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Absztrakt 

A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen okokra vezethető vissza az egyén 

boldogulása, abban az esetben, amikor a kedvezőtlen szociokulturális és társadalmi-gazdasági 

környezet ezt nem tenné lehetővé. A nemzetközi szakirodalom feldolgozásával áttekintjük a 

reziliencia fogalmi kereteit az ökológiában és a pszichológiában, s górcső alá vesszük a 

fogalom lehetséges alkalmazását a nevelésszociológiában. Végül, bemutatjuk azokat a magyar 

nyelvű tanulmányokat, amelyek segítenek tisztázni a reziliencia fogalmának megértésének 

folyamatát.  
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Bevezetés 

Abban az esetben, ha a kutató hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozik, szükségszerűen 

szembe találja magát azzal a kérdéssel, hogy az egyén miért nem tud kitörni saját lokális 

életteréből. Mivel ez a probléma nem egy csoport, hanem az egyén fejlődéséről szól, így a jól 

ismert szociológiai tényezőknek a vizsgálata kevés segítséget nyújt. Egy idő után a 

szociológia szempontjából az adott társadalmi csoport szükségszerűen megmarad ugyanazon 

az alacsony vagy magas társadalmi szinten. Ezen társadalmi csoporthoz tartozó gyerekek csak 

nagyon nehezen tudnak feljebb jutni a társadalmi ranglétrán, alkalmanként akár egy teljes 

emberöltő is szükséges ehhez. 

 

Ha egy gyermek elhagyja a születési vagy neveltetési környezetét, talán más karrier utat fut be 

ahhoz képest, mint ami a családi helyzettől vagy a nevelési szinttől várható lenne. Állami 

intézetben felnőtt fiatalokkal végzett kutatás alapján (Forray, 2003) arra a következtetésre 

jutottam, hogy puszta szerencsével egyesülő kimagasló egyéni teljesítmény eredményeképp 

páran jelentősen magasabb szintű oktatást kaphatnak és magasabb végzettséget szerezhetnek 

 
1 Pécsi tudományegyetem, elérhetőség: forrayrk@gmail.com 

2 Jelen tanulmány része a „Tanulói Régiók Magyarországon” kutatási projektnek (kutatásvezető: Kozma 

Tamás). A kutatást támogatta: OTKA K-10187  
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az átlagos színvonalhoz képest. Ők ki tudnak lépni a saját szociális környezetükből és, 

korábbi elképzelésem szerint, egy sikeres karriert kezdenek el. Ez lehet, hogy a 

„janicsárképzés”-típusú nevelésnek köszönhető, azonban megjósolhatatlan és a személyes ára 

is nagyon magas. Ezek a fiatal felnőttek úgy érzik, hogy érzelmileg és, következtetésképpen, 

szociálisan sem tartoznak sehova, mert nincsenek családi kötődéseik. A hasonlat, amit 

történelmi párhuzamként is használtak, esetükben olyan érzésre utal, hogy „eldobhatók” 

voltak, miután szó szerint bármilyen célra használhatták őket. Ezekben a helyzetekben egy 

olyan nevelési környezetre gondolhatunk, amiben mélyebb személyes kapcsolatok vagy 

öröklött stílusok csak kis szerepet játszottak. (Forray, 2003) Ennek ellenére azonban már 

akkor is azt éreztem, hogy ez az értelmezés csak hasonló sorsú fiataloknál alkalmazható, és 

nem is teljesen megfelelő, mivel sajátos nevelési hatások és sajátos egyéni adottságok vagy 

ambíciók is szerepet játszanak.  

 

A következőkben azt a kérdést tanulmányozzuk, hogy milyen általános szabályszerűségek 

fedezhetők fel azokban az esetekben, amikor egy egyén vagy közösség képessé válik egy 

magasabb fejlődési szintet elérni, mint ami a szociálisan hátrányos körülményektől várható. 

Ez nemcsak az egyén karrierjére vonatkozhat, hanem egy közösségre, mint például egy 

településre és az abban élő lakosságra. Ebben a leírásban egy kevésbé használt tudományos 

megközelítést alkalmazok, hogy az alkalmazkodó-képességhez hasonló témákat 

tanulmányozzak. Úgy vélem, hogy egy ilyen megközelítés kiemelkedően hasznos lehet a 

nevelésszociológia területén. Áttanulmányozva az idetartozó irodalmat és arra ösztönzöm az 

olvasókat, hogy fogalmazzák meg saját kérdéseiket és következtetéseiket.  

