan g'ondoikodva arnúgy

sem te'tetezhetjük f€Í, ho,gy ,máról holnapra egy új lntéemérnyren'dszert teremt-

hgtiink rn€g a semmiből')
J,avaslatom másik fonitos elerrre az voit, hofu a szó.b&n forgó trevékenys9ge-

ket a család.ok álital mogvásárolható szolgáit'a1"ásokkétit szervezzük meg' Ugy
azonban, hogy az áilarn ezeri< neegvásárliísálroz n*irrden szliilőnek gar.arrtáljon

egy ,bízonyos minítrrálís anyagi t.á,mogatást, továbibá a rászorulók esetében a

s"o6a],t"tas árá.nak kifizetését szociálpolítíkai megfonúoiásból íesz'be'n r,tagy

egészé.berr vállalja rnag:ára'
rA Pedagógiáí Szenrie has'ábjain ezután kibontakozott vitában F, Vő'rkonyi

Zsuzsa a Hntász Gőbor a javaslatomban fogIal'taÍ< m,ellett2, Tóth Sú,ndorné és
Gő,spőr Ló,sztó podig azokka| szemben emelle'k szót.3

Úgy úűnik. ez ut'i rbí vita.partrr,.aeim sem vonják kétségbe a történeti-szo-
ciológi,á ebmzáserrr,ből ievoni.tartalmi á]lí.tások hel}neasége,t, es helytállórrak
tartják az általarn bemut.atott konkrét tényeket, aci'atokat is. Nern kíván{a[<
catótrt ,azt azélrbékelést sem' ame1yet az iskoláinkban ma fo1yó napközis és isko.

laottrhonos elláúás átIagos nrinőségeről adtam (bár Tóth Sándor.né egy zárójeies
félmon,datban rnegjeg]rz.i', hog;v a helyzet ,,ta],'án mégsern o15'a'' '''o*orÚ-ságos,,,
mirrt arnilyenrr.e]< bemutatorn)' Úgl' élzem telr,árt, véielrr,ánytjlrrlt alapveúőerr nern
a mai he1yzet értékelésébeÍ.I t-ér eI, és abban is egyetértü'nl<, ho'gy érd'emes és

szükséges re hetyzet rnegvá1t.oz'üatá-"ára törekedniink. Arrói gondoli<odurrk rnárs-
képpen, hogy ezt hogyan t€gyiik.

Ha jóI ét"tem, Tóth Sárrdorné es Gaspá,l Lász]ó e}gondollísain.lat főieg a kö-

votkezők miait bíráiják.
1. Ál}aspontom - amerrnyibelrra.gyermeknevelés, -eilátásbízonyárarészte-

rület'eit öná11ó' csakis ezekre a Íel,ad,atokra specializa1t intézmérry-ekre kírlán.
nárn bízrrí _ nyi,lváva1óan e}üór 'att,őI az elmeleti nézetrend"szertől, an."elyet vi-

tapa,rnLnereim ,,a szociaiista nelvreiői"sk'ola koncepciójának,' neveznek, s arnely
n.ézet,rerrdszer egyik legísmerteb,b hazai teoretikusa éppen Gaspár Laszló. Elmé-
le'tük szerírrt .a szociaLlista neve1őískola többe]í között éppen atÍ,ő! az, ami (va-
gyis sz'ocialis'ta és novelő), horgy elrt'e.r a hagyományos ',terrítóisko1a', logikájá-
iói: ' tanítás-ta,rrulás err,nek az ísko],ának nem alapvető' nern a (egfontos.ab.b,

lran.ern 6ak az eEyik mlsrlkaforrnája lgtrye' Ezze\ legaiábbis egyerr'rangú Íor-
mákrrak (te' til,etekrrek) tek.i,ntíi< a gyermekek terme1őmunkájárrak, közösségi
élebée1ek és szab,adidős tevék'enységeirrek a megszerv.ezesét is az iskolában, il-

}etve .az iskola álta[. SzerinüiiLk ugyarris csak így órhető el, hogy az intézrn.ény
a gyerrnokÍ sz'ernélyis.eg rairrrde'n o1d.alú aüakítás:ára, a szocia]ista ern.b.erré neve.
1ésre alkalmassa váljon. Á szigorú következetességgel felépített elméier| (rrrely
szerínt a gyer"rnetonevelás ,,oetrIttrutrfta'' lrrem a család, hanem a kornnrunaként
működő iskola kell, trogJr iegyerr) oIy m'óg{ó-kbgr terkirrti a gaertnekelc ,,mirrden
oldalú fej['esz:üése'' eloilged'heteLlen elnífultéte]'érrek az iskol'a ,,m!,ndeno1da1úsá-
gát'', hogy a rrevelés szocia}ista volt"át már akkor s^-m 1átja ,eIérhetőnel<, }ra ez
á *'uv.t* nern egyetlen iirrtézrnérryiben (a ',mindenne1'' Íoglalk,ozó üskolátran)'
hanern akár csak két egyrnassal ,,szövets'égbe,n'' működő sze'rv'ezethe'n is folyik.
(Hiszen ez utóibbi es'et,ben az iskola tevékerrysegszerkeze+'éjről bizonyos ,,olda-
i,ak'' lki.e5nek, az ,,csornlk,ává'', egyoldalúvá váIik.) ,,A szocialisúa n.eve]őiskola 1o-
gikája szenirrt urgyanis - mondja ezért vitacikké.ben Gáspár fuísz}ó _ a gyer.

