Kivétel?

Azidőfa

Kivették a vakbelemet.
Kivették amandulámat.

Itt áll egy fa. Ő az idő.
Az időnek temérdek levele nő.
A rügyecske perc, az óra virág,
hónaponként gyarapszik az ág,
a törzsben rejtőző sok évgyűrű
jelzi, az idő mennyire sűrű.
Gyökér és lomb: kezdet és vég,
szabályosan folyó időjáték.

A gyermekotthonból, sajnos,
még nem vettek ki.

-L.
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Benn áll a térben az időfa,

.,.,r... a térre halk levelét hullatja.

Bangó Jenö

A CSALÁD ALTERNATíVÁI
A családnak a gazdagságra és a társadalomra gyakorolt hatása kevésbé látványos és
meglehetősen lassú folyamat. A felületes szemlélő úgy vélheti, hogy inkább a társadalom,
a gazdagság fejlődése-változása alakítja a családot. A családszociológiai irodalomban
kőzhely, hogyakiscsaládot az ipari társadalom hozza létre.' Azóta az újabb irányzatok
történeti-statisztikai adatokkal bizonyították be, hogy az európai társadalmakban a kis- .
. és a nagycsalád egymás mellett, egyidőben, a gazdasági rendszerektől függetlenül létezett. 2 A család intézményes stabilitása mellett szól az a tény is, hogya társadalmi
válságok és katasztrófák idején a család "átmenti" tagjait a konszolidációba. 3 A családi
intézmény, úgy tetszik, sokkal eredményesebben működik a gazdasági ínség, mint a
bőség időszakában, s a jólét nemcsak a család, hanem 1;1Z intézmények válságát is
elmélyíti.
.
:
Az utóbbi időben sok szó esik a család válságáról. Ha a családot intim emberi
kiscsoportnak tekintjük, akkor nem beszélhetünk róla, hiszen a modern, elszemélytelenedő társadalom egyre inkább vonzódik a kiscsoporthoz, amelyben az egyén megtalálhatja
igazi identitását. Inkább az intézmény jutott válságba: a család elsősorban mint intézmény kezdi elveszíteni vonzerejét.
A család, mint minden társadalmi intézmény, kényszerítő és felszabadító hatással lehet
az egyénre. A fiatalok ma főleg a család "kényszerét" érzik; azt tapasztalják, hogya
család, amelybe beleszülettek, korlátozza szabadságukat. A mai tizenévesek nem ismerik
el az apai tekintélyt, és elutasítják az anyai gondoskodást. Ez az érzelmileg önellátó
ifjúság nincs tisztában a család érzelmi struktúrájával, s mivel egyre. kevesebb testvére
születik, egyre több szeretet árad felé, amit nincs kivel megosztania, s amivel képtelen
gazdálkodni. A ráfordított többlet-szeretetet a gyermek így kivonja a családi körforgalomból, s átviszi a saját világába, a vele egykorúak közé, tárgyakba, szimbólumokra,:
hamis ideálokba. A mai fiatalok nem érzékelik a család intézményének felszabadító
hatását, és családalapításuk is többnyire csak menekülés a kényszertől, amelyet a családjukbangyerekként átéltek. Ez a menekülés újabb kényszerhelyzeteket teremt, s nem
csoda, ha a házastársak megcsömörlenek a család intézményétől, és elválnak. Jelenleg
világszerte minden negyedik házasság válással ér véget.
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Ha tehát a család válságáról beszélünk, a társadalmi intézmények válságából kell
kiindulnunk.
Mint tudjuk, a társadalmi intézmények közösségi szükségleteket elégítenek ki, például
az egyház a vallásos igényeknek ad kőzösségi keretet, az iskola a műveltség alapjait adja
meg, míg a család az intim együttélést, valamint az utódnemzés és -nevelés módját
szabályozza. A közösségi szükségletek kielégítéséhez természetesen nem föltétlenül szükséges az intézmények közreműködése: az ember lehet istenhivő és vallásos egyházhoz