 

A reziliencia fogalma 

A reziliencia számos tudományterületen intenzív kutatás tárgyává vált az elmúlt évtizedekben, 

ennek a legnagyobb szerepe az ökológiában és a pszichológiában volt.  Egy felületes 

megfigyelő számára elsőre úgy tűnhet, hogy alig van közös alap a két tudományterület között: 

az egyik a lakókörnyezetet a másik pedig az egyén belső folyamatait figyeli. Másodjára 

viszont hasonlóságokat találhatunk közöttük, az alábbiakban ezeket tárgyaljuk. 

Megállapíthatjuk, hogy az évtized fordulóján a rezilienciáról szóló kiadványok száma 

drasztikusan megnőtt, amit bármely keresőprogram bizonyíthat (kutatást végeztem a Google 
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segítségével). Ugyanezt a megközelítést használták a közelmúltban, a nevelésszociológiában, 

habár a szerzők nem feltétlenül határozták meg.  

 

A reziliencia általánosságban a rugalmas ellenállás képességét jelenti, azaz az egyén, csoport 

vagy közösség, ökoszisztéma vagy anyag képességét arra, hogy sikeresen alkalmazkodjon a 

szélsőséges vagy sokkoló körülményekhez. A pszichológiában, ahol a kifejezést már 

nevelésszociológia előtt is használták, úgy határozzák meg, mint az egyén azon képességét, 

amikor stresszel, zavartsággal és traumával szemben visszaszerzi az eredeti, egészséges 

állapotát. A nevelésszociológia hozzáadja a spontán és céltudatos oktatási eszközök 

értelmezését, különösen az iskola, a tanárok, a diáktársak és a támogató szervek hatására.  

 

A reziliencia a kulcs a túléléshez és a hosszú távú életképességhez: más szóval siker a 

nehézségek ellenére. Ezt a megközelítést hangsúlyozza a Nemzetközi Reziliencia Projekt 

meghatározása: „általános képesség, amely lehetővé teszi a személy, csoport vagy közösség 

számára, hogy megakadályozza, minimalizálja vagy legyőzze a nehézségeket (Grotberg, 

1999). Egy másik meghatározás szerint a reziliencia: „a rendszer azon képessége, ami elnyeli 

a zavarokat és továbbra is megtartja alapvető funkcióját és felépítését” (Walker – Salt, 2006). 

Ha így közelítjük meg, könnyen beláthatjuk, hogy a reziliencia a viselkedés olyan formája, 

amely széles körben értelmezhető.  

 

Manapság egyre több és több tudományágban találkozhatunk a „reziliencia” kifejezéssel, 

ami ígéretes az innovatív megközelítését illetően ennek a fontos jelenségnek az oktatásban és 

a fejlődéslélektanban, a családterápiában és különösen az ökológiában. Talán van valami 

igazság abban az állításban, hogy a meghatározás, amit eredetileg a fizikában használtak, 

elterjedté vált és most „top-beszédtéma” kategóriába tartozik. A rugalmas reziliencia 

képessége, vagyis, a rendszer megújuló kapacitása- egy egyén, csoport vagy közösség, egy 

ökoszisztéma, vagy egy anyagtípus- azt jelenti, hogy sikeresen tudott alkalmazkodni 

drasztikus vagy sokkolóan zavaró tényezőkhöz. C.S. Holling (1986), a reziliencia kutatás 

értelmi szerzője volt az első, aki néhány paradoxonra mutatott rá az alábbiakkal kapcsolatban: 

- hatékonysága és kitartás, 

- stabilitás és változás és 

- a rendszer kiszámíthatósága és kiszámíthatatlansága között 
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„Stabil” rendszerek szintén képesek a megújulásra, ha előre nem látott kihívásokkal állnak 

szemben. A reziliencia egy új keret, egy paradigma, melynek középpontjában az áll, hogy 

komplex rendszerek hogyan tudják fenntartani magukat és a funkciójukat egy komoly 

meghibásodás esetén is. Könnyű megérteni azt, hogy ez a szerkezet sikeresen alkalmazható 

számos területen. 

