
FORUM
Ifjúságkép és objektivitás
Gyermekkor és család ifjúságképe

„Nagyon jó volna a harmonikus család, az anya és a gyer-
mek jó értelemben vett kultuszát erősíteni társadalmunk-
ban."

(Kádár János — 1985)

Alig túl a Karácsony fenyőillatú, gyertyaláng melegítette estéin, a szerényebb és
gazdagabb ajándékok, a mindig és újraszülető apró csodák ragyogó gyermekszem-
csillogásán, valami varázslatos fényben külön is felmagaslik előttünk az „Anya és
a gyermek" alakja, együtt a kettő, és mellette, körötte és bennük, általuk is a
Család, a szeretet, az együtt és egymásért lét megfoghatatlan, mégis örök valóság-
tartalmat hordozó misztériuma.

Él-e még e kép a lekopasztott és kiszáradt csonkként a szemétgyűjtő tartályok
mellett meredező, kidobott karácsonyfák után is? A bérlakások 50 m2-nyi életteré-
ben, az OTP-lakások összeszorított fogú, konok törelsztésre-orientált világában, a
színes kovácsoltvaskerítéses családi házak emeletesrenyúlt gazdag igénytelenségé-
ben, vagy a még gazdagabb villák betörőktől rettegő hűvös eleganciájában, a bőr-
garnitúrák mélyén? Egy kép! Az anya gyermekével képe és a családé? És ha él, mi
mai valóságtartalma? Egy anya egy gyermekkel, vagy netán kettővel... A kulcsos
gyerekeké, vagy az ajtófélfába vert szögön függő ceruzás üzenetblokkosoké? —
„Este 8 körül jövök, melegítsd meg az ételt, a hűtőszekrény alsó polcán van a jénai
tálban, kis kék fedővel letakarva! Tanulj! A gázt elzárd! Csók: anya." — Azoké,
akikért eljár a szülő az iskolába, óvodába, vagy azoké, akik maguk járnak el az
anya után a szomszédba vagy még messzebb? Melyik kép, milyen kép él bennünk?
Vagy ami még fontosabb, milyen kép él a gyermekekben, a ma fiataljaiban? Talán
már nem él (remélhetően nem!), a kicsik „valamikori" olvasókönyvének „példakép-
családja": ...Az apa dolgozik a gyárban, az üzemben, a szántóföldön... Az anya
takarít a szobában, süt, főz a konyhában... A gyerek játszik az udvaron... Az úr
ír... a földműves szánt, vet, arat."

Milyen családkép, családmodell él a mai fiatalban nálunk? Van-e egyáltalán
igazi, korszerű, emberi családkép, vagy modell bennük és bennünk? Valami ideál,
egy minta, amire azt mondjuk hogy ez a jó, amit példának állíthatunk. És ha nincs,
törekszünk-e ilyet kialakítani és ezt elfogadtatni, megérttetni, megszerettetni? Mert
nagyon itt volna az ideje! Mert nagyon hiányzik! Mert a mai fiatalok hirtelen és
gyakran hiányosan érett, furcsa torzulásoktól sem mentes, fejlődésbeli zavarokkal
küzdő világában, estenként fájdalmasan kitapintható ez a hiány.

10



I.
Pártunk ifjúságpolitikai állásfoglalásában sokoldalúan és reálisan értékelte az ifjú-
ság helyzetét, és meghatározta nevelésének legfőbb feladatait. Egyértelműen fogal-
maz ebben a XIII. kongresszus határozata is:

„Az ifjúság szocialista szellemű nevelése, az önálló életre
való jelkészítése az egész társadalom ügye. A társadalom-
nak és intézményeinek segíteniük kell a fiatalok tehetsé-
gének és szakértelmének érvényesülését, de a fiataloknak is
érezniük kell felelősségüket önmagukért, és a társadalomért.
Különleges figyelmet kell fordítani erkölcsi, ideológiai ne-
velésükre."

