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pesten. Orvosi diplomáját
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Alexis Carrel, Nobel-díjas orvos Az ismeretlen ember címú, a negy
venes években írt nagy hatású könyvében elemzi azt a folyamatot,
hogy miközben az utolsó évszázadban a tudomány, a technika hi
hetetlen mértékben fejlődött, miközben egyre többet tudunk az em
ber sejtjeiről, szerveiről, pszichés működésének elemeiről, éppen
azt értjük legkevésbé, hogy milyen törvényszerűségek jellemzik az
ember, az emberi csoportok magatartását a teljesen megváltozott
körűlmények között. Emberek milliói gyerekekként bukdácsolnak
és szenvednek olyan csapdák hálóiban. amelyek, ha idejében feIis
mernék, elkerülhetöek volnának. Az ember kísérleti alannyá vált
egy világméretű laboratóriumban, az állatvédő ligák régóta heve
sen tiltakoztak volna, ha állatokkal végeznének ilyen kegyetlen kí
sérleteket. Életfeltételeinket a tudomány, a technika fejlödése, az
urbanizáció alapjaiban forgatta fel, változtatta meg, miközben azt
vizsgáltuk legkevésbé, hogy az egyes ember, az emberi közösség,
az alapvető közösség, a család képes lesz-e alkalmazkodni a válto
zó feltételekhez.

A család válsága

Mit mutatnak az
állatkísérletek?

Az érzelmi,
magatartási zavarok

legfontosabb
háttértényezól

Állatkísérletekben kimutatták, hogy az anyaállattól 14 napos ko
rukban elszakított patkányok közül minden második, a megfelelő

táplálás biztosítása ellenére, 100 napos koráig elpusztult valami
lyen fertőzés miatt, míg az anyaállat mellett felnőtt állatoknál ez az
arány igen alacsony. Hasonlóképpen a kémiailag előidézett tumor
növekedése lényegesen gyorsabb volt ezeknél az állatoknál. Az em
beri csecsemő sokkal sérülékenyebb a patkány újszülöttnél, pszi
chológiai érése az élettani érésnéllényegesen lassúbb folyamat. Eb
ben a folyamatban nemcsak az anya-gyermek kapcsolatnak, hanem
az egész családnak: apának, testvéreknek, rokonoknak is meghatá-
rozó szerepük van. ,

1988-ban Skrabski Arpáddal együtt végzett felmérésünkben
huszonegyezer embert kérdeztünk ki, akik a 16 évnél idősebb

magyar lakosságot képviselték életkor, nem és lakóhely szerint. A
felmérés eredményei közül egyet emelnék ki: Megkérdeztük a 25
évnél fiatalabbakat, hogy saját megítélésük szerint nehéz élethely-
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BorderlIne
személyiségzavar

"Feminist vagy
familist"

zetben mennyire számíthatnak szüleik, rokonaik és barátaik segít
ségére, majd megvizsgáltuk, hogy ezek a válaszok hogyan függe
nek össze a különböző érzelmi, magatartási zavarokkal. A fiata
loknak közel 19%-a válaszolta azt, hogy nehéz élethelyzetben
nem számíthat szüleire, 19%-a mondta azt, hogy nincsenek élet
céljai, és ez a két csoport majdnem teljesen egybeesett. Ha valaki
úgy érzi, hogy nem számíthat szüleire, sokkal depressziósabb, ne
urotikusabb, gyakrabban kísérel meg öngyilkosságot, könnyebben
követ el büntetendő cselekményt. Pszichológiailag közömbösség,
ellenségesség, a céltalanság, kilátástalanság érzése inkább jellemzi
ezeket a fiatalokat, mint azokat, akik úgy gondolják, hogy számít
hatnak szüleikre. Érdekes módon - a büntető eljárások gyako
ribb előfordulása kivételével - valamennyi fenti jellemző gyako
ribb azok között a fiatalok között is, akik úgy érzik, rokonaikra
sem számíthatnak nehéz élethelyzetben.