 

A vizsgált rendszerek a természet keretei között sokfélék lehetek, a társadalom, az egyén, 

a csoport vagy közösség és egy nagy társadalmi rendszer. 

Az utóbbi években a kutatás körvonalazta a reziliens társadalom-ökológiai rendszerek fő 

jellemzőit. Ezen jellemzők közül a legfontosabb a sokféleség (változatosság, kölcsönhatás), a 

redundancia (határon átnyúló mechanizmusok, amik garantálják a működés biztonságát), és a 

fluktuáció (a változás természetes lehetősége). Világos, hogy ezek a jellemzők 

vonatkozhatnak mind az egyénre, mind a társadalmi csoportokra. 

 

A reziliens pszichológiában egy elterjedt fogalom alapján azt feltételezik, hogy a személy 

elválaszthatatlanul kölcsönhatásban van a természetes és a társadalmi környezetével 

(Szokolszky és mtsai, 2015). A huperszon társadalmak szerves részét képezik az 

ökoszférának, a komplex természeti és társadalmi rendszerek pedig fejlődnek és 

megbirkóznak a hatásokkal. Az egyén a rendszerbe ágyazott, a tevékenységeiknek korlátai és 

lehetőségei általuk reprezentált. 

 

Ha ezt a koncepciót az egyén szintjén vesszük figyelembe, például, ha ellenőrizni 

szeretnéd adaptációs pszichológiai, szociálpszichológiai vagy nevelésszociológiai értelemben, 

ki kell emelni, hogy ez nem egy „mentálisan erős” egyéni képesség, hanem egy szignifikáns 

emberi és társadalmi jelenség (Masten, 2001). Tanulmányok számos jellemzőit kimutatták az 

egyén mellett, különösen a kapcsolati tényező fontosságát. Ezek a tényezők a következő 

szempontokat tartalmazzák: 

a. Szülői és kapcsolati jellemzők: erős kapcsolat egy vagy több szülővel, hatékony 

szocializáció a szülők által, kapcsolat más támogató felnőttel vagy mentorral, 

kapcsolat támogató partnerekkel. Ezek a feltételek magukba foglalják a növekvő 

gyermek vagy fiatal személy közösségi hálózatának meghatározó szereplőit. Tehát, ha 

egy gyermeket/fiatal személyt vizsgálnak, ennek magában kell foglalnia azokat a 
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személyeket is, akik szerepet játszanak vagy feltételezhetően támogató szerepet 

töltenek be. 

b. Egyéni különbségek: intelligencia, önszabályozó képesség, pozitív attitűd és életcélok, 

képességek és további jellemzők. Ezt az összes tulajdonságot figyelembe véve, 

kimutatható, hogy egyrészt milyen egyéni jellemzők várhatóak el egy sikeresen 

integráló személytől, másrészt szintén kiemelhető az oktatási és a támogatási eszközök 

felhasználásának iránya. 

c. Közösségi kapcsolat: egy hatékony iskola, lehetőségek a kibontakozó személyiségi 

értékekre, biztonságos és jól szervezett lakókörnyezet, kapcsolat társadalmi 

szervezetekkel és csoportokkal, megfelelő szocioökonómiai helyzet. Ezek a 

körülmények túlmutatnak az iskolán; a lakókörnyezet hangsúlyozza az elérhető 

szociális és kulturális lehetőségek fontosságát (Masten, 1999). 

 

A témával foglalkozó kutatók a reziliencia szociálpszichológiai magyarázata során két 

alapvető feltételt vesznek figyelembe: 

- a személy jól teljesít az életben a nehézségek ellenére 

- számottevő veszélynek és nehézségnek van vagy volt kitéve jelenleg vagy 

korábban 

 

A témával foglalkozó bármilyen tanulmány feldolgozása során, ez a két feltétel szolgál 

magyarázatul arra vonatkozóan, hogy mely egyén sorsok indukálnak rezilienciát 

 

Ebben a kontextusban nem beszélhetünk rezilienciáról, ha az egyén nincs kitéve valamilyen 

veszélyforrásnak vagy nem képes arra, hogy hatékonyan alkalmazkodjon és fejlődjön. A 

reziliencia időben nem állandó: valószínűsíthető, hogy senkinek sincsen arra lehetősége, hogy 

az élet minden területén jól teljesítsen, a nehézségek ellenére. Ebben az értelemben, a 

reziliencia nem szolgálhat arra, hogy teljesmértékben jellemezen egy embert vagy egy 

csoportot, de bizonyos szituációban időnként ez lehet a legfontosabb jellemvonás. Ezek azok 

a szituációk, amikor a nehézségeken felül kellene kerekedni. 

