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MARIN MANOLESCU 


Az ifjúság részvétele 
a társadalom fejlesztésében 


ROMÁNIA IFJÚSÁGA — A SZOCIALISTA ÉPÍTÉS 
CSELEKVŐ TÉNYEZŐJE 


Az élet a tények erejével igazolja, hogy az emberi 
személyiség kialakulását és fejlődését nem lehet elméle- 
tileg megmagyarázni és gyakorlatilag megvalósítani, ha 
nem viszonyítjuk az egyént a társadalom igényeihez. Min- 
den társadalom úgy alakította ki az emberi személyiség 
modelljét, hogy elvárásai szerint, bizonyos igényeknek 
megfelelően gondolkozzon és cselekedjék. 


Az emberiség jelenlegi fejlődési fokán a változások 
nyilvánvalóak. Gaston Berger szerint a kortárs világ leg- 
fontosabb jellemzője a történelem felgyorsulása, és mind- 
az, ami ebből az emberre kihat. A kortárs társadalmak 
rohamos fejlődésének, az emberiség elé tornyosuló kérdé- 
seknek (fegyverkezés, élelmiszerszükséglet, környezet- 
szennyeződés, technológiai fejlődés, fejlődési aránytalan- 
ságok, nyersanyaghiány stb.) súlyosan kihatnak az egész 
társadalomra, amelynek az egyensúly fenntartása érde- 
kében változatos módon kell mindezekre reagálnia. Más- 
részt, a társadalmi szükségletek minimumának kielégí- 
tése, egy bizonyos műveltségi szint elérése fokozza a 
tömegek öntudatát, cselekvőkészségét. Ennek során — or- 
szágonként és korszakonként különböző módon — növek- 
szik az ifjúság szerepe. 


Romániában, a társadalom anyagi életében, a politikai 
és társadalmi struktúrában végbement változások, vala- 
mint az ifjúság sajátos szerepének körülhatárolásában 
olyan társadalmi, politikai és gazdasági jogokat nyújt, 
amelyek megfelelő keretet biztosítanak a szocialista tár- 
sadalom fejlesztésében és vezetésében való részvételéhez. 
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Ez pártunk és államunk, Nicolae Ceauşescu elvtárs, a párt 
főtitkára által szorgalmazott mélyen újító, tudományos 
ifjúságpolitikájának az eredménye. Pártunk főtitkárának 
eszmerendszerében az ifjúság a társadalmi előrehaladás 
erőteljes tényezője, szocialista társadalmunk fejlődési üte- 
me és szintje jórészt az ő hozzájárulásán múlik. 


Románia ifjúságának a gazdasági-társadalmi élet min- 
den területén elért eredményei, cselekvő részvétele a haza 
fejlesztésében, egyértelműen azt bizonyítja, hogy az ifjú- 
ság erőteljesen bekapcsolódott a sokoldalúan fejlett szo- 
cialista társadalom építésének összetett folyamatába, hogy 
a rá jellemző alkotóképesség és forradalmi romantika cse- 
lekvésének meghatározó jegye. 


Az ifjúság, valamint a jövő és a haladás közötti vi- 
szonyt ragyogóan vázolta fel pártunk főtitkára, Nicolae 
Ceauşescu elvtárs, abból kiindulva, hogy a szocializmus 
az új, a jövő társadalmi rendszere, úgy értékelte, hogy 
az ifjúság lendületével, előremutató törekvéseivel hala- 
dásunk jelentős hajtóereje, a sokoldalúan fejlett szocialista 
társadalom építésének és a kommunizmus felé történő 
előrehaladásnak fontos tényezője. 


Kétségtelen, hogy a román társadalom fejlődésének és 
átalakulásának meghatározó tényezői tükröződnek az ifjú- 
ság társadalmi elkötelezettségének alakulásában is. Nap- 
jaink ifjúsága a szocializmus építésének éveiben nevelke- 
dett fel és fokozott társadalmi-politikai cselekvés jellemzi. 


Nicolae Ceauşescu elvtárs kifejtette: „Egész népünk 
egyöntetű elismerése övezi hazánk ifjú nemzedékét, amely 
hazafias szellemtől áthatva, lelkesen válaszolt a párt hívó 
szavára, s energiáját, lendületét és munkaerejét a szocia- 
lizmus eszményeinek, a román nép szabadságának és bol- 
dogulásának szolgálatába állította. Nem volt olyan osztály- 
csata, nem volt olyan politikai akció, nem volt olyan je- 
lentősebb mozzanata annak a nagy kollektív erőfeszítés- 
nek, amelyet népünk tett hazánk újjáépítéséért és fejlesz- 
téséért, a szocializmus építéséért, amelyből a munkás-, a 
paraszt és az értelmiségi ifjúság ne vette volna ki részét, 
s ne szolgált volna a munka és a hősiesség nagyszerű 
példáival.” 


Jogosan állítható, hogy hazánkban a szocialista építés 
valamennyi nagyszerű gazdasági, társadalmi, művelődési 
megvalósításához hozzájárultak az ifjúság egymást váltó 
nemzedékei. A 15 és 29 év közötti ifjúság az ország lakos- 
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ságának 24 százaléka. Az iparban dolgozók 40 százaléka 
fiatal, vannak gyárak, nagy iparvállalatok, ahol az átlag- 
életkor 22—24 év. Ezek a fiatalok vállalják a felelősség- 
teljes döntéseket, a vezetés felelősségét és ugyancsak ők 
hajtják végre odaadással és lelkesen a hozott határozato- 
kat. Ennek a részvételnek a társadalmi fontossága hatá- 
rozza meg a valóság beható ismeretén és tárgyszerű érté- 
kelésén alapuló szakszerűséget. 


Hazánknak a tömegek tudatos cselekvésén alapuló 
általános előrehaladása döntő hatást gyakorol a társada- 
lom minden egyes tagjára, megköveteli nézeteinek és 
viselkedésének átalakulását. Az ifjúság iskolázási fokának 
növelése maga után vonja minden egyes személy foko- 
zottabb bekapcsolódását a társadalom kérdéseinek meg- 
oldásába. Mi több, az oktatás színvonalának emelkedésé- 
vel szakszerűbbé válik az ifjúság hozzájárulása a társa- 
dalom fejlesztéséhez, a társadalom vezetéséhez. 


Szocialista társadalmunk viszonyai között, amikor az 
egész nép erőteljesen munkálkodik a párt által kijelölt 
társadalmi-gazdasági célkitűzések megvalósításán, az ifjú- 
ság maradéktalan bekapcsolódása ebbe az építő műbe 
hazánk sokoldalú előrehaladásának egyik jelentős feltétele. 


A hazánkban végzett kutatások és felmérések kidom- 
borítják, hogy a cselekvő részvételnek egyéni síkon döntő 
szerepe van a fiatalok sokoldalúan fejlett személyiségé- 
nek kialakításában. A fiatalok részvétele az élet, a társa- 
dalom által felvetett kérdések megoldásában nem külső 
hatásokra, biztatásokra történik, hanem erőteljes belső 
motivációból fakad, mert az egyén és a társadalom vi- 
szonya kölcsönös. Ebben a viszonyrendszerben az egyénre 
cselekvő szerep hárul, s éppen a fokozatos társadalmia- 
sodás, az integráció — amely a társadalmi modellek, nor- 
mák és értékek elsajátítása útján történik — e cselekvés 
eredménye. Az ifjúság társadalmi integrációjának román 
modelljét éppen e folyamat összetettsége jellemzi, az in- 
tegrálódás nem passzívan, a normák elfogadásával törté- 
nik, hanem mind az egyén, mind a társadalom számára 
alkotó módon, cselekvően, tudatosan és hatékonyan. 


E modell sajátosságai elsősorban a mai román társa- 
dalom sajátosságaiból fakadnak, e társadalom példátlan 
történelmi komplexitásából és dinamizmusából. Mert, mi- 
nél mélyebbek és dinamikusabbak az anyagi alap és a ter- 
melési és társadalmi viszonyokban lezajló átalakulások, 
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annál kedvezőbben hatnak azok a fiatalok munka- és 
életkörülményeire, s e folyamatok felismerését elősegíti 
a jövőbe vetett bizalom. 


 
A TÁRSADALOM VEZETÉSÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
INTÉZMÉNYES KERETE 


Szocialista társadalmunk széleskörű gazdasági, politi- 
kai és társadalmi jogokat biztosít a fiatalságnak, arra 
készteti, hogy felelősségteljesen, éretten, rátermetten 
gyakorolja ezeket a jogokat, s ezzel megfelelő kereteket 
nyújt ahhoz, hogy az ifjúság cselekvően vegyen részt a 
pártpolitika megvalósításában, a vezetésben, a döntések 
kidolgozásában és meghozatalában. Ez a részvétel a szo- 
cializmus lényegéhez tartozik, amelyben a Román Kom- 
munista Párt nézetei szerint a gazdasági és a politikai 
hatalom az egész népé. 


Ismeretes, hogy a párt IX. kongresszusa után egy sor 
intézkedés mozdította elő a gazdasági-társadalmi élet, a 
szocialista demokrácia vezető szervei szervezeti keretei- 
nek tökéletesítését. E folyamat keretén belül tovább töké- 
letesedett a vezető tanácsok tevékenysége, új, állandó 
jellegű országos szervek jöttek létre a néptömegeknek a 
társadalom vezetésében való részvétele biztosítására. 


„Mindezeknek az intézkedéseknek — és a többinek, 
amelyeket ismernek — az volt a céljuk, hogy tökélete- 
sebbé váljék a társadalomvezetés szervezeti kerete, hogy 
megteremtsük a feltételeket a néptömegek, a dolgozók 
összes kategóriái tényleges és aktív részvételéhez a külön- 
böző tevékenységi területek, az egész ország vezetésében. 
Ezekben az intézkedésekben szocialista demokráciánk ölt 
testet, amely biztosítja a nép tudatos részvételét saját 
sorsának alakításában.”* 


Társadalmunk ma, minden szinten, a vezetés olyan 
széles körű, intézményesített rendszerével rendelkezik, 
amely biztosítja a széles néptömegek tapasztalatainak 
értékesítését, az ország valamennyi állampolgára alkotó 
képességeinek megnyilatkozását. 


„Demokratikus rendszerünk keretében a maga nemé- 
 


 
* Nicolae Ceauşescu, Románia a sokoldalúan fejlett szocia 


lista társadalom építése útján, 15. köt. 47. old. Politikai Könyv 
kiadó, Bukarest, 1978. 
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ben egyedülálló formánk van a néptömegek társadalom- 
irányítási részvételére. Vannak helyi szerveink, vannak 
szerveink a gazdasági és társadalmi egységekben és orszá- 
gos viszonylatban, s e szervek lehetővé teszik, hogy az 
összes dolgozó kategóriák, az egész nép széleskörűen részt 
vegyen a társadalom irányításában. A lényeg most az, 
hogyan tudunk oly módon cselekedni, hogy biztosítsuk jó 
működésüket, hogy a legjobb körülmények között telje- 
síthessék társadalmi feladatkörüket.”* 


Pártunk, a szocialista demokrácia elmélyítése során, 
biztosítja a tömeg- és társadalmi szervezetek szerepének 
növekedését. Ebben a keretben az ifjúság maradéktalanul 
élvezi szocialista demokráciánk kibontakozását. így a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség — az ifjúság forradalmi 
politikai tömegszervezete, amely a megfelelő korosztályok 
mintegy 90 százalékát tömöríti — tagja a Szocialista De- 
mokrácia és Egység Frontjának, amely a Román Kommu- 
nista Párt vezetésével felöleli az összes társadalmi szerve- 
zeteket, hazánk valamennyi társadalmi erejét. Az intéz- 
ményi struktúrák dinamikája során, főleg az utóbbi húsz 
évben, megfelelően gyarapodott az ifjúság intézményes 
részvétele a társadalom életében. Ma az ifjúság, különböző 
szinteken, megfelelően van képviselve a vezető és döntés- 
hozatali testületekben. 


Központi szinten a kormányban az ifjúság képviselője 
az ifjúságügyi miniszter. Jelentős a fiatalok számaránya a 
nagy nemzetgyűlési és néptanácsi képviselők között. Az 
ifjúságnak állandó képviselője van a Szocialista Művelő- 
dés és Nevelés Tanácsában, a minisztériumok vezetőtaná- 
csaiban és tanácskozó testületeiben. Jelentős a KISZ hoz- 
zájárulása — a SZDEF keretén belül — a tömegnevelési 
és -művelődési tevékenység összehangolásához, az új ki- 
alakításához, az egész nép ismeretszintjének emeléséhez. 


Az állami, szövetkezeti és oktatási intézményekben az 
ifjúság képviselteti magát a vezető testületekben. Az 
ifjúság képviselete a dolgozók tanácsában 1971-ben emel- 
kedett törvényerőre, 1977 óta pedig az ifjúság képviselője 
e kollektív testület egyik alelnöke. 


Az iskolák vezető testületeiben 6—10 százalékos, a 
főiskolákéban pedig 12—15 százalékos az ifjúság részvé- 
tele. 


 
 
* I.m. 124. old. 
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Bár szocialista társadalmunk megfelelő demokratikus 
szervezeti keretet nyújt a fiatalok cselekvő részvételére a 
döntések meghozatalában, a felmérések arra vallanak, hogy 
gyakorlatilag bizonyos diszfunkcionalitások lépnek fel, 
hogy az intézményes kereteket nem használják ki mara- 
déktalanul. Az okok egyaránt objektívek és szubjektívek. 
Az Ifjúsági Kérdések Kutatóközpontjának felméréseiből 
kiderül, hogy a jelenlegi optimális intézményi keretek nem 
jelentik automatikusan a hatékony, kompetens részvételt. 
Ezt számos tényező befolyásolja, közöttük a kollektív ve- 
zető testületek struktúrájának és működésének harmo- 
nikus összekapcsolása az ifjúsági szervezet sajátosságaival. 


A képviseleti részvételről rátérve az ifjúság közvetlen 
részvételére a társadalmi tevékenységben, megállapítható, 
hogy mind a részvétel foka, mind annak minősége eltérést 
mutat. Az évek során végzett felmérésekből kitetszik, hogy 
bár a KISZ szervezeteken belül számos lehetőség nyílik 
a legkülönbözőbb kérdések megoldására, kezdve a munka, 
a szakmai tevékenység megszervezésével és végezve a 
szabadidő megszervezésével, a lehetőségeket nem használ- 
ják ki maradéktalanul. A részvétlenség, a passzivitás oka 
— ahogyan a felmérésekből kiderült — a káderek hibás 
munkastílusa, az akciók olykor meg nem felelő formája 
és tartalma, lényegében a KISZ szervezetek tevékenysé- 
gének és a fiatalok változatos érdeklődésének és igényei- 
nek összhangja közötti eltérés. Ennek az összhangnak a 
megteremtése a kisközösségeken belül valósulhat meg, s 
előmozdíthatja az ifjúság cselekvésének fokozódását. 


A TÁRSADALMI CSELEKVÉS MOTIVÁCIÓJA 


Az ifjúságnak a gazdasági-társadalmi életben való rész- 
vételének kerete rendkívül tág. Lehetősége nyílik, hogy 
bekapcsolódjék a legtágabb értelemben vett társadalmi 
kérdések intézésébe, akárcsak a kisközösségek — a mű- 
hely termelési kérdéseinek, az iskola vagy az osztály ok- 
tatási folyamatának kibontakozásába. Ebben a vonatko- 
zásban az ifjúság saját törekvéseit kifejtve vesz részt a 
vezetésben, elképzelései pedig beépülnek azokba a hatá- 
rozatokba, döntésekbe, amelyeknek a végrehajtásából részt 
vállal. Ennek a folyamatnak a részeseként nem egyszerű 
csavar egy számára titokzatos gépezetben, nem gépies 
végrehajtó, hanem tudatos és cselekvő tényező, amelynek 
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a hozzájárulására, alkotására számítanak; a fiatal előmoz- 
dítója és haszonélvezője ennek a folyamatnak. 


A fiatalok társadalmi cselekvőkészségének mozgató- 
rugója a párt szükségleteiket és törekvéseiket felkaroló, 
ifjúsági politikája. A felmérések bizonysága szerint az if- 
júság törekvései és eszményei egyaránt felölelik az egyéni 
élet megvalósításait és fokozottabb mértékben a társada- 
lom egészét érintő döntések hozatalában való közvetlen 
részvételt. Ebben tükröződik az egyéni motiváció és a 
társadalmi és csoportos érdekek közötti összhang tuda- 
tosítása. Az egyéni törekvések változatossága mellett a 
fiatalok a társadalom, az új társadalom építésének céljait 
szolgáló eszmények, érdekek szolgálatát helyezik elő- 
térbe. 


Az ifjúság motivációja szoros kapcsolatban áll a munka 
és a tanulás terén jelentkező sikerélményekkel, az előttük 
álló életpálya kezdeti sikereivel. A közép- és főiskolák az 
ifjúság igényeihez igazodó sokszínűsége, a nemzetgazdaság 
erőteljes fejlődése nyomán létrejött változatos szakmai 
lehetőségek közelítik a vágyakat a valósághoz. Mert a 
munkahely, a szakma nem csupán a társadalmi és gazda- 
sági függetlenség alapja, hanem egy bizonyos életvitelt is 
megszab. A társadalmi cselekvés szoros kapcsolatban áll 
az élet jobb minőségére való törekvéssel, az önmegvaló- 
sítás és a függetlenség elérésével. 


A felmérések igazolják, hogy a társadalmi cselekvés 
motivációja sokoldalúan meghatározott tényező. Külön- 
böző társadalmi kategóriák körében végzett felmérések 
szerint a motiváció leglényegesebb kiváltója olyan benső 
indíttatású, mint a munka vagy a tanulás öröme, az ön- 
megvalósítás, a képességek kibontakoztatása, a társadalmi 
hasznosság és sokkal kisebb mértékben a külsődleges in- 
díttatás, mint a tekintélyszerzés, az előléptetés, a kere- 
set stb. Természetesen jelentős eltérések mutatkoznak a 
vizsgált csoportok és az egyének motivációjában. 


Mivel a Kommunista Ifjúsági Szövetség a legmegfele- 
lőbb szervezeti keret a fiatalok törekvéseinek megvalósí- 
tására, alkotóképességük, cselekvőkészségük kibontakoz- 
tatására, a kutatások kiterjedtek a szervezeti életben való 
részvételük motivációjának vizsgálatára is. 


A legfőbb következtetés, amely vörös fonálként húzódik 
végig a kutatásokon az, hogy a közösségben élő egyén 
szükségét érzi annak, hogy kifejtse gondolatait, elképze- 
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léseit, hogy az egyén hatósugarán túl terjedő kérdések 
megoldásában vehessen részt, hogy jobban megértse a 
társadalmi-politikai jelenségek lényegét, végső soron, hogy 
tudatosan vegyen részt a társadalom életében. Az ifjúság 
részvételét a szervezeti életben jelentős mértékben olyan 
tényezők szabják meg, mint a pozitív kezdeményezések 
támogatása, az önbizalmat és a cselekvést támogató lég- 
kör. A formalizmus felszámolása, a szervezeti szellem 
megerősítése, a határozatok közös kidolgozása fokozza az 
akciók hatékonyságát, serkenti a részvételt, megerősíti 
az önbizalmat. Ráadásul tovább erősíti a motivációt. 


Olykor bizonyos eltérés mutatkozhat az ifjak cselek- 
vési készsége és a társadalom objektív lehetőségei között, 
ha ez ellenőrizetlen marad, akkor ennek nemkívánatos 
kihatása lehet. Arról van szó, hogy a tanulási idő meg- 
hosszabbodásával kitolódik a fiatalok társadalmi, gazda- 
sági, családi felelősségvállalása. Ennek áthidalására társa- 
dalmunk számos lehetőséget teremtett a társadalmi rész- 
vételre a szakmai képzés időszakában, hiszen a fiatalok 
részt vesznek a politikai és ideológiai tevékenységben, a 
termelési és oktatási folyamatban, szavukat hallatják, fel- 
vetik sajátos kérdéseiket szűkebb és tágabb közösségük- 
ben. A KISZ keretei korlátlan lehetőséget biztosítanak a 
cselekvéshez, a célkitűzések kidolgozásához és végrehaj- 
tásához. 


CSELEKVÉSRE NEVELÉS 


A szocialista társadalmunkat jellemző társadalmi-poli- 
tikai, gazdasági és művelődési-tudományos folyamatok 
sokrétűsége megköveteli az összes állampolgárok szocia- 
lista tudatának fokozását. A fiatalok részvétele a pártpo- 
litika megvalósításában, a Románia sokoldalú előrehala- 
dását szolgáló leghatékonyabb döntések meghozatalában 
csakis úgy lehetséges, ha egyrészt azok tudatában vannak 
társadalmi szerepükkel, másrészt ha szakszerűen folynak 
be a döntéshozatalba. A társadalmi-politikai élet azt bizo- 
nyítja, hogy mindez annál eredményesebben valósul meg, 
minél magasabb az ifjúság politikai-ideológiai képzettsége, 
szakmai rátermettsége és hozzáállása. Lényegében ez a 
vízválasztó a cselekvő és a formális részvétel között. 


Mint már említettük, az ifjúságnak széleskörű, intéz- 
ményesített lehetősége van az ország gazdasági-társadalmi 
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életében való részvételre, ami azonban önmagában, a rész- 
vételi tudat, a részvételre való nevelés nélkül nem szava- 
tolja a sikert. A felmérések bizonysága szerint az ifjúság 
részvételét és az erre irányuló nevelés optimizálását egy 
sor tényező váltja ki. Ezek közül jelentős a szakmai és a 
politikai képzettség, a közösségi, szervezeti tapasztalat, a 
szakma vagy az életkor meghatározó tevékenységének 
szeretete, a tulajdonosi, termelői és haszonélvezői hármas 
minőség tudatosodása, a személyközi kapcsolatok a munka- 
vagy tanulási közösségen belül. 


A társadalmi-politikai gyakorlat, a mindennapi élet 
jelentőségteljes következtetésekre nyújt lehetőséget: szo- 
cialista társadalmunk, a nevelés tényezői, a KISZ-szerve- 
zetek arra törekszenek, hogy az ifjúság minden kategó- 
riája megtalálja a helyét a meglévő intézményesített 
struktúrában, hogy rátermettsége, lendülete, odaadása, is- 
meretei maradéktalanul kamatozzanak. S az ifjúság ered- 
ményei a munkában, a tanulásban, a tudomány és a mű- 
vészet terén bőségesen bizonyítják napjaink fiatalságának 
érettségét, cselekvőkészségét és elkötelezettségét, ami fej- 
lett öntudatra vall. A felmérések egyidejűleg azt is fel- 
tárták, hogy vannak még olyan fiatalok, akik nincsenek 
tudatában annak, hogy milyen széleskörű lehetőségek ál- 
lanak rendelkezésükre a társadalmi cselekvés terén. Ez 
ismételten arra figyelmeztet, hogy az ifjúság nevelése sok- 
rétű és hosszadalmas folyamat. 


A fiatalok bekapcsolódása a gazdasági és oktatási egy- 
ségek vezetésébe hatékony eszköznek bizonyult, egyrészt 
megfelelő közvetítőivé váltak az ifjúság sajátos kérdései- 
nek, gondjainak, másrészt kitágult a látókörük, tapaszta- 
latokkal gazdagodtak a kisebb és nagyobb közösségek ve- 
zetésében. 


Az ifjúság részvétele a társadalmi életben összetett 
folyamat, amelyet tanulni kell, a cselekvésre, a részvételre 
irányuló nevelés a fiatalok belső késztetéséből indul ki, s 
azt felerősítve, megfelelő irányba terelve azt eredményezi, 
hogy a fiatalok hatékonyan és cselekvően vegyenek részt 
a társadalom életében. 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


133 


 
TÚROS ENDRE 


Játékok, szabályok, szerepek 


Szemléletváltás a pedagógiában 


Gyermekkorom emlékezetes filmjén a háború utáni 
világfelfordulásban rongyos, éhes, lezüllött, magukra ma- 
radt gyerekek bandába verődve csatangolnak az ország- 
utakon; vándorlás közben találnak rá a megrongálódott 
kastély-épületre, melyben egy magányos művész lakik. 
Konfliktusok, gyorsan megoldódó helyzetek során a mű- 
vész zseniális nevelőnek mutatkozik, a lezüllött gyerek- 
banda pedig rövid idő alatt igazi közösséggé szerveződik. A 
film végén már öntudatosan fölemelt fővel, egyenes de- 
rékkal, büszkén, boldogan, határozott céltudattal mene- 
telnek a „szép, szilárd jövő” felé. 


Annak idején mélységes katharzis-élménnyel, könnyes 
szemekkel, megigazulva jöttünk ki a moziból. Néhány 
évnyi gyermekotthoni tanárkodás után nevetségesnek ér- 
zem az egészet. Manapság anyagi biztonságban, szervezett, 
intézményes keretek között, szakemberek felügyelete alatt 
nevelődnek a szülői gondoskodást nélkülöző gyerekek — 
a régi filmet mégis csalásnak, a valóság meghamisításának 
érzem. 


KÖZELÍTÉS — HAGYOMÁNYOSAN 
Az iskolakutatás hagyományos eljárása a tárgyszerű le- 


írás: jelenségek, tények sorát megfigyelve rögzítjük mind- 
azt, amit törvényszerűnek tekintünk, és ebből próbálunk 
levonni következtetéseket, ennek alapján igyekszünk újjá- 
szervezni az oktató-nevelő tevékenységet. Magvas meg- 
állapításaink alaposabb bizonygatása érdekében bőségesen 
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idézzük a kezünk ügyébe eső szakirodalmat. A közelítési 
kísérletek kezdeti szakaszában eredményt ígérőnek érez- 
hetjük az ilyenszerű próbálkozást, csak kemény kudarcok 
árán látja be a lelkes pedagógus, hogy gyökeresen új eljá- 
rásokhoz kell folyamodnia. A következőkben először egy 
hagyományos leírási kísérletet mutatok be. 


 
JÁTÉK A GYERMEKOTTHONBAN 


Kamaszkorú fiúk játszanak a gyermekotthon udvarán, 
játékkockákból építenek várat, sípoló gumijátékokat nyo- 
mogatnak, kisautót húznak-tolnak és burrognak hozzá. Az 
arcukon földöntúli boldogság: szívvel-lélekkel játszanak. 
Az avatatlan szemlélő döbbenten figyeli ezeknek a majd- 
nem-felnőtteknek a tevékenységét — számára érthetetlen, 
megfoghatatlan dolog történik itt. Ezeket a játékszereket 
kiscsoportos óvodások kezében természetesnek találná — 
de így? Megdöbbenése csak fokozódik, mikor azt is felfe- 
dezi, hogy ezek a fiúk nem Verne, May Károly meg Cooper 
könyveit bújják, hanem belefeledkezve tízszer is képesek 
levetíteni közvetlenül egymás után a Jancsi és Juliska, 
Piroska és a farkas meg a Hófehérke és a hét törpe című 
színes diafilmeket, és legalább úgy örülnek neki, mint ha 
az óvónéni vetítené és magyarázná nekik, ők pedig az 
első évet töltenék az óvodában... 


A gyermekek játékát napjainkban már könyvtárra 
menő szakirodalom vizsgálja. Tanulmányozták a játéknak 
a gyermekek életében betöltött szerepét, sokféle módon 
megpróbálták osztályozni a gyermekjáték számtalan for- 
máját, tisztázni próbálták a valóság és képzelet közötti 
összefüggést a gyermekek játékában. Pszichológusok, szo- 
ciológusok, nevelők, játéktervezők foglalkoznak a játék 
problémáival, a legkülönbözőbb szempontokból közelítve 
meg a kérdést, felmérések sora szolgáltatja a legeltérőbb 
eredményeket. Valamiben azonban mindnyájan egyetér- 
tenek: napjainkban sokkal inkább, mint bármikor ezelőtt, 
a gyermekjátékok vizsgálata rendkívül fontos a társa- 
dalom számára. A világszerte gyorsuló ütemű urbanizáció 
nemcsak a felnőttek világában okozott zavarokat, a gyer- 
mekek fejlődésében is veszélyeket jelent. A paraszti élet- 
formaváltás előtti falu világa egységes egészet jelentett, 
amiben mindennek megvolt a maga jól meghatározott 
helye; a gyermekek életét, játékát, munkáját pontosan 
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meghatározott szabályok írták elő — ezeknek megszegé- 
sére pedig szinte soha nem került sor. Apáról fiúra szállt 
mindaz, amit a gyermekeknek tudnia kellett; a gyermek 
ugyanúgy, ugyanolyan játékszerekkel játszott, mint szülei, 
természetes módon, a legközvetlenebb úton nőtt bele a 
felnőttek világába. Úgyszólván csecsemőkora óta részese 
volt a felnőttek életének, látta, megfigyelte, részt vett 
benne. A falun élő gyermekek mindig dolgoztak, játékaik- 
nak pedig legfőbb funkciója a felnőtt életre való előkészí- 
tése volt. Játékszereiket szüleik vagy ők maguk készítet- 
ték, a játékról való tudás és a házilag készített játéksze- 
rek használati módja öröklődött. Ez a világ pontos szabá- 
lyokkal körülírt egységes egész volt, amiben nem okozott 
gondot a tájékozódás, az eligazodás. 


A hagyományos falusi környezetből való kiszakadás 
olyan törést idéz elő a felnőttek és gyermekek életében 
egyaránt, amelyet még a második, sőt talán a harmadik 
nemzedék is megérez. Gyökeresen megváltozik a gyermek 
élete, megközelítőleg sem dolgozik annyit, mint falusi kör- 
nyezetben, játékainak fő szerepe pedig a szórakozás és 
örömszerzés. A városi környezet egészében nem képes el- 
igazodni. Hiába éri sokkal több kulturális hatás, képtelen 
azok teljes értékű befogadására. A környezetváltásnak ez 
a szelídebb esete is komoly zavarokat idéz elő a gyermek 
életében. 


Azt, gondolom, nem kell bizonygatnunk, hogy az ott- 
honba kerülés ténye legtöbbször a gyermek lehetséges 
fejlődési rendellenességeinek nem ilyen, hanem ennél sok- 
kal súlyosabb eseteivel függ össze. Nyilvánvaló, hogy a 
játékkultúra zavarai is bonyolultabbak. 


A szakirodalom a főbb tartalmak, nevelési funkciók és 
a specifikus tevékenységi sémák lényeges tulajdonságai 
alapján osztályozza a legfontosabb és leggyakoribb játék- 
fajtákat. 


Funkciójátékról akkor beszélünk, amikor a gyermek 
környezetének valamely tárgyával közömbös módon (a 
tárgy sajátos működési módjára és specifikus céljára nem 
fordítva figyelmet) játszadozik, ízületeit játékosan moz- 
gatja, gügyögésszerű hangokat hallat (testre vonatkozó 
funkciójáték). A funkciójátékot, a legtöbb más játéktól az 
különbözteti meg, hogy — szigorúan véve — itt nincs já- 
téktevékenység, de megszakítás nélkül hosszú időt tart. 
Jelentősége: az érzékelőszervek differenciálásához vezet, 
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gyakoroltatja a motorikus rendszert, a gyermek sokféle 
ismeretet szerez a valóságos dolgok különböző minőségére 
vonatkozólag (súly, szín, alak, tapintás, hőmérséklet stb.). 


Szerkesztési játék (építőjáték) esetében már nem tiszta 
mozgás és tevékenységről van szó, hanem céltudatos tevé- 
kenységről. A gyermek már nem véletlenszerűen kezeli a 
tárgyat, aktívan hat rá, átalakítja, valami újat hoz létre. 
Célját nem tudja akadálytalanul megvalósítani, kudarcok 
érhetik, kitérőkre, kiegészítő tevékenységek végzésére 
kényszerül. Ha nem sikerül, romboló energiái is műkö- 
désbe léphetnek. 


