
Kerékgyártó István:

Kívül se, belül se
A jövőkép egyike azoknak a fogalmaknak, amelynek köznapi értelmezése -

kissé paradox módon fogalmazva - éppannyira megfelel szociológiai tartalmá-
nak, mint amennyire el is tér tőle. Legalábbis annyiban, hogy egyrészt magá-
tól értetődő bizonyossággal beszélünk a történelmileg még át nem élt időről,
már-már feszélyezetlenül alkotunk ítéleteket róla. Ám másrészt a szociológiai
kutatások tanúsítják, mekkora nehézségekbe ütközik - ha egyáltalán sikerül -
empirikusan megragadni akár az egyén, akár valamely társadalmi réteg vagy
csoport jövőképét. Értjük, ha beszélünk róla, értjük, ha más beszédében hall-
juk; de ha magyarázni akarjuk, amit mindannyian értünk, roppant nehéz hely-
zetbe kerülünk. S kiváltképp így van ez, ha az ifjúság jövőképét vesszük szem-
ügyre. Nemcsak azért, mert gyakorlatilag nem létezik egynemű ifjúság/az élet-
kori azonosság legfeljebb látszólag teremt valamiféle rétegegyöntetűséget/, ha-
nem azért is, mert e "tudati képződményről" valóságos adatokat rendkívül ne-
héz felszínre hozni. Elvben tehát a köznapi értelmezés síkján kellene marad-
nunk; feltételezve, hogy a teoretikus elemzés úgyis hiábavaló. Ám az empiri-
kus vizsgálódás szempontjainak viszonylagos kidolgozatlansága a legkevésbé
sem teheti nélkülözhetővé a szisztematikus értelmezésre törekvő kísérleteket.
Mert ugyanúgy, ahogyan elkerülhetetlen bármiféle társadalmi csoportjelenké-
pének megismerése, a különböző társadalmi rétegek jövőképének vizsgálata is
nélkülözhetetlen.

így, ha az ifjúság jövőképe után kutatunk, két gondolati szálat kell kézbe
vennünk. Közülük az egyik a jelenben gyökeredzik; abban a társadalmi gya-
korlatban, melyben az ifjúság mint társadalmi csoport tevékeny módon részt
vesz. S azért is szükséges a jelenből való kiindulás, mert napjaink ifjúsága a
hatvanas és a korai hetvenes évekétől gyökeresen eltérő társadalmi körülmé-
nyekkel néz szembe. Az a gazdasági-társadalmi háttér, melyben a nemzedék-
váltás végbement /ill. végbemegy/ több, egymással szorosan összefüggő ellent-
mondást hozott felszínre. Nem csupán a nemzedékek közötti viszony kiélező-
dése, hanem az életformaváltás és az értékek radikális átrendeződése szem-
pontjából is. Míg a másik gondolati szál - legalábbis elméletileg - az anticipa-
tív magatartás felé mutat; azaz azokat a tényeket, körülményeket kell vizsgál-
nunk, amelyek a jövő egyéni "elővételezését" világítják meg. S mintegy abból
az összefüggésből logikusan adódva, hogy az ifjúság jelen tudatának körvona-
lazása hozzásegíthet jövőképének megismeréséhez is, mindenekelőtt az előb-
bit befolyásoló feltételeket kell vizsgálnunk. Az ifjúság társadalmi helyzetére
elvontan tekintő szemlélet tükrében ez persze nem feltétlenül vonzó alapállás,
de ugyanakkor logikus fejleménye annak a megközelítésnek, amelynek igazi
buktatója nem is abban jelentkezik, hogy az ifjúságról készült látleletek olykor
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túlságosan általánosak, hanem inkább abban, hogy jelentudatának és jövőké-
pének összevetése és értelmezése gyakorta elválasztódik egymástól. Vagy ha a
kettő közötti viszony érzékelhető is, a következtetések levonása mégis nemegy-
szer hiányzik. Márpedig minél több ismeretet dolgozunk fel az ifjúság jelentu-
datáról, annál inkább közelebb juthatunk jövőképéhez is. Vagyis éppen az ifjú-
ság szocializációjával, társadalmi beilleszkedésével foglalkozó kutatásokból
kell kiindulnunk. Ám ha ezeket a vizsgálódásokat használni akarjuk, cseppet
sem válik kedvezőbbé helyzetünk. Mert bármilyen oldalról közelítünk is az if-
júsághoz, számos - korábban elszigetelt jelenségként értékelt - ellentmondás-
hozjutunk el. így például a társadalmi beilleszkedés zavaraihoz, a felemás vi-
selkedéskultúrához, a deviancia megannyi jellemzőjéhez. Amiért is nyilvánva-
ló, hogy az ifjúság különböző rétegeinek helyzetét meghatározó tényezőket csak
szélesebb társadalmi összefüggésben érdemes elemezni.