A határozati részből, eddig ilyen hangsúlyozottsággal még meg nem fogalmazott-
ként kíván kiemelést a fiatalok saját felelősségének a kívánalma. Időszerű és jogos
kívánalom ez mert fiataljaink nem mindegyike érzi kellőképpen ma ezt a felelőssé-
get. Időszerű és jogos azért is, mert a társadalmi intézményrendszer nem fogalmazta
meg eddig a kívánt módon és ilyen konkrétan fiataljainkkal szemben ezt az el-
várást.

A probléma két oldala nem választható el egymástól. Jól tükrözi ezt Kádár Já-
nosnak a kongresszusi vitazáróban hangsúlyozott megállapítása:

,,A döntő: erőt próbáló feladatot adni a fiataloknak. Itt
persze a társadalmi szereplésre érett fiatalokról beszéltünk,
de szerintem még egy gyermek nevelésének is az a titka,
hogy ynár hároméves korban Jcapjon olyan feladatot, ame-
lyet el tud végezni), és fia teljesíti a megbízatást, dicsérjük
meg érte. Ezzel formáljuk ébredő öntudatát. Felelős, a
képességeiket próbára tevő feladatokat, társadalmi megbí-
zatásokat kell adni tehát a fiataloknak. Mert enélkül soha-
nem derül ki, melyikük alkalmas a nagyobb megbízatások
teljesítésére, és melyikük nem."

Az idézet a „nevelés titkának" nevezi a megfelelő feladatadást és annak értékelését.
Igen! Feladatadás, követelménytámasztás és értékelés nélkül nincs, nem lehet tel-
jesítmény; mérhető teljesítmény nélkül nincs érték, nincs sikerélmény, enélkül pe-
dig üres és értelmetlen a helyünk otthon, az iskolában, a munkapad mellett vagy
bárhol a világban.

Azt mondjuk jogos és időszerű a fiatalok felelősségének megfogalmazása — ön-
magukért és a társadalomért, de mindez csak olyan feltételrendszerben, amely
igényli ezt a felelősséget, kellő követelményt támaszt vele szemben és konzekven-
sen értékeli is azt.

Bár hangsúlyozzuk, hogy az ifjúság nevelése az egész társadalom ügye, ezen be-
lül mégis mindenekelőtt a család szerepét és felelősségét kell kiemelni. Az, hogy ki-
ben hogyan és milyenként alakul ki mikro és makrokörnyezete; hogy érzi magát az
emberek között, egy közösségben; mi a véleménye a munkáról és egymás megbe-
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csilléséről; minek tud örülni vagy mi bántja — mindez döntően otthon, a családban
dől el! A család az a mikroközösség, amelyben az ember első felelős önmagát elő-
ször megtalálhatja. Az a szociális közeg, amelyben valaki képes elsőként megélni
saját társadalmiságának elemi lényegét; megkülönböztetni a „jót" és a „rosszat", az
„értékeset" és az „értéktelent"; ahol az ember először tanul meg nevetni és sírni,
ahol először sajátíthatja el legfőbb lényegét annak amit az emberiség, a társadalom
eddig megélt és megteremtett.

Nem túlozható el bármely fokozással, és nem helyettesíthető semmi mással ez
a szerep. És mégsem él fiataljainkban vagy bennünk, a köztudatban úgy, hogy ered-
ményesebben segítenénk megújulását, igaz értékeinek sztenderdizálását.

Megítélésünk szerint a problémakör egyik legérzékenyebb, egyben legbizonyta-
lanabb pontja is a család „belső" és „külső" megítélése, a család mint sajátosan zárt
egység integritásának és társadalmi, közösségi szabályozhatóságának a kérdése.
Bármennyire intenzív szféra, a magánéletbeliség sajátos kifejeződése is a család,
társadalmi intézményjellege meghatározóan fontos közüggyé teszi, annál is inkább
mert a tulajdon mellett, mindig is csupán valamiféle álszemérem, rosszul értelme-
zett prüdéria állította szembe egymással a két oldalt, a „magánt" és a „közt", azért
hogy Külön érdekeltséget és magatartásmintát is kreáljon a kettő számára, kialakít-
va ezzel egy kettős megítélést, látásmódot és értékmintát is. Egyet „saját haszná-
latra", a családon belül, és egyet „kifelé", a világ, a társadalom számára, ami szük-
ségképpen belső meghasonlottsággal, értékzavarral, társadalmi torzulással járt és
jár. Legalább annyira hamis egy szféra intimitását „magánvalóságában" értelmezni,
mint a közösségit a külsődlegességében mérni. A két oldal csak együtt és egymást
áthatva, erősítve létezhet igazán, s példája is csupán kölcsönhatásában eredményez-
het valós társadalmi mintát.