Fontos kiemelnünk, hogy ezek a válaszok a fiatalok szubjektív
értékelését tükrözik, és nem feltétlenül a valódi helyzetet. A mai
fiatalok között rendkívül gyakorivá váltak azok a személyiségza
varok, amelyekben az üresség, kiábrándultság, unalom, az öncélú
kockázatkeresés, a tartós kapcsolatok képességének hiánya az
alapvető. Ez az ún. borderlíne-személyiségzavar a család mai mú
ködészavarának a leggyakoribb és legtragikusabb terméke, Mind
a szülők, mind a fiatalok pokollá teszik egymás életét, és ez az
állapot az anyagi jóléttól függetlenül kialakulhat, a budai viliában
ugyanúgy, mint a józsefvárosi udvari lakásban. A civilizált világ
drogfüggö. öngyilkosságba menekülö, galeri kban hidegvérrel
gyilkoló, elvadult szektákba szédülő vagy akárcsak céltalanul
sodródó fiataljainak tömegei jelzik a helyzet drámaiságát. An
thony Burgess A Clockwork Orange című regénye éppen azért
megrázó, mert az érzelmek nélkül, csak unaloműzésből gyilkoló
galerit kommentár nélkül mutatja be. Nincs az az atombomba,
környezetszennyezés, ami súlyosabb veszélyt jelentene az emberi
ség túlélése szempontjéból. Ehhez képest igen kevés a puszta le
íráson túljutó tanulmány - még nehezebb a kiút keresése.

Nem idealizálhatjuk a korábbi családmodelleket, hiszen lát
nunk kell azt is, hogy az emberiség - legalábbis a civilizált or
szágokban élő hányada - az autonómia soha nem álmodott le
hetőségeit érte el, különösen igaz ez a nők helyzetével kapcsolat
ban. Dédanyáink korában a tehetséges lányok legtöbbször hiába
álmodoztak arról, hogy tanulhassanak. A feminista mozgalmak
nagyon sok jogot kiharcol tak a nők számára, de ugyanúgy nem
vették figyelembe az emberi magatartás alapvető törvényszerúsé
geit, mint a fejlődés más megszállottjai. Ma feminista mozgalom
helyett "familist", családpárti, családbarát mozgalmakra volna
szükség, amelyek nem szembeállítják a férfiakat és nőket, hanem
magasabb szinten fogalmazzák újra a család szerepét, Nem való
színű, hogy nagy tömegek visszatérnek nagyanyáink, dédanyáink
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életfeltételei közé. Vannak romantikus kísérletek, reálisan megis
csak arra kereshetünk választ, hogyan birkózhat meg a család
eredményesen az ezredforduló kihívásaival, feltételeivel. Mivel
sok nyugati szociológus, a jelenlegi trendek alapján a család meg
szúnéséröl, teljes átalakulásáról beszél, fel kell tennünk a kérdést,
milyen ésszerű célkitűzéseink lehetnek az új körülmények között
is életképes család megőrzésére. Olyan ez a kérdés, mint amikor
arról beszélünk, mennyit szabad és szabad-e egyáltalán napozni.
A nap sugárzásáról is azóta beszélünk egyre többet, mióta az
alattomos ózonlyuk miatt nem adhatjuk át magunkat a korábbi
önfeledtséggel a napfény örömének.

Nevelődés a családi életre

Az ősbizalom

újraélése a családban

Folytonos fejlődés

vagy visszafejlődés

Világszerte kísérletet tesznek a "családi életre nevelés" bevezetésére
az iskolai oktatásba. A család valódi szerepének félreértése vezetett
ahhoz, hogy leginkább szexuális felvilágosítást, technikakat oktat
nak ilyen ámen, Nyugaton is. Nagyon jellemző, hogy a házastársi
hűség fontossága kizárólag azért került elő az oktatási programok
ban, mert ezzel csökkenteni lehet az AIDS terjedését. Pedig a hol
tomiglan-holtáiglan döntése a mai világban sokkal fontosabb, mint
akkor, amikor a társadalom kényszerítette ki. Mindaddig, amíg a
társadalom tiltotta a válást, a házasságkötés társadalmi biztonságot
jelentett, de mögötte ott volt a bordélyházak, a hűtlenségek tudo
másulvétele. Ma, éppen azért, mert az egymás iránti bizalom ön
kéntes, és a külső kényszer meg a társadalom elvárásai ellene hat
nak, a legnagyobb pszichológiai érték. A személyiség fejlődésében