2B|, Vó't,kongi, Zsuesa: Egy dich'otómia csapdájáró].-Pedagógiai^Szemle, 1986' 4.

sz,: Halősz caaőr: Hozzászó1ás egy vitához. Pedagógiai Szem1e, 198{i. 5. sz.
"-,, Ti;;; iiiaoi* vitam r"uúis Féterrel. Pedágógiai Szemle, 1986. 2. sz'; Gáspá.r
Lősztó: Ahogyan én látom. Pedagógiai Szemle, 1986. 7_8. sz.
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ry9i."t. tevékeny foglaikozüatása és rrevelése neln ket küI'öü.l foüyarnat, arnteiyert
idő.ben _ és intézmények között _ szót l.ehet váiasztani, meg le,het oszrtaÁí.''

2' A másík Íonúos vitapont a pilaa szer.epérr,ek ér!ék.eliés.e. Azt a bényt,, hogy
a naai .rrapközis ,ojuttatást'' a szülők álta]' arr:n.ak valóságos értekén rnegvásar.ottrá.
tó ',szolgáltatássá'' javasl.om alakí't,ani, vit,apartne,reúm úgy értelmeáik, hogy a
gyernrekrr.evelésrt, J<i sz'eretném szolgáltatni a ,,pi,ac uzes',é1yei'."k',. Ez saeriÁt.r.ils
,,visszalép'ésrt,' jelient'ene, mert így feiad;rránk az,t, az eluei, kngy a gyermekek
életútjárrralr ,alakulásá,hoz a .t,ársad,alornnak .,rnegközelítőreg egyenlo_itanthety-
zetet,, kell biztosítania.

Nos, vélomérryeÍn e két kérdésben vali.ban él,esen elter vi'üapartrrereirnétől.
A gyerrrrreki szernélyiség Ío.rmáIását s ezen túl biológiai' Íizioiógiai s/cb. ígé*
nyeinek kieiégÍtesét én nem egyetlen _ bár"rnenrryire ls a totaLité.s igényéúet
fellépő _ in:bézmerry, hanem a társadalom legásze' ezen belii]. pedig e1óősónban
a szülőí ház f.eladatának véiern. Ugyaa:rakkor számornra a,gyerrnek'ek felnevelé-
sének vagy e folyaina.t bármely reszterületének semrniIylt szemporrtbó1 'nrem
elvi.értékménő!9 (sern a ,,szocia!istas.ág'', sem _ egyszeriíer' _ n"oordjuk a ,,jó-s'ág'' szempontjából), hogy ."" hőng i:mtezményberr foiyik. Áz,t sem nagyo'n }r,i-
szem, hogy Gáspár Lászió es Tóth Sándorné allasporrtjában,,a', sziocia.lisiá is,t<ola
koncepcióját keIl t.isztelnünk, hiszen nirrcs .az a nevelésfílozófiábó1, raerz'e1és1ör-
tónetből kollokválrt egy.eterni hallgató, aki ne rtu'd,na legaláb'b rnég féltuc'aitrryi
más, rna is ható, az általrrk val-lottól erós.en 'el.ténő, rnégis szocialÍst'a nevelési
koncepciót felsoro]'ni.

Azt is k.étlern, ho.gy a ,,juttatás'' vala'rnilyen tértői és Ídőtőü Íüggetlenril jó
dolog, nríg .4 ,,píac'' eredendően es minderr rüekintetben rossz, ho'gy úe,hárt a
piaci eszközök alka]mazása eleve az ördögtől vató.

Bán nézeteinkrr.e'k a fen'tiekben való szernbenállása mögöt,t nyi1vánva1óan
alapvető értéknerrdbeti Elterések húzód'nak meg, mégis azt javaslóm, hogy íitt
és mos.t nre ezekről vitatkozzunk. Nem kívárro,m t'ermász'etesen azt átiítanri,*tlogy
az e]vorrt ideológjaí vagy éntékelméleti viták fel'eslegesek és hasz'ontalarr'ok.
Azt sern tagadorrr, hogy fontos szerepük lehet a gyakor1a't' a cselekvés orien{á-
]ásábqn' De .azt hiszem, hogy semrniképpen sem helgettesítlteti'k a cse1,ekvésit,
de még a ualósó'gról va1ó gondolkod,astiem'

Vi.t'ap.aiIrfurereim írasai'nem ha.g;mak kétséget afeiő1, hogy saját esz,rnén$ak
töroeges hazai megvalósítasára seln ma' ** l belátható ;ő"o;n""' rrem látn'ak
esélyt. ''Jól trrdjurk _ morrdja Gáspár LászIó *. ennek ,"oilszágos* bevezetésé.
hez nincs'enek meg a pénzü.gyi, táü'gyi, személyi, pedagógíai stü. fe1tételerk.',