Az igazi közéletiség csak a szilárd, kiegyensúlyozott magánélet bázisán fejlőd-
het, éppúgy, mint ahogyan elképzelhetetlen a gazdag magánszféra a közösségi kap-
csolatok tartós és sokszínű megléte nélkül. Éppen ezért kell külön is aláhúzni, a
család, a szülők megkülönböztetett felelősségét is az ifjúság nevelésében.

Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága 1985. június 28-i állásfoglalásában így
fogalmaz:

„Az ifjúság nevelésében továbbra is alapvető szerepe van
a családnak. A fiatalok többsége otthon és a társadalom in-
tézményrendszerében döntően aznons indíttatású nevelés-
ben részesül. A családok meghatározó többsége biztosítja
gyermekei egészséges fejlődésének, nevelésének feltételeit,
de megrövidült a gyermekekkel való szülői foglalkozás ide-
je, csökkent a fiatalkorúak családi ellenőrzése. Esetenként
anyagiakban az indokoltnál többet nyújtanak gyermekeik-
nek. Nőtt a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek szá-
ma. Ennek oka a felelőtlen szülői életvitel, a növekvő fel-
bomlott családok, a gyerekekkel való foglalkozás hiánya. A
gyermeknevelést elhanyagoló szülőkkel szemben nem meg-
felelő hatású a társadalmi felelősségrevonás, és erőtlen a
jogi szankcionálás is. Esetenként a szülők, de még a kom-
munista szülők felelőssége, példamutatása is elmarad a tár-
sadalmi igényektől."
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Tanszékünk néhány éve kutatási célul tűzte ki a 18—20 éves fiatalok életmódvizsgá-
latát. Ezen belül mindenekelőtt az életminta, az értékszemlélet és értékképzés jellem-
zői érdekeltek bennünket. E vizsgálódás első lényeges blokkját a „gyermekkor —
otthon — család" — képpel összefüggő problémák alkották, melynek néhány általá-
nosítható, tapasztalata — úgy véljük — haszonnal járulhat hozzá a felvetett kérdé-
sek jobb megértéséhez.1

II.
„Én tudom, mint a kisgyerek,
csak az poldog, ki játszhat.
Én sok játékot ismerek,
hisz a valóság elpereg
és /megmarad a látszat."

(József A.: Könnyű fehér ruhában)

Témánk induló részében úgy fogalmaztunk: van-e családképe, és ha igen, milyen,
fiataljainknak. Nos, ha a kérdésre egyértelműen kéne válaszolnunk tapasztalataink sze-
rint, ez a válasz így hangoznék: van az ifjúságnak családképe, de ez a kép homályos és
ellentmondásokkal teli. Elfogadja és kényszerűen tudomásulveszi azt, ami van, de
lázad és szenvedélyesen kíván egy más, egy új, egy harmonikusabb családideált.
Megdöbbentő élmény és felismerés volt számunkra, hogy milyen elemi erejű és
szenvedélyes törekvés él a mai húszévesekben a „Család" problémaköre iránt. II.
évfolyamos hallgatóinknak (akik közül évente mintegy 20—25 fő készít társadalom-
filozófiai témakörben évfolyamdolgozatot) minden második a családdal összefüggő
témát kíván választani. Az általunk vizsgált felmérésben is az egyik legjellemzőbb
megnyilvánulás volt a nyílt őszinte kitárulkozás a témát érintő kérdésekben. Kiegé-
szítették kérdéseinket, bővítették a válaszalternatívákat, szövegesen értekeztek arról,
amiről csupán „igen" vagy „nem" megjelölést kértünk. Lelkesedtek és elkeseredtek;
bíráltak és féltettek; védték és támadták az emléket, az ideált, annak valós vagy vélt
mását, valamit, amit ők maguk sem tudtak pontosítani, csak érezték a hiányát vagy
mai fonákjait, és amit mégis magukénak vallottak úgy ahogy volt.