az anya és a gyermek közötti szimbiózis a bizalom képességéhez.
illetve hiánya a bizalom képességének hiányához vezet. Ha ez a
kapcsolat kialakul, a gyermek később képes lesz kölcsönösségre.
ennek hiányában befelé forduló magányra lehet kárhoztatva. En
nek az ősbizalomnak az állapotát éljük át az istenélményben, és
ennek autonóm emberi megtestesülése a házastársak, illetve a csa
ládtagok közötti feltétlen bizalom, elfogadás. Ez a bizalom felvértez
a kűlső nehézségekkel szemben, ha képesek vagyunk adni és elfo
gadni, hiányát viszont állandó kiszolgáltatottságként, szorongással
éljük át. Ez az önálló, önkéntes döntés rendkívül fontos pszicholó
giailag. Csak erre lehet ráépiteni a család fejlödését, amely túléli a
kríziseket, a nehézségeket. Ez a döntés alapozza meg azt az opti
mizmust, ami az egyszeri, alig tudatos vonzódásból gazdag, valódi
összetartozást épít. A kapcsolatok, két ember, majd a szülők és a
gyermekek kapcsolata közös kaland, felfedező út, amelynek alap
feltétele, hogy a társamra mindig számíthatok. Ez a folyamat a csa
lád összetartó erejének alapja.

A bizalom, a másik elfogadása önmagában nem elég, csak jó
alap. Az a kapcsolat, amely nem fejlődik, menthetetlenül vissza-
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fejlődik! Egymás megszelídítése, a másik ember másságának felfe
dezése legalább olyan fontos, mint a szakmánk új ismereteinek
elsajátítása. Ahogy nem lehet jó szakember az, aki nem olvas,
nem ismeri az új eljárásokat a szakmájában, ugyanúgy kell foly
ton figyelnünk - lehetőleg örömmel figyeln ünk és válaszolnunk
- házastársunk, gyermekeink fejlődésére, változására, vágyaira.
Ettől függ, hogy a család mennyországgá vagy pokollá válik-e az
évek múlásával. A házasság pokla nemcsak a válás, pokol az
utált szürkeség, az örömtelenség is.

A konfliktusok értéke Lehetséges-e ez az állandó fejlődés? Nem idealizált, irreális el-
képzelés-e? Hiszen minden családban, minden kapcsolatban van
nak feszültségek, nehézségek, konfliktusok. Ez azonban egyálta
lán nem baj, sőt a konfliktusok, a nehézségek megoldásán át fej
lődnek a kapcsolatok. Ezek a megoldási módok nagyon sokfélék,
a konfliktusok letagadása is konfliktus-megoldási mód, egyáltalán
nem a legszerencsésebb. A legfontosabb, hogy tudatosítsuk, nincs
konfliktusok, problémák nélküli kapcsolat. Természetesen igen
nagy különbségek vannak különbözö típusú emberek között; van,
aki a konfliktusait kirobbanóan, drámaian éli át, mások igen ne
hezen tudják kifejezni az érzelmeiket. Pszichológiai törvényszerű

ség, hogy a konfliktusok a fejlődés hajtóerejévé válhatnak a jegye
sek, a házaspár, a szülök és gyerekek között, csak jól kell élni ve
lük.