 

Tulajdonképpen, hasonló ökológiai esetek szintén tanulmányozhatóak. Ebben az esetben az 

alapegység egy entitást jelent, ami nemcsak egyetlen szervezetet jelent, hanem egy közeget, 
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amely fenntartat egy rendszert vagy egy szervezeti hálózatot. Az ökológiai megközelítés 

redukcionista változata egy organikus rendszert választ, ami egy alap egységként szolgál és a 

környezetét úgy tekinti, mint amivel az egységek kommunikációt folytatnak – egy külső 

tényező, amely menetsül a kutatás alól. Az alapegység ennek következtében, ebben az 

értelemben, homogén, és nem vizsgáljuk a belső összetételét. A legerősebb változat még 

radikálisabb. Az alapegység így egy „ökotóp” vagy egy „ökotóp mező”. Ebben a 

kontextusban, bár csak elvileg, a kutatás szempontjából a rendszer és a hatások külön 

választhatóak, így a vizsgálat olyan formában kivitelezhető, mint összetett egész.  Úgy 

gondoljuk, hogy az utóbbi interpretáció alkalmas arra, hogy a rendszer fogalmi keretei a 

nevelésszociológiában is megalkossuk. 

 

Az ökoszisztéma és a társadalmi rendszerek, a struktúrák és az információknak a megőrzése 

ilyen rendszereknek tekinthetőek. Melyek azok a rendszerek, amelyek reziliensnek 

tekinthetőek és melyek azok, amelyek nem? Az ökológia a következő iránymutatásokat 

nyújtja (Lanyi, 2013): 

a. A rendszer minél kisebb önállóan funkcionáló egységekből épül fel, annál 

reziliensebbnek tekinthető. A reziliencia a megerősödés, ha az anyag áramlik, akkor a 

körfogás zártláncolatú folyamatokat alkot kisebb területen és rövid idő alatt. Ez lehet 

az önellátós képessége, saját hulladékfeldolgozás és hasonló más eljárások. A dolog 

amit megtanulhatunk a folyamatos klímaváltozásról, hogy a madarak, amelyek 

hosszabb távolságra vándorolnak, vagy a fák, amelyek sokáig élnek, sebezhetőek, 

mint azok, akiknek az időskálája alacsonyabb.  

b. A generalistának könnyebben átvészelnek nagyobb változásokat, mert a túlzott 

specializáció sebezhetővé tesz. Ez a szabály irányelvnek tekinthető vagy 

„kockázatmegosztásnak” vagy esetleg „diverzifikációnak”. 

c. A nagy változások ideje alatt, a komplexitás csökkent és minimalizálódott, a 

túlspecifikált játékosok és intézmények megszűntek, a potenciális szerepek és 

kapcsolatok száma csökken, a felhalmozott információ el fognak veszni.  

 

De az utóbbi megközelítés, az egyén viselkedésére irányulva, hogyan hozható kapcsolatba az 

utóbbival? Ökológiai szempontból az egyén rezilienciája nemcsak magából az egyénből tör 

felszínre. Ez egy relatív koncepció, amelyben az örökölt biológiai és pszichológiai feltételek 
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kombinációja és a környezeti hatások (úgy, mint a család szerkezete, nyelve, szociokulturális 

helyzete) elősegítik az adaptív választ és meghatározzák az aktuális reziliencia fokát, a 

képesség megbirkózni a „kötelező drámával”. Ebben a megközelítésben, a személy vagy a 

csoport csak is a környezetével történő kapcsolatával jellemezhető, és nincsen két azonos eset. 

