
GYEREKEINK 
VÁLASZOLNAK I.

A válság velünk marad
avagy 

„milyen lesz a jövõnk”?

A KÉRDEZÕ VALLOMÁSA

Hosszas és fura politikai kitérõk-kanyarok után 2008 október közepére
már Magyarország „felelõs elitje” is elismerte, hogy válság van, hetven-
nyolcvan év óta talán a legnagyobb. Közben körülöttünk a közeli és távo-
li nagyvilág „nagyelitje” az elkerülhetetlen pénzügyi, gazdasági stb. rend-
szerváltozásról konferenciázott, csúcsértekezett. Rajtam pedig az az átlag-
emberi félelem telepedett meg, amely a gyerekeket, az unokákat félti a
történelem újabb viszontagságaitól. Miként másoknak, nekem is elegem
van a rendszerváltozások negatív „élményébõl”. Esetemben a rosszérzés-
hez még az a különvélemény is társul, hogy az 1989-90-es rendszerválto-
zás nagy vesztesei a gyerekek voltak, akik gyerekszervezetek, gyerekintéz-
mények nélkül maradtak, elképesztõ hátrányba kerültek, méghozzá oly-
annyira „intézményesen”, hogy Magyarország parlamentjét – a ténylege-
sen „felelõs”, demokratikusan választott magyar „elitet” – végül nemzet-
közi fórumok kötelezték még a bûnösen késleltetett gyermekvédelmi tör-
vény megalkotására is. E mostani, újabb és ismételten válságos rendszer-
változásban mi vár rájuk, milyen (lesz) a mai gyerekek közérzete?… A
„milyen lesz a jövõnk” politikusi sláger-kérdés cinikus automatizmusára
õk a létükkel adják meg a máris sajgó feleletet. A „felelõs elit” öntetszel-
gõ meghatározása alá betagolódó hölgyek és urak felelõsségét nem vita-
tom – de „elit” jelzõhasználatukat (saját maguk által nyilvánvalóan nem
érzékelt) öngúnynak veszem. Ennyi elfogultságot, ha tetszik: „háttér-elõ-
ítéletet” be kell vallanom, amikor e 2008 évi, októberi „elit zuhanásban”
társadalom-faggatásra adom a fejemet.

A GYEREK IS LAKOSSÁG!
Miközben a „magyarországi elit” azon vacillált, hogy „elit észlelésére”

méltassa-e a világválságot, a közvélemény-kutatók október közepére már
aktuálisnak érezték megkérdezni a magyar lakosságot a válság tényérõl (!).
A „reprezentatív” mintába a 18 év felettiek fértek bele, õk pedig – újság-
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írók, elemzõk döbbenetére! – nem igazán nyugtalankodtak. „A Forsense
közvélemény-kutató intézet október 8. és 21. között végzett felmérése szerint
a magyar lakosságnak mintegy fele nem tulajdonít különösebb jelentõséget a
hitelválságról szóló híreknek, és csak 15 százalék gondolja, hogy a pénzügyi
krízis nagymértékben hatással lesz a személyes sorsára is. A megkérdezettek
több mint 40 százaléka arra számít, hogy egyáltalán nem fogja megérezni a
válságot – hüledezett pl. Karcagi László sokatmondó (Valóságshow, Kör-

nyezetismeret) címet viselõ jegyzetében, ame-
lyet „reprezentatívnak” érzek, és azért eme-

lem ki a hasonló jellegû írások sorából,
mert „elit” világunk másik végletére

irányítja (szatirikusan) a figyelmet:
„éppen pötyögtek valamit hitelvál-
ságról, bankcsõdökrõl, forintzuha-
násról meg ilyesmirõl. Na most nem
tudom, hogy ez még a Celebnek volt
a része, vagy valami egészen új
valóságshow?” Elit és celeb – egy-

mást feltételezik és determinálják Ma-
gyarország (show-mentesen szemlélt)

szomorú valóságában. 
Az ország lakosságába bele nem számított

gyerekek számára a válság-környezet: a válságot
érzékelõ vagy nem érzékelõ, az „elitet” ilyennek választó, ilyennek akcep-
táló, és a magyar-elit méltó társát, a magyar-celebet fenntartó, 18 év feletti
felnõtt társadalom… Úgy gondoltam, hogy én a gyerekeket kérdezem. A
magyar gyerek-lakosságot…