A gyerekek a szülök konfliktus-megoldási módjait látják, ve
szik át, így sokszor mintegy saját viselkedésünk karikatúráját lát
hatjuk a gyerekeinknél. Így például az a szülö, aki nehézségeit
evés-ivással, nyugtatókkal vezeti le, ne csodálkozzék, ha iskolás
gyereke hasonlóan fog viselkedni. De a túlságosan merev, az ér
zelmi oldódást nem ismerő szülö gyereke lázadásként is választ
hatja a szülő által mindenáron tiltott érzelmi konfliktusmegoldási
módokat.

A későbbi élet előjátékaként a gyerekek egymás között gyako
rolják a szoros együttélésból fakadó konfliktus-megoldási módo
kat. Rendkívül fontos, hogy helyes irányba igyekezzünk ezt alakí
tani. Ugyanakkor a gyermek számára a szűlő a külvilággal való
megbirkózás, a tekintély és lázadás konfliktusainak kísérleti tere
pe. Ezen nem szabad megsértödnünk, sőt örülnünk kell, ha minél
több lehetőséget adunk azoknak a játszmáknak a lejátszására,
amelyekkel a későbbiekben nap mint nap szembe kell majd néz
niük. A kamasz gyerekek között a két szülőnek más és más a sze
repe. El kell vállalnunk ezt a váltakozó szerepet, hiszen egyes
helyzetekben csak az ellenkező nemű szülő, máskor épp az azo
nos nemú a megfelelő partner.

905



Érzelmi és problémamegoldó konfliktus-megoldási mádok

Érzelmi módszerek

A problémák
megoldása

A konfliktusok megoldásának két fó formája az érzelmi és a prob
lémamegoldó forma, mindkettóvel kapcsolatban áll a szociális tá
mogatás keresése, a segítségkérés. Nehéz helyzetben az érzelmi
egyensúly helyreállítása a problémamegoldás előfeltétele, tehát
mindkét konfliktus-megoldási módra szükségünk van. Az érzelmi
módszereket akkor alkalmazzuk, ha nem ismerjük a helyes megol
dás módját, a problémára irányulót akkor, ha a helyzetet megold
hatónak ítéljük. Általában tehát második lépésként a problémameg
oldó módok az eredményesek.

Vegyük sorra, melyek a fő érzelmi konfliktus-kezelési módok:
A probléma minimalizálása - tehát az, ha érezzük, hogy a kap
csolatban valami nincs rendben, de letagadjuk, nem akarunk fog
lalkozni vele. Átmenetileg, egy adott helyzetben ez szükséges le
het, de meg kell találni a megfelelő alkalmat a probléma, a konf
liktus megoldására. Így kamasz gyerekünknél nem mindig érde
mes azonnal reagálnunk, ha valami nem tetszik, jobb, ha ehhez
me~árjuk az alkalmas körülményeket.

Erzelmi megoldás a ráhagyatkozás az eseményekre, ami első

megoldásként sokszor szintén hasznos lehet.
Az érzelmek szabadon engedése szintén érzelmi konfliktus

megoldási mód; és akkor, amikor nem tudjuk másképp megfogal
mazni feszültségeinket, az érzelmi egyensúly helyreállításának
fontos eszköze.

Az őszinteség minden kapcsolatban alapvető. Fontos, hogy tár
sunknak, családtagjainknak tudtára adjuk érzéseinket, de ne rnin
denáron mi akarjuk kimondani az utolsó szót. Ezért lehet az épí
tó veszekedés nagyon hasznos, ha utána meg akarjuk érteni a
másikat is és saját magunkat is.

Az érzelmi megoldások után mindig szükség van a probléma
megoldásta is. Ennek formái a probléma megértése, a döntések
meghozatala, céltudatos tevékenység. Mindezek eredményeként a
konfliktusokból. nehéz helyzetekból más emberként, más család
ként kerülünk ki, jó értelemben véve.