Lehetséges ugyanis, hogy a fiatalok nem egy rétegének különállása, szem-
léletbeli és magatartásbeli sajátosságai nem csupán a megtorpant gazdasági
fejlődéssel függnek össze, hanem a valóságos orientációs pontok hiányával is.
Nyilván a kettő elválaszthatatlan kapcsolatban áll egymással, de nem olyan
mértékben, hogy az ifjúság társadalmi beilleszkedésének zavarait - tévedés nél-
kül - akárcsak néhány szociális-kulturális okra is visszavezethetnénk, illetve
a sokszor deviánsnak tekintett magatartási formákat a fennálló társadalmi
helyzet szükségszerű következményének tarthatnánk. Kétségkívül, a nyolc-
vanas években új jelenségek határozzák meg az ifjúság társadalmi helyzetét /a
peremre szorult fiatalok száma jelentősen növekedett, nőtt az alkoholizálok és
a kábítószerezők aránya/, ám ezek a - mégoly aggasztó - tünetek sem érthetők
meg a társadalmi fejlődés mélyebb gazdasági problémákkal összefüggő meg-
torpanásának, illetve a kultúra és a fogyasztás ugyancsak mélyebb okokra visz-
szavezethető ellentmondásosságának figyelembe vétele nélkül. A társadalmi
fejlődés lassulása, az életszínvonal romlása következtében egyre több jel utal
arra, hogy a fiatalok jelentős része nem tud a maga számára eligazító képet ki-
alakítani a szocializmus jövőjéről. S ha igaz az a feltételezés, hogy a szocializá-
lódás során az egyén valójában a benne rejlő adottságokat csak úgy képes ki-
bontakoztatni, ha a kívülről adott kulturális örökséget építi be magába /ponto-
sabban azt a részét, ami számára hozzáférhető/, a fiatalok valóságos élethely-
zeteinek eltérései sem hagyhatók figyelmen kívül. Ami persze azt is jelenti,
hogy a "hogyan szelektálni" kérdése mellett nyomban felmerül a "mit is szelek-
tálni".