Ellentéte volt ez számunkra annnak, amit megközelítően a ma közvéleménye
kialakított a fiatalokról. A „koraéret önállóságnak", a „szembeszegülésnek", a múlt-
ról való „prédikációk" elutasításának, a számos devianciának. Ellentétes megnyil-
vánulása mindannak, ami látszólag a családi integritás, a belső összetartozottság
hiányát vagy elutasítását mutatja. Tanulság számunkra, hogy itt is jobban meg kell
tanulnunk érteni és alkalmazni a „jelenség és lényeg dialektikáját", a „látszat sajá-
tos természetét", ha nem akarunk végletesen hibás következtetésekhez jutni.

A mai fiatal ugyanúgy sóvárogja a család melegét, a szeretetet, az odatartozást,
a vele való törődést, mint a generációkkal korábbi. Talán még jobban, hisz keve-
sebbet részel belőle „idegenebb világ" veszi körül, több meg nem értéssel találkozik
és „sűrűbben" él, csak mégis másként! Ugyanaz hiányzik neki, de nem ugyanúgy.
Ugyanamiatt lázad, de mások a motivációk és a feltételek. Ezt a „másságot" kéne
jobban ereznünk — jobban értenénk fiataljainkat.

1. A felmérés főiskolai karunk teljes hallgatói állományára kiterjedt, tehát reprezentált egy
széles körű, középiskolai végzettséggel rendelkező réteget, ami korántsem jelentheti azt
természetszerűen, hogy országos átlagnak fogadhatnánk el a kialakult véleményeket.
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Marxi gondolat, hogy az emberek korábbi tevékenységeiket és viszonyaikat foly-
tatják mindig új eszközökkel, módon és feltételek között. Ez iszonyúan nehéz, össze-
ütközésekkel jár, egymás mellett tételez fel és kíván meg egymással ellentétes té-
nyezőket, melyben az „új" leküzdi a „régit". Viszont van múltbeli, megélt, tény-
leges alapja, egy bázis, amely a folytonosság és megszakítottság dialektikus egységé-
ben változik és fejlődik. És még így is nehéz jól érteni! De mennyivel nehezebb ha
ez az alap sincs? Csak a jelen, megfogható, felhasználható, általánosítható „múlt"
nélkül. Csak új tevékenység, új módszerek, új feltételrendszer — „ki tudja miből"?!
Hogy az, ami számunkra megközelítően természetes, megélt, így adva értelmet a
rákövetkezőknek, az a fiatalok számára „ténylegesen nincs". Sem formáiban, sem
módszereiben, sem tapasztalataiban. Csak az „új", ami viszont az előzőekből szüle-
tett, következésképpen, nélkülük nem is érthető jól. Az „új" tagadja a „régit", de a
dialektikus tagadás „megszüntetve megtartás". Az ifjú tudja, vallja és abszolutizálja
az újat, a „megszüntetést" nem tudja jól, elutasítja és szimplifikálja a
a régit, a„megtartást". Elvekben, felfogásban, életritmusban, magtartásfor-
mákban. Mert nem volt részese annak, nem adott hozzá semmit, nem is
igazán tudja magáénak tekinteni. De úgy járhatunk a „mával" is, ha nem vonjuk be
az eddigiektől jobban és érdemibb módon fiataljainkat, a saját és nemcsak a saját,
hanem a társadalom egészét érintő gondok megértésébe, a feladatok megoldásába, a
felelősség értő vállalásába.

„Megrövidült a gyermekekkel való szülői foglalkozás ideje, csökkent a fiatal-
korúak családi ellenőrzése" — idéztük korábban a megyei pártbizottság állásfoglalá-
sából. Mindezt visszaigazolják és megerősítik a vizsgálat eredményei, és mindezt
szenvedélyesen és fájdalmasan hiányolják a fiatalok is. A megkérdezettek 92°/o-a
szerette (vagy szereti még ma is) a meséket, de csupán a felük részesülhetett abban
a már soha nem pótolható élményben, hogy kisgyermekkorában a szülők vagy nagy-
szülők meséit hallgathatta.