A szerepjáték fő tartalmi motivációi a felnőtt tár- 
sadalomban betöltött szociális szerepek valamilyen fajta 
utánzása és tükrözése. A beszéd, az érzelmi világ és a kép- 
zelőerő fejlődése szempontjából rendkívül hasznos játék- 
típus. 


A szabályjáték a szerepjáték magasabb fokozatának 
tekinthető. A társadalmi szabályok mindkettőben központi 
szerepet kapnak, de míg a szerepjátékban titokban mű- 
ködnek, kimondhatatlanul tartoznak hozzá a szerepekhez 
(például a tiszt-szerepet játszó gyermek adhat parancsot a 
közkatonát játszónak, és nem fordítva), a szabályjátékban 
a játékszabályokat nyilvánosan és világosan megfogalmaz- 
zák — ezek a szabályok közvetlenül határozzák meg a 
játék menetét; a szabály megszegése esetében a játék ér- 
telmetlenné válik. Ennek a játéktípusnak két alapcsoport- 
ját szokás megkülönböztetni: „mozgásjátékokat” meg „asz- 
tali, kirakó és kártyajátékokat”. A gyermek személyiség- 
fejlesztése szempontjából mindkét alapcsoport jelentős. A 
„mozgásjátékok” a testmozgások gyakorlását segítik elő, a 
másik alapcsoportba tartozó játékok pedig a gyermek szel- 
lemi fejlődését. (Megjegyzendő, hogy az elemi, állandóan 
végzett, butító asztali és kártyajátékok, amelyek játszása 
nem igényel semmiféle szellemi erőfeszítést, negatív ha- 
tásúak.) A szabályjátékok játszása versenyszerű; nemcsak 
a győzelem örömével, hanem a vereség elviselésének kény- 
telenségével is megismertet; nemcsak a becsületes győze- 
lemhez, de a tisztességes vereséghez is hozzászoktat. 


A didaktikai játékok nagyon fontos játék-kategóriát al- 
kotnak, de — tevékenység-sémájuknak megfelelően szem- 
lélve — valójában nem alkotják a játék speciális és ön- 
álló típusát. Megtalálható közöttük az előbb felsorolt va- 
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lamennyi játéktípus, de ezeket a játékokat céltudatosan 
bizonyos nevelési célokra alkalmazzák. 


A gyermekek játékának fejlődésére eléggé szabályos 
lépcsőzetes sorrend jellemző, de világosan elválasztható, 
lineáris összefüggés a különböző korcsoportok között nem 
mutatható ki. „A fejlődés adott esetben elért szintje első- 
sorban nem a biológiai életkortól függ, hanem igen nagy 
mértékben a konkrét életkörülmények határozzák meg.” 
(Karlheinz 1980, 80.). 


Az idézett megállapítás kiinduló példánkhoz vezet visz- 
sza, segítségünkre szolgál annak értelmezésében. A nor- 
mális körülmények között felnövő gyermekek nevelése 
társadalmilag, intézményesen megtervezett módon törté- 
nik. Bölcsődékben, napközi otthonokban, óvodákban szak- 
képzett nevelők irányítják a gyermekek játékait, gondos 
figyelemmel kísérve fejlődésüket, az egyes játéktípusokat 
olyan didaktikai játék-harmóniába csoportosítva, hogy az 
említett fokozati sorrendet követve, szórakozva tanuljanak 
meg sok fontos dolgot a gyermekek. Ennek ellenére a gyer- 
mekek játékkultúrája óriási különbségeket mutat. Befo- 
lyásolja a különbségeket a szülők végzettsége, a lakás és 
környezete (városi lakótelep, udvaros, kertes lakás, falusi 
környezet stb.), a szülők anyagi helyzete, az, hogy több 
gyermek van-e a családban vagy csak egyetlenegy stb.) 
A különbségek megléte természetes, és nem feltétlenül 
káros jelenség. A gyermek személyiségfejlődése szempont- 
jából fenyegető veszélyt jelenthet viszont, ha a nem meg- 
felelő konkrét életkörülmények következtében a gyermek 
játékának fejlődése nem vezet keresztül a felsorolt foko- 
zati sorrendben, ha a gyermeknek nincs lehetősége az arra 
legmegfelelőbb korban annyit és úgy játszani, ahogy a 
vele egyidősek legtöbbje játszik. Ilyenkor a gyermek já- 
tékkultúrájának rendellenességei kétségtelenül bekövet- 
keznek, és a személyiségfejlődésre mindenképpen káros 
hatást gyakorolnak. 


Kiinduló példánk a legszélsőségesebb esetét mutatja a 
játékkultúra zavarainak. Tizenöt-tizenhat éves gyerme- 
kek, akiknek élete nem folyt normális körülmények kö- 
zött, akik több szempontból is hátrányos helyzetűek, nem- 
csak szellemi fejlődésük, iskolai előmenetelük terén kerül- 
tek hátrányos helyzetbe hasonló korú társaikkal szem- 
ben, de játékaik fejlődésében is évekkel maradtak le mö- 
göttük. Kisgyermekkorukban legtöbbjük nem is látott 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


138 


olyan játékot, ami a többi gyermek számára természetes 
volt; ha néha mégis hozzájutottak, akkor az törékeny, 
rossz minőségű, hasznavehetetlen volt (mintegy szemlél- 
tetője, tárgyi kifejezése a gyermeki személyiség alábecsü- 
lésének). Az ilyen játékok használata csak erősíthette ben- 
nük az amúgy is fejlődésnek induló alapvető viselkedés- 
formát: a környezettel szembeni közömbös és agresszív 
magatartást. 


Az óvodáskorúakra jellemző játékok vagy egymás já- 
tékainak sztereotíp, szinte járványszerű lemásolása, után- 
zása (ha valaki parittyát készít, akkor rövid időn belül min- 
denki, ha nyilat, akkor azt, ha beáll a kutya-, galamb vagy 
nyúltartás járványa, akkor mindent hajlandók odaadni 
érte, csak hozzájuthassanak az óhajtott állathoz, amit 
hosszú időn keresztül dédelgetnek; egészen addig, amíg 
egy új játék nem jön divatba) — mindezek a kompenzá- 
lásnak, a gyermekkor meg nem élt játékai bepótolásának 
megdöbbentő, szomorú, de károsnak, ellenszenvesnek, ag- 
resszívnak nem nevezhető kísérletei. 


Vannak azonban olyan megnyilvánulásaik is, amelyek 
a beilleszkedésre való képtelenséget példázzák. Szűknek 
érzik maguk körül a helyet, nem képesek semmiféle tár- 
sas tevékenységbe bekapcsolódni, egyedüllétre lenne szük- 
ségük, a megfigyelést, gondolkodást elősegítő, otthon meg- 
szokott egyedüllétre, és új környezetük ezt nem biztosít- 
hatja számukra. A már meglévő közömbös és agresszív 
viszonyulás ilyenkor még fokozódhat. 


A beilleszkedésre való képtelenség leginkább a szabá- 
lyokkal történő játékok esetében érződik. Képtelenek a 
vereség elviselésére. (Talán éppen azért, mert előző éle- 
tükben egyetlen élményük a kudarc, a csalódás, a kiábrán- 
dulás volt.) Számtalan esetben fejeződik be verekedéssel 
a labdajáték. A szabályok előírta módon el kellene viselni 
a vereséget, de az erre képtelenek, végső esetben vállalják 
a játék felbomlását, értelmetlenné válását, és csalással 
vagy ököljog alapján akarnak győzelemhez jutni. 


Olyan játéktárgyakhoz jutva, amelyekkel szerkesztési 
játéktevékenységeket folytathatnának, gyakran játékrom- 
bolókká válnak. Úgy rombolnak, törnek-zúznak, hogy moz- 
gásuk, viselkedésük a funkciójátékokat végző kisgyere- 
kekre emlékeztet. A valóságos dolgok különböző minősé- 
geire vonatkozó ismereteik még túlságosan alacsony fo- 
kúak; számukra, feloldhatatlannak tűnő konfliktus-hely- 
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zetbe kerülnek, mert elképzelt céljukat nem tudják azon- 
nal, maradéktalanul, kitérők és kiegészítő tevékenységek 
nélkül elérni. Kisgyermekkorukban inkább képesek lettek 
volna az ilyen konfliktushelyzetek feloldására, de akkor 
nem adódott számukra ilyen helyzet. 


Szerepjátékban a játéktevékenység gyakran megsza- 
kad, értelmetlenné válik, mert a szabályszegés mindun- 
talan bekövetkezik. A játékfegyelem hiányán kívül a fel- 
nőtt-szerepek ismeretének különböző foka, véleményeik 
ellentétessége is a játék felbomlásához vezet. 


A szellemi erőfeszítést igénylő szabályjátékokat nem 
szeretik, csak az olyant, amelyet szellemi megerőltetés 
nélkül, elemi szabályokkal lehet a végtelenségig játszani, 
és a véletlen szerencse eredményeként gyakran érezhetik 
a nyerés kielégülését. A vereséget még ilyen elemi szintű 
szabályjátékban is csak nagyon nehezen tudják elviselni, 
a csalási kísérlet és az ököljog érvényesítése itt is gyakran 
megjelenik. 


A felsorolt példák kétségtelenül szélsőséges esetei a 
játékkultúra zavarainak, olyan rendellenességek, amelyek 
— szerencsére — a gyermekek nagyon szűk csoportját jel- 
lemzik. A szélsőségesen deviáns magatartás mélyreható 
vizsgálata azonban — mint az élet bármely területén — 
a játék esetében is feltétlenül fontos lenne. Elsősorban a 
nevelés látná hasznát. Az ilyenfajta közelítési mód ered- 
ményeként egyértelmű következtetésre juthatunk: a de- 
viáns viselkedési mód bizonyos hiány következtében jött 
létre — a fenti esetben: a gyerekek játékkultúrájának za- 
varait a kisgyermekkorban elszenvedett súlyos anyagi- 
szellemi hátrány, konkrétabban a feltétlenül szükséges já- 
tékok és játéklehetőségek hiánya okozza. Ennyire leegy- 
szerűsítve a dolgot egyértelmű a legrózsaszínűbb megol- 
dási lehetőség is: a hiányt pótolva önmagától helyreáll a 
rend. A valóságban, persze, egészen másképp mutat az 
egész: sem a tények, sem a következmények, sem a neve- 
lési lehetőségek nem egyértelműek. Hiába igyekszünk já- 
téklehetőségeket biztosítani, a játékkultúra zavarai önma- 
guktól nem szűnnek meg. Úgy tűnik, hogy a hagyományos 
iskolakutatás nem képes a leghelytállóbb ténymegállapí- 
tások ellenére sem olyan megoldási lehetőségeket java- 
solni, melyek a hátrányos helyzet előidézte viselkedési 
rendellenességeket teljességében orvosolni tudnák. 
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RENDHAGYÓ LEÍRÁSI KÍSÉRLETEK 


A hagyományos oktatáskutatás az esetenkénti iskolai 
válságok mibenlétét nem képes pontosan leírni, ugyanis 
kizárólag a célirányosan szervezett tanítási-tanulási tevé- 
kenységet vizsgálja. Az iskolakutatás újabb szakirodalmá- 
nak három rendhagyó irányára hivatkozom a következők- 
ben, melyek — remélhetőleg — valamennyire közelebb 
vihetnek a vizsgált életvilág megismeréséhez is. A kolo- 
nializmus iskolarendszerének elemzése, a rejtett tanterv 
elmélete és az ethogenikus iskola eredményei villantanak 
fel a hagyományos iskolakutatás eredményeinél nem fel- 
tétlenül tény- és tárgyszerűbb, de távlataiban talán mégis- 
csak többet ígérő lehetőségeket. 


A KOLONIALIZMUS ISKOLARENDSZERÉNEK 
VIZSGÁLATA 


Az iskola valóságos helyzetét taglaló ma már könyv- 
tárra menő szakirodalom egyik döbbenetes hatású tanul- 
mánya Gearing Antropológia és nevelés című írása (Gea- 
ring 1973). A szerző a nevelést „a kulturális rutin 
mellékterméké”-nek tekinti. Homogén és heterogén társa- 
dalmakban egyaránt súlyosnak látja a kulturális átadás 
problémáit. A diák—tanár viszonyt éles ellentétek kife- 
jezőjeként mutatja be; ennek az ellentétnek lényege, sze- 
rinte, a kicsi és a nagy, a kiszolgáltatott és a hatalmat 
gyakorló szembenállása. Megállapításainak konkrét pél- 
dákkal való igazolása érdekében a kolonializmus megte- 
remtette iskolarendszer ellentmondásait elemzi. Ebben a 
tanár—diák ellentét lényegében a szembenálló kultúrák 
következménye; az ellentét feloldása, a közelítési kísérlet 
lehetetlenség, mert egyik fél sem képes megérteni a má- 
sikat. A tanulóban ösztönösen ellenszenv él a betolakodó 
idegennel szemben; a „magas kultúrát” terjesztő peda- 
gógus pedig képtelen megfeledkezni a szerep előírta, „ci- 
vilizációt terjesztő” magatartásáról, képtelen arra, hogy 
tanulóit a maguk világában, a bennszülöttek kultúrszfé- 
rájában közelítse meg. A pedagógus dühöng, a tanulók 
pedig törnek-zúznak mindent az iskolában. — A nyelvi 
kommunikáció folyamatos ellenállásba ütközik: értik egy- 
más szavait, mondatait, mégsem tudják, mit is akar kö- 
zölni a másik. Idegen kultúrák állnak szemben egymás- 
sal, ellenségesen viszonyulnak egymáshoz, az érintkezés 
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nem a közelítést, nem egymás megértését szolgálja, ha- 
nem pusztító, agresszív ösztönöket működtet. — A szerző 
véleménye szerint az egyetlen eredményt ígérő lehetőség 
az iskola számára, ha a tanulókat a maguk világában, a 
bennszülöttek kultúrszférájában próbálná megközelíteni; 
ez azonban a kolonializmus létrehozta iskolarendszer elvi 
alapjainak feladását jelentené. 


 
A REJTETT TANTERV ELMÉLETE 


Jónéhány neveléstudományi szakember véleménye sze- 
rint ma sem tudjuk, mi játszódik le valójában az isko- 
lában. Ahhoz, hogy az eddigieknél többet tudhassunk meg 
róla, az oktatáskutatás vizsgálati területét meg kell nö- 
velni. Olyan irányban is folytatni kell a vizsgálódásokat, 
amire a hagyományos oktatáskutatás nem is gondolt. Több 
elmélet és vizsgálati módszer próbálkozott már ezzel. Kö- 
zülük legeredményesebbnek a rejtett tanterv elmélete te- 
kinthető. Megfogalmazói az oktatás sok szempontból is- 
meretlen helyszínét feltérképezve bírálják a hagyományos 
oktatáskutatást (Zinecker 1975). 


Az újfajta oktatáskutatásban az a döntő szempont, 
hogy a tanuló mit él, mit tapasztal naponta az iskolában. 
A rejtett tanterv koncepcióját két irányban is kifejtették. 
A radikálisabb változat szociológiai megközelítéssel pró- 
bálkozik, a kritikai szociológia módszereit hasznosítja a 
pedagógiában. Hívei a tanulókat érő szervezett iskolai ha- 
tásokat nem hajlandók véletlenszerűnek tekinteni; szerin- 
tük ezek a hatások lehetnek ugyan szubjektíve nem szán- 
dékosak, de szociológiai értelemben nagyon is célirányosan 
jönnek létre. Ez a változat még nem eléggé kidolgozott, 
számottevő eredményeket az elkövetkező években remél- 
hetünk tőle. 


A rejtett tanterv elméletének másik változata nem lép 
ki a pszichológiai-pedagógiai magyarázatok köréből. Ennek 
előzményei régebbiek; ez a felfogás lényegében tartal- 
mazza a rejtett tanterv elméletének alapvető összetevőit, 
de a hagyományos pedagógiai kutatásoktól mégsem vá- 
lasztja el áthidalhatatlan szakadék. Az akaratlan pedagó- 
giai ráhatások fontosságát hangsúlyozza; azokat az isko- 
lai effektusokat vizsgálja, amelyek nem rendszerezettek, 
nem tükröződnek célmegjelölésekben és nem feltétlenül a 
tanulás útján érvényesülnek. A radikális változat híveitől 
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eltérően ezeket a nem szervezett ráhatásokat véletlensze- 
rűeknek tekinti. A vizsgálat módszerét a kulturális antro- 
pológiától kölcsönözték. Ennek a módszernek angolszász 
területen több évtizedes hagyománya van. A megfigyelő 
kultúrantropológus természetszerű idegensége alapvető 
módszertani elve a vizsgálatoknak. Így lehetővé válik, 
hogy az iskolai élet triviális részleteit is mikroszkóp alá 
vegyék — az idegen kultúrák vizsgálati hagyományai sze- 
rint. 


A rejtett tanterv egyik első megfogalmazójának, Jack- 
sonnak megfigyelései az iskolai élet olyan apró esemé- 
nyei, jelenségei, amelyeket úgyszólván, minden pedagó- 
gus lát; megdöbbentővé akkor válnak ezek a megfigyelé- 
sek, ha rendszerezni kezdik. Jackson szerint (Zinecker 
1975) az iskolai környezet három alapvető jellemzője a 
következő: a késleltetések, a szükségletek kielégítésének 
megtagadása és a megszakítások. 


Ezek a jelenségek mindössze apróbb kellemetlenségei 
az oktatási történéseknek. Viszont ezekre alapozódnak 
azok a valóságos tanulói stratégiák, melyeknek célja az 
iskolai kényszerek kijátszása. „Rezignált iskolai profik”, 
„hivatásos iskolaszélhámosok” nőnek fel az iskolában, akik 
már nemcsak az érdeklődés, a tanári magyarázatra figye- 
lés álarcát tudják hibátlanul felölteni, de a hiányzó tu- 
dást leplező praktikák hatalmas fegyvertárával is rendel- 
keznek. 


A strukturálatlan megfigyelések módszerét használja 
J. Henry is. Szerinte az oktatás olyan, mint egy hírközlő 
rendszer, ahol a zaj legalább olyan fontos szerephez jut, 
mint az információk. Az objektivitásra törekvő megfigyelő 
például képtelen eldönteni, hogy egy tanítási óra anyaga 
vajon a hivatalos oktatási téma-e vagy inkább a zaj. 
Henry szerint (Zinecker 1975) a legfontosabb tananyag a 
zaj, ugyanis a legjelentősebb szociális tanulási folyamatok 
„zaj-szinten” történnek. — Legjellegzetesebbek az olyan 
helyzetek, amelyekben a tanulók a versengés szabályait 
sajátítják el; eredmény: a tanuló nem annak örül, hogy 
valamit megtanult, hanem — akárcsak a felnőttek vilá- 
gában — attól fél, hogy konkurrense sikert ér el. A siker 
ára a mások kára. (Azt talán nem is kell mondanunk, 
hogy J. Henry amerikai kutató.) 


Nehéz lenne jóslásokba bocsátkozni a rejtett tanterv 
elméleteinek jövőjét illetően. Nem feltétlenül igaz, hogy 
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rendkívüli a jelentőségük, de mindenképpen felhívják fi- 
gyelmünket valami olyanra, amit a pedagógia tudományá- 
nak művelői nem téveszthetnek szem elől: a tanulást 
övező szociális formák, a tanulás társas és társadalmi 
tényezői ugyanolyan fontosak, mint a közvetített tananyag. 


 
AZ ETHOGENIKUS ISKOLA 


A szociálpszichológiában az ethogeny az utóbbi idők 
legrendhagyóbb irányzatának bizonyult. A meglehetősen 
idegenül hangzó terminus technicus magyarázata a követ- 
kező: az „etho” kifejezés a mindennapi élet szokások, 
normák, szabályok általi meghatározottságára utal (adott 
csoporton, kultúrán, közösségen belül), míg a „genia” 
vagy „geny” terminus azt fejezi ki, hogy a szóban forgó 
irányzat az egyéni cselekvések és jelentések szerveződé- 
sében a keletkezés aspektusát igyekszik megérteni. A szo- 
ciális viselkedést tehát így a mindennapi élet jellemző 
epizódsorainak, valamint ezek résztvevői beszámolóinak 
rendszeres megfigyeléseiből és elemzéseiből kívánja min- 
denekelőtt kritikusan megérteni, majd értelmezni és ma- 
gyarázni. . .  Az ethogeny e két párhuzamos út összeha- 
sonlító elemzésével kívánja tanulmányozni az ember tár- 
sadalmi viselkedésének szokások, szabályok, konvenciók 
általi meghatározottságát és ebben az összefüggésben az 
egyéni viselkedések, pozíciók és szerepek kialakulását. Azt 
várva ettől, hogy ily módon sikerül a külső megfigyelő 
esetleg életidegen modelljével szemben olyan belső kuta- 
tási modellt kialakítani, mely — minthogy struktúrájában 
lényeges vonásokban közös a megfigyelt terep, szubkul- 
túra részvevőinek világával —, alkalmasabb is az ese- 
mények megértésére és a szociális cselekvés magyaráza- 
tára. (Váriné 1981. 626.) 


Kutatási területüket is rendhagyó módon választották 
meg, két alapvető vizsgálatuk az angol stadionok futball- 
őrültjeinek világát és az iskolai rendbontók közösséggé 
szerveződését tárja fel. (Marsh — Rosser — Harré 1980). 
Az iskolai rendbontás szabályszerűségeit kültelki iskolák 
fiataljainak körében vizsgálták. Olyan szociális rétegek 
ezek, amelyeknél a felnövő nemzedékek életterében az 
iskolát már megelőzően — az otthon, a család egyáltalán 
nem egyértelmű nevelői hatásait felülmúlja — a legerő- 
sebb szocializációs terep a grund. Ez a társas kapcsolatok- 
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kal szembeni érzékenység kialakításának legfőbb szerve- 
zője, az egyének morális karrierjének — elismerésének 
vagy gyengesége, hibái megvetésének —, a férfias visel- 
kedési minták átadásának színtere. Naivitás volna ezt a 
világot játszótérnek nevezni, vagy akár csupán a Neme- 
csekek szemléletével idealizáltan elképzelni. A Pál utcai 
fiúkról beszélgetve döbbenten tapasztalhattam magam is, 
hogy a hasonló környezetben felnőtt gyerekek életidegen- 
nek érzik; „hazugság”, „hülyeség”, „nem igaz”, „amit a 
tanár elvtárs felolvasott az érdekes, de a könyvet kár volt 
elolvasni”. 


A vizsgált élettér igazi világa, legalábbis annak nem 
hivatalos, nem intézményesített és ellenőrizhetetlen szfé- 
rája nem más, mint a grund folytatása. Az átlaggyerekek 
számára a tanulói szerep önként vállalható, szociálisan 
nem degradáló. A grundról jövő ezzel szemben megalázó- 
nak érzi, igyekszik ellenállni. Vele csak partnerként lehet 
bánni, ezt igényli. A szembenállásból következő rendbontó 
akciók kettős célúak lehetnek: „tesztelik” a tanárt és 
ugyanakkor büntetési rutint alakítanak ki azokkal a je- 
lenségekkel szemben, amelyeket sértőnek, megalázónak 
éreznek. Ezek a fiatalok fokozott érzékenységet mutatnak 
az elismerés, a méltánylás iránt. 


Úgy tűnik, hogy a fentiekben rendkívül vázlatosan be- 
mutatott új szemléletű leírási kísérletek hatékonyabb pe- 
dagógiai módszerek megtalálásához vezethetnek. A követ- 
kezőkben egy olyan esettanulmányt mutatok be, amely 
ezt a változást igyekszik szemléltetni. 


SZTÁROK ÉS ELLENSZTÁROK 


Négy új fiú érkezik a gyerekközösségbe. Egy osztályba 
kerülnek, és „közös múlt” áll mögöttük. A fiúk között 
egyetlen olyan van, aki egyidős új osztálytársaival, a 
többi két-három évvel idősebb, mindhárom kemény, fej- 
lett nagyfiú, akik megszokták, hogy a gyermekközösség- 
ben nekik mindig igazuk van, velük nem tanácsos vitat- 
kozni, mert legfőbb érvük a nyers erőszak. Megjelenésük 
általános felfordulást, riadalmat idéz elő: a kicsiket fosz- 
togatják, „sarcot vetnek ki”, és olyan félszben tartják a 
gyermekeket, hogy azok még csak panaszkodni sem mer- 
nek nevelőiknek. 
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A vezetőség sejt valamit az új eseményekből, bizonyí- 
tékok nélkül azonban senkit nem lehet megbüntetni. Fi- 
gyelni kezdik a fiúkat: aránylag rövid idő alatt sok min- 
dent sikerült felderíteni „tevékenységükről”. Az igazgató 
elé hívatják őket. Kettő megjelenik, a másik kettő meg- 
szökik az intézetből. Maradt a legerősebb és a leggyengébb, 
a legkisebb, aki értelmileg a szellemi fogyatékosság hatá- 
rán helyezhető el, de rendkívüli alkalmazkodóképességgel 
rendelkezik. A két fiú aránylag őszintén beszámol viselt 
dolgairól. A büntetés nem túl szigorú, de ettől kezdve 
mindketten megfigyelés alatt állnak, minden lépésükről be 
kell számolniuk. 


A másik kettőt visszahozzák, másnap újra megszök- 
nek. Miután ez néhányszor megismétlődik, dönteni kell 
sorsukról: egyiket, akinek vaskos rendőrségi dossziéja 
van, átnevelő intézetbe utalják; a másik hazakerül szü- 
leihez. 


A négytagú „galeri” két ottmaradt tagja érdekes vál- 
tozáson ment keresztül. A nagyról, az erősről, akit min- 
denki bandavezérnek hitt, lassanként kiderült, hogy alap- 
jában véve szelíd, békés természetű fiú, akinek mindig, 
mindenben csak a végrehajtói szerep jutott. Nagyon be- 
folyásolható természete és a rossz környezet juttatta a 
bűnözés határára. Rövid idő alatt megbecsült személyi- 
séggé vált: nevelői, tanárai bármire megkérhették, szíve- 
sen segített, bármit rá lehetett bízni — soha nem élt 
vissza a bizalommal. Soha nem törekedett arra, hogy „ve- 
zérnek” tekintsék. 


A „kicsi” konfliktusos helyzetbe került. A „galeri” rö- 
vid tündöklésének idején megszokta, hogy testi és szellemi 
kiválóságok nélkül is valamiféle „főnöki” szerep az övé, 
sokan függnek tőle. Ezt a szerepet nagyon megszerette, 
és fájdalmasan érintette, hogy megfosztják tőle. Minden- 
képpen kiváltságos szeretett volna lenni, és a kiváltságok 
megszerzése érdekében rendkívüli alkalmazkodóképessé- 
gére támaszkodott a továbbiakban. Kedves, nyájas, segí- 
tőkész, de főleg hízelgő lett — megpróbált mindazoknak 
a bizalmába férkőzni, akiktől kiváltságokat remélhetett. 
Célját pontosan kidolgozott stratégiával közelítette meg. 
Azoknak a nagyfiúknak a barátságára, támogatására volt 
szüksége, akiket minden gyerek tisztelt, akiktől minden 
gyerek félt. Ebbe a társaságba azonban nagyon nehéz volt 
bejutni, úgyszólván lehetetlenséggel határos; oly nagy ér- 
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téknek tekintették a nagyfiúk (IX.—X. osztályosok) ba- 
rátságát, hogy azt csakis komoly ellenértékekkel lehetett 
megszerezni. 


Hősünk egyszerre három területen fogott hozzá a „vi- 
lághódításhoz”: behízelegte magát a konyhán, a legmocs- 
kosabb munkában is tündökölt segítőkészségével, és így 
elérte, hogy az élelmiszerek kiosztásakor is igénybe vet- 
ték segítségét; a ruharaktárban is fáradhatatlan önkéntes 
segítőnek bizonyult; a testnevelési szertárban pedig töké- 
letes rendet, tisztaságot teremtett, szintén a legteljesebb 
önzetlenség és jóindulatú segítőkészség álarca mögött. Két 
évre sem volt szüksége ahhoz, hogy minden nagyfiú ba- 
rátjának tekintse hogy a rettegett „nagyok” bármikor, 
bármiben védelmükbe vegyék. Képességeit saját érdeké- 
ben tudta kamatoztatni. Teljhatalmú „nagyfőnök” lett, 
akit többé soha, senkinek nem sikerült megbuktatni. 


A gyermekközösség eszményképévé vált. Mindenki 
olyan szeretett volna lenni, mint ő, minden „feltörekvő” 
az ő útját próbálta követni — az övéhez viszonyítva azon- 
ban csak viszonylagos eredményeket tudtak elérni köve- 
tői. Több mint tízéves tanári munkám során ő volt az 
egyetlen olyan sztár, aki fizikai fölény nélkül uralomra 
jutott; elődeinek és utódainak uralomra jutásában feltét- 
lenül szerepet (jelentős szerepet!) kapott fizikai fölényük. 
Egyik sem volt képes a gyerekek szemében legnagyobb 
értékeket jelentő minden kulcspozíció tökéletes birtokba 
vételére; a legokosabb sztár sem tudta úgy átfogni az 
egészet, mint ő — valamennyinek szüksége volt fizikai 
adottságaira; ha csak demonstratív módon is, de az ag- 
resszivitás valamennyiük kelléktárában megjelent. 


Egyetlen dologban hasonlított egymásra valamennyi; a 
kisebbek, a gyengébbek, a kiszolgáltatottak soha nem sze- 
rették az ünnepelt sztárokat, akiket körülhízelegtek, akik- 
nek szót fogadtak, de leginkább féltek, rettegtek tőlük. 


Akit valóban szerettek, abból soha nem lehetett igazi 
sztár. Egyik legrokonszenvesebb fiú kisiskolás kora óta a 
konyhán töltötte szabad idejét. Mint utólag kiderült, nem 
érdekből, hanem azért, mert nagyon szerette ezt a mun- 
kát. A konyhában szabadon mozgó gyerek, a szakácsnők 
bizalmasa mindig tekintély a többiek előtt, mindig re- 
mélni lehet tőle valamit. Ez a fiú azonban nem volt „dip- 
lomata”: a barátain segített, és nem próbált „konyhás 
nagyhatalomként” új, hatalmas, erős barátokat szerezni 
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magának; a kicsiket előnyben részesítette a nagyokkal 
szemben. A gyerekek szerették (főleg a kisebbek, gyen- 
gébbek), de sztár nem lehetett belőle soha. A nagyokkal 
sokszor került ellentétbe, néha meg is verték, de ettől 
sem „okosodott meg”. Ha az előbbi típust „sztárnak” ne- 
vezi a szociálpszichológia, ezt az utóbbit talán „ellen- 
sztárnak” nevezhetnők. 


A 30-as években Muzafer Sherif, a török származású 
amerikai pszichológus foglalkozott a sztárfigurával az ér- 
ték-probléma kapcsán. A társas-vonzalmi hálózat sztár- 
figurája a csoport értékeinek legfőbb hordozója, vonzó- 
ereje innen adódik. A csoport értékeinek természetét 
viszont tevékenységi bázis szabja meg. Sherif nevéhez 
fűződik ennek a tételnek a bizonyítása. Társadalomelle- 
nes csoportok átnevelése során kiderült, hogy az irányító 
szerepet betöltő sztárok eltávolítása nem megoldás, ezzel 
tulajdonképpen nem oldódik meg a helyzet, hiszen semmi 
sem biztosítja azt, hogy a csoport ne termeljen ki újabb 
hasonló figurákat — Sherif ehelyett a javarészt fiatal- 
korúakból álló galerik átnevelésére más módszert taná- 
csolt: kosárlabdáztatták őket, a győzteseknek vonzó díja- 
kat adtak. A játék- és versenyszellem egyre fontosabb 
szerepet kezdett betölteni közöttük, az átalakult tevékeny- 
ségstruktúra az értékek átalakulását hozta magával. A ko- 
rábban népszerű személyek csillaga lehanyatlott a cso- 
portokban, és azok lettek az új sztárok, akik birtokában 
voltak az újonnan létesült csoportértékeknek. 