Tóth Sánd.orrró obben a hetryzetben (az eszmény 
""ép-_ 

a valóságb.an azolrr-
barn n,ern valósítható m,eg) az eszrnény megőrzésenák f.ontosságát ha'rrgsú1yozz;a,
azt,, ho'gy nem érde.mes,a gazd'asági, a külső kényszet'.ekürel üega1kr.ldni,- mer;t
ez ''a p.grspektívikr,rs cél '}:eszűkiilését', eredmérryezné. G.áspár Laszlo ugyan-
csak a ,,stratégiai gél'' sz.em előtt 't.artásánaJ< fontosságáról ír. tr,'elmerül azolr.
ban a kérdés: teh,et.iink-,e, érd,ern'es.e terrnünk valamit a,,s rat,égiai oél'' (vagy
másképperr: az ideológÍa,i szf.érák'ba emelt elvont eszrnenyj vitatásán túl a vál-
toztatásért is? Alrrnak a valóság'rrak a megvá1to"ztatásáért., arneiy iskoláÍrr,kban
.m'a _ Tóthnó szavaival szó]va _ ,,szegérryes, ne'héz és n.ern rritkárr an.akr,orrisz-
ti,kus''. Tóth Sándorné ezzel kapcsolatban egyál;Laüán ,n.ern tesz javaslatot, és
Gáspár László is le.mornd .a kénd'és országos összefüggésreinek vizsáIatáróI: ,,Deha nem leüret valarnit ,,nniind,enüüt.. bevezeüni -_ *'',ái" *, akkor be lehet ve-
zetni ''valaho]... Nern egyszerre' hane.rn fokoza;bosan' Ott és akk.or, ahol és ami-
kor a feltéteIek minirnuma a rendelkezésünkrre áIl.o'

- Ám jó - t,együk feü, ho'gy így l'esz, így lehetne ,,orbt és akkor,,. De rní lesz
e {rözben,,mindenütt' '?

' . 'Y".s:Tétlem: egyáltalán nern 1a'rtom feIeslegesnek az elvo'nt ideológiai
kéndéserkkel foglaikozó vittát. ,Azt'azonban lehetetlónnek érzerrr, hogy hárorn- es
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félezernyÍ áItalá,nos iskolánl< mr.rink'áját, a bennük tanuló rnajd másfél milliónyi

gyerek és a követkiez.ő évek sok milltónyi tarrruiójának életéit olyan .e1vek aüap.

ján szabály ozzlJk, 
"*"i'.k 

ÁÁevalósíthatóságaról még illúzióink síncsen'ek.

Ezőrt, bár magam ,,u* áot"k egyet a vit'apartriereim képviselte eszménnyel, itt

és most mégsem errő\ az eszmányr,ől szeret.nék velük vitatkozni. Sőt, beva11orn,

vita he1ye,tt inkáb'b *gvtitt*tit.oáni szeretnék vel1iL{, vagy 1regaláb.b arról vttat-

tozni, hbgy együtt*titoao"ti'knek rnelyek lehetnének a ker.etei.

Hisz'en tetszik va.gy sem' ,t'errn.észetresnek kell tekinteni.iok, hogy a m9d9l1

(bonyolu1't szertezetí]"diÍferencieit 'és etrt,é,rő érde,kviszonyok'at is szint'etizáló)

társada1rn'akb,an, mint ami]ye,rr a mi,árr.k is, .az iskolával, illetve a gyerrneknevelő

és -ellátó intézménye.kkel szerrr,berni igé.nyek Ís diff'erenciált,an jelentkeznek,

ezek sem húzhatók azonos kaptaÍán.a.-Terroészetes,n.ek keli t,ehát az| is tekinte.

nünk' hogy társad'alrrnunkbarr egyszerre többfajta, ,eltérő kép él. e'gymás mel-

lett a kívánatos isko1áról vagy b,-airnety mas gyermekintézrnórryről. Dezintegrá-

1ó, dez.organizáló hat,ása _ úev tart,orrn - 
"ó* 

.arrnak varr, ha ezek alternatív

megvalósÍtására 'a rnegfelelő 
-te*etek 

és prerrsze lkorlátok. között 1ehetőséget

adunk, halnem ha 1étjogosul.tsá,gukat a. róabtásról üudomást ,nem véve t'agad-

;"t, eó így a bennük"oÉilő fu't"gratív l'ehetőségoket elutasí.tjuk.
,--.,a' 

i{azán font'os, ÁLsvitatJnaó kórdesnek ezént én most nem azt' érzert,

hogy a Gó,spő'r r'aszia.,ag1y mo.'ajuk a lVoggt József-, .a Mi',hő'ty otúó stb. által

"ialí"m 
iskáIakeper közü.í-meiyik ^, u, 

"gig-utten 'eiképae1és, 
am.e1y.et másokét

kizátva el ke1l fogadnunk, oo""ágo.'u,.. bevóáetniirrrk. H.an.n-n azt a kérdést: ho-

gyan fejleszthetnánk tova|b közóktatasjrányí,tasi nendszeriinket o1y módon,

iló' ;.; csak eritűrje, de gyermekeink órdekében serk'entse' kibontakozní üs se-

gíts.e 'az a].tennatív isi<ola-'és gyerm,eki,nt,ézm,ény.kgngenciókat? Szűk'ebb tlém.ám

vonatlkozását"" .p.álg'-h'gy'" Íejl,eszthetnénk tovább szociálpo1ititai ry1|-
szerijLrrket úgy, hogy u-' 