Nem kétséges ugyanis, hogy az egyén mindig a számára adott lehetőségek-
nek megfelelően építi fel személyiségét; azaz társadalmi helyzetétől, mikrokör-
nyezetétől függően, amely környezet viszont elsajátító képességére, végső fo-
kon szocializálódásának alakulására van kedvező, vagy kedvezőtlen hatással.
Nemritkán azoknak a serkentő vagy gátló értelmi-érzelmi tényezőknek a ré-
vén, amelyek a fejlődő személyiségben a családi-szociális-kultúrális környezet
hatására kifejlődnek. Úgy is mondhatnánk tehát, hogy a társadalom hatás-
rendszere az ifjúság jelentudatában tetten érhető. Mégha ezek az evidenciák
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a valódi összefüggéseiben értékelhető jövőkép genezisének feltárására alkal-
matlanok is, annyiban mindenképp hasznosak, hogy érthetőbbé teszik a társa-
dalmi meghatározottságokat. Éppen az utóbbi évtizedben vált szembetűnővé,
hogy a 80-as évek szűkülő lehetőségei mennyire felgyorsították a politikai rend-
szerfolyamatok akár nemzedékszerkezetben értelmezhető ellentmondásait is.
De közismert az is, hogy a demográfiai hullám sem mérsékelte, hanem sokkal
inkább fokozta az ellentéteket. Elegendő a korszerkezet fokozatos eltolódását
jelző népességváltozásra utalni. Miközben folyamatosan csökkent a népessé-
gen belüli fiatalok aránya, paradox módon az ifjúság helyzete egyre nehezebbé
vált. Bizonyítékokat szép számmal hozhatnánk fel akár a fiatal pályakezdők,
s különösen az értelmiségiek elhelyezkedési nehézségei, akár a képzettséggel
inkongruens munkahelyek kapcsán.

Egészében nézve is egyértelmű, hogy az ifjúság szocializálódását a nyolc-
vanas években mind nagyobb mértékben az úgynevezett nyers materialista ér-
tékek szabályozzák. így például legnyilvánvalóbban az egzisztenciateremtés-
hez és fenntartáshoz szükséges javak, amelyek a hiánygazdálkodás körülmé-
nyei között egyre nehezebben elérhetőek. A társadalomba való integrálódás és
a már elérttel való elégedetlenség feszültsége ennélfogva olyan ellentmondáso-
kat hoz felszínre, amelyek legfeljebb csak hosszú távon oldhatók fel. A gondta-
lan élet illúziójának képzete, a hasznossági szemlélet persze annál nyilván töb-
bet és mást jelent, semhogy azt állíthatnánk, ez pusztán a jelenlegi társadalmi
körülmények következménye. Mert végeredményben semmi sem szól amellett,
hogy ez a "mentalitás" teljességgel valaha is megszüntethető lenne. Ha a szo-
cializmus történetében volt is olyan időszak, amikor a különböző javakról való
lemondás, az asztétikus életvitel a "szebb jövőért" való dolgozás illúzióját kel-
tette fel, illetve ezen keresztül volt hatással a különféle társadalmi csoportok
jelentudatára, az anyagi javak és az általuk közvetített életmód-modellek sza-
porodásakövetkeztében ennek az attitűdnek a számonkérése eleve illuzórikus.
Éppenséggel az a helyzet, hogy az ilyen fajta attitűd annyiban kivételes, ameny-
nyiben a társadalmi feltételek a többség számára eleve más utat jelölnek ki.

De hát nem is csupán a "szegény jelen" és a "gazdag jövő" ellentétéről van
itt szó; vagyis arról a jelenségről, amit az anticipatív-utópikus magatartás pa-
radoxiájának szoktak nevezni. Inkább csak arról, hogy az egymást követő ge-
nerációk számára más és más javak, dolgok, eszmék, célok válnak értékközve-
títő tényezővé. S ha jelenleg a "nyers materialista" /vagy más szóval utilitári-
us/ értékek a meghatározóak, lényegében annak megfelelően következett be,
ahogyan a társadalmi gyakorlat a hasznossági szemléletmódot kitermelte.
Nem pusztán a mindennapi létviszonyokban, hanem a kultúra számos terüle-
tén. Más kifejezésekkel: a mai ifjúság magatartására olyan értékorientáció jel-
lemző, amely egyszersmind a fiatalok "sokoldalú életnyilvánításainak" korlá-
tait is megteremti. Nem véletlenül szerepel itt ez a marxi kifejezés. Nagyon is
úgy tűnik, hogy minden épp ezen múlik, vagy talán bukik meg inkább. Végső
fokon azon, hogy elvontan bármilyen sok alternatíva nyílik az ifjúság számá-
ra, a konkrét lehetőségek mindig az emberi életnyilvánítás sokoldalúságában
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és valódiságában rejlenek. Abban, hogy mennyire lehetünk saját viszonyaink
urai, tevékenységeink eredménye fontos vagy mellékes. Ellentétben azzal a fel-
fogással, amely a "társadalmi beillesztés" ideológiájában fogant, már most ki
kell mondanunk: az ifjúságnak nem elsősorban beilleszkednie kell a társada-
lmi viszonyokba, hanem - ha szükséges - megváltoztatnia azokat. Önmeghatá-
rozását is az nehezíti a legjobban, hogy mindenáron és minduntalan be akar-
juk illeszteni őket. így az a társadalompolitikai követelmény, amely szerint a
beilleszkedés zavarait kell csökkenteni, a hátrányos helyzetűekre érvényes le-
het, ám az ifjúság egészére vonatkoztatva egyáltalán nem. Illetve annyira,
amennyire a társadalmi beilleszkedés zavarai a szociális hátrány következmé-
nyei.