A módszer alkalmazható, de ennél azonban sokkal fon- 
tosabbnak tűnik — kiindulásként — a gyermekközösség 
beható tanulmányozása, a sztárszerep kialakulási mecha- 
nizmusának pontos megismerése, és akkor — talán — 
eredményesen lehetne befolyásolni a sztárszerepek alaku- 
lását, módosulását; sőt: azt sem tartom lehetetlennek, hogy 
a tündöklő sztároknál sokkal rokonszenvesebb ellensztá- 
rok is kedvezőbb csillagzat alá kerüljenek a gyermek- 
közösségekben. 


A fentiekben érzékeltetni próbáltam, hogy a gyermek- 
otthon világát úgy érdemes tanulmányozni, leírni, ha a 
leírás lényegében nem a hátrányos helyzet leltárelemeit 
adja, hanem inkább olyan jelenségeket, olyan többlet- 
energiákat próbál felfedezni, melyekre a nevelés — le- 
hetőleg hosszú távon — alapozni tud. A nevelő munka 
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olyan jellegű tevékenység, melyben parancsszóra legfel- 
jebb formális, külsődleges eredményeket érhetünk el. A 
tanár—tanuló kapcsolatnak minden körülmények között, 
a gyermekotthonban pedig hangsúlyozottabban, egymás 
aktív energiáinak felfedezésén és ezek hasznosításán kell 
alapulnia. 


A szakirodalomban szokásos meghatározni, körülírni, 
részletezni, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a 
nevelőnek. A gyakorló pedagógus, mikor ilyesmit olvas, 
szörnyülködve tekinthet önmagára, mert — ha őszinte — 
a leírt nevelői tulajdonságoknak meglehetősen csekély ré- 
szét fedezi fel saját személyiségében. Călin Drăgoi bemu- 
tatja könyvében (Drăgoi, 1981. 105—109.) a nevelői 
tulajdonságoknak azt a jegyzékét, melynek alapján az 
1970-es évektől kezdődően az Egyesült Államokban és 
Angliában kiválogatják a gyermekotthoni nevelőket. E 
dolgozat kereteiben ismertetni ezt nemcsak túlságosan 
hosszadalmas, de ijesztő is lenne. Mindössze azért hivat- 
kozom rá, mert a „vaskalapos iskolaszervezők” és a ha- 
gyományoktól elrugaszkodott ethogenikusok véleményé- 
nek egyező részletei vannak, olyanok, melyek talán a 
legfontosabb nevelői tulajdonságokra vonatkoznak. Kissé 
szabadabb megfogalmazásban: legfontosabb tanári szemé- 
lyiségvonás a gyermekközösségben való „benneélés” képes- 
sége, melynek összetevői csak látszólag állanak ellentétben 
egymással — a tanár valamiféle elérhetetlen magasságot 
kell jelentsen a gyerekek számára, ugyanakkor meleg em- 
beri kapcsolatot kell teremtenie velük. Semmiféle ered- 
ményre nem számíthatunk, ha a gyerekek életközösségét 
nem ismerjük, nem tudjuk annyira „beélni”, hogy szinte 
ösztönösen is érezzük, milyen erők, milyen irányban moz- 
gatják. Ehhez nem szükséges tudományos kutatómunka, 
elég nyitott szemmel élni a gyermekközösségben, és ke- 
resni azokat az erőket, energiákat, melyek hasznosak le- 
hetnek a nevelés számára. A hátrányos helyzet adott, 
konkrét tény — ha tetszik ha nem, tudomásul kell ven- 
nünk, érdemes viszont olyan megnyilvánulásaira felfi- 
gyelnünk melyek pozitívumot, többletet jelentenek. 


Gubi Mihály megfigyelései igazolni látszanak ezt. Ki- 
emelten jó, illetve hátrányos helyzetű gyermekekből ösz- 
szeválogatott, egymástól nagyon-nagyon különböző tel- 
jesítményű osztályok napi iskolai életét írja le. Té- 
nyeket sorol fel, nemigen akar összegezni, következte- 
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téseket levonni. A tanulmánynak egyetlen ilyenszerű 
passzusa van, ezt érdemes egészében idézni: „Ha igazán 
szisztematikus megfigyelést végeztünk volna, akkor most 
megalapozottan állíthatnánk, amit így csak a szemléltetés 
példázatára hivatkozva mondhatunk: a tagozatos negyedik 
osztály képes volt megszervezni a rendet akkor is, ha a 
tekintély nem volt jelen. Ezzel szemben másvalamit tud 
a „gyenge” negyedik; nevezetesen, képes eliminálni a 
tekintély adta utasításokat, ha azok végképp átlépik a 
normalitásérték küszöbét.” (Gubi 1985. 641.) 


Az általam vizsgált életvilágban ez az önvédelemnek 
nevezhető reagálás sokkal erősebben megnyilvánul. A ma- 
guk belső életét, spontánul szerveződő közösségét foggal- 
körömmel védik minden külső hatástól. Ezt a viselkedés- 
formát elszigetelődésként értelmezve, hadakozva ellene, a 
nevelő orvosolhatatlan konfliktushelyzetet idézhet elő. 
Ha viszont olyan közösség-kohézióként értelmezzük, me- 
lyet értelmes irányban érdemes erősíteni, a nevelő gyak- 
ran hasznosíthatja a gyermekközösség ösztönös önvédelmi 
erejét, szervezettségét. 
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BODÓ JULIANNA 


A felszín játékai 


 Tizenévesek közösségeiről 


Nap mint nap találkozunk velük. Iskolában, utcán, par- 
kokban, mozik és színházak előcsarnokában, mindenütt 
látni lehet őket. Viselkedésük feltűnő, már-már kihívó. 
Gesztusaik szélesek, sodróak, de ugyanakkor esetlenek, su- 
ták. Beszédük hangos, bár néha zavart, erőltetett neve- 
tésbe fullad. Öltözetük feltűnő, a ruhadarabok nem mindig 
illenek össze egymással. Egész megjelenésük az önfelmu- 
tatás gesztusa, s az ebbe újból és újból belebicsakló, bele- 
zavarodó igyekezet. Heves mozdulataik mintha láthatat- 
lan falakat igyekeznének széttörni, s átnyúlnának egy má- 
sik, ismeretlen, de vágyott térbe. A beszéd hangereje, a 
szóhasználat maga is kísérlet az áthatolásra, magabiztos- 
nak feltüntetett igyekezet, amelyet időről időre az elbi- 
zonytalanodás vált fel. 


Ezek azok a tizenéves serdülők, akik a gyermek- és 
ifjúkor határán az önmeghatározás lehetőségei közt bi- 
zonytalankodva többnyire olyan formákat választanak, 
amelyek visszatetszést váltanak ki a környezetből. A kör- 
nyezetüket zavarja a feltűnősködés, a hangoskodás, de 
talán leginkább viselkedésük magamutogató jellege váltja 
ki a leghevesebb ellenérzést. A felnőttek által elfogadott 
viselkedési normák szerint a nyilvános helyek nem alkal- 
masak az olyan típusú megnyilvánulásokra, amelyekben 
az egyén többet mutat önmagából, mint amennyit az ilyen 
helyeken való „áthaladás” megkövetel. Ezek szerint a 
szabályok szerint nyilvános helyeken az egyén visszafo- 
gott, inkább közömbös mint kitárulkozó, gondolataival, ér- 
zéseivel visszavonul a nyilvánosságnak szánt mindennapi- 
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ság álarca mögé. Ez az álarc természetesen a „jobbik 
formánk” ábrája akar lenni: elegáns, üde, udvarias. Az 
érzelmi túlfűtöttség nyilvános színre lépését egyértelműen 
elítéli és visszautasítja. Ezért kelt megütközést, meglepő- 
dést, ijedtséget vagy zavart a túl hangos kacagás vagy sí- 
rás az utcán, de a még szokásosnál hangosabb beszéd is 
enyhe rosszallással vonja magára a figyelmet. 


A tizenévesek tarka hancúrozása a parkokban, tereken 
bármennyire megszokott jelenség, elfogadottá mégsem 
vált. A környezet nem tudja önmagába olvasztani, újra 
és újra zavaró tünetként érzékeli őket, megnyugtató ma- 
gyarázatot nem talál rájuk. Megítélésekben nem fukar- 
kodik, de ezekkel nem képes kiiktatni a jelenséget. 


Ezeken a felszíni jegyeken túl felfigyelhetünk arra is, 
hogy csoportjellegű megnyilvánulásokról van szó. Az ilyen 
viselkedés magányosan nagyon szegényes, hisz nem lehet 
hangoskodni egyedül. Ám a csoportjelleg fontossága első- 
sorban nem is a változatosabb viselkedésformákban ragad- 
ható meg, hanem a csoportosság igazolást nyújtó „háttér- 
tudatában”. Az egyén csak akkor lehet biztos viselkedése 
helyességében, ha mások is állanak mögötte, és ezek he- 
lyeslik — nyíltan vagy hallgatólagosan — mindazt, amit 
tesz, reagálnak viselkedésére, és ez a reakció beilleszkedik 
az egyéni viselkedések rendszerébe. Ami pedig az önfel- 
mutatás gesztusát illeti, sokkal erőteljesebben hat a kör- 
nyezetre a csoportos megnyilvánulás, mint az egyéni kí- 
sérlet. A még nem teljesen kiforrott személyiség — s jelen 
esetben ilyenről van szó — magára hagyva, bátorító visz- 
szajelzések nélkül, hamar elbizonytalanodik. Ha a tizen- 
éves saját szavainak, gesztusainak megnyugtató tükör- 
képét látja társaiban, biztonságérzete megerősödik, véde- 
kező hivatkozásaiban pedig mintegy önigazolásként utal- 
hat annak a csoportnak az egyneműségére, ahová tartozik. 
Védekező hivatkozásokra ugyanis lépten-nyomon szükség 
van, hiszen a felnőttek többnyire megkérdőjelezik avagy 
éppenséggel rosszalják ezeket a viselkedésbeli megnyilvá- 
nulásokat. „Ezt X is így csinálja; Y-nak is ilyen van”. 
Azonban ez a fajta védekezési mechanizmus ritkán bizo- 
nyul sikeresnek, hiszen a felnőtt egyöntetűségében ítéli 
meg/el a fiatalok viselkedését. A hivatkozások viszont jók 
arra, hogy a kifogásolt viselkedésről való beszélésnek ki- 
alakítsák azt a kommunikációs közegét, amelyben a kom- 
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munikáló partnerek a célbajutás esélye nélkül járják körbe 
a kényes kérdéseket. 


A helyzet tehát, a felek egymáshoz való viszonyulása 
szempontjából, nem egyértelmű, és innen származnak 
azok a zavarok, amelyek a találkozási pontokon visszatet- 
szést, elutasítást keltenek. A felnőttek számára zavaró el- 
sősorban a már említett nyilvánosság és az ennek köze- 
gébe helyezett magamutogató gesztus. Ez az önfelmutatás 
a környezetre irányul, azon belül is elsősorban a felnőt- 
tekre. Jelentése leegyszerűsített formában a következő- 
képpen fogalmazható meg: „Figyeljetek rám (ránk)! Én 
(mi) már nem vagyok (vagyunk) gyerek(ek)!” 


Hogyan magyarázható az, hogy ennek az ártatlan, 
akár természetesnek is felfogható „közleménynek” ennyi 
zavaró hatása van? Harsányság és bizonytalanság az egyik 
részről, nem kevésbé „hangos”, de hatástalan visszautasí- 
tás és megtorlás a másik részről. Leszűkítené és elmosná 
a probléma lényegét az a megközelítés, amely csak a min- 
den korszakra jellemző nemzedéki ellentét megnyilvánu- 
lásának tekintené ezt a jelenséget. Hogy nem csupán erről 
van szó, olyan példával bizonyítható, amely térben és 
időben nincs túlságosan messze a tárgyalt jelenségtől, csak 
annyira, hogy kellő távlatot és összehasonlítási alapot te- 
remtsen. Lássuk, hogyan „vészeli át” a hagyományos pa- 
raszti társadalom az ifjú- és felnőttkor közötti átmeneti 
helyzetet. A fiatalok ebben a helyzetben mindig sebez- 
hetőbbek, érzékenyebbek, tehát támogatásra, segítségre 
szorulnak. Ez a segítség természetszerűen adódott a ha- 
gyományos paraszti társadalom életrendjéből. A felnőtté 
avatás rítusairól van szó, amely helyenként más és más 
formában ugyan, de lényegét tekintve ugyanazzal a jelen- 
téstartalommal telítődve vezette át az egyént az egyik 
élethelyzetből a másikba. A tegnap még gyereknek tekin- 
tett ifjút a legényavatás szertartása valóban felnőtté teszi, 
vagyis engedélyezi, sőt ettől kezdve előírja számára azt a 
viselkedésrendet, amelyet eddig tilos volt gyakorolnia. 
Vonatkozott mindez a munkamegosztásban betöltött sze- 
repre, az udvarlásra, és egy egész sor magatartásformára, 
amelyeknek gyakorlása vagy nem gyakorlása egyaránt 
biztosította az egyént és a közösséget afelől, hogy ki hová 
tartozik, mit kell, illetve mit szabad tennie, s mi az, ami 
tiltás alá esik. Az egyénnek így nem kellett önállóan ke- 
resnie azokat a megnyilvánulási módokat, amelyekkel 
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demonstrálhatta hovatartozását. Nem is volt szükség a bi- 
zonygatásra, hisz a beavatás rítusa után a közösség minden 
tagja számára természetessé és egyértelművé vált az a 
tény, hogy az ifjú más korcsoportba lépett. A felnőttes 
viselkedést nem elvitatták, hanem elvárták tőle. A visel- 
kedési formák pedig adottak voltak, és úgy hagyományo- 
zódtak egyik generációról a másikra, hogy létjogosultságuk 
nem kérdőjeleződött meg. 


Külön vizsgálat tárgyát képezhetné egy sor olyan kér- 
dés, amelyet e problémakör még oly felületes érintése is 
felvet: az egyén szerepe, elsődleges alárendeltsége a ha- 
gyományos típusú közösségekben; ezeknek a közösségek- 
nek a felbomlását előidéző változások; egy új típusú kö- 
zösség és az egyén egymáshoz való viszonyulásának alter- 
natívái; melyek azok a közösségképző mechanizmusok, 
amelyek a megváltozott körülmények között működőképe- 
seknek bizonyulnak. A kérdések sorát lehetne még foly- 
tatni, ez viszont jóval túllépné e tanulmány kereteit. 
Egyetlenegyre kíséreljük meg a választ: a mai tizenéve- 
sek néhány spontán csoportosulása milyen közösségte- 
remtő mechanizmusokat működtet, és ezek az eljárások 
képesek-e igazi közösségeket létrehozni, avagy csak azok 
látszatát, úgynevezett álközösségeket termelnek ki? 


A közösség-vizsgálatok módja ma már szinte áttekint- 
hetetlen. Ám ez a kérdés megközelíthető a rendszerelmé- 
letet, a cselekvéselméletet és a kommunikációelméletet 
összekapcsoló szemléleti kerettel, amelynek konkrét vizs- 
gálatban való alkalmazása használhatónak tűnik. 


A hagyományos rendszerelmélet a rendszer és a kör- 
nyezet kapcsolatteremtési lehetőségei alapján végezte el 
a rendszerek osztályozását. Ezek a kategóriák természete- 
sen ma is érvényesek, de ugyanakkor a szakemberek egyre 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a környezetnek és 
sokkal jobban figyelnek a rendszer működésére, amelyet 
a rendszernek a környezettel való kölcsönhatásából pró- 
bálnak levezetni (Luhmann 1985). Erre a rendkívül 
termékenynek ígérkező szemléletre röviden ki kell tér- 
nünk azért, hogy körvonalazódjék a későbbi elemzések 
elméleti kerete. 


E szemlélet képviselői a rendszert a környezettől való 
elkülönülés (differenciálódás) folyamatában definiálják. Ez 
az elszakadás a környezettől való relatív függetlenséget 
jelenti, másrészt magán a rendszeren belül differenciáló- 
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dást termel ki. Ez utóbbinak következménye a rendszer 
úgynevezett belső környezetének kialakulása, amelynek 
legfontosabb ismérve az, hogy alkalmas a rendszer tovább- 
építésére, önálló életre való keltésére. Így „a rendszer mi- 
közben megkülönbözteti magát környezetétől, állandóan 
újraértelmezi önmagát” (Luhmann 1985). Az elkülönböző- 
dés folyamatos fenntartása a környezettel való állandó 
kapcsolattartást jelenti. A rendszert tehát úgy kell fel- 
fognunk mint a környezet ellenében megszerveződő egy- 
séget (ami épp a környezetét használja fel erre a célra), 
ugyanakkor pedig olyan entitás, amely különbözőségét 
folyamatosan fenn tudja tartani belső szervezettségének 
köszönhetően. 


Ez az elméleti keret rendszerként tételezi az emberi 
közösségeket is, s mint ilyen, a „környezettel” való köl- 
csönhatásukban vizsgálja a közösségek kialakulását, szét- 
bomlását, működési szabályszerűségeit. 


Közösségnek tekinthetők-e a tizenéveseknek azok a 
csoportosulásai, amelyekről a bevezető mondatokban szó 
volt? Próbáljuk meg belehelyezni a fentebb vázolt keretbe 
ezt a jelenséget. A felületes szemlélő számára is nyilván- 
való, hogy a tizenévesek csoportos viselkedésében egész 
sor olyan elem van, amely megfelel az előbbiekben jel- 
zett elkülönböződési folyamatoknak. Nyelvezetük, gesztu- 
saik, öltözködési szokásaik, térhasználatuk, értékrendjük 
manifeszt megfogalmazódásai mind-mind ilyen tendenciá- 
kat foglalnak magukba. Ezen túlmenően meg kell vizs- 
gálni ezt a közösségtípust a rendszer alapvető funkciójá- 
nak szempontjából is. Ez a funkció abban áll, hogy a 
rendszer állandóan redukálja környezetének komplexitá- 
sát. Vagyis a rá irányuló külső környezet elemeiből minél 
többet kisajátít, úgymond igyekszik ezt a környezetet fel- 
számolni. Mindezzel saját bonyolultságát fokozza és meg- 
erősíti azt a képességét, hogy egyre komplexebbé vál- 
hasson. 


A környezet bonyolultságának redukálásához esetünk- 
ben az is hozzátartozik, hogy az a nyelvezet, amit a tizen- 
évesek használnak roppant leegyszerűsített formában nyi- 
latkozik a környezetéről: a felnőttek ilyenek, a tanárok 
olyanok stb. Ez a közösségtípus nem vesz tudomást a kör- 
nyezet bonyolultságáról, illetve nem érzékeli azt, s ilyen- 
formán csak a hozzá való viszonyulásának egy jelen idejű 
és jelen szempontú értékelését nevezi meg: „Nem enge- 
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dik, hogy. . .  Nem értenek meg, mert. . .” Az ilyen és 
ehhez hasonló kijelentések a konkrét helyzetmeghatáro- 
zások mellett sommás értékítéletet is tartalmaznak. Ezek 
az értékítéletek szinte bármely adódó helyzetben magya- 
rázatként szolgálnak: „Nem értenek meg, mert ilyenek! 
Nem engedik meg, mert olyanok!” 


A nyelvezet egyszerűsége ilyenformán általánosít, s 
ebben az általánosító folyamatban a környezetnek sok 
olyan összetevője kimarad, amely nem illik bele a róla al- 
kotott képbe. Ez a nyelvezet nem rendelkezik olyan kifi- 
nomult eljárásokkal, amelyek segítenék használóját ab- 
ban, hogy eligazodjék a környezet bonyolultságában. Ezért 
az egyneműsítés egyszerűbb módszerét választja, kiiktatva 
így a sokféleséget. Mert ha őszintén szembenéznek valós 
helyzetükkel, a tizenévesek is tudják azt, hogy nem mind 
„olyanok” a felnőttek, vagyis van köztük megértő, enge- 
dékeny, illetve egyik felnőtt sem kizárólagosan „olyan”, 
hiszen esetenként megértőek és engedékenyek, akár elvi 
meggondolásból, akár pillanatnyi gyengeségből adódóan. 
Ezek a vonások viszont nem illenek bele a felnőttek kö- 
zösségéről alkotott és forgalmazott képbe. Elhelyezésük, 
a kialakított kép végiggondolását és újraértelmezését igé- 
nyelné, de mivel erre nem kerül sor, az összképet zavaró 
elemek egyszerűen kiiktatódnak. 


Az érem másik oldalát is megvizsgálva úgy tűnik, hogy 
a viszonyulási módok felerősítik egymást. Vagyis a rend- 
szerkörnyezet — a felnőttek közössége — is roppant egy- 
oldalúan viszonyul a tizenévesek közösségéhez. Csak egyet- 
len oldaláról mutatkozik meg, eleve kizárva azt a lehető- 
séget, hogy a „gyerekekkel” valóban megértesse önmagát. 
Tartózkodik attól, hogy a dolgokat a maguk bonyolultsá- 
gában tárja eléjük, nem tartva őket elég éretteknek, meg- 
fontoltaknak. Elképzelése szerint híjával vannak azoknak 
a képességeknek, amelyek segítségével megérthetnék a bo- 
nyolult kérdéseket. Ez a szemlélet olyan csapdát rejteget, 
amelyben mindkét fél egyformán beleesik: az éretlennek 
tartott ifjú, mivel soha nem kerül a nehéz kérdéseket 
megoldó helyzet kényszerébe, valóban infantilizálódik; ezt 
a felnőttek pedig mint megdöbbentő, és a mindennapi 
életvitelt valóban zavaró hiányosságot érzékelik. 


A mindkét fél részéről végbemenő leegyszerűsítés a 
nyelvezetet is szinte a végletekig leredukálja, így alakul- 
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nak ki azok a nyelvi sztereotípiák, amelyek a két fél közti 
kommunikációs kapcsolatokat jellemzik. 


Mindezekből végül is levonható az a következtetés, 
hogy ezekkel az eljárásokkal (a környezet elemeinek fi- 
gyelembe nem vétele, leegyszerűsítése stb.) valójában nem 
lehet csökkenteni a rendszer környezetének bonyolultsá- 
gát, esetleg csak annak a látszatát kelteni, hogy ez a má- 
sik rendszer egyszerű és minden nehézség nélkül áttekint- 
hető. Az áttekinthetőség látszatát elsősorban a környezetről 
való beszélés, vagy a vele való kommunikálás nyújtja. 
Ezek a beszélések megerősítik a másik félről kialakított 
egysíkú, vagyis hamis képet, viszont a saját magukról al- 
kotott kép sem lesz tisztább ettől, mert szinte kizárólago- 
san a szembenállást hordozó elemek kapnak benne helyet. 
A másságok tehát, amelyek megkülönböztetik az egyik 
közösséget a másiktól, nem mint önmagukat erősítő, ha- 
nem mint egyiket a másikkal szembeállító részek funkcio- 
nálnak. 


Egy másik eszköz, amellyel a rendszer környezete bo- 
nyolultságát csökkenteni tudja az, hogy egyre több elemet 
és kombinációs lehetőséget von el környezetétől. Ezzel az 
eljárással egyúttal fokozza saját bonyolultságát és azt a 
képességét, hogy bonyolultabbá váljék. 


Esetünkben a környezeti elemek elvonása utánzás for- 
májában valósul meg. A tizenévesek már nem gyermek- 
mivoltukat demonstrálva, a környezetből veszik a viselke- 
dési mintákat. Ez természetesen nem egyszerű folyamat. 
Először is nem mindent vesznek át, csak azt, amit repre- 
zentatívnak vélnek, ám nem feltétlenül a rendszer műkö- 
dését alapvetően biztosító lényeges elemeket. A cigarettá- 
zás, a késői mozibajárás, a felnőttes ruhadarabok viselése 
önmaga környezetéből kiszakítva nem a rendszert erősítő, 
hanem inkább disszonáns elem lesz. Érdekes módon a fel- 
nőttek világából átvett viselkedési minta így válik az érett- 
ség jele helyett az éretlenség, a meggondolatlanság kihívó 
megnyilvánulásává. A környezetnek meg is vannak mind- 
erre a megfelelő nyelvi sztereotípiái: „Erre még ráérsz! 
Ez még nem neked való!”, és a lesújtó „Te még gyermek 
vagy” megjegyzés. Mindezekhez még az is hozzájárul, 
hogy a tizenéves valóban elég sután, bizonytalanul bánik 
ezekkel az átvett, számára is még kissé idegen elemekkel. 
Hiszen a gyerek-szerep, amelyet még neki szánnak, de 
amelyet már visszautasított, fel van oldva az őt körülvevő 
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világban: a családnak még önmaga lábán megállni nem 
tudó, eltartott tagja; iskolába jár, ahol diákként egész sor 
rendszabályt kell betartania. Tisztában van alárendelt 
helyzetével, az adott környezetben történő kibújási lehe- 
tőségei, kísérletei viszont egyik fél számára sem erősítik 
meg igazán a vágyott szerepbe való beilleszkedés sikerét. 
A közösség tehát ezekkel az átvett elemekkel nem erősö- 
dik, csupán felszíni jegyeiben mutatja koherensnek ön- 
magát. 


A rendszerelmélet egyik fontos megállapítása, hogy a 
környezet mindig több lehetőséget kínál, mint amennyit a 
rendszer meg tud valósítani. Válogatnia kell, ami azzal 
jár, hogy a lehetőségek egy részét visszautasítja, mint ön- 
magába be nem építhető, illetve beépítésre nem érdemes 
elemet. Mint ahogy már szó volt róla, a tizenévesek kö- 
zössége eleve lemond arról, hogy a környezetet a maga 
bonyolultságában érzékelje. Ilyenformán sokkal több al- 
ternatívát visszautasít, mint amennyit választ és felhasz- 
nál. Mivel ilyen nagy a visszautasított lehetőségek száma, 
a környezet bonyolultsága nem csökken és a rendszer nem 
növeli saját komplexitásának fokát sem. Ugyanakkor a 
már említett módon a tizenévesek közössége számára a 
felnőtt környezet roppant leegyszerűsített formában je- 
lenik meg. De — akár tudomásul veszik, akár nem — a 
visszautasított alternatívák potenciális veszélyhelyzetet je- 
lentenek a közösségre nézve. Minden környezeti elem, 
amely valamilyen oknál fogva nem építhető be a rend- 
szerbe, mint egy ismeretlen és kifürkészhetetlen lehetsé- 
ges támadó leselkedik a rendszer horizontján. Vizsgált kö- 
zösségünk, bármennyire is igyekszik sok mindent tudo- 
másul nem venni, számol ezzel a veszéllyel, hisz naponta 
érzi a ráirányuló támadásokban. A családi környezet, az 
iskola megjegyzései, utasításai, tiltásai és büntetései a 
közösséget támadó megnyilvánulásokként jelentkeznek. 
Sok lehetősége nem lévén, a rendszer úgy védekezik ez 
ellen, hogy a veszélyeztetettség, a megtámadottság érzé- 
sét rendszerformáló tényezői közé emeli. Mivel eleve va- 
lami másnak az ellenében létezik, a szembenállást szinte 
a végsőkig kiélezi és létezésének egyik feltételeként mű- 
ködteti. Úgy tűnik tehát, hogy közösségteremtő ereje van 
minden olyan megnyilvánulásnak, amely valamilyen for- 
mában lereagálja a felnőttek környezetének támadásait. 
Ez a lereagálás a nyílt engedetlenségtől az alig észrevehető 
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arcfintorig sokféleképpen jelentkezhet. S ha mindez a kö- 
zösség nyilvánossága előtt történik, az együvé tartozás je- 
leként is elkönyvelhető. Persze kérdéses az, hogy az ilyen- 
szerű megnyilvánulások elegendők-e a közösségi érzés ki- 
alakításához és megerősítéséhez? Ha túlsúlyba kerülnek, 
illetve nem alakulhatnak ki másfajta közösségformáló té- 
nyezők és mechanizmusok, a közösség nem is tekinthető 
valódi közösségnek, stabilitási foka is nagyon alacsony. 


A rendszerelmélet megállapítása szerint az a rendszer 
életképes, amely alkalmazkodóképességét, rugalmasságát 
állandóan növelni tudja. Ha kimondottan csak stabilitásra 
törekszik, saját létezési lehetőségét számolja fel. Ez a tö- 
rekvés azt jelenti, hogy a rendszer már meglévő elem- 
készletét és azok működési szabályzatát konzerválja újra 
és újra, minden energiáját a változatlan megmaradás ér- 
dekében mozgósítva. Ennek következménye a rendszer 
megmerevedése, amely ebben a formájában védtelen a rá 
irányuló külső tényezőkkel szemben. Ha a közösség csak 
egy bizonyos védekezési stratégia folyamatos megerősí- 
tésén fáradozik, az őt körülvevő környezet állandóan vál- 
tozó hatásaival szemben tanácstalan és tehetetlen lesz, az 
egyértelmű stabilitásra való törekvése a máról holnapra 
élés alternatívájához vezethet. Rövid távú berendezkedés- 
hez, amely nem a távlatokat, hanem a túlélést tűzi ki cé- 
lul. Ez a cél természetesen nem tudatosul, de az a mód, 
ahogyan ez a közösségtípus megszervezi működését, erre 
enged következtetni. Túl kell élni a környezet támadásait: 
a tiltásokat, a szidásokat, a számonkéréseket, a büntetése- 
ket, ha ezek folyamatosan érik őket a szülők és az iskola 
részéről. A célként tételezett túlélés a közösség védekezési 
mechanizmusaiban ölt testet. Először is a tizenéveseknek 
érezniük kell, hogy ez a „támadássorozat” szándékaiban 
értük is működik. Az egyénre nézve nem kimondottan 
veszélyes, inkább a nem kívánatos közösségekre irányul, 
illetve az egyén ilyen közösséghez való tartozását próbálja 
megakadályozni. Jól tettenérhető ez a szándék az ilyen- 
szerű megfogalmazásokban: „Micsoda társaságba jársz te!? 
Válogasd meg jobban a barátaidat! A haverjaid vesznek 
rá minden rosszra! Többet meg ne lássalak velük!” A vé- 
dekezés csak egyéni akcióként és nem közösségi tettként 
jöhet létre. Ritka kivételes esetben kerülhet csak sor cso- 
portos tiltakozásra, szembenállásra. Ha elő is fordul ilyen, 
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ez nem szemtől szembeni, hanem hátmögötti, bújkáló 
akció. 


Az egyéni védekezésnek állandóan a közösségre kell hi- 
vatkoznia, ha el akar érni némi hatást. A már említett 
„Más is így tesz”, „Másnak ezt megengedik” és ezekhez 
hasonló utalások olyan védekezési formák, amelyek egyé- 
niek ugyan, de a hátteret biztosító közösség nélkül nem 
jöhetnek létre. 