A KÉRDEZÉSRÕL

Nehezen elviselhetõ, amikor a kérdezõ (akár már a kérdezés puszta té-
nyével, szándékolatlanul!) megaláz. Mert a kérdezett gyakran azzal
szembesülhet, hogy nem tud valamit. Nem tud például dönteni a javasolt
válaszok között, vagy nem ért egyet a „válaszkínálattal” stb. A kérdezõ
mintha mindig fölényben volna: mert kérdezhet, mert válaszai vannak! A
kérdezõ „státusa” és „pozíciója” sok mindent magyaráz, ezért úgy gondo-
lom, hogy szükséges definiálni kérdezõ és kérdezett kkööllccssöönnööss vviisszzoonnyyáátt aa))
eeggyymmáásshhoozz,, bb)) aa hheellyyzzeetthheezz ééss cc)) aa kkéérrddéésseekkhheezz kkééppeesstt.. A gyereket „kikérde-
zik”, „feleltetik”, ezért mindenféle kérdésben hajlamos számonkérést, a
tudását értékelõ „felmérõt” látni. 

a) Én a kérdezést egyenlõ felek közötti társasjátéknak szántam, amely-
ben mindkét fél szórakozhat, mert elmemozgató érdekességgel találko-
zik, mely érdekesség mindkét résztvevõt (kérdezõt és válaszolót) adott
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helyzetben és/vagy élete folyamán (elõbb-utóbb) elkerülhetetlenül izgat. 
b) A kérdéssor olyan helyzetre vonatkozik, amellyel aktuálisan is, átté-

telesen is, de távlatilag mindenképpen szembe kell néznie mind a kérde-
zõnek, mind a válaszadónak. A helyzet megoldást kíván, és a megoldás-
nak része a válaszadó is, a kérdezõ is. Egyenlõ felek az eléjük tornyosuló
helyzet elõtt (= a kérdés-felelet nem cél, hanem eszköz), sõt a válaszadó
most még csak válaszol, de késõbb (egyszer majd…) õ adja/alkotja meg a
változó helyzetnek a kereteit, pilléreit. 

c) Ezért a válaszadó a kérdések kereteit is feszegetheti, erre már elsõ két
lépésben ösztönzést kap; tudatosítja, hogy ezek az õ kérdései, tehát akár
– máris – alakíthatja õket. És az egész ûrlap-kitöltõsdi játék nem haszon-
talanul elvesztegetett idõ, hanem a helyzetre rákérdezés – egyelõre még
kockázatmentes – kísérlete. 

*
A kérdéssort három idõpontban tettük a gyerekek elé. Október 18-án ült

össze az „úgynevezett Nemzeti Csúcs” megoldást keresni a válságra, a
konferenciát élõben közvetítette két tévécsatorna. Kérdeztünk tehát a
Nemzeti Csúcs elõtt két nappal (amikor még nem volt „annyira” tele a
válsággal a média), a Nemzeti Csúcs utáni három nap alatt (október 20-
22-én), és – a gyerekek õszi vakációja után, november 3-7 között. 

Fõpróba az ötödikesekkel 
Az elsõ kérdezés idõpontja tehát egybeesik a felnõttek megkérdezésének

idõpontjával, amikor még kérdés lehetett, hogy tudatosult-e a válság té-
nye, avagy nem (lásd a Fortense kérdezõbiztosainak adott „felnõtt” vála-
szokat). Budapest melletti kisvárosban élõ ötödik osztályos gyerekek kap-
ták meg elõször a kérdõívet – és elõször a „legkisebb megkérdezhetõk”
(mert már folyékonyan olvasnak!) válaszaira voltam kíváncsi. Még vissz-
hangzik a fülemben az „országosan ismertté celebrált” kérdés, hogy „oko-
sabb vagy mint egy ötödikes?” (a tévémûsor megszûnt, csak a népnevelõ
kérdést hagyta hátra!). Ha az ország felnõtt lakossága, amely „elitet” meg
„celebet” választ, és tudatában az ötödikes a mérce, akkor kérdezzük meg
ötödik osztályos gyermekeiket:

1. kérdés) Tudod, mi történt az elmúlt napokban 
(az elmúlt két hét alatt) a világban – amitõl mindenütt megijedtek 

az emberek? Írd le röviden, mit tudsz arról, ami történt!