Kissé nyers aforisztikussággal fogalmazva: más az, ha valaki azért nem tud
a társadalomba beilleszkedni, mert hátrányos helyzetű, mint ha azért hátrá-
nyos helyzetű, mert nem is akar beilleszkedni. Más kérdés persze, hogy az if-
júságjelenképe és jelentudata ettől függetlenül ellentmondásos, illetve hogy az
ifjúság tulajdon alternatíváira vonatkozó illúziói többnyire makacsok, méghoz-
zá függetlenül a valós helyzettől. Csakhát a legfőbb ellentmondás abból szár-
mazik, hogy reális jelentudat nélkül reális jövőkép sem létezhet. Mégpedig
azért nem, mert a "hová" kérdésére csak a "honnan" tisztázása után válaszol-
hatunk. Az empirikus kutatások ugyanakkor azt is igazolják, hogy az ifjúság
jelentudatában mutatkozó ellentmondások elválaszthatatlanok a távlattalan-
ság érzését fokozó rossz közérzet általánossá válásától. S ez nemcsak a nyolc-
vanas években érzékelhető világpolitikai, társadalmi, gazdasági feszültségek-
kel függ össze, hanem a mobilitás lassulásával, a hierarchikus társadalmi tu-
dat megjelenésével is. Az 1970-es évek közepétől a társadalmi helyzet jelentő-
sen megváltozott, s ez éppúgy kifejeződött, illetve megnyilvánult a gazdasági
fejlődés lassulásában, a reáljövedelmek és a fogyasztás csökkenésében, mint az
oly gyakran hangoztatott értékvákuum létrejöttében. Sem a pályakezdők, sem
általában a fiatalok nem jutnak jövőjük szempontjából biztató tapasz-
talatokhoz, így konkrét élethelyzetük alapján érthető, hogy az elért eredmé-
nyek puszta megőrzése hosszabb távon a fiatalok számára aligha jelenthet al-
ternatívát.

Ám bárhogy értelmezzük is ezeket a változásokat, az ifjúság szociális, kul-
turális, életmódbeli, stb. megosztottsága jelen tudatuk formátlanságában csak-
úgy tetten érhető, mint a jövőre vonatkozó reflexiók, vélekedéseik sokszor
pesszmisztikus jellegében. Míg az előbbi esetében a megformálatlanság annyi-
ban mondható csupán negatívnak, amennyire ez a konkrét társadalomkép ki-
dolgozatlanságától elválaszthatatlan, addig a pozitív jövőkép hiánya az idősebb
korosztályok "vétkességével" is kapcsolatba hozható. Mert minél homályosab-
ban fogalmazza meg magának a felnőtt társadalom saját elérni kívánt jövőjét,
annál nehezebben képes orientálni a fiatalabb generációkat. Ezért kételkedhe-
tünk joggal annak a vélekedésnek az igazságában, amely az ifjúság távlatvesz-
tését csupán "bocsánatos bűnnek" tartja. Annyira indokoltan, hogy akár még a
"társadalmi beillesztés" ideológiájának hangoztatását is az erre való szükség-
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szerű válasznak tarthatnánk. Ám a lényeges az, hogy az ifjúság jelentudatá-
nak ellentmondásossága vagy amorf jellege csupán szubjektív okokra nem ve-
zethető vissza. Ellenkezőleg, a társadalomban zajló folyamatokhoz kell köt-
nünk. Annál inkább, mert más társadalmi rétegek körében is tapasztalható ön-
meghatározás-hiány feltehetőleg ugyanúgy összefügg a jelenről kialakult íté-
letek ellentmondásosságával, mint azokkal a - már említett - társadalmi jelen-
ségekkel, amelyek nemhogy csökkentenék a zavart, hanem még inkább fokoz-
zák.