A környezeti elemekből való válogatás is eleve a vélt 
önmegerősítés szándékával történik. A kiválasztás és el- 
utasítás szempontjai ugyanis a következők: pillanatnyilag 
ez nekem jó vagy nem jó, illetve: ez engem véd vagy el- 
lenem irányul. A kizárásos módszer azt eredményezi, hogy 
a környezet elemeinek jó része kritikai újragondolás nél- 
kül kirekesztődik, mint a közösség létezését fenyegető 
elem. Pedig ezek az elemek akkor jelentenek kisebb ve- 
szélyt a szóbanforgó közösség számára, ha jobban odafi- 
gyelne rájuk és magához idomítva beépítené őket saját 
elemkészletébe. Így olyan rugalmasságra tehetne szert, 
amely az esetleges támadások ellen valódi védelmet 
nyújtana. 


A környezet — a felnőttek világa — nem bővelkedik 
a „támadásfajták” változatosságában, többnyire ugyan- 
azokat a formákat alkalmazza unos-untalan. Érzi is lehe- 
tőségeinek korlátozottságát, de igazán hatásos módszerek 
nem állnak rendelkezésére. A tehetetlenség és annak tu- 
data vezet el a már idézett nyelvi sztereotípiák gyakori és 
egyre ingerültebb ismételgetéséhez, amelynek a hatásta- 
lanságát a felnőtt is érzi, de a helyzet kényszerének en- 
gedve, újra és újra él velük. Közülük néhányat már idéz- 
tünk, de a sort folytatni lehetne: „Tanulj, ne örökké a 
magnót bőgesd! Ezt a ruhát többé meg ne lássam rajtad! 
Adok én majd neked barátokat!” stb., stb. 


Ezek a támadások valójában nem akarnak egyebet, 
mint az illető közösség jellegzetes vonásait megszüntetve, 
azt magához hasonlóvá tenni. Ebbe a harcba önmaga vi- 
lágának olyan elemkészletét veti be, amely végül is ered- 
ménytelennek, hatástalannak bizonyul. Kisszámú, ugyan- 
akkor egymásnak ellentmondó elemeket is tartalmaz — 
hadrendbe állításuk pedig olyan kontextusban jön létre, 
amely csak az ellentéteket ütközteti össze anélkül, hogy 
az egymásrafigyelést, a megértést lehetővé tenné. A fel- 
használt elemek kiválogatása itt is kihagyásos módszerrel 
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történik, csak az ellentétek kimutatását célozza, hogy ez- 
által saját igazát és felsőbbrendűségét bizonyítsa. Nem ke- 
rülnek be tehát olyan összetevők, amelyek — épp ki nem 
élezettségük okán — talán hatásosabbak lennének. 


A játszma tehát mindkét oldalról ugyanazokkal a 
mechanizmusokkal folyik. Az egyének, mikor itt is, ott is 
szembekerülnek egymással, magukat az illető közösség 
képviselőjének tekintik. Hosszas lenne kitérni arra, hogy 
ebben a közösségi szereptudatban az egyéni, de még az iga- 
zán közösségi tulajdonságok is miért redukálódnak le ilyen 
nagy mértékben. A szakirodalom (Cohen, 1983) megállapo- 
dásos kapcsolatok néven tartja számon az olyan közössé- 
geket, amelyekben a személyiségnek csak egy része, nem 
az egésze van jelen. Talán nem túl nagy merészség azt fel- 
tételezni, hogy ezek a közösségszerű csoportosulások — 
mindkét oldalon — csak az egymással való szembenállás 
kényszerében egységesülnek, de ez a kényszer nem ele- 
gendő ahhoz, hogy valódi közösségeket kovácsoljon össze. 
Ezt a megállapítást támasztja alá az rendszerelméleti tör- 
vényszerűség is, miszerint egy rendszer — esetünkben egy 
közösség — annál stabilabb minél bonyolultabb, és annál 
bonyolultabb, minél több alkotóelemet és kapcsolódási le- 
hetőséget tartalmaz. Különleges figyelmet igényelnek azok 
a közösségek, amelyek nagyon kisszámú elemkészlettel és 
még kevesebb kapcsolódási lehetőséggel rendelkeznek. A 
pedagógusnak tudnia kell, hogy ilyenkor az egyén szemé- 
lyiségének csak egy kis részével van jelen a közösségben. 
Hiszen ezek a fiatalok közel sem annyira egysíkúak mint 
amilyeneknek közösségi megnyilvánulásaikban mutatják 
magukat. Közösséggé szerveződésük folyamatában ők is 
eleve csökkentett elemkészlettel lépnek fel. Mivel közös- 
ségük éltető eleme — s paradox módon a közösség gyen- 
geségének oka is — a szembenállás és a demonstráció, 
csakis olyan összetevőiket működtetik, amelyek ezt a funk- 
ciót szolgálják. Az egyének külön-külön gazdag elemkész- 
lettel rendelkeznek, de ezeknek nagy része nem alkalmas 
ennek a típusú rendszernek a működtetésére. Általánosí- 
tás szándéka nélkül idézzük a következő példát: ha egy 
gyerek rendszeresen tanul vagy ráadásul szeret is tanulni, 
ezt a tulajdonságát a kortárscsoportbeli közösségben nem 
ajánlatos hangoztatnia, hisz ez a közösséggel szemben áru- 
lásnak minősülne, és rásütnék az elítélést tartalmazó 
„stréber” címkét. Iskolában órák előtt a tanárellenesség 
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közös összehangolódásának perceiben („Bár ne jönne a ta- 
nár! Bárcsak ne lenne megtartva az óra!”) erkölcsösebb a 
„Semmit nem tanultam!”-szerű kijelentés, mint a „Min- 
dent tudok”, még akkor is, ha az „ellenséggel” (tanárral) 
való szmbesülés (felelés) pillanatában ennek az ellenke- 
zője derül ki, vagyis hogy az illető jól tudja a leckét. Mert 
ez megmagyarázható a következőképpen is: nem tanult, 
de ügyes, nem lehet kifogni rajta, a nehéz helyzetekben 
jól feltalálja magát. Ezek és az ehhez hasonló megnyilvá- 
nulások az illető közösség normái szerint inkább elfogad- 
hatók, mint a bevallott igyekvés, amely a közösségből való 
kizárás veszélyével, legalábbis a közösségen belüli presztíz 
csökkenésével fenyegeti az egyént. A tizenéves tehát 
kénytelen személyiségi vonásainak egy részét háttérbe 
szorítani a közösségi életben való részvétele, illetve a kö- 
zösségi élet zavartalan működése kedvéért. 


Mindezek után felvetődik a kérdés: ez a közösségtípus 
milyen cselekvési lehetőségeket biztosít tagjai számára? 
A már idézett rendszerelméleti szempontok alapján egy 
közösség annál komplexebb minél több cselekvési lehető- 
séget képes nyújtani tagjai számára és fordítva: minél 
több a cselekvési lehetőség annál komplexebb, illetve sta- 
bilabb a közösség. A vizsgált közösségtípus, mivel elég 
alacsony bonyolultsági fokon áll, kevés cselekvésre ad 
alkalmat és lehetőséget. Ez a „szegénység” egyaránt vo- 
natkozik a cselekvések számára és változataira. A szem- 
benállás szervezőelvével működtetett közösség szinte 
kizárólagosan csak olyan cselekvési formákat kínál, ame- 
lyeknek fő alkotóeleme az elkülönböződés, a szembenál- 
lás. (Nyelvileg érdekes módon ragadható meg a helyzet 
paradoxona: szemben-állás, amely cselekvésként tétele- 
ződik.) 


A fentieket alátámaszthatja egy olyan megfigyelés, 
amely a tizenévesek élményfelidézési szokásával kapcso- 
latos. Az élmények fontos szerepet játszanak az össze- 
tartozás tudatának megerősítésében (Mérei 1975). A kö- 
zösségi felidézés minden egyes alkalommal telítődik az 
illető élmény indulati, érzelmi színezetével. A közösség 
tagjai így képesek több alkalommal újraélni a már le- 
zajlott, de valamiért fontosnak minősülő eseményt, s az 
újraátélés magas hőfokon történik. A felidézésnek ez a 
telítettsége az együvétartozás érzésének, tudatának meg- 
erősítésén túl újabb cselekvésekre is ösztönözhet. Ese- 
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tünkben a közös élmények nagy része az „ellenséggel” (a 
felnőttek világával, mint környezettel) való „kitolás” mo- 
mentumaiból áll össze. Olyan közösségi élmények ezek, 
amelyek szinte kizárólagosan az ellenállást, a „harcban” 
való fölülkerekedést hivatottak demonstrálni: „Én erre azt 
mondtam, hogy. . .  Akkor mi hirtelen. . .  Erre majd le- 
fordult a székről. . .  Leesett az álla. . .  Kivörösödött dü- 
hében. . .” stb, stb. Az ilyenszerű utalások igen gyakran 
valódi élményközösséget hoznak létre, körük viszont zárt, 
önmaga körül forgó. Ha serkent is újabb közösségi cse- 
lekvésekre, akkor sem a továbblépés, a másság jegyében 
történnek ezek, hanem inkább ismétlik a régi, már elját- 
szott eseményeket egy igen kis számú elemkészlet eléggé 
szűk variációs lehetőségeivel. 


 
A környezet — a felnőttek világa — a tizenévesek kö- 


zösségeit kizárólagosan a felmutatott jegyek alapján ítéli 
meg, hogy tehát az illető közösségek tagjai a másik kö- 
zösséggel szemben milyennek akarnak látszani. Ez a törek- 
vés mindig túllép önmagán, hisz görcsös erőfeszítéssel azt 
szeretné bebizonyítani, hogy a szóbanforgó közösség más, 
mint amilyennek környezete hiszi. A szándékos magamu- 
togatás túlhajtottsága időnként erős torzulásokkal jár, s 
ezek többé-kevésbé meghamisítják a közösségről és tag- 
jairól alkotott képet. A „felszín játékai” a mindennapi 
viselkedés síkján olyan gyakorlatot eredményeznek, amely 
egyneműsíti a közösség tagjait. Ez a gyakorlat mintegy 
„alájátszik” a felnőtt környezet elvárásának, amely amúgy- 
is hajlamos arra, hogy az egyéni vonásokat ne vegye észre. 
Pedig azok léteznek, búvópatakként újra és újra felbuk- 
kannak, s az a külső szemlélő, aki nemcsak a hangosko- 
dást, a feltűnősködést látja és keresi a tizenévesekben, azt 
is észreveszi, hogy a „felszín játékai” mögött sok más 
vonás is rejtőzik. A külső és belső forrásokból egyaránt 
táplálkozó „közösség-kép” azonban rendkívül erős. Élet- 
képességét nemcsak e közösség mindennapi működése biz- 
tosítja, hanem a tizenévesek közösségeiről való hétköznapi 
és tudományos „beszélés” is, amely gyakran sommás ér- 
tékítéletekbe ágyazza ezt a jelenségkört. A közösségek 
működésére irányuló — gazdag hazai tapasztalatokra visz- 
szanyúló — módszeres antropológiai elemzés feladata az, 
hogy mind e közösségek életét, mind pedig a róluk való 
beszélést alapos vizsgálat tárgyává tegye. 
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MAGYARI NÁNDOR LÁSZLÓ 


Szombat esti láz 


Vázlatok a diszkózásról 


Képzeljük magunk elé azt a színes forgatagot, zenei 
hatásokkal és mozgással telített önfeledt szórakozást, amit 
a diszkók világa teremt meg. Ha szemügyre vesszük a 
táncosokat vagy akár a bámészkodó beszélgető közönséget, 
szembetűnik a felszabadultság, az euforikus hangulat, az 
élmények fokozott adás-vétele. Ebben a kavalkádban lát- 
szólag mindegy, hogy a szövegen vagy hangzásán keresz- 
tül, milyen tartalmakat közvetít a zene, hogy kit ki mellé 
sodor, a szinte teljesen artikulálatlan tánc, a lényeg az 
együttesség érzése, az emelkedett hangulat. Minden az 
önkifejezést és megerősítést, a máskor és máshol elfojtott 
vágyak és érzések közös, mozgásos kiélését szolgálja. De 
ha mélyebbre tekintünk, felfedezhetjük a „társadalmat a 
szórakozásban” azokat a rejtett szociális szabályoknak és 
társas viszonyoknak a hálózatát, amelyek mindvégig mű- 
ködnek szórakozás közben. 


A szórakozás figyelmes szemlélője és elemzője köny- 
nyen beláthatja, hogy a diszkózás elemzése fontos tudás- 
hoz juttat(hat) általában a fiatalok szociális magatartásá- 
ról, a közösségek spontán szerveződéséről. Továbbmenve, 
a fiatalok szórakozási/pihenési formáinak számbavétele és 
kimerítő elemzése, felvilágosíthat az ifjúsági életvitel és 
gondolkodásmód rejtett dimenzióiról, a felnőttek által, 
gyakran meg nem értett összefüggéseiről. 


A társas szórakozás alapjait az eufória képezi, ez pe- 
dig abból származik, hogy bizonyos típusú érintkezések 
az egyéneket „kikapcsolják”, a rájuk nehezedő kényszerek, 
kötöttségek hálózatából. A szórakozás akkor valóban „szó- 
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rakoztató”, ha benne mindvégig egy transzformált világ 
szabályai működnek, melyek szimbolikus távolságot terem- 
tenek a valóságtól, létrehozzák és mindvégig fenntartják 
a játék „olyan mintha” jellegét. 


Eredetileg más kultúrkörben fejlődött ki a diszkó, de 
amint bekerült sajátos körülményeink közé, elkerülhetet- 
lenül funkciócserét (is) szenvedett. Felértékelődve ráépült 
az ifjak sajátos — önartikulációs, önkifejező, identitáske- 
reső stb. — szükségleteire, hiánypótló szerepet vállalt. 
Mint vidéki intézmény, átvette a hagyományos ifjúsági 
bálok szerepét, illetve ráépült azok már meglevő struk- 
túrájára. Eközben megváltoztak azok az életérzések és 
megnyilvánulási formáik, amelyek hagyományosan, a fa- 
lusi táncolási alkalmakhoz, szüreti bálokhoz, vagy az if- 
júság ünnepi mulatságaihoz társultak. 


A diszkók megjelenésével városainkban új szórakozási 
gócpontok jöttek létre, melyektől visszhangzik az egész 
környék. Olyan zenei igények, térhasználati, viselkedés- 
beli stb. minták termelődtek ki, és kezdtek önálló életet, 
amelyek merőben másak a hagyományos szórakozási for- 
mákat ismerők számára. A befogadást és érzelmi kötődést 
jelzi, hogy a zenén, ruhaviseleten táncformák révén, a disz- 
kók forgalmazta hangulati/érzelmi világ utat tört magá- 
nak otthonainkba, iskoláinkba, kulturális intézményeink 
falai közé. A diszkók világa most már a „mi világunk is” 
lett. 


Serdülőkorú fiatalok esetében tapasztalhattuk, hogy 
milyen kitüntetetten fontos szerepet játszik életünkben a 
diszkó által forgalmazott életvilág. A diszkó számukra 
állandó örömforrás: nyitás egy alternatív világ fele, mely, 
önmegfogalmazási mintákat és fogódzókat kínál. Ez a 
spontán ragaszkodás nyilvánul meg abban is, hogy a részt- 
vevők —, noha gyakran képtelenek megfogalmazni, hogy 
mit is nyújt számukra ez a szórakozás — egyetértenek ab- 
ban, hogy a diszkó egy kívánatos dolog, sőt nélküle elkép- 
zelhetetlen a szabadidő eltöltése. „Ha bemegyek a disz- 
kóba — mondja egy fiú —, egy fél órán belül meg is 
unom, másnap mégis újra bent vagyok. Nem szeretek kü- 
lönösen sem táncolni, sem bámulni másokat, mégis va- 
lami vonz a diszkóba. Zenét hallgatok, találkozom a have- 
rokkal, esetleg új ismerősöket szerzek vagy új dolgokról 
szerzek tudomást, szóval van valami vonzó az egészben”. 
Mások képesek több tíz kilométert utazni, hogy egy kü- 
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lönös diszkóba mehessenek, hogy részesei lehessenek a 
diszkóban egyesülő vonzó eseményeknek. És még nem is 
szóltunk azokról a diákokról, akik több kilométert gyalo- 
golnak éjnek idején is a szomszéd faluból, ahová elcsalta 
őket a „szombat esti láz”. 


A diszkó-jelenség példája lehet az ifjak késztetései, kö- 
zösségalkotási igényei és egy divatos szórakozási forma és 
intézményi keret) találkozásának. A diszkó egyrészt for- 
mális — a kultúrotthonok/ifjúsági klubok programjait 
gazdagító és nem utolsó sorban gazdasági alapjaikat erő- 
sítő — kulturális intézményként, másrészt viszont — spon- 
tán módon szerveződő — informális keretként gyakran 
funkciót is kölcsönöz az időtöltésnek, közösségi életnek. 
Teret, hangzásvilágot, társulási formákat, nyilvánosságot 
biztosít a felszabadult szórakozásra. Ideiglenesen bár, de 
képes felfüggeszteni/átalakítani a köznapi életet jellemző 
feszültségeket, az iskola-család jól kikristályosodott (érték) 
rendje helyett egy másfajta szereprepertoárt, státuszelosz- 
tást, egy újfajta értékrendet és ennek megfelelő életérzést 
hoz létre és működtet. A diszkó mint sajátos identitásmo- 
dellek gyűjtőmedencéje, mint alternatív közösségalakítási 
gócpont is figyelemreméltó szerepet játszik az ifjak életé- 
ben. Nem utolsó sorban, mint szocializációs tényező és 
egy sajátos ifjúsági nyelvezet kialakításának, elterjedésé- 
nek médiuma is számításba jön. 


Az eddig elmondottakból is következik, hogy a diszkó 
fenomenológiai leírásának nemcsak azokra a történések- 
re/eseményekre, hatásokra stb. és a hozzájuk tartozó an- 
tropológiai/szociológiai vonatkozásokra kell kiterjednie, 
melyek kimondottan a diszkó terében történnek. Figye- 
lembe kell venni nemcsak azt, ami táncolás, zenehallgatás 
vagy beszélgetés közben történik, hanem azt is, ami álta- 
lában hozzátartozik a diszkózás szociális mezejéhez vagy 
hátteréhez. Fel kell tárnunk, hogy az ifjúság néhány an- 
tropológiai/pszichológiai és szociológiai jellemvonása, élet- 
világának sajátossága miként, milyen közvetítések és 
transzformációk révén jut kifejezésre a diszkózásban és a 
hozzá kapcsolódó eseményekben. 


Minden tevékenységformához az emberi személyiség 
más és más dimenziójának a mozgósítása, más és más 
szabályrendszer működtetése és a belső én-állapotok sajá- 
tos vonatkozásai tartoznak. Kissé túlozva azt is mondhat- 
juk, hogy mindenkinek van egy köznapi és egy ettől kü- 
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lönböző ünnepi énje, ugyanaz a személy egészen más 
viselkedésmodelleket követ, illetve valósít meg munka- 
helyén (az iskolában), a családban, közlekedés vagy szó- 
rakozás közben, mindenkiben több — egymást csak rész- 
ben átfedő — személyiség(réteg) rejlik, és ez még inkább 
érvényesnek látszik az ifjak esetében. Elegendő csak fel- 
színesen megfigyelni, hogy „vedlik át” percek alatt a csen- 
des „joviális” diák, szinte megfékezhetetlenül tomboló 
„diszkósztárrá” szombat délután, amikor énjének szóra- 
kozásra/kikapcsolódásra orientált dimenzióját mozgósítja. 
Azt is könnyen beláthatjuk, hogy minden szituatív én, 
mint sajátos rendszer áll elő, és átépíti az egész egyénről 
alkotott képet nemcsak a kívülálló szemében, hanem a 
résztvevő öntudatában is. Nem teljes átváltozás játszódik 
le, csupán a megfelelő átfordítások segítségével egyik 
énünk tartalmai, teljesen más formában kerülnek be egy 
új, távol eső szituációba. Ha jól működnek azok a szabá- 
lyok, melyek alapján megtervezhetők és felépíthetők a 
különböző szituációkhoz tartozó énjeink, helyzeti identi- 
tásunk, akkor minden érzésnek, hangulatnak, viselkedés- 
módnak stb. helye lehet bármilyen eseménysorban vagy 
interakcióban. Az önfeledt diszkózó viselkedése így egyez- 
tethető össze a „jó diák” (részben felfüggesztett) viselke- 
désmódjával. Ezeken a transzformációkon keresztül érvé- 
nyesül (vagy nem!) a személyiség folyamatossága. Ezért 
tesznek szert kitüntetett fontosságra, már igen fiatal kor- 
ban, a „báj”, a tapintat és lélekjelenlét, a jó modor és 
azok a rítusok/eljárások, melyek segítségével szinte bár- 
mely helyzetben bevihetünk tőle „normális esetben” távol 
eső tudattartalmakat, belophatjuk az aktuális interakcióba 
„igazi” énünk egy-egy darabkáját. Ez a folyamat azonos 
a bensőségesség megteremtésének képességével, olyan ott- 
honossági értékek megteremtésével, és működtetésével, 
amelyek segítségével kiépíthetjük saját azonosságunkat a 
környezet, a tárgyak és helyzetek beélésével. 


Innen adódik, hogy bármely társas érintkezés (esetünk- 
ben a diszkózás) megértése, azoknak az implicit szabályok- 
nak a feltárását és megértését feltételezi, amelyek rejtve 
vagy manifeszt módon irányítják a történéseket, szabá- 
lyozzák az interakciókat, sajátos színezetet adnak annak 
a pszichikus mezőnek, melyben az események játszódnak. 
A diszkózás egészének a leírása és megértése több egy- 
mást követő, egymásba szervesen integrálódó mozzanat- 
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nak az elemzését követeli meg. Ennek végeredménye a 
diszkó sajátos nyelvezetének a feltárása kell legyen. Mind- 
ez világosabban és áttekinthetőbben áll elő, ha megpró- 
báljuk felvázolni és részleteire bontva elemezni a diszkó- 
zás forgatókönyvét, melynek első felvonása a diszkóba 
való készülődés. A diszkóról való beszámolók jórésze az- 
zal kezdődik, hogy „beugrottam X barátomhoz vagy Y 
barátnőmhöz”. Az öltözködés, a ruhadarabok kiválasztása 
és eközben az elkövetkező események megbeszélése, egy- 
ben a ráhangolódást, a diszkó világának a felidézését is 
szolgálja. A készülődés azt a sajátos elvárást szolgálja, 
hogy „az ember ne legyen más, mint a többiek”, noha 
„a feltűnés kötelező” (hiszen a diszkó nyilvános szereplés), 
az öltözetnek megvannak a maga strukturális szabályai, 
melyeket mindenkinek be kell tartani, ha jól akarja érez- 
ni magát. A feltűnés elsősorban az iskolai/köznapi ruha- 
viselettől való szimbolikus eltávolodásban jön létre. Az 
öltözködéskultúra itt alkalmazott paternjai csupán a fel- 
színen, formailag követ(het)ik az egyenruhaviselet mintá- 
ját, mások a célok, melyeknek alárendelődnek. A viselet 
„funkciója” diszkózás közben termelődik, illetve maga 
termeli a felszabadultságot, a jó hangulatot, amikor fel- 
mutatja egy csoporthoz, társasághoz való tartozást. A 
diszkóöltözet közösségi szempontok mentén szerveződik 
meg. Akár közvetlen megfigyelés, akár beszámolók alap- 
ján elemeztük jónéhány diszkózó ifjú öltözetét, az volt a 
benyomásunk, hogy néhány valóban kivételes ruhadarabon 
kívül, szinte egyenruhába bújt ifjakat tár elénk a diszkó. 
Csakhogy, míg például az iskolai egyenruha nagy csopor- 
tokat „egyneműsít” a külszínen, addig a diszkó öltözet kis 
közösségeket fog össze. Akik a „szakadtakhoz” tartoznak 
elnyűtt farmerben és (mű)bőr dzsekiben mutatkoznak, 
míg „a jól öltözöttek” (akik a video-diszkóba járnak gyak- 
rabban) elegáns „cuccokban” jelennek meg. Az egyes cso- 
portokon belül a viselhető ruhadarabok száma korlátozott 
— farmernadrág, poló, sportcipő, dzseki stb. —, csak a 
„sztárok” ruházata tűnik ki a csoportból. A többiek lát- 
szólag nem adnak a ruházatukra, fontos, hogy táncolásra, 
„ugra-bugrálásra” jó legyen, ezt is többnyire a ruhavise- 
lés módja, a hozzá való viszonyulás hozza létre. A viselet 
azok számára lesz probléma, akik nem rendelkeznek disz- 
kózó kellékekkel, azokkal a cuccokkal, amelyek szinte 
kötelezőek, ha befogadott diszkózók akarnak lenni. Ezek 
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gyakran rosszul érzik magukat, és a szélre sodródnak. 
Megmutatkozik ez a diszkó előtti csarnokban, vagy bent 
a teremben elfoglalt helyükben/helyzetükben is. Azok ke- 
rülnek a központba, a térhasználat hierarchikus csúcsaira, 
akik különös jelvényekkel, rangjelkép szerepet betöltő 
ruhadarabokkal „tüntetnek”. Mások félrehúzódnak, igye- 
keznek eltűnni a tömegben. 


Tapasztalatunk szerint a diszkó-viselet, elsősorban a 
csoport-hovatartozás felmutatását és a felszabadultságot 
szolgálja, csak másodsorban esztétikai funkciókat. A cso- 
portosulások, haveri körök ellenségeskedései gyakran nyil- 
vánulnak meg egymás ruházatának becsmérlésében. („A 
digók azt képzelik, hogy a fényképésznél vannak, ezért 
nyakkendőt viselnek”, „A szakadtak vademberek, akiknek 
gondolataival egyet lehet érteni, de velük egy társaság- 
ban mutatkozni. . .”). 


A diszkóviselet kialakítása jelzi azt is, hogy ki akar 
társaságot változtatni, más partnert vagy haveri kört vá- 
lasztani. Ha egy lány vagy srác hirtelen más jellegű ru- 
házatban mutatkozna, ezzel a csoporttól való eltávolodását 
és egy másik társaságba való felvételi igényét jelölné. 
Ezt már öltözködéskor meg kell beszélni: a ruházattal is 
meg kell közelíteni a célcsoportot. 


A diszkózásra való készülődés fontos funkciója a vár- 
ható történésekre való előzetes ráhangolódás, a diszkó sze- 
repek gondolati begyakorlása, ami azonos a fent említett 
transzformációs szabályok működésbe léptetésével. A ba- 
rát vagy barátnő már a készülődéskor stimulál(hat)ja a 
a belső átalakulást, a könnyedséget és felszabadultságot. 
Azzal, hogy előzetesen megbeszélik: „otthon fogjuk hagyni 
rosszkedvünket”, elfelejtjük a köznapok gondjait, amit a 
készülődés rituáléja segít, alapvetően hozzájárul a mulat- 
ság sikeréhez (de az esetleges sikertelenséghez is). Ami az 
öltözet külszínén csak jelzésszerűen mutatkozik — szem- 
festék, hajviselet, könnyedén feltürt ingujj vagy gallér a 
csak mellékesen be nem gombolt ingnyak stb. —, tulaj- 
donképpen a „belső” ráhangolódás külső jele. Az öltözkö- 
dés és készülődés kiváló alkalmak a diszkó-szerepek meg- 
tervezésére. Elismétlése azoknak a szabályoknak, amelyek 
a diszkóban érvényesek. A partner elkéreztetése (és mi- 
nél nehezebben engedik a partnert, annál inkább felér- 
tékelődik a szórakozás), az ital és cigaretta (titkolózásba 
burkolt) beszerzése, mind-mind olyan momentumai a 
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diszkózásnak, amelyek felfokozzák vonzerejét. Ezek nél- 
kül elképzelhetetlen a „szombat esti láz”, nélkülük nem 
euforikus a társas érintkezés e formája. 


Ezek a cselekvéssorok hétköznapi énünk átgyúrását 
szolgálják, illetve annak a résznek az előtérbe helyezését, 
amelyet a szórakozás-, a kortárs csoport megkövetel. És 
éppen ez eredményezi azoknak a problémáknak a felfüg- 
gesztését, amelyek megzavar(hat)ják a szórakozást. Így 
jön létre a köznapitól szimbolikusan távol álló transzfor- 
mált világ. A diáklány (csaj), aki felkészült a diszkóra, és 
megérkezett a diszkó előtti térre vagy csarnokba, ideig- 
lenesen nem diák. Időlegesen felfüggesztette azokat a 
szabályokat, melyek diák voltát kialakították, és a hét- 
köznapokban szabályozták. Öltözetével megváltoztatta 
identitását, és ezt az időleges azonosságváltást meg is je- 
leníti, nemcsak öltözetével, hanem egész viselkedésével. 
Ezért az öltözködés után meg kell vizsgálnunk a test- és 
térhasználat metamorfózisát, ami szintén igen fontos ösz- 
szetevője a diszkózásnak. 


A térhasználat sajátos vonásait a közösség alakítja ki, 
úgyszintén saját testünk használata, a hozzá való viszo- 
nyulásunk módja is a proxemikában tanulmányozott tár- 
sadalmi szabályok által meghatározott. A testünket burok- 
ként körülvevő tér szociális jelentései meghatározzák han- 
gulatunkat, közérzetünket, s identitásmegformáló elemek- 
ként jönnek számításba. A testtartásunk és mozgásaink 
egésze, mint személyiségünk észlelhető formái „nyelv- 
szerűek”, azaz nemverbális kommunikációink hordozói. A 
test mindig valamilyen „benyomást kelt” másokban, kom- 
munikál, azaz személyessé teszi az egyén viselkedését, de 
ugyanakkor jelzi annak csoporthovatartozását, meghatá- 
rozza az interakciók sorrendjét/programját és lélektani szí- 
nezetét. Mindezek társas/társadalmi „termékek”, a maga- 
viselet, test-hordozás és a közvetlen térhasználat, a cso- 
portok elkülönböződésének jelzői. Ezért a diszkó terétől 
elválaszthatatlanok a testmozgások és térhasználati eljá- 
rások, melyeket az előhív. Következésképpen kölcsönös 
egymásrahatásukban kell vizsgálnunk ezeket a jelensé- 
geket. 


A legjellemzőbb maga-viselet, mind a testhasználat 
mind a tér beélése tekintetében, amit a diszkó a fiatalok 
körében kivált, a fesztelenség, a felszabadultság érzése. A 
diszkózó magára ölti vidám énjét, megváltoztatja teste mó- 
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dosítható elemeit: ruházatát, hajviseletét stb. Mindezek a 
változtatások egyszerre differenciálnak és homogenizál- 
nak. Elkülönítenek másoktól és a saját hétköznapi maga- 
viseletünktől, de egységesítenek a felszabadultságban és 
a diszkózók valamely csoportjához való tartozás felmuta- 
tásában. A fesztelen, felszabadult magatartás és a térhasz- 
nálat minden elemének számbavétele helyett csak néhány 
igen jellemző vonást elemzünk röviden. A diszkóbeli vi- 
selkedés szabályain és sémáin keresztül mások érzékelik a 
fiatalt, és ezek révén ő maga is észleli saját magát. Való- 
ságos felvonulásnak, a fesztelenség és a párkapcsolatokra/ 
társasági életre való nyitottság színjátékának lehetünk ta- 
núi, ha megfigyeljük azt, ami a diszkó előtti csarnokban 
a „bemutatkozás/megjelenés” a tekintetváltások során 
történik. Az ifjak megjelenésük teljes külső nyelvezetével, 
a köznapi térhasználat felrúgásával, például hangos be- 
széddel és kacagással, gyors és felfokozott gesztikuláció- 
val, fesztelen és bátor tekintetváltással jelzik felszaba- 
dultságukat. 