18 gyerek közül
3 gyerek tudja, hogy „pénzügyi, gazdasági válság van”
9 gyerek „nem tudja” mi történt



Fordulópont 41

középpontban

82

1 gyerek nem érti (a kérdést)
5 gyerek szerint pedig ez történt:
„Budapesten találtak egy bombát.”
„Egy színésznõ kórházba került”
„Elõször kapott új szívet egy ember.”
„Amerikában valamikor mostanában tornádó volt, ettõl sokan megijedtek.”
„Albert Györgyi (újságíró) elhunyt”.
A legutolsóként idézett választ az ötödikes kislány kiradírozta, de hal-

ványan azért olvasható. Cselekedetét – bizonyosan – a második kérdés el-
olvasása okozta: 

2. kérdés) Kitõl, honnan tudtad meg, 
hogy pénzügyi, gazdasági válság van?

Magyarország felnõtt lakosságát – amely az éppen adott „elitet” válasz-
totta és a tévékben tolongó „celebeket” fenntartja – olyan portálokhoz
szoktatták, ahol vezetõ rovat a „Cukiság, vér, izgalom”, tehát a gyerekek
elsõ kérdésre adott válaszait ez a környezet tökéletesen magyarázza.
Ugyanakkor a gyereket komolyan kell venni, és a 2. kérdés arra – is – hi-
vatott, hogy jelezze a kérdezõ „irányultságát”, segítõkészségét, ezért a kér-
dés szövege magában rejti az elõzõ kérdésre vonatkozó válaszlehetõséget,
akár a már megadott válasz korrigálását is. A lehetõséget észleli, vagy ki-
hagyja a gyerek. Egyik választása sem „hibás”, viszont tudomására jutott
egy tény, egy hír, amely frissen szerzett „tudást” majd a következõ (3 és 4)
kérdéssel fogja körbejárni a kérdezõ. Az Albert Györgyi elhunytát kiradí-
rozó kislány nyilván a második kérdésbõl jött rá, hogy a kérdezõ bizonyo-
san nem erre a halálesetre gondolt, amikor a világ történéseire és az em-
berek ijedelmére rákérdezett. 

A második kérdésre adott válaszokból az is kiderül, hogy „tévébõl, rá-
dióból” már többen hallottak a válságról (a radírozó kislány is), épp csak
nem ezt tartották világot és embereket ijesztõ eseménynek. 

18 gyerek közül 
5 gyerek tudott a válságról a szüleitõl (köztük az a fiú, aki „nem értette”

az elsõ kérdést),
8 gyerek tudott a válságról a „tévébõl, rádióból”
5 gyerek a kérdõív második kérdésébõl szerzett tudomást a válság tényérõl.

Az egyenértékû felek közötti kérdezés-válaszadás ûrlapos játékának már
ez a tény is értelmet adhat, a gyerekek számára „haszonnal”, tudásszer-
zéssel jár. Ez 5 gyerek közül az egyik (az amerikai tornádót említõ fiú –
tehát tájékozódó, érdeklõdõ alkat!) a 2. kérdésre így válaszolt: 

„nem mondták nekem”
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Tehát: van mentsége, de azért tudnia kellett volna.
Ez 5 gyerek közül az egyik ezt írta:
„Innen” (a kérdõívbõl tudta meg, hogy válság van) 
Ez a 10 éves fiú („11 leszek” – így szerepelteti magát az életkornak

fenntartott rubrikában) pontosan kifejezi, jelzi, hogy a kérdéssor második
pontjánál már tudatában van a kérdezés-válaszolás egyenértékûségre,
kölcsönös információszerzésre (=egymás gazdagítására) törekvõ játék-
szabályának. 

Ezek után már nem „elutasítandó” a következõ kérdés:

3. kérdés) Szüleid beszélnek a családban 
a pénzügyi válságról? Hogyan fogadják?