Csakhogy az ifjúság esetében ez kettős következménnyel jár. Az, hogy a jö-
vő nem tudatos választás tárgyaként jelenik meg, gátlólaghat mindarra, amit
kíváncsiságnak, megismerési és cselekvési vágynak nevezünk. A jövőkép nél-
küliségkövetkeztében az emberi cselekvések és szándékok könnyen alárende-
lődhetnek az időleges hasznosságnak, s a mások tette is aszerint válik értékes-
sé, vagy értéktelenné, mennyire látja az egyén közvetlen célja érdekében "hasz-
nálhatónak", így, ha az ifjúság körében ki is alakul valamiféle meggyőződés,
vagy "világnézet", mivel nem a szüntelen igazságkeresés, belső vívódás, kétel-
kedés és kérdezés eredményeként jön létre, sohasem lesz igazán autonóm és
autentikus, hanem csak megtanult, másodkézből szerzett. S mindez még azzal
is együttjár, hogy az elhitt vagy tekintélyalapon elsajátított "világnézet" sem a
nemzedéki tudat erősödésére, sem a generációs elkülönülésre nem hat. A "kí-
vül se" és "belül se" egyre terjedő ifjúsági magatartás így válik egy sajátos tár-
sadalmi helyzet és létállapot következményévé. És itt nem arra a sommásan
megfogalmazott ítéletre kell gondolnunk, hogy az ifjúságnak csupán - arányok-
ban alig kifejezhető - töredékét alkotják - főleg a fiatal értelmiségiek között -
azok, akik tudatosan szemben állnak a szocializmussal és antiszocialista néze-
teik rendszerré állnának össze. Függetlenül attól, hogy az autonóm életnyilvá-
nítás lehetőségei minden társadalomban korlátozottak, az ifjúság megítélésé-
ben nem elsősorban a türelmet kell értéknek tartanunk, hanem az önálló élet-
szervezést lehetővé tevő társadalmi feltételek meglétét.