" 
.sJtaaok,]a gy.erekek eltérő körülmérryeit, eletmódját,

érték.ei is figyelembe véve leg5r.err képes támogatrri, s aho1 keli, finanszírozrri

is az állampolgárok felnevelésé't?
Attól tartok, vi,tapartnereim félreértették a korábbi cikkemben kifejtebt

javaslatom jerreset, v;gy ';1á" ,én Íogalmaztam .meg rosszu]. Nem az általuk

képviselt korrrcepcíó joó1'.'tutt*''sagát kívá,ntam bizonfitani' sem pedig _ aho-

gyan írják _ ,,kitittáni a nevelést'' vagy ,bá'rmi mrást az iskolából. Ellenkező1eg:

;íy"' ililyítaői-finanszír.oz'ási szis,zt.éma kialakíúási módjait keresem, amelyben

természetes le,nne, hogy ,,ott és ,akko'r''' .aho1 es amikor 'a szülők, a ped.agógu-

sok és az i:skolafennrtart'ó hatós.ág ezrt szüks'égesjndk és l.e,hetségesrrek vélik, ép-

p"' L"t a ko.nclepcÍót va]ósÍtsák meg _ de ha ez érdekgik,rrgk, valós iehetős'e-

leiknek e11'errrtmó.nd, legyen módjuk mást is választ'ani.

Mindrezek e]őr.e'bocs.átásáv.al szeretrrérn a vita.tott cikkernberr Íelvetett, de

ott ki nem fejtet't áánaolxot né'trá,rry e1,e,mét a ktrvetkezőkberr rrré'mileg részle-

tesebben is felvázolni.

J auaslat a gy ermekszoct,ő,Iis etlő'tó's rend'szerének J ejleszÍ,ésér ea

Amainapközioittho.rrí,i l letveazirrűézrnényes gyerTnekellátásszervezeté-

nek, elveírrrex *ge.uiítá,i táh,e'1osogeirr gondolkódva szeri'ntern abbóI célszerű

kiindulnunk, hogy
_ hazai viszorryaink között (különös tekintet'tel a nők köze1 te1jes fogl.al-

tro"661{s'ára) a csai.áJoknak gy.ermekeík felneve1és,éhez, ellátásához felt'ótle,nül

társada1mitag szerveze'tt, sőt," őltarnllag g ar antó,k segítségr e van szüksr5giik ;

,E,t 
" 

javaslatot Vd1heggi Ggörggael közösen dolgoztuk ki egy, a Kossuth

Könyvkiadónál jelenleg megje1enés aratt aiio-izóciálpo1itikai tanulmánykötetbe írott

munkánkban.
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_ lahh.oz viszourt, hogy ezt a szolgáItatást minden gyefmek szá,mára azo-
nos' a rnai igényeknek megfelelő m.agas színvonalon (tlgyanakkon a családok
differelnciaüt elvárásaihoz js alka1rnazk'odva), rnindenki számára íngyenesen
biztosíts'a az állarn, nerncsak rna, de a be,IáIt,ható jövőben sern'terremthe'tők rneg
az anyagi feltetelek;5

_ a szűkös feltetelgk mell,ett is'Ierhetséges, sőt ebben az u.s,etbsn még i'n-
kább szükséges', Lrogy az álami 'tlámogatásból azok a gyer'mek.ek .részesüljenek
f okozotta,bb rnértekben' akik erre társ'aikrrr'ál jobban nászoru]nak.

Az ingyerresség vagy kvázi-ingyerrresség (hisze'n a napközíérú ma ís k,ell fi-
zet'rri) elvérrek a megÍelelő feltételek 'hiárrryáb'an való fenn't'ar,trása cs;ak látszaú-
eredmények.et hozrhat, továbbra is csak azt er.e'dményezhe'ti, ho'gy a valóságb.an
e téren még a ,,szűkösség egyerrlőségéú'' sem sikerül merg:tererrrteni.

Ami az ellátás minőséget il]eiti, mirrd a ta,rrügyi süatÍsztikák közisrnLert ad:a-
tai, mind az 'empirikus vizsgál.at'ok eredrn'érryoi arrra uta]rnak, hogy az iskolai
napközik ál;La1 kí.nált lehetőségek ma töb,brryir'e szem.beszökően, s.okszor ri,asz-
tóan alacs'onyab'b sánvonalúak, mi.nt azok, arnelyekke1 a kisdúákok áltraIában
cs'a]ádi otthonr.rrkbarr találkoalak: 'a jelonlegi iskolák jdbbára zsúfoltabbak, ké-
nyelmetlenebbek és sivárabbak a csal'á'dok Íöb'bsegének körülményein.él. A rrap-
közis gyermekek kjbbsége családjának életszírrvo'nalához mérve csup,án ,,sze-
glinyügyÍ'' szirrtű ell.átasba,rr részesü1. A négy-hat-myoüc évtizeddei eze]őtti
napközi minőségéhez képest a fejlődés nyilvánvaló (több és jdbb az éte1, némileg
csökkentek a csoport!.étszámok, jobb a ,napközinek haszn,ált osztály't'ermek Íű-
tése és világítása stb.. mint száz.adunk eJ.ső va.gy .más.odik Lrarmadábarrr), de
a mai, ui'szongokhoz képest ez ugya'núgy egyfajtla ,,szegényügyi,' szint(l' ellátás,
mint aho.gyan a korábbi évtizedek.ben Ís ,az voit. A napközi társa'dalompolitikai
céljának minősegi megvalósí'tasáú ez ü'ohet'eÚ1ernn,é teszii, s kiáltó ellerrtel;berrr ál1
a vele szemben tárnasáott mai igérryekkel, egy olyan t'árslada].om ig'ényeivel,
meJ.yben a tömeges szegénységet ós hajlé,krbalanságot már si.kerüIt Íelszám.olni.