A kérdésfeltevést a 2. kérdés is indokolja, hiszen 5 gyerek a szüleitõl
szerzett tudomást a válságról. Ez 5 gyerek közül 

2 szerint a szülei „igen, beszélnek” a válságról , és „rosszul fogadják”, 
1 gyerek szerint „nem beszélnek róla”,
2 gyerek pedig „nem tudja”.
Klasszikus, jól ismert képlet: a szülõk nem beszélnek ugyan valamirõl,

de a gyerek mégis tõlük szerez tudomást arról a valamirõl. Egyik fiú elõ-
írásszerûen meg is fogalmazta válaszában: 

„Nem beszélnek a szüleim elõttünk az anyagiakról”.
A többi 11 gyerek közül közül 
9 gyerek „nem tudja”,
2 gyerek szülei „nem beszélnek”. 
1 válasz (fiú) pedig a maga „különösségével” utal arra, hogy a válság

ténylegesen konkrét, családra szabott:
„Valamikor jól, valamikor rosszul” lehet fogadni. 
A családnak is vannak pénzügyi, gazdasági válságai, és minden család a

maga bajával foglalkozik. A válasz logikus és pontos. 
Ezek a válaszok a következõ kérdésre kapható válaszokat némiképpen

megelõlegezik: 

4. kérdés) Szerinted te tapasztalni, érezni fogod, 
hogy válság van? Hogyan? 

18 gyerek közül 
13 gyerek válasza:
„Nem tudom”
2 gyerek: „nem” fogja tapasztalni 
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3 gyerek tapasztalni fogja a válságot: 
„Igen. Azért mert ha pl. a boltba vagyunk, akkor nem vesz meg minden ap-

ró dolgot.”
„Igen, fogyni fog a pénz.”
„Igen. Többet panaszkodnak.”

Érthetõ a részleges „hárítás”, a gyerekek tudják, hogy szüleik „kompe-
tenciája” a válság kivédése. A nagyobb gyerekek válaszai differenciáltab-
bak lesznek, de itt az ötödikesek reagálásaival vesszük sorra az ûrlap kér-
déseit, arra figyelve, hogy „miként fogják”, hogyan fogadják a megkérde-
zett legkisebbek (!) a kérdéssort. A kérdezés indításakor ugyanis akadt pe-
dagógus, aki ötödikesek-hatodikosok számára túl komplikáltnak tartotta
a sorban következõ (5-6-7) kérdéseket. 

A kérdéssorral az volt a célom, hogy a válság tudomásul vétele után a
gyerekek egy félig hipotetikus (tehát játékos), félig valóságos, számukra
mindenképpen izgalmas, érdekes választás-sorozaton menjenek végig
gondolatban, amely majd életük folyamán valóságosan is elkíséri õket. A
kérdezés elsõ fázisában (amikor az ötödikesek „próba”-csoportja töltötte
ki az ûrlapokat), még csak a konkrétumokra vonatkozó kérdések elvon-
tabb síkra emelt folytatásának tûntek az 5-6-7 kérdések. 

5. kérdés) Ha a ddoollggoozznnii mmáárr nneemm ttuuddóó idõs emberek nyugdíjat 
kapnak – akkor neked és a ddoollggoozznnii mméégg nneemm ttuuddóó gyerekeknek 

kellene-e kapnotok „felnövekedési díjat” addig, amíg elkezditek 
a felnõtt, munkás életet? (tegyél x-et a neked tetszõ megoldáshoz!)

Igen Nem 

2008 október 28-án reggel már a gyerekek is hallhatták, amit 27-én este
jelentettek be (elõzetesen, de biztosra vehetõen!): az IMF pénzügyi segít-
sége fejében a magyar kormány a köztisztviselõk 13 havi bérét és jutalma-
it „befagyasztja,” és a 13. nyugdíj összegét 80 000 Ft-ban maximálja. Már
27-én este elkezdõdött a magyarázó meggyõzés: akinek kisnyugdíja van,
80 000 Ft-nál kisebb, az teljes egészében megkapja a 13. havi nyugdíját.
Akiknek nyugdíja 80 000 Ft-nál magasabb, azok 13. havi nyugdíjukból
csak 80 000 Ft-ot kapnak stb. 

Tehát a 3 millió nyugdíjas NAGYSZÜLÕ már tárgyalja a fejleménye-
ket, a témával a gyerekek minden családban találkoznak.