való tartozás nélkül, lehet művelt iskolai végzettség nélkül, az intim együttéléshez, az
utódneveléshez sem kell föltétlenül családi keret. Az intézmény a társadalom részéről
csupán ajánlat: így kell, így célszerű viselkedned, igényeidet legegyszerűbben így elégítheted ki, céljaidat így érheted el. Az ember, mint Gehlen megállapítja, "ösztönszegény" lény,
s hiányzó ösztöneit az intézmény pótolja. 4 A kisgyermek kétéves koráig egyedül, szülői
gondoskodás és szeretet nélkül nem képes életben maradni.
Közösségi igényeink növekedésével együtt nő az intézmények száma is. A család
intézménye olyan új intézményekkel kerül szembe, amelyek az intim együttélést más
formákban képzelik el. Ilyenek az ideiglenes párkapcsolatok, a "próbaházasságok",
a kommunák, a lakóközösségek, amelyeket a fiatalok eleinte oly vonzónak találnak.
A család egyéb funkcióit is fokozatosan átveszik nagyobb, jobban szervezett intézmények: az iskola, az egyesületek, a televízió stb. Ez a funkcióvesztés azonban azzal a
nyereséggel jár, hogy a család visszakapja eredeti, igazi funkcióját, az intimitást. 5
A család válsága egyúttal a társadalom és az egyén válságát is jelenti. A jóléti társadalmak a gazdasági fejlődés olyan fokára jutottak, ahonnan már nincs továbblépés - a
hagyományos energiaforrások kimerülnek, az újak pedig veszélyeztetik a környezetet.
A fogyasztás üteme nem fokozható a végtelenségig, az elosztható javak mennyisége
"állandóan csökken: az emberek úgy élnek, mintha a fejlődés végtelen lenne, pedig ahhoz,
hogy életben maradjanak, a lemondás, az önmegtartóztatás útjára kellene lépniük.
Az általános gazdasági válság előrevetíti egy még félelmetesebb társadalmi válság rémét.
Az emberek félnek a bizonytalan jövőtől, s ez a félelem megbénítja az intézményeket,
beszivárog a családokba, amit az egyre csökkenő gyermekszám is bizonyít.
Az egyén válságáról tanúskodik a szekularizáció is, a transzcendentális értékek felcserélése anyagi értékekkel. A birtoklást a létezés elébe helyező pragmatikus materializmus
olyan morális értékeket kérdőjelez meg, amelyek elengedhetetlenek az intim családi
együttélés számára: a bizalom, a hűség, az ellenszolgáltatás nélküli segítségnyújtás, az
áldozatvállalás idegen ettől a gyakorlati materialista életfelfogástól.
A társadalom és az egyén válságát sokáig a család számlájára írták. A családi munkamegosztás hiánya, a patriarchális családstruktúra, a nők és a gyermekek családon belüli
helyzete valóban hozzájárult az egyén lázadásához. Sokan fogadták ellenérzéssel az
intézmény kényszerét, a család familista túlértékelését, a házasságon kívül élők, a vénlányok, a törvénytelen gyerekek megbélyegzését. A pszichológusok szerint a család a lelki
terror, a neurózisok melegágya. 6 A család meghalt! - kiáltanak fel, és ezzel sok fiatal
egyetért.
A családstruktúra átalakul. Ennek számos jelével találkozhatunk. Egyre általánosabb
lesz például a kétgenerációs kiscsalád. A harmadik, a nagyszülők generációja már nem
él egy háztartásban a fiatalokkal, noha jelen van a családban: a modern távközlés, a
telefon segítségével intenzív kapcsolat alakítható ki a nagyszülő k és az unokák kőzött
- így jön létre az úgynevezett "távolsági" intimitás. Ez a "kiterjedt nagycsalád" a feudális
nagycsalád modern változata. De felbomlik a paternalista és patriarchális családstruktúra is; a családon belül is egyre inkább tért hódít a női egyenjogúság, amely a politikában