Ami pedig az egy''ur1őség elvére vonatkozúk: a d'eklari'lt tőrsadalom- és szo-
ció,lpoliti,kai eluek azt indokolrrrák, holgy a n,apközí otth,orrr in'tezrnérrye já,ruljon
hozzá a ,tánsadalmi egyenlőtlerrségek csökkentésérhez. Ez egyfajta ,,pozitív disz-
knmirráció'' érvényesriLleset igé'ny.elné, vagyis .azrt, hogy a há,t,rányosabb hetyze'tű
településekekerr, hátrányosabb helyzetű családok gyermekeirrél stb. a n"rapkö-
zis ellátás ,,több és jobb'', mirrőségileg más legyen, mirrt azok eset'é,berrr, akik-
nek erne családjuk jobb helyzete miatt kre.vésbé van szüks,égük.

A valóságban azonban a hangozúatott elvek rellerrrére nerncs,ak pozitív disz.
kriminációról, hanem még Jormdti,s eggenlőségrőI sem beszéLhetünlc; a napközis
ellátás színvo'rrala minden jel szerint tükrözi a társadalo'm struktúrájának más
vonaúkozásokban is érvényesülő hierarchikus viszonyait.

A Vdrhegyi Ggörg7geI ezzel k.apcsolatb'an végzett ernpirikus vizsgálatunk6
során is azt'találtuk, hogy az egyenlőtIerrségek szirrte miind'en fontos'nak ítelhe-
tő ,,mutató', esetében jelerrtkeznek. Így például a'napközivel b{ró iskolákban a
megyesz'ékhelyeken a diákok több mint 50, Bud,apeste;rr 45,8, a községekberr vi-
szont csak a tanulók 36,6 sázaléka kerülhert napközibe. Has,onlóan alakul az
étkeztetés'b.en reszesülők aránya is (a ferr'ti sorrend'ben 68,0; 49,7, illetve 42,7
százalék) vagy az iskolaotthonos' formáb.an ellát.ottak aránya (7,0; 16,5 és 2,3
százarlék)' Más szernpontból 'rrézve: a ,,jó rnűködésí fe}téte1ekkel'' jel.Iern.ezheitő

5Ehhez lásd !,,Miért nem számolható fel a pedagógushiány - ha nincs?,,cÍmri
írásomat a Pedagógiai Szemle 1986. 10. számában.

- 6 A kérdőíves adatfelvételünk mintájába került 300 általános iskola az összes
ma$yarországinak több mint B0/6-a, mintánk így reprezenláií;íáÉ tekínthető. Vizs-gálatunk eredményeit részletesen |ásd: Luká'cs_Váiheggi': Szolgáltatás és szociálpó-
litika az általános iskolában. Kézirat, MTA Szociológiai-Kutató-Intézet, Bp., 1986.
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iskolákiban7 a gyerrnelreknrek 50,1, az ,;írtlagos 'helyzetű,'^iskolákbarr 41,3, a

,,h,átrányos fe}tétel.exkeiii *tt.oao.ísi*oták,bJn pe,dig csak 32,8 száza1ék.a része-

sü'het napközis enataslaol es 1ueyaner;qe1 u uóou'idb"n) 58,8; 51,1, illetve 32,8

százalékuk . ."o.,""*ii ár.*i*te"u,err' Isko1aott' r,olrba az e1őnyös he1yzetií is*

kolák tanulói ketszer ar.tonu ará.nybarr jarhatnak ('''l:ll 
T1l* 

a bátrányos

}rclyzetű in,tézményex ;;;déká ia,soÁ). Vagy ogy rnáslk {9}da: átlagosan a

napközis cs'oport'ok 1;./.* ti" texzs*6 (z+ to'"*r 'lióvese,bb), több rnirrt egyhar-

iil|*o i'iv.i;#b kö;öc tti'u6 *n"'t riitix (sl%) pedÍg 30.ná[ magas.abb 1ét.

számú' A kis 1étszámú csoportot a legnagyoüb *ii"og" a budapesti iskolák-

ban taláihatox. a reeJsJt;i;bb o.e''t"x"i46 fő felótt) aránya pedig a közsé-

gi, illetve az át.1agos" es á nátna.'y*" tretyzetr:. iskolákban a legmagasabb. Az

Eiá"io'"ün i."rv,&.i s].*'*uk.k l.o"tii 
"í.* 

többen jutnak be a rr'apközÍbe,

mint a rosszabb nery"Eí* ta"saik közti]. Áz á14"a1u.n1.r vizsgált iskolá.i<ban pé1dá.

ul az összes tanuló közül napközibe járók arány'a 4o,1 , mi,g a cigáirry,t.a'rru1ók

