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Az Études a francia flatalokról

Az Études 1989. szeptemberi sZámában két egymást követő írás - más-más szempontból
- ugyanazt a kérdést járja körül: milyen a fiatalok helyzete a mai Franciaországban. Hogy
látják önmagukat a tizenévesek és hogy látja őket az a felnőtt generáció, mely későbbi

önálló életük vezetéséhez mintát adhat? Milyen lesz az ezredforduló francia társadalma,
melyet a ma felnövő gyerekeknek kell majd megteremteniük? Egyértelmű feleletek
helyett inkább csak feltevések, egymást előhívó kérdések sorakoznak. A válaszkísérletek
mögött rejlőbizonytalanság elsődlegesennem a jövő, hanem a jelen felnőtt-tarsadalmáröl

szóló ítélet.
Gyermekkorok ma címmel jelent megAgnés Auschitzka írása. Az újságírónő kérdésére

- .Szerínted mit jelentgyereknek lenni?" - a 12 éVesCatherine ígyválaszol:~or élni
tanítanak." A kislány tudatában éppúgy, ahogy a humán tudományok elemzéseiben, a
gyerek- és a felnőttkor ideje egymással dinamikus viszonyba lépve kapcsolódik össze.
Thdjuk, hogy a gyerekkor egyikünk sZámára sem egyszeruen jó vagyrossz emlék, hanem
olyan időszak, mely kitörölhetetlenül beivódott személyiségünkbe. A pszichoanalízis
felnőttkori viselkedésünkben gyakran az élet első éVeinek nyomát tárja fel. Catherine
számára a gyennekkor tanulási folyamat, mely szavai szerint nemcsak a "has vagy a fej",
hanem az "élet dolgait" fogja át. Nemcsak a közvetlen szükségletek kielégítésérőlbeszél,
hanem mindarról, ami az emberben vágyat ébreszt, s ami létének értelmet ad. Kiktőlvárja,
hogy vezessék az élet meghódításának útján? Azoktól, akik - feltehetően - az áhított
tudás birtokában vannak: elsősorban szüleítöl és tanáraitól. Csak az a kérdés, hogy ők

mennyire vannak tudatában és hogy tudnak megfelelni a rájuk rótt szerepeknek.
Elképzelhető-e, hogy sikerül megteremteni egy félrecsúszások és törések nélküli

gyerekkor feltételeit azok számára, akik 2000-ben lesznek húszéVesek? A mai felnőttge

neráció képes-e valóban felnőttkéntvállalni azokat a feladatokat, melyeket a gyerekek - a
jövő társadalmának - felnevelése jelent? Ki taníthatja meg őket "élni"? Egyáltalán: mit
jelent ma egy gyerek a társadalom számára?

nEgy értelem után kutató társadalom paradoxonai"

Furcsa társadalom az, mely megengedi, hogy a gyerek felváltva legyen áhított és elhagyott,
dédelgetett és kitaszított, jól és rosszul szeretett, védett és fenyegetett. Ugyanabban az
újságban, ahol a legújabb tudományos eredményekről olvashatunk, melyek szinte
csodával határos módon segítenek világra egy gyermeket, hírt kapunk egy bíróság
Itéletéről.mely a fogyatékos gyennekét megölőapának kegyelmet ad. "Kívánjuk a gyerek
jöttét, harcolunk jogaiért, aggódunk eltéVelyedése miatt. .. üldözzük a szadistákat, akik
kislányokat erőszakolnak meg. Ugyanakkor az épületekhez tartozó füves területeket a
kutyák, az utcákat az autók számára foglaljuk le, és képtelenek vagyunk meggátolni egy
oktatási rendszer torzító hatásait. A mai gyerek egy olyan társadalom egzisztenciális
körvonalazatlanságában él, mely nem tudja megvonni szabad és tilos, lehetséges és
veszélyes korlátait." A gyerek már nem tudja sem azt, hogy hol, sem azt, hogyan kaphatja
meg a felnövekedéséhez szükséges segítséget. A felnőtt, akihez fordulhat, egy értelmét és
mindenfajta etikai mércét vesztett társadalom tagja, melyet a fogyasztás, az azonnali
kielégülés élvezete éltet, s melyet a munkanélküliség tesz sebezhetövé.
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"SZámitunk rád a holnapért. Számolj velem ma'"

Az öregedő társadalmakban - és ilyen a mai Franciaország helyzete - a józan ész azt
kívánja, hogy a kormány politikája segítse elő a születések számának emelkedését. A még
meg sem született gyermekre súlyos felelősség Vár: "legyetek elegen ahhoz, hogy
biztosíthassátok öregségünket és fenntarthassátok a nemzet életerejét!"