és a munkahelyen már megvalósult. Parsons még úgy vélekedik, hogy a férfiak "insztrumentális", kifelé közvetítő-képviselő, a nők pedig "expresszív", érzelmi, belső-összetartó
szerepet játszanak a családban. Ma már a valóság inkább az, hogy e két szerepet mind
a férfi, mind a nő vállalja, az adott helyzetnek megfelelően: az apa már nemcsak a
gyermeknevelésben, hanem a csecsemőgondozásban is részt vesz, míg az anya, kereső
tevékenysége és jövedelme folytán, egyenrangúvá válik az apával. De egyre csökken a
távolság a gyermekek nemek szerinti szerepének elkülönítésében. Eljutottunk odáig,
hogy egy fiú is sírhat, és egy lány is futballozhat.
.
A család tehát rugalmas a valósággal szemben, az együttélési normák és a családstruk-
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túra megváltoztatásával alkalmazkodik az új helyzethez. A család "demokratizálódása",
sajnos, éppen az arra leginkább rászoruló társadalmi rétegekben megy végbe a leglassabban: legcsökönyösebben a munkáscsaládok ragaszkodnak a szerepek hagyományos
felosztásához.
A család válságának megszüntetésére különböző alternatívák születnek. A radikális
megoldás hívei a család intézményének felszámolása és egy merőben új társas együttélési
forma mellett törnek lándzsát. Jelszavaik a szexuális forradalom, a teljes érzelmi szabadság, az anarchizmus és a politikai szektarianizmus. A mérsékelt alternatívák képviselői,
bár nem vonják kétségbe a "klasszikus" családforma létjogosultságát, azt állítják - és
nem is egészen alaptalanul -, hogya társas kapcsolatok szabályozásában is többféle
intézményre van szükség, hiszen ma már a társadalmi élet valamennyi területén, a .
politikában, a művészetben és a gazdasági életben is, a pluralizmus uralkodik. Vagyis
ki kell dolgozni a társas egyűttélés családon kívüli változatait is, amelyeket nem kell
. mindenki számára kötelezőként előirni, amelyek azonban mintául szolgálhatnak a jövő
-re nézve.
Mind a radikális, mind pedig a mérsékelt alternatívák kőzős forrásra vezethetők
vissza, és - ha eltekintünk sajátos politikai és ideológiai színezetüktől - hat alapvető .
gondolat köré lehetne őket csoportosítani.
I. Az új ember problémája. Az új, boldogabb és szebb társadalom új embertípust
követel, a család viszont változatlanul a régi, a hagyományokhoz görcsösen ragaszkodó
embertípust teremti újra: a gyermeket a hatalom előtti meghunyászkodásra, alárendeltségre és önállótlanságra neveli.7 A szabad társas kapcsolatokra épülő kiscsoport, a
lakóközösség, a kommuna azonban önálló és független embert nevel. Jogos a családot
érő vád, ám a kommuna mint megoldás mind a mai napig csak utópia: Fourier és Owen
utópisztíkus társadalrnai nem élték túl alapítójukat, és a mai, nyugati kommunák élettartama sem hosszabb öt évnél. Hiába keressük tehát ott az új embert.
2. Az anarchizmus. A rendnek, amely nélkül nincs társadalmí létezés, az ember szolidáris természetére, nem pedig kizsákmányoló hajlamára kell épülnie. Az emberben ezt a
"természetet" kell ismét felfedezni, amit viszont a hagyományos családforma nem tesz
lehetővé; a család ugyanis, akárcsak az állam, uralmon és kizsákmányolásori alapuló
intézmény. Az új kisközösségi formáknak az eddigiektől különböző szolidáris rend
megteremtésén kell'fáradozniuk. A család is az elnyomásnak egy változata, csak azáltal,
hogy intimebb, sokkal rafináltabb mechanizmus - vallják az anarchisták, ugyanakkor
nem veszik tudomásul, hogy a család tagjait szeretet és együttérzés köti össze, s ezek a
vonások szerintük is az ember lényegéhez tartoznak.