A „kiszámíthatatlanság” az események rendszerét jelenti, amelyeknek a feltételei 

változhatnak egymáshoz vagy a környezethez viszonyítva, így ennek következtében – 

legalábbis a megfigyelő szempontjából – a kapcsolat nem kiszámítható.  

 

Ha az ökoszisztéma legfőbb jellemzőit tekintjük, akkor az egyén viselkedését el tudjuk benne 

helyezni. Levonhatjuk azt a konklúziót, hogy az egyéni és kollektív viselkedések, különböző 

rendszereken belül értelmezhetőek, attól függve, hogy milyen aspektust választunk. A siker 

jelentheti az egyén társadalmi integrációját a nehézségek ellenére; jelentheti a nagyobb vagy 

kisebb társadalmi közeg képességét, amely hidat képez a veszélyekkel szemben. 

Összességében, akár egyéni, akár közösségi viselkedés vizsgálatáról van szó, a reziliencia 

alapvetően ugyanazt jelenti: sikeresen megküzdeni a nehézségekkel. 

Az empirikus nevelésszociológiai kutatások feltárják a gyermek vagy fiatalfelnőtt életében 

tapasztalható veszélyeket és hátrányos körülményeket, s bemutatja, hogy az egyén vagy a 

szervezet hogyan küzd meg ezekkel a problémákkal. 

 

A reziliencia kutatása a nevelésszociológiában 

Megjegyzendő, hogy a szociálpedagógiában nem túl megszokott a terminus használata. Arra 

lehet következtetni – ahogy az a bevezető fejezetben is szerepelt – ezt a fogalmat elsősorban 

az ökológiai és pszichológiai kutatásokból ismerhetjük. Szociálpedagógiai szempontból a 

fentebb említett Transylvanian Society Journal – 2015-ben megjelent 3. száma – foglalkozik 

vele. Figyelemre méltó, hogy a Debreceni Egyetem pedagógiai doktori iskola tudományos 

kiadványaiban találkozhatunk a (reziliencia) koncepciójával, ahogy már korábban utaltam a 

publikációikra. Ennek az oka pedig a közeli kapcsolat lehet az erdélyi, főként a tudományos 

társadalommal. 

 

Néhány reziliencia szakértő úgy gondolja az iskola fejleszti az adaptációs mechanizmusokat 

(Masten és munkatársai, 2008). Ez azzal magyarázható, hogy az iskola nem csak támogatás 

helye, de a kockázati tényezők is jelen vannak. Hátrányos helyzetű vagy veszélyeztetett 
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iskolás gyermekek számára egy olyan támogató környezet lehet, ahol a nehézségek 

leküzdéséhez szükséges stratégiákat dolgozhatnak ki (Ceglédi, 2012). Ez a fajta interpretáció 

magyarázat lehet arra a kérdésre, amelyre még a nevelésszociológia még nem talált választ; 

mért nem lehet látni azokat a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok, akik szokatlanul 

sikeresek az iskolában, karrier motivációiban, döntéseiben, legalábbis egy megfigyelő 

szempontjából. 

 

Korábbi kutatásunkban (Forray1988; Forray, Kozma, 2011) próbáltuk megérteni azoknak a 

fiatal felnőtteknek a sikeres pályafutását, akik hátrányokkal küzdő családokból, földrajzilag és 

szociokulturálisan is hátrányos háttérrel rendelkeznek, miközben egy olyan ökológiai 

megközelítésre támaszkodtunk, amit még akkoriban nem alkalmaztak a 

nevelésszociológiában. Megvizsgáltuk azt, ha egy hátrányokkal küzdő fiatal talál magának 

egy olyan személyt a saját környezetében – egy tanárt, portást vagy orvost a falujában – aki 

egy példája vagy az adott személy törődése segíthet elérni egy lényegesen magasabb szintű 

motivációt a fiatal pályaválasztásában. Ezekben az esetekben a környezetet úgy vizsgáltuk, 

mint egy olyan egységet, amiben a vizsgált személy is beletartozik. Nem ismerve más 

magyarázatot a fiatalokra ható befolyás létezését puszta véletlennek tekintettük. Bár 

lényegében ez a magyarázat továbbra is érvényes, nem értelmeztük a fiatal szemszögéből. A 

kapcsolatokat tekintjük a leginkább kiszámíthatatlan tényezőknek, amelyek hatással voltak az 

egyén életének az alakulására. 