[o"tir n'uptozibe járók anánya 30,4% wolt.
A szúkebb e't"reÁuuo veit szocia[po1itikai szermp'nt6k csak eset}egesgn é1-

vényesülnek. a, mu;áxlá.,"ur"t"eu".a helyi tarráes a rászoruió családok helyett

a 'napközis di; tizetese,t'Jt.,áu*,'tja. Erre az általunk vizsgátt iskolák 50%-

ában volt már egyá,lta}árr pnecedlerrs, 19B3-ban ezekben ,az ínrtézrnényekberrr az is-

ko1af.nrrüar-bó baúóság összersein 1149 gyerÁe[..nok, azaz-a ,napközís.ek 3,6%-ának

t,érítesi díját fedezre, részberrr viagy eg'észben, váliozó id'őta'rtamra' (Egyes t.aná-

csok eg,ész ew", *í"Lk egy-két-hó}apra tóoezii< bizonyos tan'ulók napközis

köItségeit, esetÍ e]birálás 
"á a változó pénzügyi leh,etőságeik szerinft. Megint

más tanács.ok axtor tert,tit *ug az iskoiának á napközis díjakat, ha azok va-

larn'ely család .,"tá^ u*r,"jthaíat1annak bizonyu1nakl é: vanrr'ak tanács.ok'

amelyek ee}.áltaHbán ̂ "* álk*l**"nak í1yerr támogatasi jo11.at.) Ezze\ a lehe.

tőségge1 a brrdap,esii l.*'i.otat eüüek a 1egrnfiább, a városi és községi sko1ák rit-

kábban. 
a napközis eitá.tás v'alósrágos minőségét J<érdőívvel, esettanulmányok-

kal megmér'rri ma;á",eÁ o'yarr reriényt.elen, ilint arnityen rernérryteÜerrr a ta;n.

ügyi s,tatísztíkák ,i;;';ói,*1,,, *er'ceak e statlszfikaknak' cl.e vizsgálatunkrrak

is szinte minden adata arra utalo hogy ,,a gazdagabb .telepiileseknek többnryire

gazdagabb iskoláj,a van,, közüs,rnerrt 
"wa 

."á"r íJ kiegészitrretjük: a gazdagabb

kö,rnyákek.ga,aagabb.iuit . ' ta inu*töb, l iy ireanapür, öz i isgazdag.abb,sőtjo b

minőségű. Vagy fo.rdítva: ot't a l,egrossáb,b, .ahoi a le€nagy'dbb sziikség lenlne

rá. A ,n'apktizt otthorr hiánya p*aie *sveoüámo"^ ".ry:*.*:"oebb 
tele'pü1ések

(kiste1epülésex1 reg*,ehez"uu.'r.o'i1ri"1iv"r. r.ti"ott mattiáő iskoláit jellemzi.s

Ma sem az isko1ai szoci.ális ellátáshoz vakő ,,hozzáj"!ry1:', sem annak minő-

ségét nenr garaflú,áií;. tutur"u los: P'uk' 
poiitir<aí deki.aráció'i<. Van iskola, ahol

.á-váit"ra. 
*..i",*, 

lér"at 
""* 

i"-í.e'.i'*'to napközis el]átás, nr'ásutt van ugyan'

kérhet.ő is, dre ,,hely 'hiárryában,, rlerp tujnak nrindenkit felvenni stb. Ahol

van, ott a rr,apt<tiz:,L.e",,áio ra"me[ ,,'adrrató''' de részben az.isk,olafenntartó ta.

nács, részbern pedig az iskoüa- éP.p.l. aktuáiiá anyag1 he1yzeitető1 vagy ,,politiká-

játó1,, függ, r'osv ;,i]y"" szoQáltatast nyújnt,anak ténylegesen és hogy kiknek.

Úgy gondolil;l'G; .ú;; évtizedÁí so'rán spor'tán módon kial'akulü hely-

'';ilgált iskolák mintáj'át úgy. alakítottuk ki, ]rogq eppe3 különböző kategó-

riáiú telepüIe,"x",,",fi'nto'iie,"-'rr"f11o q.J.."JJ'.t"]leióiát. között dolgozó intézmé-

nvek egyaránt t<epvisówe tqiy".,"x..iév "r.o""i"."tt-íi-otszé,e 
áItalános iskoláiból tár-

evi és szemeryi, továini 
.sférie,eti 

& t"iőüré'i- Áut"toit. alapján rangsort képez.

iünk. majd statisztii<i]"ödoszeretiret .gvi".il*-i"a'nú intezmerryt választottunk ki a

iáiiil".. "%:érőt, 
végéről és közepéről-

8 Lásd erről Saőénghó'zi CsiLLa: Napközi nélkül _ Szociálls ellátás néhány hát-

rányos helyzetű Í't;iáií#-Ká"i.ái, uc'^."ő"oóió.roei"i Kutató Íntézete, Bp., 1985'
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zetet, amely mind a helyi érde,kek, milrd a központilag rneghir{l.otett elvek meg.
r:alósítását lehetret]enné teszi, siirgősen r.errdezni keil'

A gyenmekellátás, -nevelés kijrébe tartoző juttatasok és szolgálüatások kö-
züi fé1re'éct'hetettr,e.ni.iL1 .meg kell kiiLiönböztetrr;i azokait., arnelyeket az á,|'am rnin-
d,enkinek ingEenesen biztosít (iiyen az a}apÍokú iskolázt.atás), az'okat, al.nelye-
I<et, w,eguő,ső,rot,ható szolgő,ltató,sként szewÉz meg és azokat, arn'elyeket szociál-
politÍkai indokbói rninden ar'ra rászotulón'ak juvtatás.ként nyÚtjt.