3. Az elidegenedés problémája. Az alternatív családellenesség azt veti akiscsalád
szemére, hogy befelé fordul, elzárkózik a közügyektől, önző. 8 A szabad intim közösségek
ezzel szemben kifelé nyitottak, fejlődésre képesek és önzetlenek. Ez az elidegenedés
valóban jellemző a nagyvárosi, lakótelepi életformára: a modern kiscsalád tagjai elszakadnak a külvílágtól, a szomszédokat vetélytársnak és ellenségnek tekintik, attól tartanak, hogy a rokonok ellenőrzik lépéseiket, s hogya szülök beavatkoznak életükbe. Ami
viszont biztató: a fiatal családoknak ez az elszigetelődése csak ideiglenes, a szomszédok
sok esetben segítséget jelentenek számukra, és a rokonság sem csak ellenőrzi, hanem
támogatja is őket (például házépítés esetében), a szülői "beavatkozás" pedig, különösen
ami a nagyszülői segítő-nevelő szerepet illeti, egyenesen kívánatos. A család elidegenedése nem általános jelenség, és ilyen mérvű elidegenedést más társadalmi intézmények és
csoportok életében is tapasztalhatunk - ezt a társadalmi javak szűkössége és a technikai
fejlődés hozza magával.
4. A családi szerepek körforgása. Az alternatív vagy antifamilista családszociológia azt
veti a modern kiscsalád szemére, hogy tagjai megmerevednek egy bizonyos szerepkörben,>
amelytől nem tudnak, illetve nem akarnak megválni. 9 A dolgozó nő állandó lelkiismeretfurdalással végzi munkáját, mert igazi hivatásának a családanyai-háziasszonyi szerepet
tartja. De az apa sem érzi jól magát háztartásvezetői-csecsemőgondozói szerepében.
Az új intim kisközösségekben viszont a szerepek könnyen cserélnek gazdát, és mivel
állandó körforgásban vannak, senki sem válik egyetlen adott szerep rabjává. Az izraeli
mezőgazdasági termelő közösségekben, a kibucokban megpróbálták érvényesíteni a
családi szerepek körforgásának elvét. A nyugat-európai gyakorlat azt mutatja, hogya
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kezdeti lelkesedés után minden marad a régiben; a lakóközösségi kiscsoportok nőtagjai
továbbra is a főzéssel vannak elfoglalva, a férfiak ezalatt autót szerelnek az udvaron. Ha
a modern kiscsalád szerepének demokratizálódásából indulunk ki, ez a kritika sem
egészen helytálló. Jóllehet a családi szerepek, tökéletes körforgása már csak biológiailag
is lehetetlen, és föltétlenül szükség van a nemek közti munkamegosztásra, az általános
tendencia azonban kétségtelenül az, hogy a férfi és a nő a családon belül egyenjogúvá
válik. A gyermek családi szerepe azonban változatlanul tisztázatlan kérdés; az egygyermekes családok esetében megoldhatatlannak látszik. l o
5. Az emancipáció. A római jogban az emancipáció a gyermekre vonatkozott (az atya
szabad elhatározásából felnőtté teszi gyermekét). Ma valamely függőségi állapottól való
megszabadulást jelent, a köznapi gyakorlatban azonban a női egyenjogúsággal azonos.
A családszociológiában emancipáción a feleség és a gyermek hátrányos helyzetéből
következő függőségi állapot megszűnését értik. A jogi emancipáció még nem jelent teljes
társadalmi emancipációt: a nők és a gyermekek családon belüli függősége még ma is
fennáll, noha egyre inkább az anyagi függésre korlátozódik. A nők anyagi és szellemi
függetlenségüket gyakran munkavállalással, de még inkább hivatásuk tudatos gyakorlásával biztosítják. A kiscsalád e téren is fokozatosan demokratizálódik: a nők anyagi
függetlenségének növekedésével általában csökken a férfiak patriarchális befolyása. Az
alternativisták szerint azonban az igazi emancipáció - s ezen mindig női egyenjogúságot