És most, 2008. október 27. után vetõdik fel elõször (évtizedek óta!) iga-
zán megrázóan, de etikusan: az egyenlõség – az öregkori egyenlõség – el-
ve, és azért megrázó ez a szembesülés, mert a halál elõtti évek kiszolgál-
tatott helyzetében minden ember egyenlõnek szeretné érezni magát a
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másikkal (mert hiszen „egyenlõnek jövünk a világra”). 
Mivel minden magyarországi család érintett a „nyugdíjak” alakulásá-

ban, a gyerekek nélkülünk is feltesznek alapvetõ – etikai gyökerû – kér-
déseket. A válság a 3 millió nyugdíjason keresztül – most már – a gyere-
kek világát, gondolkodását is meg fogja mozgatni. 

A kérdést még a nyugdíj-csökkentés hírének nyilvánosságra kerülése
elõtt így válaszolták meg az ötödikesek: 

18 gyerekbõl 18 gyerek: „igen”-t mond arra, hogy ne csak az élet végén
álló „már nem dolgozó”, hanem az élet elején álló „még nem dolgozó” is ré-
szesüljön nyugdíjhoz hasonló juttatásban. 

6. kérdés) Az idõsek között vannak, akik kis nyugdíjat kapnak, 
mások pedig nagy, vagy kiemelkedõen nagy nyugdíjat – aszerint, 
hogy munkában töltött éveik alatt sokat vagy keveset kerestek. 

Szerinted neked és a mai gyerekeknek:

– egyenlõ „felnövekedési díj” járna mindenkinek 

– külön-külön mindegy gyerek igényelhetne nagyobb „felnövekedési díjat”,
mert vállalja, hogy felnõtt korában sokat fog keresni – vagy kisebb „felnöve-
kedési díjat” kérhetne, mert úgy érzi, felnõttként nem fog sokat keresni 

18 ötödikes gyerekbõl 17 gyerek egyenlõ „felnövekedési díj”-ra szava-
zott, 1 gyerek pedig az igényelhetõ mértékû „felnövekedési díj”-ra. 

A nagyobb gyerekek gondolkodása már konfliktusokkal telítettebb, a ro-
mániai gyerekek (EU-tagországban élõ kisebbségi magyar gyerekeket is
kérdeztünk!) azért kommentálják élénkebben a felvetést, mert náluk a
„gyerekpénzként” emlegetett juttatás csökkentése vetõdött fel a válság mi-
att. 

A kérdõívhez, kérdésekhez, kérdezõhöz való (bevezetõben jelzett) vi-
szony jegyében a „felnövekedési” díjra nemet mondó romániai 12 éves fiú
az „egyenlõ felnövekedési díj járna mindenkinek” opció mellé kérdõjelet
tesz és odaírja: „Nem biztos!”

A különbözõ mértékû igénylés jogát sem adná meg a gyerekeknek, ha-
nem új szempontot hoz be a kérdéssorba, és odaírja: „A családi körülmé-
nyektõl függ”. 

A gyerekek a következõ kérdésnél gyakran javítottak, megjegyzéseket
tettek:
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7. kérdés) Helyesnek tartanád, hogy: 

– aki mai gyerekként nagyobb „felnövekedési díjat” kérne és kapna, az fel-
nõttként egy részét fizesse vissza (akkor is, ha nem lett belõle jól keresõ fel-
nõtt)? 

Igen Nem 

– aki mai gyerekként kicsi vagy közepes „felnövekedési díjat” kérne magá-
nak, az felnõttként ne fizessen vissza semmit a díjból: 

Ne fizessen vissza semmit: Fizesse vissza egy részét: 

– te most milyen „felnövekedési díjat” kérnél magadnak: 
Kiemelkedõen nagyot: Nagyot: Közepeset: Kicsit: 

Az ötödikesek, a legkisebb válaszadók is tökéletesen értik a kérdéseket,
lendületesen választanak, ítélkeznek:

18 gyerekbõl
9 gyerek arra ítéli a gyerekként nagyobb felnövekedési díjat kockáztatót,

hogy felnõttként mindenképpen fizesse vissza (közülük 2 fiú, 7 lány)
8 gyerek senkivel nem fizettetne vissza felnõttkorban semmit. (E megen-

gedõ magatartást tanúsító gyerekek közül 2 fiú, 6 lány) 
1 gyerek (fiú) a gyerekként nagyobb díjat igénylõt jutalmazná merészsé-

géért azzal, hogy nem fizessen vissza felnõttként semmit, míg a kisebb
kockázatot vállalókkal visszafizettetné a „felnövekedési díjat”. 