A segítség kérése a családon belül is fontos konfliktus-megol
dási mód. Annak tudatosítása, hogy szükségünk van a társunkra.
szüleinkre, felnövő gyennekeinkre, hogy nehéz helyzeteken nélkü
lük alig tudnánk úrrá lenni, igen fontos formáló, összetartó erő,

Természetesen minderre nincs recept, talán csak annyi, hogy
nem szabad félnünk. letagadnunk a konfliktusokat, hanem meg
kell próbálni úgy túllépni rajtuk, hogy a kapcsolat, a család ősz

szetartó ereje fokozódjék általuk.
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Az egyes életkorok jellemzd konfliktusai

Erikson írta le azokat a jellegzetes, életszakaszokhoz kötött konflik
tusokat, amelyek sikeres megoldása a személyíség fejlődésének ma
gasabb fokára vezet, míg a megoldatlanság visszaveti a szernélyi
ség fejlödését.

Párkapcsolatok A fiatal felnőttkor alapvető konfliktusa az önazonosság kialakí-
tása, megtalálása. A párkapcsolatban meg kell találni a női és férfi
szerepek egyensúlyát. 1994 szeptemberében a Budapesten rende
zett Tudomány, technika és változás: új elméletek, realitások, intézmé
nyek címú konferencián Geraldine Abir-Arn, a Boston University
ről, azokról az együttműködő házaspárokról beszélt, akik a mo
dem tudományban valóban forradalmi változásokat hoztak., mint
a Curie házaspár, a szervezetben lejátszódó szénhidrát anyagcsere
folyamatokat leíró Cori házaspár, Dora és Bertrand Russell, Mar
garet Mead és Gregory Bateson, vagy folytathatnánk a sort a ma
gyar Bálint Mihály és Aliz munkásságával, akiktől az "orvos mint
gyógyszer" megfogalmazás származik. A tanulmány szerint a fér
fi és női gondolkozásmód különbözösége és a házastársak közötti
feltétlen bizalom olyan újszerű tudományos felfedezéseket ered
ményezhet, amelyekre egy ember sokkal kevésbé képes. Ugyanez
a szemlélet kellene hogy áthassa a párokat közös életfeladataik
kialakításában. Hiszen a modem világban a családalapítás, abi
zalmon alapuló teljes életközösség vállalása olyan komoly teljesít
mény, közös kaland, amelyhez kreativitás, rugalmasság, nagyfokú
önazonosság szükséges.

A gyennekek fogadása A következő krízis, mert feltétlenül annak is kell tekintenünk.,
a gyermek, a gyermekek fogadása. Nem lehet eléggé hangsúlyoz
ni az anya meghatározó szerepét az "ősbizalom" kialakításában.
A szorongö, az önmagában bizonytalan anyától a gyermek átve
szi a szorongást, a feszültséget. A síró gyermekre az anya további
feszültséggel reagál, így megjelenik az első önrontó kör, amelyet
a továbbiak követnek a családon belül. Néhány biztató szó, idő

sebb rokon meggyőző szavai felébresztik a fiatal anyában az ösz
tönös anyai készségeket. Ilyenkor a legfontosabb az önátadás, a
teljes ellazulás, hiszen ez az az ösztön, amit embervoltunk sem
tudott kioltani, csak szabadon kell engedni.

A férfiakban a szülői ösztön csak lassabban, később, a gyermek
fürdetése, kézbevétele hatására alakul ki. Érdemes nagyon odafi
gyelni a "gyermekágyi apak6rra", a fiatal apa féltékenységére. ki
rekesztettségi érzésére. Hiszen az apának a gyermek pszichológiai
érésében később legalább olyan fontos szerepe van, mint az anyá
nak. Ha az anya számára az újszülött gyermek tölti be a férj he
lyét, ez ugyanolyan hűtlenség, megszegése a bizalom ígéretének,
mintha mással csalná meg a férjét.