nA gyerek a jövő." Mivel magyarázhat6 mégis a szülők ellenállása? A harmadik gyerek
után járó kedvezmény, a családi pótlék, a lakáshoz és oktatáshoz val6 hozzájárulás mind
nem elég ahhoz, hogy nőjön a sokgyermekes családok száma. Bár a szülést sokan szinte
állampolgári kötelességnek tartják, a szülők megértették, hogy a gyerek önmagában nem
jótétemény. Élete szamos kockázatnak van kitéve. J6t és rosszat egyaránt képes előidézni
önmaga és a társadalom számára (s ebben különösen hasonlít a felnőtthöz). Mielőtt a
szülök öreg napjainak támaSZa lehetne, biztosítani kell - most - agyerekkorát.

"Amikor a családi élet 4ta1aku1"

Egy mai gyerek családi körülményei hasonlóak ahhoz, amilyen a szüleié volt ennyi idős
korban. Mégis figyelemre mélt6ak a különbségek: a rokonság általában sokkal kisebb, az
anya dolgozik, a nagyszülők sokszor Franciaország másik végében élnek. Ha a szülők

elváltak, a gyerek kettőséletet él, hétköznapjait és a hétvégeket megosztva anyja és apja, új
feleség (férj) ésféltestvérek között, Aránytalanul sok teherhárul arra a gyerekre, akit anyja
vgy apja egyedül nevel. A szülő részéről akkor is sok a mulasztás, ha mindent megpr6bál,
hogy szigorú időbeosztásáb61valamennyit kiszakítva a gyerekkel is együtt lehessen.
Bizonytalan helyzetben a nagyszülők, unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik távolléte
megakadályozza, hogy a család a hozzá közelállöktől kapjon anyagi vagy erkölcsi
támogatást. A magára marad6 gyerek köré halotti csend épül.

"Új feladatok"

"Igaz, hogy a gyerek - függőségi helyzetéból következően - szigorú értelemben véve
nem követelheti jogait. A felnőttnek azonban, aki élvezi ezeket a jogokat, kötelességei
vannakvele szemben. Ha a gyerek ma nem kapja meg a testi-lelki egészségéhez szükséges
gondoskodást, soha nem lesz képes eleget tenni a minden civilizált embert megillető
jogoknak és kötelességeknek, ha majd rá kerül a sor. Bárhogy alakulnak is a családok
életkörülményei, szokásai, erkölcse, egy nemzet politikai vezetésének - intézményein
keresztül - felelősséget kell vállalnia a gyermekekért." Vajon képes lesz-e betölteni az
állam a ráruházott védnöki funkci6t? Társadalmi értékrendszerünkben megkapja-e
megfelelőhelyét a szolidaritás?

"A tan4r és a diák mögött - egy felnőttés egy gyerek"

Catherine megfogalmazása azt jelenti, hogy csak tanulás útján válhatunk felnőtté. nAZ
iskolának ebben a feladatban óriási szerepe van. Nemcsak azért, mert a gyerek hosszú
órákat tölt az iskola falai közt, hanem azért is, mert jövőjea társadalomban nagyrészt attöl
függ, amit ott elsajátít. ElVárhat6-e az iskolát61, hogy egyformán előtérbe helyezze a
gyerek tudásának, szakmai hozzáértésének és erkölcsi tulajdonságainak fejlesztését?"
Biztos, hogy rendkívül nehéz és összetett feladat - éppúgy, mint a család számára. De
megállhatunk-e itt és elfogadhatjuk-e, hogy az iskolának csak a tudásanyag átadásával kell
foglalkoznia, hogycsak azokhoz sz6lhat, akikben - genetikai, szociológiaivagypszicholó
giai adottságok folytán - ösztönösen megvan az ismeret utáni vágy?
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A közoktatás felelősei tisztában vannak azzal, hogy ez kétszeres kockázat vállalását
jelentené. Egy olyan, más jellegű tudás átadása szűnnemeg, mely nélkül a felnőtt nem tud
mit kezdeni szabadságával és felelősségével. És olyanokat fosztana meg egy nélkülözhetet
len tanulási folyamattöl, akik - tőlük független körülmények folytán - eleve hátránnyal
indulnak, pedig az oktatásnak mindenkivel - így velük is számolnia kell.

"Amikor a felnőtt cinkos lesz a hazugságban .•."