Ez a gyerek „közepes” felnövekedési díjat igényelne magának. 

Az ötödikesnél nagyobb gyerekek szenvedélyesebben viszonyulnak a
kérdésekhez. Egy 13 éves gyergyószentmiklósi fiú külön beírta a kérdõív
szélére: „Azért, mert õ nagy felnövekedési díjat, és a másik gyerek kicsit akart,
igen is, vissza kell fizesse” (mármint az, aki nagyot akart!). Magának pedig
így választ „díjat” ez a gyerek: „Közepest kérnék, hogy ne kelljen fizessek, ha
nagy leszek.”

A 18 ötödikes, akikkel a kérdõív „hozzáférhetõségét”, nehézségi fokát
kipróbáltuk, így választott az igényelhetõ „felnövekedési díjak” közül, az
ismertetett feltételek függvényében:

– Kiemelkedõen nagyot kérne – 3 gyerek (lányok)
– Nagyot kérne – 4 gyerek (lányok)
– Közepeset kérne – 10 gyerek (5 fiú, 5 lány)
– Kicsit kérne – 1 gyerek (lány) 

*



A kérdõívet „próba-fázisban” odaadtam ötödikes unokámnak, Anná-
nak. Négy perc alatt töltötte ki. Az elsõ négy kérdésen hamar túl volt, 1)
nem tud a válságról, 2) senkitõl nem hallott róla, 3) szülei sehogy nem be-
szélnek a válságról, 4) és úgy véli, hogy õ nem fogja tapasztalni. Az 5-6-7
kérdésnél kacagni kezdett, és érdeklõdve, elmerülve töltögette a rubriká-
kat. Szerinte is kellene „díj” a gyerekeknek, egyenlõ mértékben minden-
kinek, de bármennyit igényelne is valaki gyerekként – senkinek semmit
nem kellene felnõttként visszafizetnie. Õszinte csodálkozásomra a szelíd,
szerény Anna kiemelkedõen nagy „felnövekedési díjat” igényelne magá-
nak. Kérdésemre azt válaszolja, hogy: „Akkor mi fizetnénk az iskolát.”
(Waldorfba jár, ahol a szülõk fizetnek az oktatásért.) „És még jutna más-
ra is egy kicsi.”

„Jó lenne egy ilyen”, mondta, és megint nevetett. A nyugdíj- és felnöve-
kedési díj kérdése foglalkoztatja, a válság nem érdekli, pedig felpanaszol-
ta, hogy az IKEÁ-ban ugyanannyi pénzért már kevesebb gombócot ad-
nak mint három héttel ezelõtt. „Na látod, ez a válság!” – magyarázom.
„Zsiványok!” mondja Anna. A válság ugyanis elvont, a konkrét gombócot
árusító zsiványok pedig kézzel foghatóak, akár megcibálhatóak. 

Az igazságérzetet aktivizáló, a jövõre is vonatkoztatható hipotetikus, fé-
lig valóságos kérdezõ-válaszoló játékot azonban könnyedén fogják az
ötödikes gyerekek is. Ezért gondolom, hogy gyakrabban megkérdezhet-
nénk a 18 év alatti „lakosságot” is. 

*
Az ötödikesekkel végzett kérdõív-próba után a kérdõíveket megvála-

szolták: I. A nemzeti Csúcs elõtt: egy Pest megyei városban (Veresegyhá-
zán), II. a Nemzeti Csúcs után: egy budapesti (VIII. kerületi) iskolában,
III. a nyugdíj-rendelkezések bejelentése után: a Tolna megyei Fadd köz-
ségben és az erdélyi Gyergyószentmiklóson és Makfalván.

(A teljes felmérés ismertetése és elemzése: a Fordulópont következõ számában)

A kérdezõ: SZÁVAI GÉZA

középpontban
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