Mert ha a fiatalok minduntalan beleütköznek a társadalmi feltételek hiá-
nyaiba, s törekvéseiket, érdekeiket csak igen korlátozottan, negatív módon tud-
ják érvényesíteni, ez az állapot szükségképpen visszahat belső világukra is.
Éppígy ha az ifjúság egy része az örökös kívülmaradást vállalja, menthetetle-
nül konfliktusokkal övezi körül magát. Ennek megfelelően a társada-
lmonkívüliség nyújtotta szerepek közül inkább a deviánsoké áll előtte nyitva.
S még inkább kiélezetté válik a helyzet akkor, ha az ifjúság "felülről" történő
megítélése túlságosan egyszólamú eszmerendszer jegyében történik. A hivata-
los igazságokhoz való ragaszkodásnak ugyan kedvez ez a szemléletmód, de
ugyanakkor súlyos következményekkel is jár. Az önámító hajlam erősödésével,
a különféle szervezetek szabályozó mechanizmusának nehézkességével a kívá-
natos pályakorrekcióknak /és helycseréknek/ olyan fokú késleltetettsége jön
létre, amely a későbbiekben egyre súlyosabb ellentmondásokat von maga után.
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S ezzel elérkeztünk - ha némi kerülőúton is - ahhoz a ponthoz, ahol a reális
jelentudat és jövőkép követelményei elkerülhetetlenül összeütköznek. Olyan
módon, hogy egyfelől az ellentmondásos jelentudat akadályozza a valóságos jö-
vőkép kialakulását, másfelől a pozitív jövőkép hiánya lesz akadályává a jelen-
tudat formálódásának. Ám figyelembe véve, hogy a társadalmi helyzettől füg-
gően mindenki másként vélekedhet a jövőről /ami megintcsak azt igazolja, hogy
a jövőről való gondolkodás a jelenben gyökeredzik/, érdemes-e egyáltalán egy-
séges és pozitív jövőképet feltételeznünk? Még mielőtt kimondanánk, hogy a
valóságosjövőkép a jelen meghaladásának lehetőségét rejti magában, újra utal-
ni kell az ifjúság tagoltságára. Azáltal, hogy az ifjúság horizontálisan és verti-
kálisan igen rétegzett, mindenképp más és más jövőképpel állunk szemben. Az
egységesség legfeljebb a távlatok igenelésében ragadható meg, illetve annak
felismerésében, hogy a jövő alternatívái az itt és most megélt jelenben rejlenek.
Felismerése és elfogadása azonban olyan reflektált tudatot feltételez, amely-
nek nyomait - az ifjúság egy szűk rétegétől eltekintve - alig lehet felfedezni. S
ez sem elsősorban "tudatlanságból" származik, hanem azokból a körülmények-
ből, amelyek a "társadalmi beilleszkedés" ideológiája kapcsán jeleztünk. A ref-
lektált mindennapi tudat - legalábbis csoport- vagy rétegszinten - voltaképpen
kivételesnek számít, mivel az autentikus valóságismeret sokaságát feltételezi.
Ellentétben a jelentudattal, amely töredékes, kifejtetlen vagy a valósággal el-
lenkező ismereteket is hordozhat, ennek - a szó szoros értelmében - valósághű-
nek kell lennie. De már ez a megkülönböztetés a jövőképre nem érvényes, s kü-
lönösen nem, ha az ifjúságra vonatkoztatjuk. Bármilyen sok korosztályhoz kö-
tődő hiányosságról legyen is itt szó, a tudatosság vagy reflektáltság a jövő tár-
sadalmi anticipálásának mértékétől függ. Ha ugyanis az értékek, a célok és az
eszmények síkján örökösen a jelenre való felkészülés követelménye jelenik
meg, a jövő valóban csak "vak végzetként" állhat elő.