Riasztó képről árulkodik a szülőkkel való közös gyermekkori együttlétek alkal-
maira való emlékezés. A megkérdezettek egyharmada az csupán, akik „ritka együt-
tes családi kirándulásra" emlékeznek. A 204 közül mindössze 48 (24%) válaszolt úgy
hogy emlékszik ara: a „szülei játszottak vele; 24 (12%), tud „közös sétákról". (Pe-
dig akkor tizenvalahány éve, még nem volt a mai értelemben vett ©MK, és a meg-
kérdezetteknek csupán 30%-a származott mezőgazdasági dolgozó családból, ahol a
háztáji már akkor is más munkarendet kívánt.) Bizonyára e közös együttlétek hiánya
is meghatározó erővel játszik motiváló szerepet abban, hogy akkor, amikor aziránt
érdeklődtünk, hogy mit tekint legfőbb olyan példának gyermek és ifjúkori emlékei-
ből és kapcsolataiból, amit felnőtt életében szeretne megvalósítani, a megkérdezettek
56%-a a „családszeretetet", a „családdal való együttlétet, törődést és gondoskodást"
nevezte meg.

A megrövidült együttlétből természetesen következik a szülői ellenőrzés hiánya
de következik belőle a még meglévő ilyen irányú szülői törekvés nehézsége, gyakran
hiábavalósága is. A közös tartós együttlét értékelemei nélkül direkt, külsődleges, el-
lenállást kiváltó a követelménytámasztás. Mindezt igen gyakran csak fokozza a
megfelelő szülői példa hiánya, akár gyermeki tájékozatlanságból, akár valós okból
származik is az.

A fiatalok jelentős arányban helytelenítik a szigorúbb szülői számonkérést, be-
avatkozást. 18%-uk fontos célként fogalmazza meg leendő családalapítása elveiben a

14



„családi nevelés demokratizmusának" megvalósítását. A megkérdezettek 38%-a el-
ítéli és elhatárolja magát a „túlzott szigorúságtól" a gyermeknevelésben, 54%-a nem
kíván hasonlítani az édesapjára. (E 110 fő közül 25—30 fő, apja durvasága, goromba-
sága miatt vélekedik így.)

Más esetben viszont nem túlzottan jellemző a komolyabb szülői ellenőrzés és
beavatkozás. A „gyermeki mulasztás", „helytelen magatartás" a fiatalok véleménye
szerint, csupán 32%-ban eredményezett „szidást" és „pótoltatást". Megkérdeztük azt
is, hogy véleményük szerint: büntetésük arányban volt-e a hiba, a vétség súlyá-
val. „Szüleim hangulatától fügött" — válaszolt 36%-uk; a „nem" válaszok aránya
12% volt.

Elgondolkodtató értékrend! Évekkel a történtek után, fiatal felnőttként, közel
fele a megkérdezetteknek úgy érzi, hogy igazságtalan volt a szülői büntetés vagy an-
nak mértéke. Akár igaz, akár vélt ez az érzés, „tragikus" benne az, hogy immár
változtathatatlan. Rohanó világunk időszűkének, kapkodásának, figyelmetlenségé-
nek és következetlenségeinknek az eredménye is ez!? Hatása igen gyakran súlyos
norma és értékzavar, cinizmus és közömbösség lehet. Mindezt nem tudja kompen-
zálni, sőt, esetenként tovább rontja az a szülői gyakorlat, amelyik gyakran reális le-
hetőségein túl, anyagiakban igyekszik többet nyújtani a szükségesnél és megérde-
meltnél.