értenek, pedig, nehezebben bár, de kimutatható, hogy a férfi is függ it feleségétől és a
. családjától - csakis az intim kisközösségekben valósulhat meg.
6. A lakóhely és a munkahely természetellenes elkülönülése. E gondolat hátterében a
tömegtermelö ipari társadalom általános. válsága, a környezetszennyeződés, a nyersanyag- és energiahiány áll. Az ipari forradalom óta a család már nem termelő, hanem
csak fogyasztó egység. Vissza kell tehát térni a hajdani önellátó kisgazdaságokhoz. Egy
ilyen utópisztikus életforma megvalósításán fáradoznak az Egyesült Államokban műkö
dő önellátó kommunák, ennek toboroznak híveket a nyugat-berlini "alternatív munkakőzősségek" és különféle marginális szektás csoportok. Csak néhány paraszti kisgazdaságban, esetleg a kisiparban található meg a lakóhely és a munkahely egysége; kétséges
tehát, hogy ez a megoldás lenne a jövő útja.
Ha a család alternatíváit szociológiai szempontból vizsgáljuk, kiderül, hogy - a radikális-anarchista elgondolásokon kívül- nem is igazi alternatívákról van szó. Az alternativisták ugyanis nem a család helyett, hanem a család melletl akarnak új intim kisközösségeket kialakítani, illetve magát a családot akarják megreformálni: a kommunákból, a
lakóközösségekből szeretnének kialakítani egy olyan újfajta családtípust, amelyben
valóban együtt van az intimitás, a szolidaritás és az egyén függetlensége.
A család alternatívái kísérletek tehát egy elidegenedett, szerepét, funkcióját és struktúráját vesztett modern kiscsalád megreformálására. Hiszen a kommunákból, lakóközösségekből néhány év elteltével a tagok önként kiválnak, és családot alapítanak; csalódottan, de gazdag tapasztalatok birtokában próbálják megvalósítani családjukban mindazt,
ami pozitiv volt a lakóközösségekben. Wurzbacher a következőképpen foglalja össze
a lakóközösség pozitív vonásait: l. szabadabb párkapcsolat, 2. a kiscsoport segítsége,
3. újfajta szülő-gyermek kapcsolat, 4. a társadalmi ellenőrzés új formái és 5. a férfi-női
egyenjogúság.v! Mindezek az értékek azonban a modern kiscsaládban is megteremthetők,
'
A keresztény kiscsalád számára a szabadabb párkapcsolat nem a házastársi hűség
feloldását, hanem a házastársi felelősség további erősödését jelenti. A keresztény bázis- .
közösségek a családközi együttműködés révén jelentősen segíthetik a - főként fiatal családokat. Az újfajta szülő-gyermek kapcsolata keresztény nevelés követelménye, a
hitbéli nevelésben pedig különösen fontos a szülők szerepe - a közös hit megvallása,
gyakorlása nagymértékben erősíti a keresztény család belső dinamikáját. 12 A társadalmi
ellenőrzés, amelynek normaerősítő és viselkedésirányító szerepe van, a keresztény családok körében a család intézményét és struktúráját törvényesíti, tehát közvetlenül óvja meg
a keresztény családot a felbomlástól, a válástól, ugyanakkor elősegíti a gyermekáldás
tudatos vállalását is.
A keresztény kiscsalád valós -alternatíva: nem újsütetű kísérletezés, hiszen alapjai
megvannak az evangéliumban, felépítéséről.pedig a pápai körlevelek adnak útmutatást.
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pALOS ROZITA

GRECO HAROM KÉPE

1
Az apostol
gótívű

gond - reménnyel átitatva

2
József
a fénynemű homály foglalatából
kilépő angyal
az Atyaisten izenetével
megérintett
a befalazott gyanútól szabadult
pillanat évgyűrűi
mint legfinomabb pólyapántok
simulnak
a megváltás körül

3
Mária MafJdolna
izzó előjele

az Égnek
733