A csoportok elkülönülése már az előcsarnokban jól 
nyomonkövethető. Egyesek központi helyzetet foglalnak el 
egész csoportjukkal, mások félrehúzódva „csendben” do- 
hányoznak, vagy a ruhatár előtti pulton ülve lógatják lá- 
bukat, egymás vállára támaszkodnak, és karon fogják egy- 
mást. Szinte minden testhelyzet előfordul, akik filmélmé- 
nyeikről számolnak be pantomimszerűen is eljátszanak 
egy-egy eseményt, hangutánzó szavak röpködnek, kacagás 
száll. A lánycsoportok kihívó tekinteteket „dobnak” a fiúk 
felé, míg ezek, csak úgy mellékesen megjegyzéseket tesz- 
nek a „csajok” öltözetére, hajviseletükre vagy bármi más- 
ra. Minden téma alkalom a beszélgetésbe való azonnali be- 
kapcsolódásra, akár csak félvállról tett megjegyzések 
erejéig, akár, egyre jobban belemerülve a beszélgetés — 
esetleg vita — hevébe. 


Hogyan járul hozzá a diszkó tere — akár az előteret 
akár a tánctermet vesszük figyelembe — a felszabadultság 
érzésének növeléséhez? Ahhoz, hogy megkíséreljük a vá- 
laszt, össze kell hasonlítanunk ezt a környezetet más kör- 
nyezetekkel. Erre alkalmas lehet az iskolai térhasználat és 
a diszkó terének összevetése. Az iskolában, a padok zárt 
rekeszeket határolnak el, melyek felszabdalják az osztály- 
termet és megakadályozzák a kötetlen helyváltoztatást il- 
letve csak egyes testhelyzetek felvételét teszik lehetővé, 
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viszont a diszkóterem kötetlen tér. Másképpen lehet il- 
letve kell „megszemélyesíteni”, beélni az osztálytermet és 
ismét másképpen a diszkó terét. A minket körülvevő tér 
nemcsak fizikai határokkal, hanem egy nem-fizikai határ- 
vonal által is körülíródik tudatunkban és viselkedésünk- 
ben. Az iskola tere gyakran a szorongás a feleléstől vagy 
rendreutasítástól való félelem színhelye, ahol jól elhatá- 
rolódik a „tanár fenségterülete” a diák által használt te- 
rektől. Bizonyos épületrészek, feljárók vagy folyosók hasz- 
nálata csakis a tanárok kiváltsága, míg a diákok hiába 
próbálnak teljesen intim sarkokat vagy zugokat fenntar- 
tani maguknak, ezeket minduntalan felfedezik a tanárok, 
és ezáltal elvesztik vonzerejüket, túlexponáltakká válnak. 
Jó példa erre a dohányzó helyek kialakítása, ahol a „nagy 
beszélgetések” és az udvarlás is zajlik. A tér így önkénte- 
lenül élettel telítődik és kommunikál, asszociációkat és 
érzéseket ébreszt használóiban. A zárt terek nyomasztóak 
lehetnek, de ha bármilyen szűk szobát nagy ablakokkal 
láttak el, máris megszűnik a nyomasztó érzés és „kitágul” 
a tér azoknak a tudatában, akik használják. A bútorok 
stílusa és zsúfoltságuk vagy tágas elhelyezésük szintén 
befolyásolja térérzékelésünket. Az osztályterem felosztott- 
ságával, rendet és fegyelmet parancsol még akkor is, ha 
gyakori a rendbontás. A diszkó vagy szórakozóhely legyen 
bármilyen szűk (folyosó vagy ugyancsak osztályterem, 
melyet „átalakítottak”) felszabadultságot sugall, hiszen a 
térhasználat hierarchikus elrendezése könnyen átalakít- 
ható, felbontható. A diszkó terének használata is jól sza- 
bályozott, csakhogy a térhasználat csúcspontjai — a köz- 
pontok — meghódíthatók, nem akadályoznak a bútorok, 
nincsenek jelen a felnőttek, a fölérendeltek, akik meg- 
szabnák (felülről) a test és tér használatának szabályait. 
Minden diszkózó a diszkószerepek működtetésével egyidő- 
ben kialakíthatja a számára legmegfelelőbb testhasználati 
módozatot, megszerezheti azt a „helyet”, amelyben jól, 
otthonosan mozog. Itt is kialakulhat a test vagy térhasz- 
nálat vonatkozásában a karizma, a kiváltság és ki is alakul 
(Bourdieu 1978, 158). A diszkósztár saját testhasználatá- 
nak és térbeélésének normáit „rá tudja kényszeríteni” má- 
sokra. Saját csoportja tanul tőle, míg a másik csoport tag- 
jai számára sérthetetlenekké nyilvánítódnak ezek a nor- 
mák. A különböző haveri körök leadereiből csak úgy árad 
a karizmatikus erő, mely a mozgásban (tánc), az egész 
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magatartás kivitelezésében rejlik. Eközben a sztár saját 
testészlelési reakcióit és normáit igyekszik másokkal is 
elfogadtatni, a közösségek közti szimbolikus távolság meg- 
jelölésére saját közösségének legitimálására használja fel 
azt. A táncoló csoportokat körülölelő tér („burok”) beszél, 
a gesztusok, a távolságtartás (proxemika), megjelöli a 
csoportok saját helyét (Hall 1959, 1975). És ha eddig azt 
hangsúlyoztuk, hogy a diszkó test- és térhasználatának 
legfontosabb jellemzője a felszabadultság, akkor szólnunk 
kell azokról a potenciális és valós feszültségekről is, ame- 
lyek a különböző csoportok között termelődnek ki, és eset- 
leg nyílt konfliktusokhoz, ellenségeskedéshez vezet(het)- 
nek. A keletkező feszültségek feloldását, a valóban felsza- 
badult és euforikus szórakozást a zene, a tánc és a „színes 
sötétség” biztosítja, ami a diszkó-környezet egész hangu- 
latát meghatározza, egybefogja a történéseket. 


A diszkó akusztikus, kinetikus és vizuális hatásai egy- 
mástól elválaszthatatlanok, közösen képezik azokat a góc- 
pontokat, amelyek mentén a szórakozás folyik, és alakul- 
nak, a kezdetben csak igen felszínes — közösségek. A zene 
és a tánc valamint a villogó fényhatások együttesen olyan 
hangulatot teremtenek, amelyben mint médiumban, a 
diszkózók nagy része feloldódik. Azok is, akik csak 
hallgatják a zenét vagy csendben egy sarokba húzódva 
beszélgetnek, akarva akaratlanul részesei a különböző ha- 
tásoknak. Érzik, lereagálják a zene üzeneteit, jelenlétük- 
kel és viselkedésükkel befolyásolják az együttes hatást; 
jelen vannak. 


A zenei szükségletek, melyeket a diszkó-zene képes 
kielégíteni, összefonódnak az ifjak önartikulációs és ön- 
meghatározási igényeivel. Ez a zenei köznyelv, mint a 
szórakozás kerete, kialakítja a szükségleteket, és mint 
ilyen, szocializáló médium, másrészt megerősít. A zene- 
hallgatás/befogadás, kreatív önmegfogalmazó lehetőség- 
ként, a hangokkal való önkifejezés eszközeként nyilvánul 
meg. A diszkó-zene köré — és általában a pop-, rock-zene 
köré — spontán közösségek szerveződnek, ez a zene soka- 
kat „eligazít”, kiemel a hétköznapok sztereotípiái közül, 
önérvényesítési lehetőségeket kínál. Még akkor is, ha jól 
tudjuk, hogy a diszkó-zene piacra orientált és manipulált 
zenei nyelvezetet képvisel, rendelkezik közösség- és kö- 
zönségformáló erővel. A diszkó-zene nyelvezete („dado- 
gása”), heterogén üzenetei, nem esztétikai értékek, mégis 
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képes önálló nyelvezetté érlelődni, van saját „szókincse” 
és szintaxisa. Dekódolása normatív jellegű, mindig vala- 
milyen alkalomhoz — esetünkben a szórakozáshoz, tánc- 
hoz, udvarláshoz stb. — kapcsolódik és keretet teremt eh- 
hez az alkalomhoz; szabályozza azt (Demény-Kolozsvári 
1986). A diszkó-zene bensőségességet teremt, olyan ottho- 
nossági értékeket termel ki, melyeket más környezet és 
hatás csak ritkán vált ki a fiatalokból. 


Zene és tánc szinte teljesen eggyé válnak, a diszkó- 
tánc a zenei lüktetés nélkül kaotikus, semmitmondó moz- 
gáshalmazzá „esne szét”. 


Antropológiai szempontból a táncot úgy határozhatjuk 
meg, mint olyan emberi viselkedést, mely „a táncos 
perspektívájából a következőket jelenti: kulturálisan mo- 
tivált, akaratlagos és ritmikus, céltudatos, nemverbális 
szekvenciákból álló testmozgások, melyek különböznek a 
megszokott motorikus tevékenységektől, melyben a moz- 
gásnak lényegi és esztétikai értéke van” (Hanna 1979). Ez 
a meghatározás keretet nyújt a diszkó-tánc mélyebb ösz- 
szefüggéseinek elemzéséhez, kritériumokat szolgáltat an- 
nak megértéséhez. Ebből a perspektívából a diszkó-tánc 
sajátosságainál fogva formai összefüggésbe hozható az 
archaikus táncokkal. Kivitelezése „primitív”, esztétikai 
megformáltsága heterogén, helyet kapnak benne a leg- 
különbözőbb tánc- és ritmuselemek, mozgások és testhely- 
zetek. A diszkó-táncnak — legalábbis annak, amit meg- 
figyelhettünk —; nincs jól megragadható arculata, egyé- 
nisége („ugra-bugrálás”?), szekvenciái egybemosódnak, 
választóvonal csak a gyors és a lassú, a közös (csoportos) 
és a páros tánctípusok közé húzható. A „gyors” ritmusú 
táncok a rock, a twist, és mambó-táncok elemeiből és 
néhány nem táncszerű (akrobatikusan gyors) csípő- és váll- 
mozgás ismétlődéséből, ezek variációiból állnak. A „las- 
sú” táncok, a tangó néhol felgyorsított, máshol éppen las- 
sított változatai kevés „figurával”. A diszkó-táncban ál- 
talában a taktilis kommunikáció „izgató” válfaját kell lát- 
nunk, mely a nyilvánosság előtt, annak bevonásával ját- 
szódik. A diszkó-tánc, mint rítus szimbolikusan megvaló- 
sított taktilis kommunikáció, ahol, gyakran, létre sem jön 
a tényleges taktilis érintkezés, de jelzésszerűen mindig 
jelen van. A táncolás esztétikai vonatkozásainál, az ebből 
származó élménynél fontosabbak a nemverbális közlések, 
amelyeket a tánc közvetít. A társas kapcsolatokról való 
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„tudást” és sajátos azonosságtudatot közvetít, a tánc ezért 
vizuálisan értelmezett és kinesztétikailag átérzett/átélt, 
ritmikailag többé-kevésbé rendezett mozgásformák ösz- 
szessége. A tánc itt is kontrollálja és megszervezi a tár- 
sadalmi kölcsönhatásokat, kialakítja a csoportnormákat és 
a társas érintkezés „mi”-alapját. Euforikus és felszabadító 
hatása abban rejlik, hogy alkalmas az egyéniesítésre, arra 
hogy ki-ki vérmérsékletének, motorikus képességeinek/ 
tudásának stb. megfelelően a „tánc” egy-egy egyéni vál- 
tozatát játssza el, hogy ebben megmutassa önmagát. Ebben 
rejlik vonzereje, a párkapcsolatok kialakításában betöl- 
tött fontos funkciója. Ezt a táncot szinte senkinek sem 
kell „megtanulni” a zene, a környezeti hatások (fényhatá- 
sok is) szinte magukkal hozzák, megmutatják, hogy mit 
kell tenni. Minden fiatal valahogyan ismeri a diszkó-tán- 
cokat, bele tud kapcsolódni alkalomadtán, ezért kevés a 
gátlásos diszkózó. Aki nem táncol, maga is részese, így 
vagy úgy, a közösségnek, a táncolók maguk cselekvők és 
nézői is a „produkciónak”. 


Aki bekapcsolódik egyik vagy másik csoportba tán- 
colni, az szinte percek alatt elsajátítja az illető csoport 
normáit, melyeket táncolás közben forgalmaznak, egyben 
megtanulja azt is, hogy milyen magatartást tanúsítson 
„másokkal szemben”. Megtanulja érzékelni azt a „memb- 
ránt”, mely saját csoportját körülzárja, és elkülöníti más 
csoportoktól, újradefiniálja saját identitását, a saját- és a 
másik csoport függvényében. Elkötelezi magát a táncolás 
és érintkezési forma mellett, beleéli magát a vállalt mikro- 
világba, amelybe beállt. Észrevétlenül fogadja el a csoport 
értékeit; a „külvilágot” a membránon átszűrve — ezáltal 
torzítottan — érzékeli/értékeli (Goffman 1978, 155). 


A diszkó-tánc azért fontos, mert mozgás, motorikus 
cselekvések sora, márpedig, „ha az emberek mozognak, 
mozgási közösségekhez tartoznak, ’mint ahogy, ha beszél- 
nek beszédközösségekhez tartoznak’. . .kinetikus ’nyelvek’ 
és ’nyelvjárások’ léteznek, melyeket a kultúra tagjai meg- 
tanulnak” (Hanna 1979). A tánc a közösség mozgásos meg- 
nyilvánulásává válik, a kinesztétikai együttlét megerősí- 
tését szolgálja. Táncközben, zenét hallgatva alakulnak ki 
és kezdenek működni a diszkó-szerepek. 


A diszkó-szerepek legfontosabb vonása, hogy az itt ki- 
alakított, működtetett szerepek kizárólag felnőtt-szerepek. 
A diszkóban a gyakran szorongó diáklány megjátssza a 
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„nagymenő csajt”, aki öltözetével, mozgásával, tekinteté- 
vel, egész magatartásával felnőtt párkapcsolatra érett nő 
benyomását igyekszik kelteni. Egyfolytában jelzéseket bo- 
csájt ki, melyek azt közlik a potenciális fiú-partnerekkel, 
hogy „elérhető”, felnőtt/érett nő vagyok, aki belemegy az 
udvarlási viselkedés rítusainak eljátszásába. Más tinédzser 
lányokkal szemben gyakran hivalkodó magatartást tanú- 
sít, igyekszik kiérdemelni azok irigykedését, feltűnési 
vágytól ég. Gyakran „játszmákat” indítványoz, melyek 
végkimenetelétől kissé szorong, nem tudja igazán, hogy 
mi is lesz a bonyodalom vége. Mégis, tánc közben, eljátsz- 
sza a kezdeményező, bátor nőt, flörtre vagy udvarlásra 
„szólítja fel” a fiúkat. 


A fiúk — inkább csoportokba verődve —, játsszák 
meg a „kemény” férfit, aki akár verekedésbe is bonyo- 
lódna férfiassága, lovagiassága bizonyságául. Lesik az al- 
kalmat, amikor azt kérhetik táncra, akit „kinéztek maguk- 
nak”, megjegyzéseket tesznek a lányok külalakjára stb. 


A diszkóban leggyakrabban eljátszott szerepeknek ke- 
retet a villogó fények, a zene dübörgése és a tánc forga- 
taga nyújtanak. Mindezek kellékei a felszabadultságnak, 
az udvarlási rítusok/magatartások megerősödésének. Az 
udvarlási viselkedés egész fegyvertárának a kipróbálására 
lehetőséget nyújt a diszkó mint médium. Olyan nem- 
verbális kommunikációs cselekvések, mint a tapintás, a 
mások mozgásának észlelése, a hangingerek közvetítése, 
a tánc stb. játszanak közre a közeledési szándék kinyilvá- 
nításában. Ezeken keresztül jut kifejezésre, hogy ki ki- 
hez vonzódik, mozgásos formában vagy gesztusokba sű- 
rítve jelenik meg az, hogy ki kihez tartozik. A férfiak/ 
srácok leggyakrabban a hirtelen csipőmozdulatokkal, érin- 
tési gesztusokkal, férfias mozgással, önmutogatással hívják 
fel magukra a potenciális partnerek figyelmét. A lányok 
válaszreakciói — kifeszített mellek, nőiesen „riszált” csi- 
pők, szimbolikusan kifordított tenyerek stb., szinte sosem 
maradnak el. Egy olyan színjáték indul(hat) be diszkózás 
közben, melyben a csábító és csábított kölcsönösen részt 
vesz, olyan szerepek kerülnek felszínre, melyek mint el- 
fojtott biológiai és pszichológiai késztetések máskor és 
máshol is jelen vannak, de itt kifutási teret kapnak. A 
diszkó felértékelődésének egyik tényezője éppen az, hogy 
módot nyújt olyan szerepek és viselkedésmódok kibonta- 
koztatására, amelyeket a hétköznapjainkban elfojtani kény- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


204 


szerülnek a résztvevők. Ezek az átmeneti szerepek viszont 
rögzítőd(het)nek és kikerül(het)nek az élet más terüle- 
teire is. 


Folytatva a diszkózás forgatókönyvének bemutatását, 
eljutunk a végső „akkordokig”, amelynek alapkérdését a 
„ki kivel megy haza?” jelentheti. 


Mire elhunynak a fények és elhallgat az „őrjítő” zene, 
szinte senki sem marad egyedül. Minden lány mellett egy 
egy „ajánlkozó”, vállalkozó szellemű fiatalember áll, min- 
denki valamelyik csoporthoz „tartozik” vagy csak egy- 
szerűen velük tart hazafele menet. Az egyedüliek vagy 
magányosak alig mutatkoznak, felszívódnak. A diszkó te- 
rét a nyüzsgés és zsibongás tölti ki, rövid félszavas bú- 
csúzó vagy ajánló szavak röpködnek. Megbeszélik, hogy 
hol, kinél és esetleg mikor fogják folytatni, a kialakult 
haveri körök, a kezdetleges vagy stabilabb csoportok ta- 
lálkát adnak. A közös táncolás-zenehallgatás a diszkó él- 
ményeinek közös fogyasztása közben kialakulnak a kis- 
közösségek, melyek tovább él(het)nek ezután is. 


A diszkó-közösségek kialakulásának hátterét a diszkó 
nyelvezete képezi, amely immár önálló és bizonyos érte- 
lemben általános kóddá növi ki magát, bekerül a hétköz- 
napokba. 


Fontossága elsősorban a fiatalok körében számottevő, 
de kétségtelenül bekerült „a felnőtt társadalom”-ba és 
észrevétlenül elfogadottá vált. A mass media révén „disz- 
kósítottuk” a komoly zenét, folyamatosan működtetjük- 
hallgattatjuk azt a zenei köznyelvet, amelyet a diszkók 
világa termelt ki, és amely kitermelte a diszkók világát. 
Aluljárók falairól, diákok táskáiról, tolltartóiról, keríté- 
sekről tekintenek vissza ránk a diszkó-zene sztárjai, ak- 
tuális és „régmúlt” rock- vagy beat-zene csillagok neve. 
Szinte nincs olyan hely, ahol így vagy úgy ne jelentkezne 
a diszkó nyelvezete: az iskolákban, könyvtárakban a mun- 
kahelyi beszélgetésekben, parkokban vagy mozik környé- 
kén, szórakozóhelyeken vagy állomásokon egyaránt fel- 
bukkan, utat tör magának az a „nyelvezet”, melynek for- 
rásvidéke kapcsolatba hozható a diszkózás világával. Akár 
pejoratív megjegyzésekben, akár az elragadtatás hangján 
elmondott ifjúi beszélgetésben helyet talál a diszkó zenei 
köznyelve, a diszkósztárok (zenészek és énekesek) neve 
vagy tulajdonságai. A különböző könnyűzene együttesek 
vagy szólisták köré spontán közösségek szerveződnek. A 
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zene „beszerzése”, magnószalagra vétele és forgalmazása 
az ezekhez kapcsolódó alkalmak minduntalan beszédté- 
mák, sőt egyenesen rangjelkép szerepet tölthet be az, 
hogy ki mennyire járatos a zenei „alvilág” útvesztőiben. 
Diákok vagy ifjak órákat töltenek a diszkó-zene bűvöle- 
tében, megbeszélik, dúdolják, a dalokat, azokat az életér- 
zéseket, melyeket bennük ez a zenei nyelv mozgósít. 


A diszkó nyelvezetéről szólva, nemcsak a zenei hatá- 
sok sorba rendeződéséről vagy terjedéséről kell szóljunk, 
hanem azokról a nemverbális nyelvekről, és nyelvezetek- 
ről is, amelyeket a diszkó kialakít és forgalmaz. A diszkó 
nyelvezetének legfontosabb vonása — ha kialakulását te- 
kintjük —, hogy a kortárs csoportok, baráti körök, have- 
rek, osztálytársak, kollégák, lakóhelyi közösségek alakítják 
ki. Ez akkor kezd kialakulni és működni, amikor „tiszta 
a levegő” vagyis nincsenek jelen a felnőttek (szülők, ta- 
nárok), vagy legalábbis szimbolikusan eltávolodtak az ak- 
tuális interakciótól. A diszkóban a felnőttek szigora, a 
„rend” csak áttételesen van jelen. Mindenki tudja, hogy a 
lemezlovas, a felvigyázó klub-vezető, a szolgálatos ta- 
nár stb. jelen van és a hivatalos nyilvánosságot képviseli, 
ezen keresztül pedig a felnőtt társadalmat. Ennek elle- 
nére úgy viselkednek, „mintha” ezt nem észlelnék, kiik- 
tatják aktuális viselkedésükből a diszkótól idegenek jelen- 
létét. 


A diszkó sajátos nyelvezete, a megjelenés és távozás 
— zenehallgatás és táncolás alkalmával kezd körvonala- 
zódni, de kikerül az utcára, a terekre és otthonokba, in- 
tézményekbe és munkahelyekre. Lényege egy utalásos 
rendszer, mely önálló arculatot, animáló képességet köl- 
csönöz neki. Az utalás lényege esetünkben, hogy „a jelen- 
tett egy csoportosulás közös élménye, a jelentőt ennek 
egy részlete, s mint részlet, az egészet helyettesíti, és 
idézi fel annak teljes indulati-érzelmi hőfokával” (Mérei 
1975, 168). A diszkó világának rejtett kommunikációs há- 
lózata és az utalásos rendszer, mely ezen keresztül műkö- 
dik, pars pro toto alapon jön létre, és szervezi meg a köz- 
napi életet is. A zene, a tánc néhány elemének feleleve- 
nítése, a viselet külseje mint utalás egy egész szituációra, 
újratermeli az egész közösen megélt eseménysort, kellemes 
élményeket elevenít fel. Ez magában hordozza „az együt- 
tesség feszültségtöbbletét”. Az ifjúság által, gyakran hasz- 
nált argó-nyelv utalásai, miközben közösen átélt élmé- 
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nyekre utalnak, egyúttal felelevenítik és rögzítik, a meg- 
élt helyzetek emocionális-indulati hátterét. Az utalás ez 
esetben, a szimbólummal, nem indulattalanít vagy 
absztrahál, hanem mint affektív gócpont felidézi az 
együttességet, erősíti az együvétartozás érzését. Része lesz 
a helyzetmeghatározásoknak, az értékképzés „személyes 
indulati összetevőjévé” válik. 


A diszkó előtt összeverődő haverok, vagy a tánc szü- 
neteiben egymást túlkiabálva, a beszélgetésbe belefeled- 
kező ifjak, a diszkóról, a szórakozásról stb. társalgó fiata- 
lok a közösen átélt élmények felelevenítését, mint sajátos 
helyzetmeghatározást hozzák létre és működtetik. Ez a 
kommunikatív cselekvési aktus, mint időtöltés, bárhol mű- 
ködni kezd(het), kapcsolódhat ezután akár a filmnézéshez 
vagy az iskolai/munkahelyi botrányok megbeszéléséhez 
stb. Ez a nyelvezet nem kimondottan verbális vagy zenei 
elemekből építkezik, hanem egyenrangúakká válnak benne 
a gesztusnyelv, a mimika, a proxemika szabályai stb. is. A 
nyelvezet lényege a felszabadultság, a felgyűlt feszültsé- 
gek levezetése és a „mi-tudat” felmutatása/megerősítése, 
az hogy „magunk között vagyunk”. Ennek a kódnak tu- 
lajdonságai a felnőtt/hivatalos nyelvvel szemben határo- 
zódnak meg. Szótára szegényes, a divathullámok és pilla- 
natnyi élmények (olvasmányok, a tévében/videóban lá- 
tottak) alapján állandóan változik. A változtatás, új kife- 
jezések meghonosítása csakis a pillanatnyi elfogadottság 
függvénye. Az, hogy ki milyen kifejezéseket használ, 
mondjuk, köszönéskor vagy bemutatkozásnál, már jelzi 
azt is, hogy milyen „körből” származik, mennyire van 
napirenden az egyes csoportok által elfogadott „menő” ki- 
fejezésekkel. Ez lehet az illető csoportba való belépés fel- 
tétele is. A köszönéssel kapcsolatos kifejezések, rítusok és 
eljárások kellőképpen érzékeltethetik nemcsak ennek a 
nyelvezetnek a változatosságát és „korlátoltságát”, hanem 
azt is, hogy mennyire közvetlen és könnyed. Minden, ami 
a diszkó nyelvezetének elemét képezi, jól szolgálhatja a 
közösségek kialakulásának, párkapcsolatok kiépülésének 
az elindítását, melyek „túlélik” a diszkók történéseit. A 
diszkóban kialakított nyelvezet olyan hálózatokat teremt, 
amelyek könnyen dekódolhatók azok számára, akik része- 
sei közös élmények/helyzetek emocionális-indulati hátte- 
rének, az így kialakuló életvilágnak. A diszkó nyelvezeté- 
nek ismerete: kommunikációs kompetencia. Ez megnyil- 
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vánul a saját test és a minket körülölelő tér nyelvezetének 
a felfogásában/beélésében a jelentéstulajdonítási gyakor- 
latban. Kifejezésre jut a tánc és kinetikus nyelvezet meg- 
értésében, az udvarlási rítusok algoritmusának a kialakí- 
tásában. 


Ha befejeződik a diszkó és távoznak a mulatság részt- 
vevői, marad a telített „levegő”, azoknak a történéseknek 
az élő/éltető lenyomata, amelyek itt lezajlottak. A közös- 
séggé válás kezdeteinek emléke, a közös mulatás és fel- 
szabadult szórakozás íze, a párkapcsolatok hosszú éveit 
végigkísérő hang- és mozgásfoszlányok, melyek utólag 
újjászerveződve alkotnak „nyelvezetet”; egy kis nosztal- 
giafelhő. 
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A KÖTET SZERZŐI 


BARA KATALIN 1956-ban született Csíkszeredában. Közép- 
iskolai tanulmányait szülővárosában végezte 1975-ben, magyar- 
francia szakos oklevelet a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen 
szerzett 1979-ben. Azóta Csíkszeredában tanít. 


BIRÓ ZOLTÁN 1955-ben született Korondon. Középiskolai ta- 
nulmányait 1974-ben fejezte be Székelyudvarhelyen, magyar—orosz 
tanári oklevelet 1978-ban szerzett a Babeş-Bolyai Egyetemen. Egy 
évig szülőfalujában tanított, jelenleg Csíkszeredában dolgozik. 
Írásai a Korunk, A Hét, a TETT, a Művelődés hasábjain jelentek 
meg. Könyvei: A beszéd és környezete (Kriterion, 1984), Népha- 
gyományok új környezetben (szerkesztő-társszerző, Kriterion, 1987). 


BODÓ JULIANNA 1954-ben született Csíkszeredában. Közép- 
iskolai tanulmányait szülővárosában végezte 1973-ban, 1979-ben 
a kolozsvár-napocai Babeş-Bolyai Tudományegyetemen magyar— 
francia szakos tanári oklevelet szerzett. Jelenleg a csíkszeredai 
10-es számú általános iskola tanára. Ismeretterjesztő írásai a Mű- 
velődésben, és a TETT-ben jelentek meg. Társszerzője a Népha- 
gyományok új környezetben c. Kriterion-kötetnek. 


BUBURUZAN LEON 1940-ben született a Mănăstirea Humo- 
rului községben. Líceumi tanulmányait Cîmpulung Moldovenesc-en 
végezte. Filozófia tanári oklevelet 1968-ban szerzett a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Egyetemen. A Iaşi-i Egyetem Filozófia Karán védte 
meg doktori disszertációját. Jelenleg az Ifjúsági Kutató Központ 
tudományos munkatársa. Tanulmányai ifjúságszociológiai köte- 
tekben, valamint a Pártakadémia kiadványaiban jelentek meg. 


GAGYI JÓZSEF 1953-ban született Marosvásárhelyen. Közép- 
iskolai tanulmányait 1972-ben végezte a Bolyai Farkas Líceumban, 
magyar—francia szakos tanári oklevelet 1978-ban szerzett a Ba- 
beş-Bolyai Egyetem filológia karán. Jelenleg Vlahicán tanít. Írá- 
sait a Korunk, a Művelődés, az Igaz Szó, az Ifjúmunkás, A Hét, 
a TETT és a Hargita közölte. Szerkesztője és társszerzője a Nép- 
hagyományok új környezetben c. kötetnek. 


OLÁH IRÉN 1957-ben született a Hargita megyei Homoród- 
almáson Középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi Dr. Pe- 
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tru Groza Líceumban fejezte be 1976-ban. Jelenleg a Közüzemek 
laboránsa. Írásai a TETT-ben jelentek meg. Társszerzője a Népha- 
gyományok új környezetben c. kötetnek. 


OLÁH SÁNDOR 1954-ben született a Hargita megyei Homo- 
ródalmáson. Középiskolai tanulmányai a székelyudvarhelyi líce- 
umban fejezte be 1973-ban. Tanulmányait a nagybányai geológiai 
technikumban folytatta, amelyet 1975-ben fejezett be. Jelenleg a 
csíkszeredai geológiai kutató- és feltáró vállalat technikusa. írá- 
sai a TETT, Művelődés, Hargita és A Hét hasábjain jelentek meg. 
Társszerzője a Néphagyományok új környezetben c. kötetnek. 


MAGYARI VINCZE ENIKŐ 1961-ben született Kolozsvár-Na- 
pocán. A középiskolát 1980-ban végezte, filozófia tanári oklevelet 
1984-ben szerzett a Babeş-Bolyai Egyetemen. Egy évig Csíkszere- 
dában tanított, jelenleg a csíkszentmártoni agráripari líceumban. 
Írásait az Echinox, a Korunk, A Hét és a TETT közölte. 


MAGYARI NÁNDOR LÁSZLÓ 1960-ban született Csíkszere- 
dában. A középiskolát 1979-ben végezte. Filozófia tanári oklevelet 
1984-ben szerzett a Babeş-Bolyai Egyetemen. A csíkszeredai 1. szá- 
mú ipari líceum tanára. Írásait az Echinox, A Hét és a TETT, a 
Korunk közölte. 


MAHLER, FRED 1939-ben született. A filozófia doktora. A fő- 
városi Ifjúságkutató Központ tudományos főmunkatársa. Művei: 
Introducere în juventologie, Tinereţea în timp şi spaţiu, Geneza şi 
dinamica, idealului în adolescenţă (társszerző). 


MANOLESCU MARIN 1951-ben született az Olt megyei Bo- 
biceşti községben. Líceumi tanulmányait Balşon, a filozófia-pe- 
dagógia szakot Bukarestben végezte 1974-ben. Jelenleg az Ifjú- 
sági Kutató Központ igazgatója. Az ifjúság szakmai felkészítésé- 
vel foglalkozó tanulmánya a Tineretul anilor ’80, a Tineretul 
României című kötetekben, illetve a Revista de pedagogie és a 
Revue roumaine de sciences sociales hasábjain jelentek meg. 


