
A szülői befolyásról 

 

A szülői felelősség semmi módon nem vitatható, sőt azt jelentősen fokozza, hogy a 14 éves életkorra 

nem alakul a pályaválasztási érettség. Ezt a helyzetet azonban nem lehet a döntés átvállalásával, vagy 

kisajátításával megoldani. A megoldás a folyamatos felkészítés a pályaválasztásra, azaz a 

pályaorientáció. Ez szakmai feladat és nem szülői, de szülői támogatás nélkül nem megoldható. És ha 

szakszerű pályaorientáció sem eredményez pályaválasztási érettséget, akkor az iskolarendszer által 

kínált átjárhatóságra alapozva ajánlott a pályaorientációs szakember véleményére alapozni az 

iskolaválasztást. Ez nem konkrét iskolára vonatkozik, hanem iskolatípusra, szakképzés választása 

esetén képzési ágazatra. 

 

Néhány példát idézünk a felelősség gyakorlásról való döntéshez. Először olyat, ami kizárt minden más 

lehetőséget az apai akaraton kívül. Majd további ismert emberek nyilatkozatait, eseteit idézzük: 

 
Hobo1 

„Édesapám asztalos volt, a családban csak a kétkezi munkának volt becsülete. Én balkezes 

vagyok, gyerekkoromban az iskolában ütötték a kezemet, hogy ne ballal írjak, így mindkét 

kezem ügyetlen maradt. Emiatt kilógtam a családból, amivel folyamatosan szembesítettek 

is. Apám mindig azt akarta, hogy olyan legyek, mint mások. Azzal fenyegetett, hogy a nép 

majd kivet magából, mintha a nép valami felsőbbség lett volna.” 

Tizennégy évesen meghajolva az apja akarata előtt vegyipari technikumba került.   

„Az iskola négy éven át szellemi börtön volt nekem, nem kaptam semmit. Az utolsó két 

évet Veszprémben töltöttem kollégiumban. Az érettségi után, még aznap hazajöttem, 

odaálltam az apám elé, elköszöntem tőle, és eljöttem. Soha többé nem mentem vissza 

hozzá.” (Magyar Nemzet 2015. március 11. szerda 18:24 . Hobo: Amit csinálok, fontosabb nálam) 

 

Koltay Gábor filmrendező 

Utólag most már bevallhatom, sohasem készültem mérnöknek. Az I. István gimnázium patinás 
padsoraiban bizony álmomban sem gondoltam arra, hogy a Műegyetem hallgatója leszek. Mindig is 
filmrendező szerettem volna lenni. …. Persze, hogy milyen nehéz Magyarországon erre a pályára 
kerülni, azt nem tudtam. 

Annak rendje és módja szerint összeült a családi tanács és „ügyemben” döntött.  

Javasoljuk, olvassanak bele ezekbe a szemelvényekbe!  

Akik az itt jelölt helyen nyilatkoznak, azokról közismert, hogy nem mérnökként lettek sikeresek. 
Ugyanakkor többnyire azt mondják nem volt kárukra a mérnöki tudás megszerzése. Ezzel nem is lehet 

                                                                 
1 Földes László (közismert becenevén Hobo; Újpest, 1945. február 13. –) Kossuth-díjas magyar bluesénekes, dalszerző, 
előadóművész és a  Hobo Blues Band alapítója és énekese. Édesapja, Földes László  1944-ben partizánparancsnok, 1945 után 
kommunista  pol i tikus , belügyminiszter-helyettes ,[2] országgyűlés i  képviselő  vol t. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajpest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_13.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Blues
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hobo_Blues_Band
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldes_L%C3%A1szl%C3%B3_(politikus)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1944
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Politika
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldes_L%C3%A1szl%C3%B3_(Hobo)#cite_note-2
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9si_k%C3%A9pvisel%C5%91


vitatkozni. Ugyanakkor kérdés, hogy jó befektetés-e egy átlagos ember számára egy ilyen kitérő? Hány 
pályatévesztett mérnök lesz esélyes új szakterületén a Kossuth díjra? 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/vicinalis-dugohuzo-
17.html 

Mi: mérnökök 

VI. évfolyam 7–8. szám · 2002. július–augusztus 
Akik nyilatkoznak: 
Örkény István, Jordán Tamás, Bródy János, Déri János, Koltay Gábor, Münz 
András,  
(Vicinális Dugóhúzó, Műegyetem) 

Korábban, más, bár hasonló témában ajánlottuk a „Magyarázom a bizonyítványom” című könyvet. 
Abban is számos példát olvashatunk a szülői befolyásra, annak eredményére.  

A szülői befolyás másik a gyakori esete a szülő szakmájától való eltávolítás  is. Ennek számos oka lehet, 
de nem lehet célunk a szülők hibáztatása.  

Arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy a pályaorientáció szakismeretet igénylő feladat, amit nem 
helyettesíthet sem szülői sem tanári jószándék. Mint ahogy nem lehet sem jogi sem szakmai alapon 
korlátozni a szülői magatartást. (A tanárit lehetne, de nincsenek meg a társadalmi és szakmai 
feltételei.) 

A szülő természetesen sok más mellett hasonlítható a kertészhez is. A kertész is folyamatot irányít, egy 
fejlődési folyamatot. Lehetnek szándékai, tapasztalatai, de nem hagyhatja figyelmen kívül az élő 
természet törvényeit. A növény a képeinken, itt a fa, tárgya a kertész tevékenységének. A gyermekünk 
azonban nem tárgy sem a nevelésnek, sem a pályaorientációnak, hanem alanya. Az alany nem csak 
nyelvtanban cselekvő, hanem a családban és az iskolában is.  

Ugye nem az olyan kertészhez akarunk hasonlítani, aki ilyen módon hat a rábízott életre ? 

   

A túl komoly képek után zárjuk vidámabban ezt a gondolatkört: 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/vicinalis-dugohuzo-17.html
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/vicinalis-dugohuzo-17.html
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/archivum/2002.html#0708


Volt, aki nagy kanyarokat tett, mire sikeres lett.  

Most már nevet rajt, de más kárán tanul az okos!  

 

https ://www.google.com/search?q=pályatévesztés i+tanácsadó  