"Az évnyitó napján a jónevű középiskolában a szülökhöz szölö igazgatói beszéd - a
retorika virágait nem sZámítva - mindössze ebbőláll: Kedves Szülők, nagyon örülünk ...
stb. Fontosnak tartom felhívni a figyelmüket, hogy mostantól kezdve gyermekük sikeres
eredménye 50%-ban az Önök segítségén múlik. Kérem, hogy esténként ismételjék át vele
az aznapi anyagot ..." Az igazgató beszéde tovább növeli a bizonytalanságot a gyermekük
jövőjéértaggódó sZülőkben.A 2. félévtől kezdve - a hagyományos tantervűosztályokban
- a tanulök fele magánórákra jár. A többiek nem szorulnak rá, vagy nem tudják
megfizetni?

Az iskola általában elutasítja a gyakran elhangzó szülöí vádat, mely a gyerek sikerte
lenségéért a tanár, vagy az oktatási rendszer alkalmatlanságát okolja. Ha viszont a gyerekre
akár meggyőződésünk ellenére rákényszeritjük az iskolában róla kialakított képet,
akaratlanul is a tökéletes intézmény és a tökéletes felnőtt illúziójával hitegetjök. Az így
nevelt gyerek végül önállóságra képtelen megadással veti alámagát mások akaratának és
ítéletének, s esetleges iskolai kudarca eseten (rossz tanuló = rossz gyerek) - értéktelen,
semmirekellőembemek érzi magát. ~ modem társadalmakban a fiatalkorúak öngyil
kosságának számadata gondolkodásra késztet. Az iskolai bukás - mint első társadalmi
bukás - katasztrofális lehet a lelkileg törékeny gyerek számára." A gyerekben, aki hiába
kér segítséget, mert nem felel meg az iskola elvárásainak, s csalódást okoz a szülőknek,

elkerülhetetlenül nő az ellenérzés azzal a társadalommal szemben, mely eltaszítja
magától, mielőttmég helyet találhatott volna benne.

"Agyereknek joga van az igazsághoz"

"Ugyanúgy, ahogy meg kell szüntetnünk a vádakat, melyek a gyereket ért minden rosszért
az iskolát okolják, szakítanunk kell azzal a hamisgondolkodásmóddal is, amely senkit sem
akar felelőssé tenni." Miért kellene a gyerek szemében hazug mödon fenntartani a
tökéletes intézmény, a tökéletes tanár látszatát? Ö - aki nap mint nap alávan vetve tanárai
ítéletének - miért ne formálhatna maga is önállóan véleményt? ~oz, hogy felnőjön,

minden gyereknek igaz beszédre van szüksége a valóságról, mely az övé, beleértve az
iskolát is. A kimondott igazság még nem menti fel az alól, hogymaga is megtapasztalja ezt a
valóságot. csak annyit jelent, hogy tiszteljük és megtanítjukazt, amiben az ember nagysága
rejlik: hogy képes irányítani életét és tiszteletben tartani a másokét." Vajon a segítség,
melyet egy maj gyerek kaphat a felnőttektől, több, vagy kevesebb annál, amit a szüleí
kaptak ennyi időskorokban? Nehezebb-e ma gyereknek lenni? Szinte lehetetlenválaszolni
erre a kérdésre. "Ugyanakkor feltételezhetjük, hogy csak azok a gyerekek adhatnakjövőta
2000. év társadalmának, akik mögött ma igazi és nem illuzórikus felnőttekállnak."

]ean-Louis Schlegel az összegyűjtött szociológiai felmérések nemegyszer egymásnak
ellentmondó eredményei alapján próbál megközelítőlegpontos képet rajzolni a mai
francia iskoláskorúak politikai nézeteiről,kultúrájáról, erkölcsi felfogásáról. Megítélésük
ben az elemzők véleménye rendkívül eltérő: a statisztikákban tükröződő változások
alapján egyesek az értékek visszatéréséról, a kevésbé optimisták groteszk torzu1ásukról
beszélnek Minden felmérés csak tendenciákat jelezhet - elkeliilhetetlenül általánosít,
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és szükségszerűen elmossa az árnyalatokat. Az egyértelmű jelenségek közül rögtön
szembetűnika mai gimnazisták és egyetemisták elfordulása a politikától. A válaszadók
kora általában 14-24 év: a korosztály képéhez korábban egyértelműen bizonyos
baloldali értékek igenlése kapcsolódott. 1988-ban a legtöbben egy mérsékelt 
szocialista-centrista kormány mellett foglaltak állást, s egyfajta jobbra tolódás is kimutat
ható. Néhány politikai vezető továbbra is szerepel az ideálok listáján (Mitterrand 36%,
Lang 32%, Chírac 23%), de a pártok és politikusaik presztízse könnyen csökken, ill. nő
(nem függetlenül attól, mennyire vállalnak a népszerűségért némi demagógiát ). A
megkérdezettek mindössze 6%-a lépne be valamelyik pártba, s a "politika" szö egyértel
műen negatív minősítéstkapott.