TÚROS ENDRE 1949-ben született a Kolozs megyei Kisbá- 
cson. Középiskolai tanulmányait Kolozsvár-Napocán végezte 1967- 
ben, s ugyanitt szerzett magyar—francia szakos tanári oklevelet 
1972-ben a Babeş-Bolyai Egyetemen. A csíksomlyói gyermekott- 
hon tanára volt, jelenleg tanfelügyelő. Írásai a Tanulmányok a 
magyar impresszionista stílusról című, 1976-ban kiadott gyűjte- 
ményben, valamint a NyIRK, a Korunk, a Művelődés, a TETT, 
A Hét és a Tanügyi Újság hasábjain jelentek meg. Társszerzője 
a Néphagyományok új környezetben c. kötetnek. 
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BIRÓ ZOLTÁN 


Hát ide figyelj, édes fiam... 


A szülő-gyerek kapcsolat párbeszédek tükrében 


A kultúrák, emberi közösségek vizsgálatában a szem- 
léletváltás korát éljük. A szókincs, a tárgyi kultúra, a 
szokások, a hiedelmek adathalmainak birtokában most már 
olyan „nyelvtanok” megalkotása a cél, amelyek megma- 
gyarázzák egy-egy kultúra, vagy kisebb közösség mű- 
ködését, beleértve természetesen kialakulásuk és szétesé- 
sük történetét is. Ezeknek a működési nyelvtanoknak egyik 
kulcsmozzanata éppen az idősebb generációnak a fiata- 
labb generációhoz való viszonya (Lásd ezzel kapcsolat- 
ban Mahler 1983, 1986 Mihuţ 1985). Ami minket, az úgy- 
nevezett „modern” kultúrához tartozókat illet, azt kell 
mondanunk, hogy a fiatalabb generációhoz való viszonyu- 
lásunknak két, egymástól lényegesen különböző arca van. 
Annak, ahogyan mi, idősebbek a fiatalokhoz viszonyulunk 
(és természetesen ahogyan hozzánk a nálunknál idősebbek 
viszonyulnak) van egy ünnepinek és hétköznapinak ne- 
vezhető oldala. A kettő csak egymáshoz való viszonyában, 
egymást kölcsönösen feltételezve él. A nyelvhasználat 
szintjén ez a viszonyulás rendszerint ítéletekben, állás- 
foglalásokban, értéktartalmakkal terhelt kijelentésekben 
ölt testet. 


Ünnepi pillanatainkban azt mondjuk, hogy „ők alkot- 
ják a jövőt”, ,,ők az erősek, a tehetségesek, a bátrak”, 
„ők fogják kiteljesíteni a mi munkánkat”, „ők folytatják 
majd, amit mi elkezdtünk” és így tovább. Ilyen ünnepi 
pillanatokban költőket, írókat, neves személyeket idézünk, 
szavainkban biztatás, hit és nem kevés meghatottság van, 
s mindez ugyanakkor önmagunk irányában számvetést, 
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nemegyszer rezignált lemondást jelent. Példát sokat idéz- 
hetnénk, gondoljunk csak a ballagások búcsúszavaira, a 
nagykorúsítási ünnepségek mondataira, a fiatal házasokat 
célbavevő, félig-meddig tréfás megjegyzésekre. A hétköz- 
napok világában azonban a korkülönbségből adódó távol- 
ság megfogalmazása már egészen más tartalmakkal telí- 
tődik. Ezek többnyire a számonkérés, a követelmények 
megfogalmazásának pillanatai, amikor főleg azt hangsú- 
lyozzuk, hogy még mennyi mindent nem képesek meg- 
tenni, még mennyit kell fejlődniük, alakulniuk stb. Ez 
bizony néha olyan kemény szülői dorgálásokban jut kife- 
jezésre mint „Nem vagy jó semmire, édes fiam!”, „Veled 
semmit sem lehet kezdeni!”, „Egyszer már benőhetne a 
fejed lágya!” és így tovább. A vonzást és taszítást hor- 
dozó viszonyulásoknak külön-külön megvan a maga saját 
ideje, helye, formája az éppen adott közösség működé- 
sében, azt is mondhatjuk, hogy minden közösségen belül 
kialakul ennek a kétféle viszonyulásnak egy igen-igen ké- 
nyes egyensúlya. S mint minden egyensúlyállapot, ez is 
felbillenhet akár külső, akár belső hatások nyomán. A 
következő oldalakon egy ilyen elmozdulást szeretnék rész- 
letesebben bemutatni. 


 


A „PREURBÁNUS” CSALÁD 


Vizsgálatom tárgya a szülők és a középiskolás korú 
fiatalok viszonya az úgynevezett „preurbánus” családban. 
Ezzel a névvel olyan családokat jelölök, amelyek átme- 
neti helyzetben vannak a szó szoros értelmében vett fa- 
lusi és a városi családtípus között (Biró 1984. 89, 124—127). 
A továbbiakban részletesen kitérek ennek az átmeneti 
jellegű családtípusnak a jellemzésére és elemzem majd 
a változás két végpontján álló családtípus közti eltérése- 
ket is. Bevezetésként csupán néhány olyan vonását so- 
rolom fel, amelynek alapján az olvasó a saját közvetlen 
környezetében is fölismerheti ezt a típust. Ezzel már meg 
is jelöltem egy fontos dolgot: a preurbánus család meg- 
lehetősen gyakori. Különösen a gyorsan iparosodó, urba- 
nizálódó vidékeken találkozhatunk vele nagy számban, 
mind a város közvetlen vonzáskörzetébe belekerült fal- 
vakban mind magukban a frissen épült városokban. Rend- 
szerint 4—5 tagot számláló kétgenerációs család, amelyet 
egy alapvető kettősség jellemez: a családon belüli min- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


106 


dennapi kommunikációs kapcsolatokat valamint — ezek- 
ben a kapcsolatokban megtestesülő — szerepeket a szülők 
a falu hagyományos érték- és normarendszere alapján sze- 
retnék kitermelni és működtetni, ezzel szemben a gyere- 
kek egyre több olyan elemet igyekeznek belevinni ezekbe 
a kapcsolatokba és szerepekbe, amelyek egy más világ, 
mindenekelőtt a városi életvitel és életvilág termékei. Azt 
a családot, amelynek mindennapi működését ez a kettős- 
ség alapvetően meghatározza, preurbánus családnak te- 
kinthetjük. Természetesen ez a kettősség igen eltérő mér- 
tékben jelentkezhet, s ennek alapján az ebbe a típusba 
tartozó családok egy skálán lennének elhelyezhetők. A 
skála alsó pontján állnak az urbanizálódás áramába éppen 
csak belekerült családok, amelyek most gyakorolják az 
állami munkahellyel, az ingázással, a lakótérváltással, a 
más igények szerinti idő-, illetve energiabeosztással és sok 
más egyéb újdonsággal járó átmeneti életforma alapele- 
meit. Itt már jelentkezik az előbbiekben említett kettős- 
ség, de még nem szól bele igazán a család „kommuniká- 
ciós életének” az alakulásába, inkább csak úgy jelentke- 
zik mint az új helyzet szükségszerű mellékterméke. A 
skála felső szintjén pedig azok a családok vannak, ame- 
lyekben az évek folyamán az életvilág megélésének két- 
féle gyakorlata már mélyen beleivódott a családtagok közti 
mindennapi gesztusok, beszédváltások mozzanataiba és 
olyan merev viselkedési, beszélési rituálékat alakított ki, 
amelyek majd csak a gyereknek a családból való kiválá- 
sával (főiskola, munkahelyre költözés, katonai szolgálat, 
házasság stb.) számolódnak fel. 


A legtöbb preurbánus család azokban a kisvárosokban 
van, amelyek az utóbbi két évtizedben „nőtték ki” magukat. 
A tízosztályos oktatás általánossá válásával, valamint a 
szakiskolák és esti líceumok vonzereje folytán egyre több 
fiatal választja — hosszabb-rövidebb ideig — a várost. Ez 
a kapcsolat — még más tényezők segítségével — oda ve- 
zet, hogy falun is egyre nő a preurbános családok száma. 
E felfelé ívelő tendencia késztetett egyfelől arra, hogy ezt 
a családtípust közelebbről is megvizsgáljam. Másfelől pe- 
dig az a felismerés, hogy a preurbánus család a szó szo- 
ros értelmében véve az átmenet terepe, hiszen ő maga 
nem válik urbánus családdá, csupán azt a teret jelenti, 
amelynek a működése mintegy rákényszeríti a benne fel- 
növő gyereket egy urbánusabb családmodell kiépítésére, 
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mint amilyenben ő nevelkedett. Majd látni fogjuk, a pre- 
urbánus család nem kevés kellemetlen vonással is rendel- 
kezik — amit végső soron a változás szükségszerű vele- 
járójaként is felfoghatunk —, de nem lehet megtagadni 
tőle azt a pozitív vonást, hogy puszta létezésével is óriási 
nyomást gyakorol egy tőle különböző, hozzá viszonyítva 
legalább egy fokkal urbánusabb családmodell kiépítésének 
irányába. A tapasztalat arra utal, hogy itt nem egyetlen 
generációra van méretezett többlépcsős folyamattal ál- 
lunk szemközt. Ennek vizsgálata azonban már nem tarto- 
zik jelen tanulmány körébe. Ez az írás arra kíván fi- 
gyelni, hogy mi történik a szülő és a gyerek között a pre- 
urbánus családban. Nap mint nap sok gyakorlati kérdés 
merül fel ezzel kapcsolatban. Gondoljunk például a szü- 
lőkre, akik maguk is egy új életvitelt tanulva gyakran 
meg sem tudják magyarázni maguknak azt, ami a gyere- 
keikkel történik, és ha beszélni kezdenek róluk, akkor 
vége-hossza nincs a panaszáradatnak: „Állandóan ez kell 
meg az kell neki!”, „Nem siet haza, hogy segítsen!”, 
„Mindenre külön meg kell kérni!”, „Örökké csak zenét 
hallgatna!”, „A mozi a mindene!”, „Nem tetszenek nekem 
a barátai!” és így tovább, szinte a végtelenségig. Pedig 
ezek a gyerekek dolgozni is tudnak, tanulni is, s nem csu- 
pán zenehallgatásból élnek! Ha pedig őket szólaltatjuk 
meg, akkor az érem másik oldalát látjuk. Az itt megem- 
líthető szövegek nem kevésbé elfogultak és türelmetlenek, 
mint amilyeneket az előbb felsoroltam, csak most már a 
szülők kerülnek nem éppen hízelgő megvilágításba. Az 
első dolog, amit az elemzés érdekében tehetünk az, hogy 
ezt a konfliktust „természetes” dolognak fogjuk fel. De 
ugyanakkor jó, ha tudjuk, hogy itt nem csak generációs 
nézeteltérésről van szó, hanem egy sokkal összetettebb je- 
lenségről (Lásd: Ami a párbeszéd mögött van — című 
alfejezetet). 


További okot szolgáltatott az elemzésre az is, hogy az 
urbanizáció vizsgálatában még ma is többnyire az adatok 
összegyűjtése dominál, jóval kevesebb tér jut a folyama- 
tok természetének az elemzésére. A preurbánus család pe- 
dig, mint az urbanizáció médiuma, kitűnő terepet kínál 
az egész társadalmat átfogó átalakulási folyamat egy szem- 
pontból történő megragadásához. Éppúgy ismereteket 
szolgáltathat az értékek, normák rendszere újraalakulá- 
sának kutatásához, mint a család funkcióinak elemzéséhez 
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vagy a fiatalságnak, mint közvetítő szerepű társadalmi cso- 
portnak az értelmezéséhez. Minderről nálunk már nagyon 
sok könyv, tanulmány megjelent, elemzéseim az ezekben 
a munkákban megfogalmazott következtetésekre, problé- 
mafelvetésekre kívánnak reflektálni, értelmezéseket al- 
kotva egy szűkebb terület, a preurbánus család működé- 
sének világából. 


 
A PÁRBESZÉD, MINT CSALÁDI ESEMÉNY 


A szülő és a gyerek közti kapcsolat (a továbbiakban Sz 
és Gy) a családon belül zajló személyközi viszonyulások 
egyik, gyakoriságában és fontosságában egyaránt előkelő 
helyet elfoglaló eseménytípusa. A típus sok-sok minden- 
napi, konkrét esemény lejátszódásából áll össze. Ha ezek- 
ből egy átlageseményt veszünk szemügyre, azt látjuk, 
hogy abban a hangzó nyelv mellett épp olyan — ha nem 
fontosabb! — szerepet játszik a gesztusok, az arcjáték, az 
öltözet, a térhasználat nyelve is. A túlságosan szűknek bi- 
zonyuló „párbeszéd”, vagy „beszélgetés” fogalma helyett 
tanácsosabb az „esemény” megjelölést használni (Goffman 
1981), amely sokkal jobban utal az Sz és Gy között be- 
szélgetés címén lejátszódó komplex folyamatra. Minden 
ilyen esemény tulajdonképpen egy öntörvényű világ, 
amelynek megvannak a maga térbeli, időbeli kontúrjai, 
szerepei, szerkezeti egységei stb. 


A preurbánus család eseményeit közvetlenül megfi- 
gyelni nem, vagy csak nagyon sok kompromisszum árán 
lehet. Mindenekelőtt azért nem, mert a megfigyelő nem 
léphet be „büntetlenül” a család megszokott, intim nyelv- 
használatának és kapcsolatkultúrájának burkába. Az „ide- 
gen” szem előtt a jól begyakorolt „házi” viselkedések 
megbicsaklanak, széttöredeznek, s rövid idő alatt többé- 
kevésbé sikeres szerepléssé, reprezentációvá alakulnak át. 
Ha pedig a külső megfigyelő valamilyen különleges eljá- 
rás folytán észrevétlenné is tudná tenni magát, a meg- 
figyelt eseményből vajmi keveset értene meg, mert a 
sokévi gyakorlat a családon belül forgalmazott szavaknak, 
gesztusoknak, térbeli helyzeteknek olyan „titkos nyelvét” 
alakította ki (Eliade 1938), amely erős védő/elhatároló há- 
lót von a benne közvetlenül résztvevők és az őt körül- 
vevő világ közé. 


Mindez persze nem jelenti a közvetlen megfigyelések 
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kiiktatását, sőt, azok — ha lehetőség van alkalmazásukra 
— nagyon is fontosak. Csupán arról van szó, hogy szá- 
molni kell e módszer nehézségeivel és korlátaival, s ugyan- 
akkor félre kell tenni azt a hitet, hogy a kutató az ese- 
ményt látva egyértelműen értelmezni is tudja azt! Igen, 
hogyha sokáig abban a környezetben él, és maga is az ese- 
mény cselekvő részesévé válik vagy legalábbis el tudja 
játszani ezt a szerepet. A preurbánus család esetében azon- 
ban mindez kivitelezhetetlen, hiszen nem költözhetünk be 
egyetlen családba sem, még kevésbé az összesbe. Mindez 
együttesen érvel amellett, hogy olyan közvetett vizsgálati 
módszereket kell választanunk, amelyek érvényes magya- 
rázatokkal tudnak szolgálni a vizsgált eseményekre vo- 
natkozóan. Az ilyen kerülőnek látszó, de végső soron ha- 
tékonyabbnak ígérkező megközelítések mögött a követ- 
kező felfogás áll: a kutató olyan helyzeteket kell keres- 
sen vagy valamilyen módon kikényszerítsen, amelyekben 
az esemény résztvevői (alanyai) a saját maguk számára 
értelmezik, interpretálják az esemény egészét vagy rész- 
leteit, az eseményben önmagukat, az eseményről vallott 
nézeteiket, állásfoglalásaikat stb. Ez az interpretáció nem 
feltétlenül tudatos, hiszen hordozhatják olyan „rejtett” 
síkok is, mint egy-egy gesztus, hangsúly, az eseményekkel 
való azonosulás jelzése és még sok másegyéb. Persze a 
maga során a kutató is értelmezni (interpretálni) kíván, az 
adott esemény lényegét, értelmét kívánja kibogozni. Ez 
azt jelenti, hogy tudni akarja: mit jelent az esemény a 
benne résztvevők számára, hogyan esemény számukra ez 
az esemény, mennyiben fontos vagy nem fontos, milyen 
mértékben és milyen szükségletek kielégítése céljából élik 
át, milyen feszültségek oldódhatnak vagy halmozódnak fel 
általa stb. (Harré 1979). Éppen ezért a kutatónak olyan 
vizsgálati anyagra van szüksége, amely nagy mennyiség- 
ben tartalmaz interpretációkat. 


A közvetett anyaggyűjtés jelen esetben úgy történt (e 
munka elvégzését Gagyi Józsefnek köszönhetem, akinek 
ezúton is köszönöm az önzetlen segítséget), hogy az Sz és 
Gy közti kapcsolatról szóló többszöri spontán és irányított 
beszélgetés után, preurbánus családhoz tartozó ipari lí- 
ceumbeli tanulók írásban felidéztek egy-egy otthoni „be- 
szélgetést”. Leírtak egy olyan szöveget, amely családjuk- 
ban nagyon gyakori, úgyszólván mindennapos. Az előze- 
tes beszélgetésekből már kiderült, hogy jószerivel csak 
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ezek a már-már ritualizálódott, minden családtag által un- 
tig ismert párbeszéd-futamok ismétlődnek minden nap. A 
szövegek nagyon könnyedén íródtak, bennük törlés, té- 
továzás, törés nincs, terjedelmük 4—6 füzetoldal és első 
pillantásra is meglepő elevenséggel, plaszticitással adják 
vissza az otthoni beszélgetések nem egyszer feszült, de 
ugyanakkor bizonyos játékszabályoknak szigorúan enge- 
delmeskedő rituáléit. Mutatóban egyet idézek belőlük, 
több mint száz társa kísértetiesen hasonlít hozzá. 


„ÍGY TELIK NAPRÓL NAPRA ...” 


Reggel van. 
Anya: Tamás kelj fel! Tamás, kelj fel, mert hat óra! 
Én: Kelek mindjárt, még csak egy percet. 
Anya: Apád elment, ő is elkésett, még enni se evett. 
Én: Miért tett nekem új inget? 
Anya: Azért, mert a másik ingnek a nyaka mocskos! 
Én: Annak az ingnek a nyaka nem volt mocskos! 
Anya: Tamás, esment ne kezdd az ellentmondásokat, jó-e? 
Én: Jó, jó, jó. 
Anya: Én megyek a disznóknak adok enni. Te nehogy 


macskamosdást csinálj, mint ahogy szoktál! Hanem 
mosakodj meg és moss fogat! Mert ha nem, mikor 
béjövök megvizsgálom! 


Én: (esmen csak a fogmosás!) 
(Anya béjövetele után:) 


Anya: Tamás, a mosógépet meg kéne hordd! Legalább 
annyit csinálj, mielőtt elmennél. 


Én: Ez a vider nem elég, adjon még egy vidret. 
Anya: Nem! Elég! 
Én: (Esmen már okoskodnak.) 


(A mosógépet meghordom vízzel és bemegyek a 
házba.) 


Anya: Gyere, moss kezet, és ülj le enni. 
Én: Én egyszer megmostam, most nem mosom meg. 
Anya: Mosd meg, mert, mert ma eléveszem a nádpálcát, 


mert már el vagy menve, nem lehet neked paran- 
csolni! Hagyd el, mert apád hazajön, és neki meg- 
mondom, hogy nekem nem fogadsz szót! 


Én: Jó, jó na, jó! 
Anya: Ülj le, s egyél! Még van idő, fél hét. 
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Én: Kapcsolja bé a rádiót, nehogy ne járjon jól az 
óránk és elkéssek! 


Anya: Jó! Egyél savanyóságot es, nehogy megcsemerel- 
jél. 


Én: Csak az a savanyóság ne volna! 
Anya: Nyugodtan egyed csak meg, mert tudod, hogy 


beteg leszel enélkül. 
Én: Jó! De más savanyóság nincs? 
Anya: Edd csak meg, bezzeg a katonaságnál megennél 


mindent! 
Én: A teába ismét sok cukrot tett! 
Anya: Annak örvendj, hogy teszek. A tízóraidnak a pun- 


gája hol van? 
Én: Megkeresem mindjárt. 
Anya: Milyenkor jössz haza? Meddig lesznek óráid? 
Én: Kettőig leszünk, ha minden jól megy. 
Anya: Be tudsz menni a városba? 
Én: Nem tudok biztosat. 
Anyu: Kéne vegyél két kenyeret. Pénz van nálad ugye? 
Én: Van. 
Anya: Bepakoltál a táskádba rendesen? 
Én: El van rendezve minden. 
Anya: Van-e nehéz órátok? 
Én: Még nem tudom, melyik nehéz s melyik nem. 
Anya: Az órádot feltetted-e? A bukszád nálad van-e? Meg- 


fésülködtél-e? Az abonamented nálad van-e? 
Én: Minden megvan, anya. 
Anya: Biciklivel mész-e a buszmegállóhoz? 
Én: Igen. Na, csókolom. Jöjjön csókoljam meg. 
Anya: Én menjek oda? 
Én: Jó, jó. 
Anya: Állj meg, igazítsam meg a gallérodat, nem látod, 


nem jól áll! 
Én: Na, csókolom. 
Anya: Vigyázz magadra! 


(Vége). 
Az ilyen szövegek olvasmánynak sem utolsók, mert 


igen érzékletesen adják vissza az otthoni légkör hangula- 
tát. A dialógus olvasása közben szinte magunk előtt lát- 
juk a felek sokatmondó gesztusait, arcjátékát. Azonban 
még többet elárulnak ezek a szövegek az őket kitermelő 
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világról akkor, ha módszeres elemzésnek vetjük alá őket. 
Mielőtt erre rátérnék, néhány olyan szövegen kívüli té- 
nyezőt veszek számba, amelyek segítenek majd megérteni 
a szövegek belső jelentéseit. Ezeknek az írásban rögzített 
szövegeknek az „élő” változatai egy-egy családban nagyon 
sokszor elhangzanak, azt is mondhatjuk, hogy naponta 
szinte szóról-szóra megismétlődnek. A preurbánus család 
munkahelye, időbeosztása nem egységes rend szerint ala- 
kul, minden egyes családtag munkahelye más és más prog- 
ramot ír elő. Ezért az otthoni találkozások, beszélgetések 
száma és időtartama nagyon lecsökken, a szülő és gyerek 
közti megbeszélések a napi egyszeri vagy kétszeri rövid 
találkozásba sűrítődnek bele. A beszélgetések — kis szá- 
muk és időtartamuk miatt — elsősorban feladatkiosztá- 
sokra, utasításokra, valamint számonkérésekre, beszámol- 
tatásokra korlátozódnak. Nagyjából mindennap ugyanazok 
a kérdések fogalmazódnak meg, ugyanazok az értékítéle- 
tek variálódnak különböző formákban. Sőt, többnyire a 
térbeli viszonyok és a beszédet kísérő gesztusok is ugyan- 
azok. Ez a sokszori gyakorlás eredményezi egyfelől azt, 
hogy a párbeszédek nagyon is „gazdaságosak” lesznek, (rö- 
vid terjedelműek, célirányosak, a felek kevés szóból, uta- 
lásokból is megértik egymást), másfelől pedig azt, hogy egy 
idő után az otthoni beszélgetés olyan jól begyakorolt 
kérdezz-felelek játékká válik, amelyet bármelyik fél bár- 
mikor szó szerint fel tud idézni. Természetesen nem tehe- 
tünk egyenlőségjelet a papírra vetett és a naponta otthon 
elhangzó szövegek közé. Inkább azt kell mondanunk, hogy 
közös a két változat belső váza, sémája. Ez a belső váz — 
amely nem csak a szöveg szerkezetét foglalja magába, 
hanem állandóan ismétlődő kulcsszavakat, hangsúlyokat, 
kézmozdulatokat, arckifejezéseket, testtartásokat is — na- 
ponta „feltöltődik” az éppen soros témák, környezetele- 
mek darabjaiból. Az alapváz azonban sokáig azonos ma- 
rad, legalábbis nagyon lassan változik. Meglepő, hogy a 
száznál több rögzített szövegben ugyanaz a belső váz mu- 
tatható ki, sőt nagyon gyakran a feltöltődések konkrét 
formái is szóról szóra egybeesnek. Mintha minden egyes 
szülő összebeszélt volna, amikor a mozizásról, a baráti 
kör rossz hatásáról, a zenehallgatásról, a munkakedvről 
és sok más neuralgikus kérdésről nyilatkozik. Ugyanilyen 
egybeesések természetesen a gyerek oldalán is gyakoriak. 


A szövegeknek ez a nyilvánvalóan nem véletlenszerű 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


113 


egybeesése késztetett arra, hogy alaposabban is szemügyre 
vegyem őket. Ezek a szövegek magukban hordják a család 
belső, intim világának egy szeletét, még pontosabban a 
Sz—Gy kapcsolat főbb jegyeit. Mégpedig úgy hordozzák 
mindezt, hogy közben bele vannak ágyazva a folyamato- 
san közölt kommentárokba, a szöveg felszíne mögött meg- 
húzódó latens értelmezésekbe. Nem valamiféle „vegytiszta 
valóságdarabok”, hanem az adott eseményre vonatkozó ér- 
telmezések! S pontosan ez az, ami nagyon is érdekelhet 
bennünket: az, hogy a lejátszódó események mit jelen- 
tenek a benne élők számára. A szöveg mögötti világhoz 
a szöveg „testén” keresztül vezet az út, azért az elemzési 
gyakorlat a szöveg építkezésére, menetére irányul. A szö- 
vegben közölt háttérinformációk, a beszédeseményről való 
nyílt (például: kommentár) és rejtett információk (érté- 
kelést, állásfoglalást hordozó kiemelések, hangsúlyok stb.) 
elemzésével megpróbálhatjuk rekonstruálni magát a való- 
ságban lejátszódott eseményt, még pontosabban annak a 
belső vázát, amely behatárolja a mindennapi tényleges 
feltöltődéseket. Elemzésünk végső célja olyan hipotetikus 
modell megalkotása, amely tartalmazza az egyedi beszéd- 
események mögött meghúzódó belső váz legfontosabb al- 
kotóelemeit és azok működési szabályszerűségeit. Ha egy 
ilyen modellt megszerkesztettünk — és feltéve, hogy jól 
dolgoztunk — akkor magyarázó értékkel fog rendelkezni: 
segítségével előrejelezni is képesek vagyunk, az adott 
konkrét feltételek függvényében meg tudjuk mondani, hogy 
miképpen fog tovább alakulni a Sz—Gy kapcsolat a pre- 
urbánus családban, sőt e modellen tanulmányozni lehet 
az ilyen típusú kommunikációból adódó következménye- 
ket is. 


E hipotetikus magyarázó/értelmező modell megalko- 
tásán túl a tanulmány céljának tekinti, hogy (1) értel- 
mezze azt a hátteret és kommunikációs gyakorlatot, amely 
kitermelte és naponta újrafogalmazza az önálló életre kelt 
párbeszéd-játékot, s azt is (2), hogy megfogalmazzon né- 
hány olyan szempontot, amelynek segítségével a preurbá- 
nus család kommunikációs világa hatékonyan elemezhető. 
Ez az utóbbi célkitűzés egyben feltételezés is: annak a 
meggyőződésnek ad hangot, hogy az SZ—Gy kapcsolat, 
mint esemény elemzése korántsem oldható meg a maga 
egészében a két fél közt kialakult viszony vizsgálatával. 
Másszóval: a preurbánus családban jelentkező kommu- 
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nikációs folyamatok megértése olyan elemzéseket is kí- 
ván, amelyek jóval túlmutatnak a család keretein. E jel- 
zésszerű szemléleti kitekintés előtt nézzük meg röviden, 
hogy mit mondhatnak nekünk a leírt szövegek. 


 


AMI A PÁRBESZÉDEK MÖGÖTT VAN 


A példaként bemutatott szöveg, mint minden párbe- 
széd, két szálon fut. Az egyik fél mond valamit, amire a 
másik válaszol és fordítva. Ha azonban kissé közelebbről 
megnézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony itt két külön- 
böző szálon futnak a gondolatok is. Magyarán: mindkét 
fél mondja a magáét, miközben a másik mondandójára 
nem, vagy csak alig-alig figyel. A szülő a számonkérésre 
koncentrál, addig sorol mindenféle feladatot, míg vala- 
melyiknek a teljesítésében hibát talál, és akkor „lecsap”: 
jönnek a többnyire elmarasztaló jellegű minősítések. 
Mindegy, hogy Gy az elsőként vagy az ötödikként emlí- 
tett feladatnál bizonyul-e vétkesnek, mert Sz végül is az 
elmarasztaláshoz keres ürügyet, és a jól teljesített felada- 
tokról szóló beszámolókat elengedi a füle mellett. Gy zá- 
rójelbe tett kommentárjait olvasva szintén azt látjuk, hogy 
neki is megvan a biztos véleménye mindenről, amit Sz 
egyáltalán szóba hozhat és számára szintén mindegy, hogy 
Sz miről beszél, a zárókommentár tartalma mindig ugyan- 
az. Mindkét fél a „nagyothalló ember” szerepét játssza el: 
egyrészt igyekszik minél többet beszélni, mert amíg ő 
beszél, addig nem áll fenn az a veszély, hogy nem érti 
meg a másik mondanivalóját, másrészt a másik fél szöve- 
gét sosem veszi figyelembe, és amikor ismét szóhoz jut, 
akkor ott folytatja, ahol az előbb abbahagyta. 