Az általunk vizsgált fiatalok 26%-a kapott (18—20 éves fiatalokról van szó)
25—30 ezer forintot meghaladó értékű ajándékot már. Ebből heten személygépkocsit.
Fel kell tételeznünk, hogy az ő pályakezdésük és életindulásuk lényegesen köny-
nyebb és gondtalanabb lesz, mint társaik többségéé. Ugyanakkor az is valószínűsít-
hető, hogy nem közülük és hasonló, nem nagy létszámú, pályatársaik közül fog több-
ségében kikerülni a nagyobb családos, az élet apróbb örömeit is értékelni tudó,
egészséges érték- és teljesítményelvvel rendelkező ember.
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Családképük, családi szülői ragaszkodásuk és szeretetük egyik legszebb meg-
nyilvánulása volt vizsgálatunkban, amikor egyharmaduk élete legnagyobb jutalmá-
nak szüleik irántuk megnyilvánult „szeretetét, bizalmát és törődését" nevezte meg.
Nehéz volna ehhez bármiféle kommentárt fűzni. 11%-uk legnagyobb jutalma az,
hogy „középfokú és felsőfokú iskolai tanulmányokat folytathatnak", hogy szüleik
biztosítják ezt számukra. Ez is a magyar ifjúság, vagy pontosabban talán inkább ez
a mai magyar ifjúság meghatározó, kívánt, akart családképideálja. Azok többségéé is,
akik számára ez még nem igazán életvalóság otthon, vagy a napi rohanásban nincs
energia, idő, türelem ezt kinyilvánítani. Nem mond ez ellent a veszélyeztetett fiata-
lok létezésének, a fiatalkorú bűnözés jelenlegi arányának, a számos zavarnak és de-
vianciának. Sokan közülük is hasonlóképpen válaszolnak arra a kérdésre, hogy
mit szeretnének legjobban kapni ajándékként. Akár meg tudnák pontosan nevezni
mit értenek ezalatt, akár nem. És ez újra és felkiáltójellel húzza alá a család jelentő-
ségét, a szülői ház, a szülők felelősségét.

III.

Űj évet kezdtünk 1986-tal, új tervekkel, elhatározásokkal. Ezek — a gazdaság és tár-
sadalompolitika számos feladata közül — érintik család és ifjúságpolitikánkat
is. Nekünk magunknak is sokkal értőbb partnereivé kell válnunk a párt és a kor-
mány átgondolt törekvéseinek. Okosabban, tudatosabban és felelősebben. E nélkül
hiába fogalmazódnak meg a legjobb tervek, a legátgondoltabb állásfoglalások.

Ismernünk, értenünk és szeretnünk kell fiataljainkat! Mint idősebb társ, mint a
múlt számos értékének tanúja, hordozója és ismerője. A jövőt, a ma céljainak foly-
tatóit és megvalósítóit kell tisztelni bennük, hogy ők is tisztelhessék bennünk a
múltat. Csak így lehetünk, csak így lehetnek partnerek! Több okos program és cél,
kevesebb tiltó tábla vezethet eredményre. Többek leszünk szemükben, ha az eredmé-
nyek és sikerek mellett gondjainkat és gyengeségeinket is megosztjuk velük.

Durván hibázunk, akár felnagyítjuk ifjúságunk nehézségeit és gondjait, akár
alábecsüljük és elbagatellizáljuk azokat. Mert igenis komoly veszély az, ha fiatalok
egy jelentős része értékzavarral küzd, elutasítja a tekintély bármely formáját, erő-
szakosan ütközteti és szembeállítja az elmélet és gyakorlat főbb kérdéseit, nem ké-
pes tolerálni, hajlik a deviáns magatartások felé! Ugyanakkor mindez okos, értő szó-
val, személyes példával, következetes feladatadással, bizalommal és reális értékrend-
del jelentősen enyhíthető.

E folyamatban lényeges feladat hárul az iskolára és a munkahelyekre, de az
alapvető felelősség a család, a szülők felelőssége! Világunk, társadalmunk az alapvető
értékátrendeződések korát éli. Ez mindannyiunk számára nehéz, sok buktatóval, za-
varral és útkereséssel járó folyamat. Különösen az a fiatalok számára. Segítsük őket,
hogy minél könnyebben juthassanak túl életük legnehezebb szakaszain, úgy teremtve
új értékeket, hogy mellette képesek legyenek érteni, őrizni és becsülni a múlt és a
jelen maradandó hagyományait.

DR. FERENCZY JÓZSEF
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