A g)'ermekek hétközrrapokorr való kl.rlrturál't fe1ügye,letet., ét.krezteúését, go'n-

clozását, szabad Í,dejtik rnegszervezéset e két u;tó'bbi Íorrma határtenületén tar-
tom megszervez.endőnek, úgy azonb.an, hogy a .inai helyzettőI eltérően tisztán
etkiilöníihető és rruególtapít|wtó {tervezhető es rryilvá'nosarr sárnonkérhető) le.
gyen az a Jorrő,s, amel1yel az ii.llam kÖr-po'nti, illeitve he1yi-t,erii1e'tí színtrő]. az
intézrnényes gy'ermekellátást támogatj a.9

A szolgált.atás _ szúlők áitaü ftaetenclő _ árának a tányireges helyi ráÍor-
dítás költségeit kellene tükröznie. E,z.t az ár.at azonban csökke,ntenri ']<ellerre az-
za\ a törvénylroz'ási sán.ren éwől évne nyilvánosan megáiiapít'o{-t rragyságrerr-
ciű összeggeü, arnellyel az állam min,d,eyt, egyes adortt, óietkorú gyermek in;tez-
ményes 

"ttata'at 
garantő'Lian üárnogartja (,,autornatikttsan,' vagy feltéve, ha

a csaiádja ezt a segítséget va1arnel.y, az állam álta] elisment iníezrnényben igény-
be ,kívánja venni). Ezt az összeget a családi pót}ékba építve 'a szüiók, vagy pe-

dig a te}epüIésen lakó gyer-rnekeir szánra szerint megállapítva az el]átást szer-
vező tanács kapná rneg, amely azt szint.én az e1l,át'ásban rész'estiüő gyermekek

száma szerin.rt utalná át az egyes intézrnónyekhez' Az i,rrtéznrények * rnint
korábbi cikkernben már Íelvázoltarn _ egy,a'ránit lehetnérrek államiak, sz.övet-
kezetiek vagY magánjellegriek, vagyÍs rrr*!'n'd'az.0{t formákban ie,he'tővé k'el}ene
tenni a nrűköd.ésüket, ame1yekben a szolgáltatások 'Iriás népgazdaságí ágazatok-
ban is szerveződnek. (A bennük folyó mu,nkát a iegáltal.árnos'abb úörvényessé.gí
kereteken tuil központílag ,'beszabáIyozni,, nem ik€ll, 'ezt' a szulőkre és a pe.da-
gógqsokra kel1 bízni, hiszen ez a t'evékenység a gyermekek szabad idejé;b.en
zajlik, tehát iénygében csaiádj uk rnagánsztéráját, érinti')

A garanfalt közponii tárnogatást ki'egészíitrené rnég a teriiúeti és he1y,i üa-
nácsok ákal folyósítandó - szintén közporrrtíl'ag, d.e .szabad mozgástérrel meg-
határozott összegű _ hozzájátuiás, t6vÁ.bbá esetlog a szülők munkahelyétől
származó, ugyancsak szabályozo'tt mérhskű áitutalás.

Az ily rnódon összegyűtt bevét'elnek biztosí.tania keii, lrogy a sz,olgáltatás.
bő| rnind,en ezt ígénglő gyermek dltam,pol,gári jogon részes{ilhessen, p'o'ntosab-

b,an családj'a ezerr az alapon jogosult le'gyon megvásárolni egy rrr,irrr.irnáIis szin-
tű (gyakorlatilag +31'51 a mai átlaggal az'oirros milnőségÍí) fe}.iigyeletet és ellátást.

1Reálisan go.n'dolkodva ugyanis nern száinolhatunk a közeljöv'őben az rerre for-

dítható össz'egek növekedésével). Ha a körponti, írányítírs ezerrr túlmenő t'ársa-
da1ompoli'tikai szempontokat is kíván ervényesíteni (arni't én.r szükségesrrek tar-
tanék), akkor a központi tárnogatás iisszegének m.echanikus kiszámíüása során

az otszétg bizonyos területeín élők vagy bizony.os társadalmi csoportok stlb. ese-
tében kütönböző, jogsza'báIyb'an m'eghatározot;t mértékben eltérő, prlefreráló szor-
zókat hasznáihat. (Ily módorrr úerhát külön támogatást is biztosít egyesekn,ek.)
S ugyanenne módjuk ]en,rre a terütetzés 'ahe|gi' tanács'oknak is' tes'tületi, a nyil-

vánosság á]tal eilenőrizhető döntés alapjátr.
a sitit<e'uu szociő,Ipolitilcai szem4lontok {ezem Éú1 rnég) ú'gy is énvérryesít-

hetők,, ta a központitag meghat.á.roz'ot't krit,ériumok alapján ró,szorulónak minő-
sü1ő családok helyet't az államí költségv.etés .a szü1ői térít.és fizetését nészbtr1

_-üI 
."i helyzetről: tr-ukó.cs Pétet: A középtávú oktatástervezés közpon-ti mecha-

nizmusairól. : bktatáspolitika. A tervezés és döniés anatómiája. Szerk.: Koznxa Ta.
mós. oktat'áskutató Intézet' Bp.' J.9B6.
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va'gy egész'ben magár.a vállaIja. (Errnek fedezet& a konábban ernlít.ett közpon-

ti ,támogartás kereten felüL keLI biztosítani.)
A rni'ni,m,ó,lis szorjáltatasorn (ame1y, isáétlem, a mai átlagors ,,rrapközís szín-

vonalat,, je1enti) tu1i, egyéb szolgattatasok ('rrye1vbanÍolyamok, dfágább szakkö.