 

Az utóbbi években Magyarországon a nevelésszociológiában elterjedtek lettek a reziliencia 

témájú kutatások. Az Erdélyi Társaság is egy teljes kiadást áldozott hasonló témakörű 

kutatásoknak a bemutatására. Máté (2015) a roma származású fiatalokról írt, azt vette górcső 

alá, hogy a különböző hátrányokkal rendelkező személyek hogyan jellemezhetőek. 

 

Egy empirikus kutatás (Ceglédi, 2012) a reziliencia fogalmi rendszerét használva, olyan 

sikeres iskolai karrier utakat tanulmányozott, amelyek esetében több vonatkozásban is tetten 

érhető volt a hátrányos helyzet különböző megjelenése. Homoki (2014) értekezését a 

különleges bánásmódot igénylő és gyermekvédelemben élő gyerekekkel kapcsolatban írta. 

Meg kell említeni Rayman és Varga (2015) munkáját, amelyben sikeres roma és nem roma 

származású, felsőoktatásban tanuló hallgatók életútját vizsgálta meg a reziliencia 
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perspektívájából. A legfőbb oka annak, hogy a reziliencia különösen figyelmet érdemel, az 

egyrészt annak köszönhető, hogy az inkluziót kontextusba ágyazza.  A felsőoktatásban tanuló 

roma fiatalak ilyen típusú vizsgálatát korábban Forray (2015) is elemzés tárgyává tette. 

 

A fentebb citált kutatások a hátrányos helyzetből történő kitörésre reflektálnak a reziliencia 

szemszögéből. Ugyanakkor egy más perspektívájú kutatás arra a díverz környezetre 

irányította a figyelmet, amelyben a hátrányos helyzetű települések kutatása élvez prioritást 

(Forray, Kozma 2013; Forray, Kozma, 2014; Kozma, Forray, 2015). Arra voltak kíváncsiak, 

hogy vannak e reziliensnek tekinthető települések. Arra az eredményre jutottak, hogy vannak 

olyan városvezetők, akik támogatják az olyan fejlesztéseket, amely lehetővé teszi azt, hogy a 

hátrányok ellenére sikerese legyen az adott település. Más esetben ugyanakkor a 

középiskoláknak a vezetői töltötték be ugyanezt a szerepet. Megfigyelhetővé vált, hogy ahol a 

reziliens magatartás szórványosan volt kivitelezve, nem pedig egy koordinált módon, abban 

az esetben a közösség stagnációval volt jellemezhető. Úgy tűnik, hogy egy komplex rendszer 

akkor kezd el hatékonyan működni, ha a vezetői szemben néznek a potenciális hátrányokkal, s 

ezekre megoldási javaslatokat igyekszenek keresni. Ebben nagyon nagy szerepet tölthetnek be 

az adott település iskolájának a tanári kara.  

Összegzés 

A tanulmány célja az volt, hogy bemutassa a magyar nevelésszociológiában fellelhető olyan 

kutatásokat, amely a még kevésbé elterjedt reziliencia fókuszából íródtak. Bízunk benne az 

írás lehetőséget biztosít a fogalom értelmezéséhez. Rayman és Varga (2015) bemutatott egy 

lehetséges interpretációt a pszichológia eszközrendszerét felhasználva. Figyelmet kell 

fordítani annak a kezdeményezésnek, amelynek következtében ezt a két perspektívát 

használja a reziliencia fogalmának az oktatáskutatásban; a regionális jellemzők, az előnyök és 

hátrányoknak a leírása, és a családi körülményeknek a leírás.  

 

Végül, hangsúlyozni szeretnék egy apró, de ugyanakkor nagyon fontos aspektust. A 

szociológiai kutatások a kudarcokra és bukásokra fókuszálnak nem téve fel azt a kérdést, 

hogy ezekek a problémákat hogyan lehetne megoldani, csipán a probléma komolyságát 

emelik ki. Mit tesznek más emberek és mit kellene tennem saját magamnak, hogy megoldjam 

a problémát? Valószínűleg ez az egyik legfontosabb kimenetele a reziliencia fókuszú 

kutatásoknak. 
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