Annak folytán, hogy a hasznossági értékek át- meg áthatják a mindennapi
léthelyzeteket, a posztmateriális értékek felé való fordulás a megfelelő létmi-
nőség elérése után lehetséges, illetve - paradox módon - a posztmateriális érté-
kek "elfogadása" épp egy megfelelő létminőség elérése érdekében történik. Ezt
holmi küldetéses morál - még kevésbé annak ifjúságba sulykolt tudata - alig-
ha ellensúlyozhatja. Legkivált azért, mert nem semlegesítheti azt a tudatot,
amelyet napjaink társadalmi gyakorlata termelt ki és ami - lényegénél fogva -
a posztmateriális értékekkel /humanizált emberi viszonyok, mentálhigiéné,
egészséges környezet, autonomitás, közösségiség/ áll szemben. A kívánt szocia-
lista értékrend például bármennyire sok válogatott értékfajtát mutat fel és bár-
mennyire növekszik is választhatóságának esélye, a valóságban mégsem hat
igazán. Ezért is mondhatjuk: a pozitív jövőkép, amit az életnyilvánítások való-
disága és sokoldalúsága tart fenn /akár a nemzedéki önmeghatározás realitá-
sa révén, akár pedig olyképpen, hogy egy-egy korosztály felelősséget tud és ké-
pes vállalni jövőjéért/, mindig megújuló társadalmi megerősítéseket feltételez.
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A cél- és értékvesztés eróziója persze sokkal aggasztóbb annál, semmint tu-
dati befolyásolás révén megszüntetni vagy akár mérsékelni lehetne. Már csak
azért sem, mert azok az - ifjúságon belül érzékelhető, s a jövőkép hiányával is
összefüggő - dezintegrálódási tendenciák /amelyeknek ugyan sem gondolati,
sem gyakorlati horizontja nem terjed túl a mindennapi élet és kultúra szférá-
ján, de amelyek társadalmi gyökerűek/, csak a kiváltó okok fokozatos megszün-
tetésével mérsékelhetők. Ugyanakkor - ezzel párhuzamosan - arra is szükség
van, hogy az ifjúság szüntelenül szembesüljön választási lehetőségeivel, léta-
ternatíváival, mégpedig úgy, hogy tudatosan átélje önmagára vonatkozó dön-
tései nehéz, olykor drámai voltát. Ha ez a szembesülés hiányzik, valódi jövő-
képről sem beszélhetünk. Mert amint az önmaguk hozta döntés felelőssége és
kockázata alól felmentjük a fiatalokat/akár úgy, hgy látszatdöntéseket teszünk
számukra lehetővé, akár úgy, hogy a már kitaposott úton engedjük járni őketf,
azonmód az infantilis lét keretei közé szorítjuk vissza őket. S ebben a folyamat-
ban a nemzedékváltási stratégia megmerevedése /és megmerevítése/, a cirku-
láris mobilitás valódi mozgásként való elfogadtatása pusztán járulékos körül-
mény. A legsúlyosabb következmény a "hová tartunk" gondolatának elveszté-
se. S ez épp elég ahhoz, hogy indokoltnak tartsuk azt a gondolkodási fordula-
tot, amelyből adódóan napjainkban a látleleten kívül a terápián is gondolkoz-
zunk. Hiszen mindaz, amiből kiutat kereshet az ifjúság, többé nemcsak a már
meglevő állapotokat érinti /a megélhetés feszítő gondjaitól az értékvesztésig/,
hanem azokat a fenyegető lehetőségeket is, amelyeket a tudomány eredményei
- a túlságosan tökéletes megszervezettség vagy épp a megsemmisülés távlata-
iként - kínálnak. Alighanem attól is függetlenül, képesek vagyunk-e felmérni
az igazi következményeket, vagy akár attól is függetlenül, vajon a "pusztulás
képeitől" megszabadulhatunk-e valaha.

Ám mivel a közvetlenebbnek látszó nagyon is kényszerítő követelmény az
ifjúság számára - legalábbis itt és most - a saját távlatok megtalálása, a terá-
pia innen indulhat el. Semmivel sem kevésbé bonyolult ez a feladat. Bár-
mennyire nyilvánvaló ugyanis, hogy az ifjúság nem elszigetelt csoportja a tár-
sadalomnak, mégis mutat olyan sajátosságokat, amelyeket "öntörvényeiben"
lehet megérteni. A legnyilvánvalóbb tényeket felidézve: az, hogy a fiatalok pá-
lyaválasztási törekvései egyre távolabb kerülnek a társadalmilagkívánatostól;
vagy az, hogy a század utolsó évtizedében a végzettek harmada-fele nem fog
tudni szakmájában elhelyezkedni, korántsem intézhetők el egy kézlegyintés-
sel. Aminthogy nem lehet sommásan a pozitív jövőkép hiányát sem véletlen-
szerű társadalmi okokra visszavezetni. Annál kevésbé, mert minél több hiány
termelődik az ifjúság tudatában, annál nehezebb lesz ezeket megszüntetni. Ki-
vált, ha a társadalompolitika eredményességét azon mérjük le, mennyire ké-
pes integrálni a különféle korosztályok törekvéseit, erőfeszítéseit. Annyira fon-
tos mindez, hogy ebből akár még azt a következtetést is levonhatjuk: a társa-
dalom fejlődőképessége az ifjúság távlatértelmezésétől és jövőképzeteitől egya-
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ránt függ. Nyilván azért, mert a megújulás vállalását az anticipált jövő képze-
tei is befolyásolják. Ami köznapi szemmel nézve éppúgy lehet imponáló, mint
riasztó példa. Valójában azonban arra vall, mennyire képes akár egy társada-
lmi csoport is a lehetséges jövőt kívánatossá tenni.