Paradox módon ez az egymásra nem figyelő, végső 
soron egymást partner számba sem vevő beszélgetés min- 
dennap lejátszódik, és olyan jól begyakorolt rítussá vá- 
lik, amely nélkül a reggeli készülődés, az ebéd utáni fel- 
adatkiosztás vagy az esti számonkérés szinte elképzelhe- 
tetlen. Mivel mindkét oldalon lényegében ugyanaz a fo- 
lyamat játszódik le, elegendő, ha csupán azt vizsgáljuk, 
hogy a „beszélgetés” az egyik oldalon hogyan történik. 
Ezt a történést a szó tág értelmében véve, nyelvhaszná- 
latnak nevezve, a következő dolgokat mondhatjuk el: az 
egyén a nyelv hangzó vagy rejtett dimenzióinak a jelkész- 
lete révén állandóan válaszol az őt körülvevő, számára 
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fontos környezet ingereire, mégpedig olymódon, hogy 
ezeket a rá irányuló ingereket értelmezi, elhelyezi, a maga 
számára tisztázza a hozzájuk való viszonyát. A nyelv hasz- 
nálata — ebben a felfogásban — az egyént körülvevő, 
számára fontos Környezet elemeinek értelmezését, jelen- 
tésekkel való felruházását jelenti. A Környezet fogalom- 
körébe itt nem csupán a tárgyak tartoznak bele, hanem a 
beszédpartner viselkedése, beszéde is, az, ahogyan a má- 
sik fél a saját Környezetéhez viszonyul. Erről az egyén 
által végzett (ösztönös vagy tudatos) értelmező tevékeny- 
ségről egy nagyon fontos dolgot kell elmondanunk: bár- 
hol, bármikor, bármilyen formában is játszódjon le, min- 
dig van egy úgynevezett „közösségi kontextusa” ami azt 
jelenti, hogy saját viszonyulásaink alapszerkezetükben 
egybeesnek még mások viszonyulásaival (tehát mindig 
vannak a miénkhez hasonló viszonyulások) és a saját vi- 
szonyulásunk mindig a mások viszonyulásainak erőterében 
történik. Ösztönösen és/vagy tudatosan mindig egy ilyen 
közös viszonyulási háttér előtt oldjuk meg saját értelme- 
zési feladatainkat. Ha érzékeljük azt, hogy saját viszonyu- 
lásunk alapvonásaiban egybeesik ezzel a közös háttérrel, 
akkor teljesül a közösségben élés egyik elemi feltétele! 
A szaktudomány a megélt életesemények szimbolikus in- 
tegrálásának nevezi ezt az egymáshoz igazodást. Ezzel a 
kérdéskörrel az etológiai alapozású kommunikációtudo- 
mány foglalkozik. Részletesebb ismertetésére sajnos itt 
nem térhetünk ki. A tanulmány gondolatmenete szem- 
pontjából annak a hangsúlyozása fontos, hogy az egyén 
egy időben több, de mindenképpen kis számú közösségben 
képes kielégíteni ezt az alapvető kommunikációs igényét, 
és egy-egy közösség (legyen az család, baráti kör, munka- 
helyi társaság, szomszédság, pár tagot számláló házi römi- 
klub, elszánt focidrukkerek hada vagy bármi más) csak 
annyiban fontos számára, amilyen mértékben teret ad a 
személyes életesemények lereagálására. Minden egyes 
ilyen közösségnek megvan a maga sajátosan intim „nyel- 
ve” (tulajdonképpen ennek alapján nevezünk egy-egy tár- 
sas organizációt közösségnek), amely kettős szerepet tölt 
be: a sejtmembránhoz hasonlóan védi a benne lévőket a 
külső világtól, amennyiben e nyelv szabályai szerint ér- 
telmez minden kívülről jövő ingert (Goffman 1978) és 
ugyanakkor az adott határokon belül autonómiát, szabad 
mozgást biztosít (Eliade 1939). 
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Az elmondottakból az is következik, hogy ha egy kö- 
zösség tágabb értelemben vett nyelvhasználatát megvizs- 
gáljuk, akkor választ adhatunk arra a nagyon sokszor 
felmerülő kérdésre, hogy egy közösség mennyiben közös- 
ség és mennyiben annak csak a látszata! Ez a kérdés kü- 
lönösen ott vetődik fel, ahol formális keretek, vagy vala- 
milyen más, nem spontán erők hoznak létre egy-egy 
úgynevezett „közösséget”. Ilyen a család is, amelyet a 
társadalom alapegységének, végső soron ma a legfonto- 
sabb kisközösségnek tartunk, amely korántsem spontán 
képződmény. Az elemzésnek arra a kérdésére kell választ 
adnia, hogy mennyiben közösség a család, mennyiben 
képes teret biztosítani a családtagok egyéni életesemé- 
nyeinek szimbolikus integrálásához. 


Ha a szülő oldaláról nézzük a beszédeseményt, akkor 
azt látjuk, hogy több síkon is nagyfokú autonómiával ren- 
delkezik. Ő az, aki megválasztja a beszélgetés helyét és 
idejét, ő kezdi és ő zárja le, sőt a menetközben tapasztal- 
ható váltásoknak is ő a kezdeményezője (kikényszerítője). 
Amikor a szöveg számára kényelmetlen irányt vesz, akkor 
akár ellentmondást nem tűrő lezárással („Ebből elég!”), 
akár más téma behozatalával („Igen, de azt mondd 
meg...”) ismét magához ragadja a kezdeményezést. Nem 
mellékes a térbeli (proxemikai) előny sem. Mint minden 
térben, a lakásban is vannak kitüntetett helyek (asztalfő, 
a családfő pihenőfotelje stb.), amelyekbe belehelyezkedve 
más lesz a hang, a gesztus, vagy a kiejtett szó súlya. A 
szülő a párbeszéd folyamán rendszerint él is ezekkel a 
térhasználati előnyökkel, nemkülönben azzal az életkorá- 
ból és szerepbeli rangjából adódó lehetőséggel, hogy ha- 
tásos és kizárólagosságra törő gesztusokkal, arcjátékkal, 
hangsúlyokkal és más beszéd mögötti fogásokkal tegye 
nyomatékosabbá a mondanivalóját. Mindezt összefoglalva 
azt mondhatjuk, hogy a beszélés „látványos” oldalát egy- 
értelműen a szülő sajátítja ki magának, az adott Környeze- 
tet (lakás, személyek, az éppen soros esemény elemei stb.) 
olyan rámenősen értelmezi, hogy ezzel szemben más ter- 
mészetű viszonyulásoknak nem, vagy csak alig jut hely. 
A maga teljességében igyekszik átfogni és uralni minden 
elemet, magától értetődően és határozottan értelmezi Gy 
minden szavát, gesztusát, ellentmondást nem tűrően mond 
véleményt a felszínre kerülő témákról. Csak egyvalamit 
nem vesz figyelembe, csak egyvalamit nem tekint egyál- 
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talán az adott környezet elemének: azt, ahogyan Gy viszo- 
nyul ehhez a Környezethez. Holott végső soron minden 
dialógusnak ez az elemi feltétele: megválaszolandó inger- 
nek kell tekinteni a másik fél értelmezéseit. Sz értelmezé- 
seibe azonban sosem játszik bele az, hogy Gy hogyan vi- 
szonyul a tárgyakhoz, a személyekhez, az éppen esedékes 
témához. Nagyon gyakran mondja ugyan, hogy „Tudom, 
mit gondolsz!”, de ez olyan tudás, amely éppen zárójelbe 
teszi Gy értelmezéseit, hiszen semmit sem kell gondolnia, 
mert Gy úgy is tudja már előre, hogy mit gondolhat. A 
„veszekedő ember” sajátos stratégiája ez: úgymond kita- 
lálja, hogy a másik mit akar mondani, és mivel neki erre 
a támadó gesztusra van szüksége, hogy ő is viszonttámad- 
hasson, ezért a partner valódi gondolatára sosem kíváncsi. 
Megalkotja magának a „támadó” képét, és csak azzal fog- 
lalkozik. Míg veszekedni akar, addig csak ezt teszi, hiszen 
ha valóban odafigyelne a másik mondanivalójára, akkor 
esetleg megszűnne a veszekedés alapja! 


A maga oldalán, nyilván sokkal kisebb terjedelemben 
és burkoltabb formában Gy is így oldja meg a Környezet 
értelmezésének gondját. Ő sem hajlandó belépni Sz értel- 
mezéseinek „utcájába”, úgymond tudja ő, amit tud, és 
folyhat tőle a szülői szöveg. A zárójeles kommentárok 
sommás ítéletei egyértelműen ezt az alapállást fogalmaz- 
zák meg, mint ahogy a beszélgetés ellenében működő ki- 
bújási, témaelterelési műveletek mögött is Sz viszonyu- 
lásainak figyelembe nem vétele húzódik meg. E tanulmány 
keretében nincs tér arra, hogy részletesebben is foglal- 
kozzunk e következetes egymásra nem figyelés kommuni- 
kációs feltételrendszerével és követelményeivel, csupán 
csak jelezhetjük azt, hogy mindkét beszélőnél jól kimu- 
tatható egy-egy úgynevezett „kommunikációs zár” műkö- 
dése, amely következetesen kiiktatja a beszédpartner ér- 
telmezéseire való ráhangolódást. Ilyen zárlatok működését 
a kérdésben illetékes szakirodalom sok területen kimu- 
tatta, a meglepő csak az, hogy a legbizalmasabbnak tartott 
és a legbiztonságosabbnak látszó kommunikációs térben, 
a családban is jelentkezhetnek. Ahol ezek a zárak meg- 
jelennek, ott igen kevés esély marad arra, hogy a sze- 
mélyes életesemények szimbolikus integrálódása végbe- 
mehessen. 


Mint említettem, sokban hasonlít mindez a veszekedé- 
sek világához, azzal a nem csekély eltéréssel, hogy ott a 
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vitázó felek mindketten a maga teljességében megteremt- 
hetik azt az illúziót, hogy a dolgokat kellőképpen értel- 
mezték. Mindketten úgy érezhetik, hogy igazuk van. 
Mindkét kép azért illúzió, mert itt is jól működnek a má- 
sik fél értelmezéseit kizáró kommunikációs korlátok, de 
ezt senki sem veszi észre. Az Sz—Gy párbeszéd ennél va- 
lamivel rosszabb változatot képvisel, mert itt a kapcsolat 
aszimmetrikus: a már idézett térbeli, gesztikulációs és 
egyéb előnyök kihasználása révén gyakorlatilag csak 
Sz-nek van esélye arra, hogy megteremtse a maga szá- 
mára az életesemény szimbolikus integrálásának illúzióját. 
Gy-nek egyszerűen nincs lehetősége, hogy az adott Kör- 
nyezetet — hangosan — valamiképpen is értelmezhesse. 
Nem építhet ki egy saját világot, és nem rakhatja helyére 
benne a dolgokat. Ez az aránytalanság paradox módon 
csak megerősíti a párbeszédek mindennapos játékát, hi- 
szen Sz következetesen abban az illúzióban él, hogy ezek 
a beszélgetések számára kielégítőek, s közben állandóan 
az az érzése, hogy nem érte el a célját, Gy-vel még többet 
és még gyakrabban kellene beszélgetnie. Az egyedi be- 
szédesemény pillanatnyi kielégülést hoz, de hosszabb tá- 
von a beszélés hiányérzetét termeli. Lehet, hogy ezek a 
párbeszédek néha valóban sikerülteknek látszanak, azon- 
ban a család, mint közösség működése szempontjából na- 
gyon sokszor nem felelnek meg a valós igényeknek. És 
elsősorban azért nem, mert nem csupán a modern társa- 
dalmakra jellemző generációs válságról (Mahler 1986) 
van szó! Ha csak a „megszokott” nemzedékek közti konf- 
liktus állna a párbeszédek mögött, akkor nem épülhetne 
ki a jelzett erős aszimmetria, és Gy nem szorulna teljesen 
háttérbe, mert Gy számára az adott „nemzedéki szerepen” 
belül jócskán adódna mozgástér, kialakíthatna egy saját 
világot. Itt azonban sokkal többről van szó, mégpedig 
kultúraváltásról: olyan állapotról, amelyben Gy viselke- 
dése — legalábbis Sz szemében — a család egészének 
működési módjára, szerepmegosztására, végső soron Sz 
identitástudatára kérdez rá. Ezt a szerepet pedig Sz sem- 
miképpen sem tudja megemészteni csak elzárkózással, 
kirekesztéssel, a támadó inger távoltartásával vagy zárójel- 
betételével. A többféle módszer közül a preurbánus család- 
ban Sz a kizárásos módszert választja. Kommunikációs 
szempontból valamit nyilván tennie kell, hiszen Gy visel- 
kedése olyan erős kihívás, amelyre csak a zavaró inger 
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zárójelbe tételével vagy önmaga megváltoztatásával vá- 
laszolhat. Természetesen nem az utóbbit választja, mint 
ahogy a maga során Gy is a zárójelbetétel manővereit vá- 
lasztja, ha alkalma nyílik rá. De mivel nincs esélye arra, 
hogy a családon belüli kommunikációs események irányí- 
tásában neki is jelentős szerep jusson, a figyelembe nem 
vétel, az elhatárolás egész gyakorlatát csak akkor alkal- 
mazza, ha kényszerítik rá (a bemutatott párbeszéd pon- 
tosan ilyen kényszerítés). Egyébként arra törekszik, hogy 
az Sz-re irányuló „bekebelező” kommunikációs gyakorla- 
tot olyan közösségekbe vigye át, amelyekben az esemé- 
nyek szimbolikus integrálása számára is megadatott (fő- 
ként kortárs csoportok, bizalmas felnőttek stb.). Itt már le- 
het is, érdemes is Sz-ről beszélni s nem azért, mert el lehet 
verni rajta a port, hanem azért mert az értékek, normák, 
cselekvések olyan szövete előtt végezheti a saját értelme- 
zéseit, amelynek áramköreiben minden megtalálhatja a 
maga helyét. Ez pedig olyan igény, amelyet valamilyen 
kommunikációs térben (közösségben) ki kell elégítenie. A 
várossal való kapcsolata, a város terébe való részleges 
belépése teszi lehetővé, hogy ezt az alapvető igényt a csa- 
lád határain kívül kielégíthesse. 


 
KAPCSOLATOK HÁLÓJÁBAN 


A jelenség felvázolása után az a kérdés következik, 
hogy mindez miért alakul így? Kézenfekvőnek látszik az 
a feltevés, hogy ha egy adott családtípus működésében 
gondok jelentkeznek, akkor azok okát magában a család- 
ban keressük. Ezt a gondolatmenetet hívja életre azoknak 
a családszociológiai munkáknak a sokasága is, amelyek 
mögött szemléleti alapelvként az ,,A család a társadalom 
alapegysége” jelszó áll. Ez az állítás sokféle elméleti fej- 
tegetés és felmérés nyomán fogalmazódott meg, az érvek 
között nem kis szerepe lehetett annak a hétköznapi ta- 
pasztalatnak, hogy a család térben, időben, működésében 
a legjobban körülhatárolható társadalmi kiscsoport (a ta- 
gokat vérségi és jogi kötelezettségek fűzik egymáshoz, egy 
gazdasági egységet képeznek, munkaerejük, időbeosztásuk 
kölcsönösen kiegészíti egymást és a kooperáció foka rend- 
kívül magas, másoktól elhatárolt térben élnek stb., stb.). 
Ezek a kézzelfogható bizonyítékok nem kis mértékben 
játszottak közre abban, hogy a család a róla gondolkodók 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


120 


szemében rendkívül zárt, önmagát szabályozó entitássá 
váljon. Az így kiépült ideális kép hamar a valóságos csa- 
lád helyére lépett, tipológiák sora született, amelyek az 
ideáltípustól való távolság mértéke szerint osztályozzák 
egyik vagy másik kultúra családtípusait. Megszületnek a 
család-funkciók (család az, amely... biztosítja a biológiai 
és kulturális folytonosságot, mintegy előjegyzi az utódok 
társadalmi szerepeit, kielégíti az érzelmi szükségleteket, 
kontrollszerepet gyakorol, és a tagokat egy gazdasági egy- 
ségbe fogja össze — Szczepaňski felosztása, idézi Mihuţ 
1985), mások leírják a család mint rendszer működésének 
modelljét stb. 


Disszonáns hangként ellenkező vélemények is megfo- 
galmazódtak, a vélemények lassan egy ellenkező pólust 
alakítottak ki: a család egyre kevésbé tölti be az előbb 
felsorolt funkciókat, általános válságban van, úgymond 
dezintegrálódik. Sok szerző művében ez egyben társada- 
lomkritikai érvként fogalmazódott meg. Nem maradtak 
ki a hangváltásból a szaktudomány művelői sem, mond- 
ván, hogy nem a család a társadalom alapegysége, hanem 
a kapcsolathálók! Az egyén egyidőben több kisközösség- 
hez tartozhat (baráti kör, szabadidős foglalkozási csoport, 
hobby-kör, szomszédság, utazótársak stb.), minden ilyen 
közösségnek, akárcsak a családnak megvan a maga sajátos 
belső világa, szereprendje, nyelvhasználata. Ezek a közös- 
ségek lassan átveszik azoknak a funkcióknak a jórészét, 
amelyek még pár évtizeddel ezelőtt a család hatáskörébe 
tartoztak. Az egyedi ember több, de viszonylag kis számú 
ilyen kapcsolatháló csomópontja lehet (ezek közül egyik 
a család), és mindennapi élete ezeknek a hálóknak a szö- 
vete előtt formálódik. (Boissevain-Mitchell 1973). 


Ez a szemlélet nyilván sokkal többet mond annál a 
publicisztikai ízű sajnálkozásnál, amely a család mai hely- 
zetével kapcsolatosan terjedőben van, hiszen a kapcsolat- 
hálók kutatói kézzelfogható válaszokat adnak a társada- 
lomban való élés kérdéseire. A járható út végül is a két 
sarkított vélemény között lehet valahol. Nem azt kell vi- 
tatnunk, hogy a család a társadalom alapegysége-e vagy 
sem, hanem sokkal inkább azt, hogy a család ma miként 
társadalmi alapegység! A válaszok — minden valószínű- 
ség szerint — egy skálán helyezhetők majd el, ahol mind- 
két végletre és a többféle átmeneti fokra egyaránt talá- 
lunk majd példákat. 
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A preurbánus család helyzetét vizsgálva a felvetett 
kérdések egytől-egyig jogosnak tűnnek. Látszatra töké- 
letesen illenek rá a Szczepaňski-féle funkciók, közelebbről 
nézve viszont azt látjuk, hogy e funkciók jó része ma már 
más kapcsolathálók csomópontjain érhető tetten. Gondol- 
junk csak arra, hogy a család feladata lenne a kulturális 
folytonosság biztosítása, az anyanyelv átadása, az adott 
kultúrára jellemző értékekre, normákra, viselkedésmin- 
tákra való ránevelés. Nem kell külön vizsgálatokat végez- 
nünk, elegendő, ha a környezetünkben fellelhető preur- 
bánus családokra gondolunk és máris sok bizonyítékot 
gyűjthetünk a normatív felfogás ellenében. Mintha ma 
mindez másképp alakulna! Sz nap mint nap tapasztalja, 
hogy Gy úgymond „kibújik” minden alól, amit ő neki át- 
adni szeretne. Sőt, az otthoni világot is megpróbálja át- 
alakítani, rendszerint kevés sikerrel. Beszédmodora, idő- 
beosztása, öltözködése, kapcsolatkultúrája, felfogása egy 
„más” világot képvisel. A családon belüli konfrontáció 
ezért nem ok, hanem okozat, bár ez a családtagokban rend- 
szerint nem tudatosodik. Nézzünk meg néhány szemléletes 
példát, amelyek egyúttal felelevenítik a preurbánus csa- 
lád belső légkörét is. 


A VÁLTOZÁS VONZÁSÁBAN 


A preurbánus család látszólag nem különbözik a szó 
szoros értelmében vett urbánus családtól, a felszín mögé 
pillantva azonban hamar észrevehető, hogy a városi élet- 
formát csak most kezdi gyakorolni. Amit vállalt és meg 
kell tanulnia, az gyökeresen különbözik mindattól, amivel 
a falu világa a szülőket még felruházta. A családtagoknak 
egyenként más és más elfoglaltságuk van, s azok más és 
más térben, más és más időbeosztás szerint alakulnak. 
Nagyjából mindenki ugyanannyi ideig van távol, az egyes 
foglalkozásokat a családtagok egymástól függetlenül vég- 
zik, egyik a másik munkájába tér- és időbeli korlátok, 
valamint megfelelő szakértelem hiányában nem is tud 
beleszólni. A falu munkavilágára jellemző hierarchikus 
munkarend (Popescu 1986) érvényét veszti, mert itt a 
szülő és a gyerek foglalkozása lassan egyenrangúvá válik. 
Mindkettő önálló életet él, a kooperáció és a függőség nem 
egymás között, hanem más és más személyek irányában 
jelentkezik (a munkahelyen: felettesek és beosztottak, az 
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iskolában: pedagógusok és osztálytársak, iskolatársak). 
Ezt az egyenlőséget már jól érzékeli Gy is, sőt igyekszik 
a családi élet más területeire is kiterjeszteni. Szeretné 
elérni például azt, hogy a család rendelkezésére álló lakó- 
térből ő is olyan mértékben részesedjen — a használat és 
a berendezés módjában egyaránt — mint Sz; ösztönösen 
igényt formál arra, hogy időbeosztását, viselkedésmódját 
illetően őt is önálló családtagnak tekintsék. A „Mindent 
megadunk neked, fiam!” szólamai helyett arra van szük- 
sége, hogy lehetőleg mindenben egyenrangú partnernak 
tekintsék. A fel-le irányú függőségi kapcsolatokon nevel- 
kedett szülő ennek a szerepegyenlősdinek a kísérletét sem 
nagyon tudja elviselni, még akkor sem, ha beismeri ezek 
jogosságát. A „tőlem tanulni”, „engem követni”, „az én 
árnyékomban alakulni” érzése olyan kulturális paradigma, 
amely a család terében tett minden lépését behatárolja. 
Jelentkezik ez a beállítódás a szülő minden szavában, 
mozdulatában, a családtagok életvitelének meghatározásá- 
ban és szabályozásában és általában a család működésének 
minden olyan területén, ahol az emberi viselkedésnek 
kommunikatív értéke van. A példaként bemutatott pár- 
beszédben az aszimmetria nem azért jön létre, mert Sz 
mindenképpen parancsolni akar, hanem azért, mert szá- 
mára ez a természetes, kulturálisan rögzült magatartás. 
Más kérdés az, hogy ez a belső aszimmetrikus váz igen- 
igen kényelmetlen formában ölt testet. Ha jól belegondo- 
lunk ez nem is lehet másként, hiszen az az életvilág, amely 
korábban konfliktusmentesen és hatékonyan működött, a 
városiasodás folyamatába való belépéssel párhuzamosan 
darabokra töredezik. A város kommunikációs tere sok 
esetben szimmetrikus kapcsolatokat diktál, és paradox 
módon ezt meg is valósítja, akár a kölcsönös mellébeszélés 
árán is. Sz eljátszhatja a maga megnyugtatására, saját 
énképe mindennapi megerősítésére az aszimmetrikus 
kapcsolatot — mint láttuk, ezt meg is teszi, sőt napi ri- 
tuálé rangjára emeli —, de élővé, hatékonnyá tenni nem 
tudja. 


Természetesen tévedés lenne azt hinni, hogy a Gy 
befolyásolására irányuló kulturális paradigma valamiféle 
véletlenszerű, önálló kulturális relikvia. Ha ilyen egyedi 
múzeális darab volna, akkor nem lehetne ilyen követke- 
zetesen működtetni. Azért ilyen erős a befolyása, mert 
egy, a szó szoros értelmében vett kommunikációs rendszer 
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eleme, olyan rendszeré, amely a maga egészében ma még 
kimutatható, nemcsak a falu világában, hanem a városi 
térben élő preurbánus család idősebb generációjának vi- 
selkedéskultúrájában is. A népi kultúra tárgyainak eltű- 
nésével már régóta számolnak a kutatók. A mentalitás, a 
kommunikációs gyakorlat, a közösség életét szervező kul- 
turális paradigmák továbbélésének feltérképezésével még 
adósak vagyunk (lásd ezzel kapcsolatban Constantinescu 
1986, Popescu 1986). A preurbánus család természete ilyen 
megközelítés nélkül aligha fejthető meg. Nézzünk meg né- 
hány adalékot ezzel kapcsolatban is. 


 
KÉT KOMMUNIKÁCIÓS VILÁG 


A neves francia kutató, Greimas tárgyalja egyik ta- 
nulmányában (Greimas 1978) az archaikus és a modern 
társadalmak közti eltéréseket. Arra a következtetésre jut, 
hogy a kettőnek a kommunikációs világa gyökeresen kü- 
lönbözik egymástól. Az archaikus típusú közösségeket úgy- 
nevezett „zárt szociolingvisztikai struktúrák” jellemzik. Ez 
a kifejezés arra utal, hogy egy beszédeseményben például 
(lehet ez, mondjuk, egy utcai találkozás) az alapvető for- 
mulák sora, a hangvétel, a témakezelés, a váltások fordu- 
lata, a beszélgetés fő iránya és terjedelme nagyjából egy 
jól begyakorolt eljárás (paradigma) szerint alakul. Az adott 
életvilágban, adott hely és szereplők esetén, a beszédese- 
mény mindenki által ismert, mindenki által gyakorolt 
szabályok szerint megy végbe. A találkozás nem jelent 
a résztvevők számára gondot, jól körülhatárolt és biztos 
háttértudásuk van a szembenálló félről, a beszédesemény 
folyamán nem történnek olyan dolgok, amelyek a felek 
valamelyikének éntudatát kimozdítanák a helyéből. Ez- 
zel szemben a modern társadalmakban az egyén úgyneve- 
zett „rugalmas szociolingvisztikai struktúrákba” kényte- 
len beleilleszkedni. Ami azt jelenti, hogy a beszédesemény 
folyamatában kell kialakítani a másik féllel kapcsolatos 
háttértudást, és közben arra is vigyáznunk kell, hogy a 
másik fél rólunk olyan képet alakítson ki, amely nekünk 
megfelel. A beszédesemény menetében alakul ki az, hogy 
ki kicsoda! A végeredményért „meg kell harcolni”, és ez 
a törekvés nem mindig jár kedvező eredménnyel. A város 
terében másoknak a rólunk alkotott képe egyébként is 
változó (szemben a falu világával, ahol mindig mindenki 
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„ugyanaz”), más és más ember más és más találkozások- 
ban másként láthat minket. A nyílt szociolingvisztikai 
szabályokat pedig nem könnyű megtanulni. Különösen 
annak nem, aki gyerekkorában a világban való élésnek 
egy teljesen más változatát sajátította el (ilyenek például 
a preurbánus családok szülői). Ezzel szemben a preurbá- 
nus családok gyerekei, akiknek alakulása egyidőben folyik 
a kétféle kommunikációs világban, úgymond belenőnek e 
nyílt szociolingvisztikai struktúrák egy részébe, s különö- 
sen hamar elsajátítják a kortárs-csoport által éltetett/for- 
galmazott kommunikációs eljárásokat. S bár az otthoni 
hatás esetenként nagyon erős, a szülőkhöz képest már egy 
jól kimutatható „átmeneti fázist” képviselnek. 


A két kommunikációs világ találkozása több szempont- 
ból sem eredményezhet hatékony egymásra figyelést. A 
preurbánus családokban e találkozásból fakadó gondok 
két csomópontba sűrűsödnek, s mindkettőt az átmeneti 
helyzet természetes következményének kell tekintenünk. 
Az egymásra találás egyik akadálya az, hogy a család 
kommunikációs terében a városról hozott kommunikációs 
stratégiák Sz miatt nem működhetnek, érvényességük a 
család keretein belül nem igazolódhat, s úgymond „de- 
viáns” viselkedésként könyvelődnek el. Itt elsősorban nem 
az Sz-t irritáló „odavetett” szavakra, nemtörődömségre 
utaló vállrándításokra gondolok, hanem arra, hogy Sz 
számára ösztönösen idegen — és elfogadhatatlan — a 
megnyilatkozásoknak és általában a kommunikációs visel- 
kedésnek a képlékenysége, változékonysága, viszonylagos- 
sága. Az, hogy a falon ma ez van és holnap amaz lesz, 
egyszer így beszélünk az iskoláról máskor úgy, egyszer ez 
a fontos, máskor amaz stb., stb. Sz szemében mindez csak 
rendszertelenség, meggondolatlanság, holott valójában 
minden ilyen kijelentésnek, gesztusnak valahol egy csa- 
ládon kívüli körben (ilyen több is lehet) megvan a maga 
értéke, helye, relevanciája. Nagyon sokszor az a benyo- 
mása, hogy a város kommunikációs világához tartozó min- 
den megnyilvánulás — a falu szemszögéből nézve — mú- 
lékony, átmeneti, efemer jelenség. Nem rögzül időtlen, 
szimbolikus értékű tárgyakba, nem horgonyzódik le egy 
változatlan környezet elemeibe, nem kötődik szorosan 
fétisként tisztelt személyekhez és szerepekhez. Nem vé- 
letlen, hogy így látja, hiszen az az életvilág, amely a 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


125 


kommunikációs viselkedéseket kitermeli és fenntartja, 
időről-időre változik, s ha nem változik magától, akkor 
az egyén maga változtatja meg (kicseréli vagy felújítja a 
lakberendezést, utazik, zenében és képekben állandóan új 
anyagokat keres). A rugalmas szociolingvisztikai struktú- 
rákban való lét elsősorban képesség, és mint ilyen, az 
egyénre való folyamatos rákérdezés igényét termeli ki. 
Metaforikusan szólva: a város kommunikációs terében 
élve állandóan próbára kell tennünk magunkat ahhoz, 
hogy azok lehessünk, amik vagyunk. Az ebbe a struktú- 
rába belenövő fiatalok számára a preurbánus család lég- 
köre állóvíz, amelyben nem lehet késztetéseket előhívni, 
vagy ahogyan ők maguk oly sokszor leírják: „semmit sem 
lehet tenni”. És valóban van ebben valamelyes igazság, 
amennyiben a montázsfalak készítésébe a szülő beleszól, 
a zenét sokszor le kell halkítani, nem könnyű kijárni az 
utazást sem, maguk a szülők pedig egyáltalán nem szol- 
gálnak késztetésként, önmegfogalmazást sürgető ingerként 
használható anyagokkal. Az otthoni légkörben így ki- 
alakult kommunikációs tehetetlenség nem jó tanácsadó, a 
szülőkkel való kapcsolatkialakítást gyakran fölöslegesen 
is megnehezíti. A bajok egyik csomópontját tehát itt kell 
keresnünk: Gy számára a preurbánus család életvilága 
egyszerűen nem kommunikációs tér úgy, ahogyan kom- 
munikációs tér az osztálytársak köre, a kora reggeli utazó- 
társaság vagy a szűkebb haveri kör. 


A kapcsolatteremtés során felvetődő gondoknak a má- 
sik csomópontja Sz oldalán keresendő, és szintén a válto- 
zások nyomán kialakult kényszerpályák működésére ve- 
zethető vissza. A falu világából magukkal hozott kommu- 
nikációs gyakorlat a családon belül már nem működtet- 
hető zökkenőmentesen, mint ahogyan a család terén kívül 
sem (gondoljunk csak arra, hogy a példaként bemutatott 
aszimmetrikus kapcsolat is milyen nehezen tartható fönn). 
Többek között azért, mert a falu kommunikációs gyakor- 
latának legfontosabb vonása — a fizikai és a szociális tér- 
ben való „föloldottság” — az urbanizációs életforma tér- 
hódításával párhuzamosan eltűnik. 


A jelentésekkel megterhelt, a kommunikáció közös él- 
mény- és tudáshátterét képező Környezet lassan megszű- 
nik Környezet lenni vagy úgy, hogy a családok városra 
költöznek, vagy pedig úgy, a foglalkozás és a térhasználat 
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megváltozásával egyre kevésbé nyílik alkalom ennek a 
tudásnak a mindennapi újrafogalmazására, a Környezet 
beélése esetlegessé, véletlenszerűvé válik. 