A pszichológiai elméletek ma már elég nagy súllyal fogadtatják
el a korai anya-gyermek kapcsolat meghatározó jelentöségét. A

907



bevezetőben említett személyiségzavarok megelőzése szempontjá
ból valóban ez az egyik legfontosabb tényező, azonban nem az
egyetlen. Éppen a modem gyermeknevelési elvek egyik vadhajtá
sa, illetve a szülök túlhajszoltságának gyakori következménye,
hogy a gyereket teljesen elfogadják, szeretettel veszik körül, azon
ban éppen emiatt narcisztikus, önimádó szernélyiséget alakítanak
ki. A gyerek úgy nő föl, hogy nem talál más célt önmagán kívül.
Minden igényét azonnal igyekeznek kielégíteni. nem tanulja meg
a felfedezés, a nehézségek legyőzésének örömét, nem tud hosz
szabb távon gondolkodni, tervezni. A nevelés célja a reális énide
ál, pszichológiai célok, attitüdök kialakítása. Ehhez szükséges a
család, a nagycsalád, a tágabb közösség állandó visszajelzése, a
szociokulturális azonosságtudat kialakítása.

Az Idós kor értékel A személyiség fejlödése nem áll meg a felnőttkor elérésével.
Idős korban az ún. generációs felelősség vállalása, az értékek át
adásának képessége a szernélyíség kiteljesedéséhez, míg ennek hi
ánya reménytelenséghez vezethet. A családok szétesésének egyik
legsúlyosabb következménye, hogy az idős kor értékeinek, minta
adó szerepének jelentőséget sokan nem ismerhetik meg. Az ún.
magyar típusú öngyilkosság alapvető jellemzője, hogy idős kor
ban különösen sokan vetnek véget életüknek. A világon legrosz
szabb magyar öngyilkossági arányokban az öregek mai izolációja,
szerepvesztése az egyik igen fontos tényező.

A családi életközösség

Az egyik legnehezebb feladat a mai világban, hogy a család eredeti
funkciója szerint teljes életközösséggé válhasson, ne csak ágyrajáró
szállás legyen. A teljes életközösség két oldala az érzelmek és a
probléma-megoldás egyensúlya, a gyengédség és a közös tevé
kenység egysége. Hogyan érhetjük el ezt a mai magyar valóság
ban?

Egyik oldal az érzelmi összehangolódás, a szeretet és gyöngéd
ség. A mai házasságok általában innen indulnak, hiszen ma rit
kán kényszerítik össze a fiatalokat. Másik oldal a közös munka; a
történelem során mindeddig a családok közös funkciói, a közös
munka, tevékenység természetes volt, ma azonban ezt alig-alig
lehet megvalósítani. Ez a mai családok egyik legfőbb ellensége.
Otthon helyett ágyrajáró szállássá válik a család. Ez a folyamat
ma még talán visszafordítható valamennyire, a rugalmas munka
időkkel, az otthoni számítógépekkel, a családi vállalkozások terje
désével. Egészen természetes, hogy a munkáját szerető férj vagy
feleség az őt szakmailag megértő, nap mint nap vele küszködő

munkatársa iránt nem marad közömbös, ha a házastársa nem is
meri, nem érti ezt a világot. Az Egyesült Államokban nagyon sok
kreatív házaspár dolgozik együtt. Vagy gondoljunk csak a Püski
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házaspárra, akik pénz nélkül, vagyon nélkül váltak a 20. század
legnagyobb magyar mecénásaivá. Egész jogrendszerünket át kel
lene nézni olyan szempontból, hogy az támogatja-e a család egy
ségét vagy éppen ellene hat. Ma még számtalan ilyen, a család
összetartozása, a házastársak együtt dolgozása, együttműködése

ellen ható szabályozással és véleménnyel találkozunk.