Ámde ehhez a felismeréshez nem csupán mérhetetlenül hosszú az út, ha-
nem máshonnan is ered egyúttal. Mert ha abból indulunk ki, hogy társada-
lmunkban jelenleg az ideológiailag közvetített eszmények és a valóság között
szinte áthághatatlan szakadék tátong; s a gazdaság és politika, az egyén és kö-
zösség egyre inkább olyan "felszíni halmazként" jelennek meg, amelynek belső
viszonyrendszere alig megfejthető, a választható alternatívák száma valóban
korlátozottnak túnik. Hogy mindez félelmetes, riasztó? Igen. Csakhogy ettő
még nem változik meg a helyzet. Mint ahogy attól sem, ha az ifjúság távlat-
vesztésének okait magatartásukban keressük. Ellenkezőleg, a társadalmi kö-
rülményekben kell keresnünk. Még akkor is, ha ez sokszor akadályokba ütkö-
zik. A társadalmi okok valójában akkor is léteznek, ha az ifjúság bizonyos cso-
portjainak magatartását "patalogikusnak" tekintjük, mivel az egyensúly meg-
bomlásának, a személyiség torzulásának ugyancsak társadalmi okai vannak.
Még ha sorra is vettük volna azokat a - különben figyelemre méltó - részigaz-
ságokat tartalmazó elemzéseket, amelyek mindenekelőtt egy-egy intézmény
/család, iskola, ifjúsági szervezet/ diszfunkcionális működésére vezetik vissza
az ifjúság szocializációjával összefüggő ellentmondásokat, s amelyek, a bennük
rejlő társadalmi hatásokat felmenteni kívánó tendenciák ellenére, teljességgel
jóhiszeműek is lehetnek, akkor is azt kellene mondanunk: az ifjúság jelentuda-
tában és jövőképében érzékelhető zavarok megszüntetését az azokat életrehí-
vó társadalmi-gazdasági feltételek fokozatos megváltoztatásával kell kezde-
nünk.

Végül, ha igaz is az, hogy a nyolcvanas években az ifjúság egyszerre homo-
genizálódott és differenciálódott, az egyes rétegeken belüli differenciálódás fő-
képp a felhalmozott többgenerációs települési, családi, műveltségbeli hátrá-
nyok összegeződése következtében indult meg. S minél hátrányosabb helyzet-
be kerül egy-egy ifjúsági réteg, annál nehezebben tud beleavatkozni az a tár-
sadalomstratégia is, amely az ifjúság progresszív integrálódását tűzte ki célul.
Ha pedig az ifjúság jelentudatán valóban változtatni akarunk, aligha eléged-
hetünk meg az intézményesen közvetített "tankönyvideológiák" elfogadtatásá-
val. Ehhez az adott viszonyok kritikus bemutatására éppúgy szükség van, mint
a szocialista társadalom fejlettebb szintje eléréséhez mozgósító célrendszer
pontos megfogalmazására. Ha az egyik is vagy a másik is hiányzik, legfeljebb
csak hamis illúzióink lehetnek az ifjúság valóságos jelentudatáról és pozitív jö-
vőképéről.
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