A sztárlistákon a politikusokat messze megelőzik a könnyűzene, a film és a sport
síkeremberel. Igaz, nehezen minősíthetőértékrendet tükröz az a névsor, melyen hasonló
szavazati arányt kap Yves Montand és Harlem Désir, Cocteau, Pirot, Jean-Jacques
Goldman, Sting és II.János Pál.Akultúráravonatkozó adatok könnyen megtévesztenek 
a százalékos arány ugyan azt mutatja, hogy a fiatalok jóval gyakrabban járnak moziba, mint
szüleik, a "többet is olvasnak" kijelentés viszont általában csak annyit jelent, hogy a
megkérdezettek a képregényáradat lelkes fogyasztói.

A pozitív minősítésú szavak között mindenhol az első helyeken szerepel a környezet
védelem, az egyenlőség, a társadalmiösszefogás. Közvetlenül utánuk a liberalizmus (kérdés,
mit értenek ez alatt) és az erkölcs. A tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest kevesebben ítélik el
a fajgyúlöletet, a halálbüntetést vagy például a fogamzásgátIást, többen tartják viszont
károsnak a kábítószert, apornográfiát, a homoszexualitást, a házasságtörést és a pénzt(!). Az
ideál a szakmai siker és a kiegyensúlyozott családi élet összhangja, s a legnépszerűbb

foglalkoZás a vállalatvezetóé (megelőzve a tudományos kutatót és a tévé-sztárt is). Az
egyértelmű értékek között kiemeit helyen szerepelnek olyan fogalmak, mint nagylelkűség,
jótékonyság, igazságosság. A fiatalok általában nem látnak ellentmondást a versenyszellem,
az üzleti siker, az érvényesülés és az erkölcsös élet elvárásai között, Aképet azonban ámyalni
kell, hiszen ezeket az értékeket viszonylagossá teszi, hogy mai társadalmunkban a
jótékonyságnak piaca van, együttérzésünket a médiákon keresztül gyakoroljuk, s még
segítőkészségünk is személytelenül jut el a tőlünk elérhetetlen távolságokra lévökhöz,
közvetlen szomszédunknak pedig sokszor a nevét sem ismerjük,

Ugyanilyen ellentmondásokat rejt a család szerepenek megítélése. A válság egyáltalán
nem szűnt meg - ez legjobban a válások számával érzékeltethető - továbbra is eszmény
azonban a boldog családi élet megteremtése. Az adatok egyébként (látszólag) egy új
fellendülés jelei: a 15-19 évesek 92%-a és a 20-24 évesek 40%-a szüleivel él, s a szülők

93%-aminél tovább szeretné nyújtani az együttélés idejét. A szociológus szerint azonban ez
az utóbbi években egyre erősödő tendencia nem ad okot az optimizmusra: háttere ugyanis
nem az ideális szülő-gyerek kapcsolat, hanem az egyre hosszabbra nyúló tanulási idő és
főleg a munkanélküliség. Apályakezdés nehézségei miatt egyre későbbre - 30 éves kor fölé
- tolódik az a határ, ahol a családból kiváló fiatal megkezdheti valóban önálló életét. Más
statisztikákadatai is a felszínen talán megnyugtató helyzet ellen szólnak: a fiatalkorúak 70%-a
nem természetes halállalveszti életét ( ez az adat az össznépességnek csak 1O%-a), s a közúti
balesetek rendkívül magasarányaután a második helyen az öngyilkosság áll.

Van,aki a szülőkkel való egyre hosszabb együttélésben különös veszélyt lát. TonyAnarella
arról ír, hogy ez a folyamat akadályozza azt a szakítást és identifikációt, mely egy személyiség
teljes kiépüléséhez nélkülözhetetlen. Nem kevés gúnnyal "véget nem érő ifjúság"-röl beszél,
melyben szülők és gyerekek kapcsolatát kölcsönösen rosszul értelmezett pártfogás és
narcizmus jellemzi. A 12-30 éves, felnőni nem tudó "gyerekekhez" a szülők, mint
választott modellhez próbálnak idomulni, s a különböző generációk együtt sikeresen
megteremtik kamaszosan éretlen társadalmunkat.
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