A média s:::.erepe a mai családban

A huszadik század második felében, akár akarjuk, akár nem, új
családtaggal bővült az életünk. Ahogy korábban a falu, a kisváros
részt vett a családok életében, most a nagyvilág költözött be ottho
nainkba. Hihetetlen lehetősége lehetne az emberiségnek, az egysé
gessé vált emberiségnek, hogy a tömegtájékoztatás révén átélhet
nénk ezt az egységet. Kiszámíthatatlan, hány gyermek számára vál
hat pályáját meghatározó eseménnyé egy Körösi Csoma Sándor
életét bemutató film. Valójában azonban a tömegtájékoztatás alig él
ezzel a lehetőségével. Óriási erők állnak a család, az emberi kap
csolatok értékeit romboló manipulációk mögött. Mi ennek az oka?
Kinek az érdeke? Hogyan hat és mit tehetünk ellene?

A "fogyasztó ember" Nem is olyan régen, még a mi gyerekkorunkban is, a falu, a
játszótér közösségeben a társak rosszallása vagy elismerése jelezte
vissza folyamatosan, hogyan kell viselkednünk. mit várnak tő

lünk a többiek. A találkozások során fedeztük fel, hogy mílyenek
ké szeretnénk válni, kit tekintünk példaképnek. Ma ez a szoros és
a magatartást alapvetöen formáló háló megszakadt. Ma a gyere
kek többsége ideje nagy részét a televízió vagy a video előtt tölti.
Úgy érzi, társaságban van, miközben valójában teljesen magá
nyos. Tetszése szerint válogatja ki a videofilmeket. a szereplök
nem jeleznek vissza, nem pofozzák meg, nem dicsérik, nem szid
ják. Az ilyen módon felnövő gyermeknek nem alakul ki a reális
önképe, és később a legcsekélyebb nehézségtől, kritikától is ösz
szetörhet. Így jön létre a korábban említett borderline-személyí
ségzavar vagy enyhébb esetben a "fogyasztó ember" típusa, aki
nek egyedüli célja a javak fogyasztása - nők, árucikkek, utazás,
ahogy a reklámokban látja. A legfontosabb természetesen, hogy
ne nyugodjunk bele ebbe az állapotba, próbáljunk a családon túl
is közösséget találni, teremteni gyermekeinknek.

Felelósségtudat Ugyanakkor a tömegtájékoztatásnak a mai világban jelentős

szerepe. feladata lenne. Tudatosítania kellene, hogy ma már
mindannyian felelősek vagyunk, a magunk lehetőségeinek és ké
pességeinek határain belül, egész világunkért. világunk túlélésé
ért. Akár tetszik, akár nem, ma az emberiség elpusztíthatja önma
gát, és a nevelésnek, a családnak alapvető feladata, hogy az egész
világ túléléséért felelősséget érezzen és neveljen a gyermekekbe.
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Nem tudok összetartó családot úgy elképzelni, hogy ne erre a fe
lelősségre neveljen.

Ha már családunkba betört a nagyvilág, nem tagadhatjuk le
ezt az új, nemszeretem családtagot, bár arra kell törekednünk.
hogy csak akkor kapcsoljuk be, ha érdemes. Sajnos, a tömegtájé
koztatás képviselői nem mindig érzik felelősségüket. Sőt, a fil
mek, a reklámok, az újságok tömegei mindent megtesznek, hogy
a valódi kapcsolatok, a közösségek, a szolidaritás értékeit lejáras
sák. Miért teszik ezt? A kapcsolataitól, értékeitől, életcéljaitól.
önértékelésétől megfosztott, magányosan szorongó ember felhasz
nálható a szükséges funkcióra, kicserélhető és manipulálható. Az
emberi kapcsolatok és értékek bomlasztása pénzben, hatalomban,
haszonban kifejezhető eredményes stratégia, így óriási erők állnak
szolgálatában akkor is, ha nem tudnak róla.

Fel kell ismernünk ezeket a manipulációkat, és mindent meg
kell tennünk a család, a közösségek, az emberiség túlélését szol
gáló közös értékeink védelmében. Ezen múlik, hogy képes lesz-e
élni az emberiség mindazzal a szellemi-fizikai gazdagsággal, amit
az évezredek reánk hagytak.
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