'át, 
"p*i 

srtb.),kö.1tóés"eit az azőkat ígényiő családoknak kell fedezníq\ ("?".k

;;ei Á"g kell fize,tniüt), de megfeteto esótt dörrtesek'es pérrzeszközök bír-loká-

ban az á]lam küIön'bözí szt'ntii*sze'rvei itt ís nyújtha'ünak .akár egyes irrtézrné.

"vur., "r.a" 
üársadalmi cs|op'ort,ok vargy egyes csa1ádok részére társada]'orrr- vagy

szociáipolitikaí indokú támogatást.
A fentíekben kifejtett e]képze1ések esetleges megvarlósíüása term'észetesert

nem jelenü garanciát arra r,ozve, hogy 'az intezrnérryc gyermekeilátás mirrősérge

eteve a jel,eileginé1 ,,;ább'' len.ne. Mindenesetre egy olyan szerkezet ki.alakítását

szo1gahű, 
",'"ty 

- á rnaival e]}errtet.ben _ leitretővé tenrré szociális- és úársa-

dalo,mpolitikai cé}ok világos kim.ondását, il}etve kimmrdasuk eseté'n megvaló-

sításukra és err'nek elt.enőiz,esére is a rnainál ha:t.ékonyab.b mechaniztnus'ok mií-

ködtetését. Előnyei közüI _ az ísrnétlés ódiumát is váIl.alva - a következőket

emelrrérn ki':
_ a mai helyze.t'tel elienté,tberr, áltarnpoJgári jogon rnindon €yermek szá.

mára .ele.r}letővé tenrné a minimális szintű e1látást;
_ a szűkös áülarni eszközöket oda konoe'ntráiná, a.hol azokra a legna.gyobb

a- szükség;
há.a szo1gáltratások ára .a piaci értéküket ú|ikrrözné, ez érdekeltt'é t'on-

n,é a szolgáltatók.a.t munkájtlk javításrában;
- le.tret'ővé terrrné a 

""-ülő,krruk, 
hogy befizet.éseikk'ei, ,,vásárl.ó.i fellépésük.

kel'' a szoigáltatások minőségét b.efolyásolják.
A fe1,tet'e1ez,tlető hátrányóx to"tit e k'orroepció eddigi vitatói elsős'cyr.ban'azt

emelték ki, hogy .a pi'aci jeilegű megold'ás'ok valósánűl,eg a társadalmi egyen-

1őt1enségek növelése.iráníami ,ha,hának' Ennek veszelyó valóban fennáll. fu.

denoes azonban megfont'oini, hogy mih,ez képest kell ezt az egyen1őtlenséget ér-

telmeznünk? Ha ugyanis 'a rnosí kifejtett konoepciót nem eg.y e1vont, urüópisz-

trkrrs vágyképhez, rnu""* a valóságos h'elyzethez és ,a belátható jövőben re,ndgl.

kezósre á11ó erőt'orrásokhoz me4úk, akkor aligha cáfo1ható, hogy a javaslat

szociálpolí.ti,kai szernp'ontból is jelerrtős előrelépést jelentorre. Ugyanakkor rrem

;;á;ád'. ha belátható ídőrr belül rn,ód és elegondő 6ozköz }enne arr.a' hogy a

mind'enki által ingyeneserrr igrénybe veher!ő, Ez.onosarr mggas szintű, differencialt

gyerneke11átást ,társ'ada1rnun]k valarnilyen mód'on rnegszervezze _ ma,gam i"s

arra a ,,valamilyen rnódra'' szavaznék.

*

Tudoim, hogy a Írenti javas1at{0 e1eve oktataspolitikai, szociálpolítikaí re-

formm,ozgáso.kai, na'gyo' jelenrtős bérpolitíka'i váItozésok'a1 illetve a t.arrácsi

gazdáIkoáás mai ronájo,nek kornoly átatakulasat is fsltetelezi. Az első lépéseket

ázonban rnegvalósítáuá t"te rnár rÍla is meg:tehetrrénk. Lehet pers.ze' hogy ez az

,,e1ső lép,ás'' * egy m;ísík, a bennut'atotltnaü aikalmasabb korrcrpció kialakítá-

ía ke1[, iogy legyen. Remé1,em, hogy a továbbiakban erről gondolkodu,rrk naajd

* közösen.

'. Itt 
" 

javaslatnak csak azokat az elemeit mutattam be. amelyekről' a Pedagó-

eial szemle"1985. i0. ."á."áuá" megjelent cíkkemben nem vagy csak utalásszerrien

szóltam.
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