A kommunikációs gyakorlat torzulása pedig ott követ- 
kezik be, hogy a környezetben való föloldottságnak ez az 
igénye — mint alapvető kulturális paradigma — továbbra 
is megmarad (az egyén az új környezetbe kerüléssel még 
korántsem változik meg!), de a megváltozott életvilágban 
csak egy szűk területen lehet azonnal folytatni ezt a gya- 
korlatot: a személyközi kapcsolatok világában. A várost, 
mint fizikai teret nem lehet a maga egészében és olyan 
intenzíven beélni, mint ahogyan azt a falu terével a 
szántó-vető ember tette, ezért a tágabb környezetben való 
föloldódást a személyekben való föloldódás igénye váltja 
fel. A preurbánus család elszánt küzdelmet folytat azért, 
hogy akár a szomszédság, akár a rokonság, akár a munka- 
társak vagy a falun maradt ismerősök körében megte- 
remtse azokat a „modelleket”, amelyek a mindennapi cse- 
lekvések, feladatok megoldásában hivatkozási keretként, a 
tények elhelyezésének szöveteként működtethetők. Nyil- 
vánvaló azonban, hogy a futó találkozások, az ünnepi 
együttlétek, a hazalátogatások vagy akár a szabadidős fog- 
lalkozások nem teremthetnek kellő alapot egy ilyen közös 
élmény- és tudásháttér megteremtéséhez. Ez csak akkor 
volna lehetséges, ha ezek az egyének egy közös életvilág- 
hoz tartoznának, együtt dolgoznának, ha életvitelük egy- 
más számára nyitott könyv lehetne. Ez persze nincs így, 
nem alakulhat így, a városi életforma (az urbanizációs 
folyamat) ezzel épp ellentétes irányú folyamatot éltet. Az 
igény azonban nagyon erős és a preurbánus családban 
pontosan a gyerek válik ennek a fölerősödő igénykielégí- 
tésnek az első áldozatává. Ő az, akiről mindent tudni 
akarnak, aki nem elég őszinte, aki elhallgat dolgokat, aki 
nem akar beszélni, aki nem mondja el a terveit és ki 
tudná felsorolni azt a sok-sok panaszt, amit akár egy 
szülői értekezleten, vagy családlátogatás alkalmával is 
összegyűjthetünk. Ennek a felfokozott elvárásnak Gy ak- 
kor sem tudna eleget tenni, ha valóban a kitárulkozásra 
összpontosítana, hiszen a nap jó részében annyira más 
világban él, hogy azt szavakban visszaadni gyakorlatilag 
nem lehet. Legalábbis nem olyan formában, hogy abból 
Sz és Gy számára közös élményháttér alakuljon ki. A szülő 
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felfokozott „föloldódási” igényét egyedül egyébként sem 
elégíthetné ki, és erre a helyzetből eredő korlátra még 
ráépül az, amit az előző lapokon mutattam be: a család 
kommunikációs világától való részleges elzárkózás. 


BÜVÖS KÖR? 


 
Az eddig elmondottakból az tűnik ki, hogy az Sz és 


Gy közti kommunikációs események furcsaságai elsősor- 
ban objektív okokból, a kétféle kommunikációs gyakorlat 
összeférhetetlenségéből táplálkoznak. Mindkét változat — 
önmaga működtetésének bebiztosítása érdekében — elzár- 
kózik a másiktól. Ha pedig a helyzet azt írja elő, hogy 
két ilyen, egymástól eléggé különböző kommunikációs 
gyakorlat állandóan „egy fedél alatt éljen” (erre a válto- 
zatra ad egyértelmű példát a preurbánus család!), akkor a 
meglévők mellé további zárlatokat hív elő az, hogy mind- 
két gyakorlat a másik ellenében védekezési mechanizmu- 
sokat, kiiktatási stratégiákat termel ki. Az elsődleges zár- 
latokra tehát továbbiak épülnek rá, és ebből az akadály- 
halmozódásból áll össze az a feltételrendszer, amely az 
Sz—Gy közti kölcsönös „mellébeszéléseket” naponta újra 
és újratermeli. 


A folyamat természetes és objektív voltát több okból 
is fontos hangsúlyozni. Mindenekelőtt azért, mert Sz és 
Gy egyaránt gyakran gondol arra, hogy a másik fél „szán- 
dékos rosszindulattal viseltetik irányában”, egyenesen 
őellene teszi, amit tesz. Holott elsősorban nem ez áll a 
dolgok mögött. Hiszen mindkét fél egy-egy életvilág és” 
az azt fenntartó kommunikációs gyakorlat alapján próbál 
cselekedni. Nem is annyira szembenállásról van itt szó, 
hanem sokkal inkább arról, hogy egy törvényszerű kul- 
túraváltási folyamat skáláján Sz és Gy két különböző stá- 
diumot foglal el. Az idő Gy-nek dolgozik, ő az, aki pár 
lépéssel közelebb áll a valószínűleg több generációt át- 
fogó változás végkimeneteléhez. 


A kérdés most már csak az, hogy valóban egyféle ör- 
dögi körrel van-e itt dolgunk, vagy meg lehet állítani a 
kölcsönös mellébeszélések magas fokon ritualizálódott já- 
tékát? Valószínűnek látszik, hogy a folyamat természeté- 
nek fölismerése sok preurbánus családban valamelyest 
enyhítene a konfliktusok élességén. S fölismerésről be- 
szélve elsősorban nem egyéni belátásokra gondolok, ha- 
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nem inkább a miértek-nek a végiggondolására. A kommu- 
nikatív viselkedés ugyanis soha nem csupán egyéni gesz- 
tus, hanem mindig egy közösségi jellegű kommunikációs 
gyakorlat része, egy olyan gyakorlaté, amelynek — meta- 
forikusan szólva — „foglyai” és ugyanakkor teremtői 
vagyunk. A preurbánus család sok-sok furcsa helyzete és 
megoldandó gondja éppen abból adódik, hogy „közössé- 
get játszik” a különböző közösségekhez tartozó család- 
tagokkal és ugyanakkor nem képes valamiféle „felettes 
nyelvhasználatba” beleolvasztani mindazt, ami az egyes 
családtagokkal az egyik vagy a másik kapcsolathálóban 
történik. A szó szoros értelmében vett urbánus család — 
előreláthatólag — pontosan ezt az integrációs képességet 
fogja majd kialakítani. A család funkcióinak széthullásá- 
ról szóló könyvtárnyi szakirodalom után ma már egyre 
több szerző beszél a család reintegrációjáról (Mihuţ 1985). 
Ezek az utalások egy folyamat beindulását jelzik: bár az 
egyéni szükségletek jó része a család kommunikációs terén 
kívül elégítődik ki, mégis ki tud alakulni a családban a 
világban való élésnek egy olyan átfogóbb referenciális 
kerete, amely közös értelmezési hálóba foglalja mindazt, 
ami egyik vagy másik közösségben történik velünk. A pre- 
urbánus család ettől még messze áll, de útja (és preurbá- 
nus volta) kétségkívül itt ér majd véget. Ha ezt az átme- 
netet hosszabb és természetes folyamatnak fogjuk fel, 
akkor mindenképpen jogos minden olyan próbálkozás, 
amely ennek a jelenségkörnek a megismerésére irányul. 


 


ÖSSZEGEZÉS 


Az eddig elmondottakból kiszűrhető következtetés nem 
illik bele abba a képbe, amelyet a köztudat a családi konf- 
liktusokról kialakított. Ez utóbbi szerint ugyanis a nézet- 
eltérések forrása az, hogy a családtagok egyéni érdekei- 
ket, szükségleteiket, elvárásaikat szándékosan a másik 
családtag ellenében próbálják érvényesíteni. S éppen mert 
egyéni és akaratlagos dolgokról van szó, azok felszámol- 
hatók, megváltoztathatók akár rábeszélés, meggyőzés, akár 
fenyegetés útján. Továbbá pedig azt feltételezi ez a szem- 
lélet, hogy az ilyen „kilengéseket” a család előbb-utóbb 
képes integrálni, és ezzel a konfliktus is megszűnik. Ahol 
tehát túlságosan elszaporodnak az ilyen nézeteltérések, 
ott vagy a szankcionálási gyakorlat szigorításával vagy pe- 
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dig szép szóval a dolgokat a megszokott kerékvágásba kell 
terelni. 


Ez a szemlélet nem idegen a preurbánus családoktól 
sem, hiszen a szülők sokszor elmondják, hogy „Egyszer 
már ráncba kell szedni azt a gyereket!”, „Mindent meg- 
próbáltam, sem a szép szó, sem a fenyegetés nem hasz- 
nál!”. Az ilyen kijelentések mögött álló próbálkozások 
azonban eleve kudarcra vannak ítélve. Az ok egyszerű: 
a kommunikációs konfliktus forrása nem valamiféle egyé- 
ni vagy szándékos gesztus (bár elvétve akadnak ilyenek 
is), hanem az, hogy Sz és Gy két külön kommunikációs 
életvilághoz tartozik, s mindkettőjük számára létfontos- 
ságú a valamilyen közösséghez való tartozás. A családi 
konfliktus tehát elsősorban ennek a két egymástól eltérő 
kommunikációs gyakorlatnak a feszültségekkel terhes 
érintkezése. Sz és Gy egyaránt képvisel itt valamit, sza- 
vaik, viselkedésük, gesztusaik mögött más és más közös- 
ség más és más nyelvhasználata, értékrendszere stb. áll. 
A család — bár formálisan meg tudja teremteni az együ- 
vétartozást — nem rendelkezik olyan felettes értelmezési 
kerettel, amelynek optikájából ez a két egymásnak feszülő 
rendszer feloldható, egymásnak megfeleltethető lenne. 
Csupán metszéspont tud lenni és ebből kifolyólag perma- 
nens kommunikációs konfliktusok színtere. 


Mivel az egyik vagy a másik fél mögött álló közössé- 
gekről már sokmindent elmondtunk, nézzük meg most 
röviden azt, hogy miképpen közösség a preurbánus csa- 
lád, vagy ahogyan az a bevezetőben megfogalmazódott: 
miként a társadalom alapegysége. A közösségekről általá- 
ban azt mondhattuk el, hogy kiépítenek egy úgynevezett 
„saját” világot és a tagok mindennapi viselkedéséből, 
szavaiból, gesztusaiból, gondolataiból stb. áll össze az a 
tágabb értelemben vett nyelv, amely kettős funkciót tölt 
be: életteret ad a tagok számára a „működéshez”, és 
ugyanakkor körülhatárolja, védi őket, amennyiben a külső 
világból érkező ingereket átfordítja a közösség számára. 
Minden ilyen közösség és a hozzá tartozó nyelv is bejár 
egy fejlődési utat: kialakul, megszilárdul, majd egy idő 
után széthull, elemeiből más nyelvek, más közösségek 
alakulnak ki. Egyidőben sok ilyen közösség létezik, egyik 
felváltja a másikat, az egyén pedig szükségszerűen kell 
legalább egyhez tartozzon ahhoz, hogy éntudása (identi- 
tása) valamennyire is szilárd alapokon álljon (egyénként 
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rendszerint több közösséghez is tartozik, eltérő mérték- 
ben). Csak társas organizációban lehet „valaki”, és ezt a 
közösségben élést meg kell teremteni még akkor is, ha 
csupán a képzeletre vagy az emlékezetre, illúziókra szo- 
rítkozik. A közösségben élés kommunikációs aktivitást je- 
lent, egy Környezet elemeinek mindennapos értelmezését, 
végső soron önmagunk folyamatos újrafogalmazását. 


A család — legalábbis a kutatók elképzelése szerint — 
ilyen primér közösség volt és kellene legyen ma is. Olyan 
formálisan is rögzített kapcsolatháló, amely tagjainak nap 
mint nap biztosítja — mégpedig rendkívül gazdaságosan, 
mind idő-, mind energiabefektetés szempontjából — az 
éntudat újrafogalmazódását. Mint láthattuk, a preurbánus 
családban a dolgok nem éppen így történnek. Kommuni- 
kációs kapcsolatok vannak, ezek azonban elvben igen sok- 
félék lehetnek. Az alább következő magyarázómodellel azt 
szeretném érzékeltetni, hogy a kommunikáció ténye — az, 
hogy Sz beszélget Gy-vel — még önmagában nem feltét- 
lenül pozitív dolog, és azt is, hogy amit kívülről hatékony 
kommunikációnak látunk, az belülről nézve nem mindig 
bizonyul annak. 


A Környezethez való viszonyulásokat és ezen belül a 
másik féllel kialakított kapcsolatokat (a továbbiakban csak 
ezekről lesz szó), két csomópont köré sorolhatjuk be. Kép- 
letesen szólva: a mágnes erővonalaihoz hasonlóan két pó- 
lus köré sűrűsödnek. Egyfelől (legyen ez A. típus) az olyan 
kapcsolatok, amelyek az Én identitásának megerősítésére, 
alátámasztására irányulnak. Ha például Gy a délutáni vo- 
natra várva egy „utazótársával” ellötyög két órát a mozi- 
ban vagy a parkban, azt identitást igazoló kapcsolatnak 
tekinthetjük. Gy most az, akinek tekinti magát és az 
együttlét hallgatólagosan megerősíti ezt a beállítódást. 
Másfelől vannak olyan kapcsolatok (legyen ez a B. típus), 
amelyek az identitást megkérdőjelezik, vagy éppen meg- 
szüntetni igyekeznek azt. Az otthoni számonkérő párbe- 
szédek rendszerint ilyenek, mert állandóan azt hangsú- 
lyozzák, hogy „te ilyen vagy, te olyan vagy”, ami zavarja 
Gy-t, mert meg van győződve arról, hogy ő se nem lusta, 
sem nem felelőtlen, sem nem munkakerülő stb, stb. Jól 
működő közösségben mindkét típusból van elegendő, de 
ugyanakkor lényeges különbség van előfordulásuk tekin- 
tetében. A megerősítéses kapcsolatok inkább rutinszerűek 
(jól olajozottak, periodikusan visszatérnek, implicitek, 
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szinte észre sem venni őket, kívülről nem is látszanak 
kommunikációs kapcsolatnak), míg a másik típushoz tar- 
tozók inkább egyediek, rendkívüli alkalmakhoz kapcso- 
lódnak, és ezért sokkal explicitebbek, a beszélt nyelv 
szintjén is gyakran megfogalmazódnak (én ez és ez va- 
gyok, én nem vagyok az stb.). Általában azt mondhatjuk, 
hogy az A. típusú kapcsolatok inkább a közösség határain 
belüli ingerekkel kapcsolatban alakulnak ki, míg a B. típu- 
súakat a tágabb életvilágból érkező ingerek váltják ki. 


A preurbánus család — a fenti ideális modellt tekintve 
— két szempontból is rendellenes helyzetben van. Részben 
azért, mert Sz oldalán széttöredezik a rutinszerű megerő- 
sítések világa, az életvilág átépülésével párhuzamosan 
(városra költözés, új munkahely, más időbeosztás és tér- 
használat) az identitás mindennapi újrafogalmazása szem- 
pontjából pozitív értékű kapcsolatok fokozatosan egyre 
inkább egyediekké, véletlenszerűekké válnak. Ennek szám- 
talan nyelvhasználati következménye lehet, többek között 
ebből ered a Gy-vel való párbeszéd-játékokhoz való el- 
szánt ragaszkodás is, ami a szétdarabolódott világ egy sze- 
letét próbálja menteni. Mindaz, ami széleskörű és magától- 
értetődő volt, most egy kis területre összpontosul, és ál- 
landó istápolást, nem egyszer erőszakos fenntartást igé- 
nyel. 


Gy oldalán másfajta helyzet alakul ki. A család keretén 
belül számára éppen az identitást megkérdőjelező kapcso- 
latok válnak rutinszerűvé. Az elvben legfontosabb primér 
közösségen belül olyan kommunikációs gyakorlatnak van 
kitéve, amely identitása kibillentésére irányul. Ennek 
szintén sokféle nyelvhasználati következménye van, leg- 
szembeötlőbb az elzárkózás, a kommunikációs alkalmak 
előli menekülés. Egyik folyamat sem természetellenes do- 
log, hiszen átmenetileg bárkivel megesik, hogy kipottyan 
a baráti körből, kitúrják a kártyatársaságból, megharag- 
szanak rá a szomszédok stb. Nem természetes viszont az, 
ha ez a folyamat állandósul, legalábbis akkor nem, ha a 
megkérdőjelezésükre irányuló kommunikációs gyakorlatot 
folyamatosan vállalni kell (senki sem viselheti el ezért 
azt, hogy folyamatosan szidják), vagy pedig ha objektív 
okok folytán az egyén nem képes közösséget váltani (kom- 
munikációs öröksége folytán ebben a helyzetben van Sz). 


Nem szabad azonban ebben a szembenállásban valami- 
féle negatív dolgot látnunk még akkor sem, ha valóban 
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vannak kellemetlen „melléktermékei”. Ami a preurbánus 
családban életformaváltás címén történik, az szükségszerű 
és természetes dolog, nem sajnálni, hanem megérteni kel- 
lene. A rezignált vagy dühös elégedetlenkedéssel szemben 
talán az jelenthetne segítséget, ha kamatoztatni lehetne a 
hazánkban is egyre szélesebb körben művelt antropológia 
tárgyilagosabb és „jobbító” előfeltevésektől mentesebb 
vizsgálati eljárásait. Ezekre csak egy példát szeretnék 
mondani, ezzel is hangsúlyozva, hogy korántsem olyan 
fekete az ördög, mint amilyennek a falra festhetjük. 


A preurbánus családban Gy olyan szerepet is betölt, 
amit a szakirodalom a „mediációs személyiség” címszóval 
jelöl (Bocher 1981). Ő az a személy, aki hidat képez két 
kultúra, vagy egy kultúra két alrendszere között, miköz- 
ben a közvetítési folyamat eredményeként azok lépésről 
lépésre közelebb kerülnek egymáshoz. A mi esetünkben 
Gy mindennapi családban való élése a mediációs folya- 
mat. Szavaival, gesztusaival, tetteivel Sz számára test- 
közelbe hozza a nyílt szociolingvisztikai struktúrákban 
való élés gyakorlatát. Hatást persze nem abban kell le- 
mérni, hogy Sz változik-e avagy sem, mert a közvetítés 
nem egy személy, hanem a személy mögött álló kommu- 
nikációs gyakorlatra irányul. Megfelelő eljárásokkal való- 
színűleg kimutatható lenne a falura jellemző kommuni- 
kációs gyakorlat részegységeinek önállósodása, ami — töb- 
bek között — ennek a mediációs gyakorlatnak is a követ- 
kezménye. Ugyanakkor a mediáció fordított irányban is 
érvényesül. Ezzel a példával csak azt szeretném igazolni, 
hogy az újabb megközelítési szempontok más és más 
oldalát mutatják a preurbánus család sokarcú világának. 
Bármilyen irányból közeledünk is hozzá, azt látjuk, hogy 
ez a világ, a „már itt nem és még ott nem” állapota nem 
megkövült ellentmondások tárháza, hanem maga az élő, 
eleven változás. A kutató szemszögéből nézve még „jó” 
helyzet is, hiszen az átmenet kommunikációs „csetepatéi- 
ban” mindkét fél sokkal fedetlenebbül mutatja önmagát. 
Tartozunk változó életvilágunknak azzal, hogy ezt az 
esélyt egy hatékony elemzési keret kidolgozására felhasz- 
náljuk. 
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BARA KATALIN 


Az olvasás bűvöletében 


Megszokott, mindennapos látvány a könyve fölé gör- 
nyedő, a szülői felszólításokat meg nem halló, idejéből 
„kifutó” tizenéves. Sejtjük, tapasztaljuk azt is, hogy a 
nagy átlag mennyiségileg uralkodó olvasmányai a krimi, 
a sci-fi, kalandregény stb. kategóriáiból kerülnek ki. Tu- 
domást szerzünk olvasási divatokról, „könyvforgalmi” je- 
lenségekről is. 


A fiatalok (az alábbiakban diákokról lesz szó, 15—18 
évesekről) olvasási szokásaihoz pedig nem egyformán vi- 
szonyulunk. A szülők rendszerint sajnálják a pályaválasz- 
tás szempontjából oly fontos tanulástól elrabolt, elpaza- 
rolt időt, vagy pedig, jellemző kamaszkori nevelési gondok 
miatt, az olvasást tekintik kevésbé rossznak, megtűr- 
hetőnek („legalább itthon ül”) más szórakozási lehetősé- 
gekhez viszonyítva. A szülőkéhez rendszerint hasonló az 
osztályfőnök, a tanárok véleménye, kivéve az irodalom- 
tanárt, aki viszont az olvasmányok kiválasztásával elége- 
detlen. Másképpen viszonyulnak a jelenséghez a kortársak 
— barátok, osztálytársak —: benne élnek a könyvköz- 
vetítésnek és az olvasmányélmények megosztásának la- 
zább-szorosabb rendszerében, öntudatlan vagy tudatos 
igényeik kielégítését keresik, az olvasás és az ezzel kap- 
csolatos tevékenységek számukra természetesek. 


Írásomban e felszínes, hétköznapi tudáson túli kérdé- 
sekre keresem a választ: milyen szükségletek tartják fenn, 
működtetik az olvasás gyakorlatát, hogyan befolyásolják 
a művek kiválasztását, mi történik tulajdonképpen a be- 
fogadás kommunikációs aktusában, hogyan módosítja 
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mindezt az olvasót körülvevő kortársi, és egyáltalán, tár- 
sadalmi környezet hatása. 


Idevonatkozó tapasztalataim alapján rá kellett jönnöm 
arra, hogy a befogadás iránti érdeklődés, a művészetszo- 
ciológiának egy bizonyos kérdésfeltevése éppen a mi tá- 
jainkon aktuális. 


Arról van szó, hogy a szellemi értékeket közvetítő ér- 
telmiségi korai elődjére, a felvilágosodás korának értelmi- 
ségijére jellemző „aufklärists” módon, általában nem te- 
kinti alapvető feladatának azt, hogy elemezze, értelmezze: 
a tömeg, a „nép”, melynek ő jóhiszemű elkötelezettje, 
hogyan is él, miért éppen úgy él, milyen a mindennapi 
életvalósága. Jószerint egy konstruált valóságot, egy ideál- 
képet szolgál, az érdekli, hogyan kellene a magas kultúra 
elsajátításának útján felemelkednie a tömegnek. A kul- 
túraközvetítő munkáját fékező vagy annak hatását tor- 
zitó „ismeretlen” erők azonban felhívják magukra a fi- 
gyelmet. 


Magától értetődőnek felfogott, hagyományként, „szol- 
gálatként” megjelenő feladattudatában rendül meg az 
irodalomtanár is, ha kénytelen ráébredni, hogy diákjainak 
iskolában szerzett, általa állandóan ellenőrzött, újraszer- 
vezett irodalomtudása és tényleges olvasási gyakorlata, 
mohó otthoni vagy tiltott, óra alatti könyvbe merülése, 
„olvasási kalandja” között óriási a távolság — azaz kény- 
telen rájönni arra, hogy diákjai napi gyakorlatukban nem 
alkalmazzák az ő értelmiségi befogadás-modelljét. 


A jelenség közismert, tágabb körben, társadalmi szin- 
ten is érvényes: a színvonalas esztétikai termékek iránti 
igény nem adható át közvetlen módon, magyarázással; ez 
nem alakítható ki úgy, mint valamilyen ismeretek (pl. fi- 
zikai, földrajzi) rendszere. A tanár gondja, Józsa Péter 
szerint (Józsa 1979) a kelet-európai értelmiségire általában 
érvényes. Emez, amikor a tömegeket kívánja szolgálni, 
közvetíteni akar bizonyos szellemi értékeket a tömegek 
felé, és azt tapasztalja, hogy ez a közvetítés hatástalan, 
vagy hamis eredményeket szül, meginog feladatának, sze- 
repének biztos tudatában, és identitás-válságba kerül. 


A válságból való kilábalás első feltétele: magának a 
problémának a tudatosítása. Fel kell ismerni, elemezni kell 
az eredmények felszínes voltát, a formális, statisztikai 
„sikereket”; tüzetesebben kell vizsgálni az ösztönös elége- 
detlenség okait. Például elemezni kell az iskolai fogalma- 
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zástanítás látszateredményeinek igen széles skáláját. Gon- 
doljunk bizonyos nyilvánvalóan őszintétlen fogalmazások- 
ra: a természet „szépségei”: a lombos erdő, a virágos rét, 
a csörgedező patakok; a tavasz, a „szorgos munka, a visz- 
szatérő vándormadarak” évszaka; a differenciálás nélküli 
„hála és szeretet” mindazért, ami az iskolában történik; 
„az én családom” gondoktól-problémáktól mentes idill-ké- 
pe; stb., stb. Az ezek mögött rejlő, a tanár személyétől 
független hagyomány, sőt társadalmi elvárás elemzésé- 
re volna szükség. 


Mindnyájan ismerjük azt az alkotásért, a szerzőért 
giccsszinten rajongó („nagy alkotással ajándékozta meg az 
emberiséget, a népet”) fogalmazásokat, melyek mögött 
nyilvánvalóan az a művészetfelfogás rejlik, hogy a művé- 
szet voltaképpen dísz vagy luxus, és így idegen elem az 
ember tényleges, hétköznapi világában. Márpedig az a 
tizenéves is, aki, engedelmes tanítványként, ilyen stí- 
lusban-hangnemben képes beszámolni soha meg nem élt 
„csodálatos élményeiről”, rendszerint ettől teljesen füg- 
getlenül olvas, sőt sokat olvas; életének része, mindennap- 
jainak szerves összetevője az a nehezen megnevezhető va- 
lami, ami az olvasás haszna. 


Kevésbé sarkított, kevésbé általános esetek is proble- 
matikusak. Ha van — mert van! — művelt, értelmes, az 
iskolában tanult műelemzési eljárásokat önállóan is al- 
kalmazó diák, akkor vajon milyen az ő valós olvasói él- 
ménye, ízlése — amely a saját egyéniségéhez, minden- 
napjaihoz kötött, a mindennapokban valósul meg, és nem 
az iskolában, heti néhány órában, a tanár ízlése-stílusa 
szerinti leckefelmondásban? 


Az eredmények vizsgálatából szervesen következő, de 
más természetű — és sorrendben a második — feladat a 
tényleges olvasási vagy általában művészetbefogadási gya- 
korlat vizsgálata. A művészetszociológiának arról az ágá- 
ról van szó, amely magára a befogadás eseményére kí- 
váncsi, és azt kommunikációs folyamatként közelíti meg. 


Alábbi vizsgálataim ebbe a pászmába esnek; szemléleti 
kereteit pedig a következő elméleti tételek szabják meg. 


Az a mindenki által tapasztalt tény, hogy egy-egy mű- 
vet különböző olvasók — vagy akár ugyanaz az olvasó 
más-más alkalommal — különbözőképpen értelmeznek, 
szeretnek, utasítanak el, „használnak”, a műalkotás lé- 
nyegi tulajdonságából fakad: az esztétikai szöveg pre- 
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textus jellegű, azaz nem más, mint potencialitás jelenté- 
sek sorának a termelésére. (Józsa 1979). 


Bármennyire természetesnek és mindennapinak tűnik 
a műalkotás és a befogadó kapcsolatának sokfélesége, 
mégis a hozzá való tipikus viszonyulás: a türelmetlen el- 
utasítás. A másik ember nem értette meg, amit én, vagyis 
azt, ami érvényes; vagy ugyanígy tipikus a sznob tapoga- 
tózás, a másokhoz-igazodás: hogyan is kellett volna érteni? 
Különösen az iskolában jelentkezik az a veszély, hogy a 
mű többértelműségét és az értelmezés szabadságát sértve 
a tanár, a tankönyv által egyedül érvényesnek mondott 
értelmezéshez kell igazodnia a diáknak. Ilyenkor szűrnie, 
átalakítania kell a saját élményét; vagy éppen konfliktus- 
ba kerül vele. A konfliktust rendszerint a saját sejtések, 
a saját vélemény, a saját felfogás irrelevánsnak, tévesnek 
való minősítése oldja fel. Az ilyenkor elfojtott, vagy leg- 
alábbis háttérbe szorított jelentések nagyon sokfélekép- 
pen különböznek egymástól. 


A befogadó számára a műalkotás ingert jelent — olyan 
új környezeti elemet, amelyet be kell építenie a már je- 
lentéssel felruházott, és így kisajátított, semlegesített dol- 
gok rendszerébe. Ebben az aktusban nemcsak új ismeretek 
bekebelezése, esetleg átmeneti érzelmi hatások elviselése 
történik (amit leegyszerűsítve úgy is mondhatnánk, hogy 
a hatás egyirányú és egyszeri, a műből a befogadóra tör- 
ténő), hanem: a mű aktivizálja, gyakran újra strukturálja 
a feléje forduló személyiség befogadási módszereit. Ezeket 
a módszereket azonban a személyiség előzetes tapasztala- 
tai, élete, egyénisége, műveltsége, pillanatnyi hangulata 
határozzák meg, és ezek a műre irányulva végül is úgy 
sajátítják ki azt, hogy az élmény a maga teljességében, 
árnyalataiban, mélységében megismételhetetlenül egyedi- 
ként jön létre, és csak bizonyos szempontokból általáno- 
sítható egy csoportra, rétegre, nemzedékre, kultúrára. 


A befogadót érő ingernek többféle hatását térképezték 
fel. Elsősorban mozgásba hozza az olvasónak az irodalmi 
műben ábrázolt élettényekkel kapcsolatos tapasztalatait. 
Másodsorban azt az olvasási kódot, amit a befogadó az 
irodalmi tradíciótól kapott, de amit a társadalmi csoportja 
által alkalmazott kód átalakíthat. Ez utóbbi gyakran szű- 
rőként működik: bizonyos vonatkozások jelentőségét fo- 
kozza, másokkal szemben közömbössé tesz. Harmadsorban 
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a mű mozgásba hozza a befogadó értékrendjét, ami szin- 
tén társadalmi meghatározottságú, de mindig egyénileg 
árnyalt. Végül pedig a mű mozgásba hozza magát a pszi- 
chológiailag leírható személyiséget: az alkatot, jellemet. 
(Leenhardt 1983). 


Az egyes befogadói élmények tehát mindezen reakciók 
szerint különböznek. E különbségek egymással kombiná- 
lódva a lehetséges értelmezések, jelentések, befogadói él- 
mények végtelen sorozatát eredményezik, melynek egyik 
végpontja a tökéletes elhatárolódás — „nem értem, sem- 
mit nem mond nekem” — a másik pedig ideálisan mély, 
de továbbra is eltérő értelmezéseknek a sorozata. Egyet- 
len pozitív végpont még ideálisan sincs, ugyanis a kultu- 
rálisan meghatározott, valamint a történelmileg determi- 
nált különbségek, eltérések itt is megengedettek. 


Nyilvánvaló, hogy az iskola vagy mindenfajta népmű- 
velés a leghatékonyabban a kódismeret fejlesztésében mű- 
ködhet. Ez lehet annak az igazolása, hogy „szükség van 
rám, valamilyen munkát ténylegesen végzek, valamilyen 
fejlesztést fel tudok mutatni”. A baj csak az, hogy a fent 
említett türelmetlenség, mármint a másfajta értelmezések 
elhárítása, elfojtása nemcsak a kódismeret hiányaiból 
adódó eltéréseket zárja ki, hanem elutasítja azokat a je- 
lentéseket is, melyek a befogadó gyakorlatából fakadó 
szükségletek szerint termelődnek. 


A befogadó szükségletei és igényei szerint alakuló 
„kultúrafogyasztási” gyakorlatot kutató „uses and gratifi- 
cations” elnevezésű vizsgálatok újszerűsége éppen abban 
van, hogy kiindulópontjuk nem az „inger” és befogadó 
egyszeri és egyirányú kapcsolatát tételező leegyszerűsített 
felfogás („miként hat a tömegkommunikáció az emberek 
gondolkodására, ízlésére, érzelemvilágára, attitüdjére”). Ez 
sokkal összetettebb kölcsönviszonyt vizsgál: „az adott kul- 
túrában élő ember hierarchikus szükségletstruktúrájában 
milyen szerepet játszik a tömegkommunikáció, és a tö- 
megkommunikációval kapcsolatos elvárásokat mennyiben 
befolyásolják az egyének létfeltételei” (Hanák 1981, 90.). 


És végül: a szükségletek szorosan összefüggenek a sa- 
ját életvilág értelmezésének mélységével, a személyes 
problémák megértésének, feldolgozottságának fokával. Aki 
felületesen, kényelmesen vagy egyenesen hamisan magya- 
rázza saját magát és a valóságot, az a művészetben is fel- 
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oldó, a kérdéseket elmosó feleleteket, megoldásokat keres, 
és nem szükséglete az árnyaltabb, bonyolultabb, vagy 
egyenesen ellentmondásos viszonyoknak a felismerése. 


Ezt a korrelációt kísérletileg is igazolták (Kapitány— 
Kapitány 1980), és egyben azt is, hogy megfelelő módsze- 
rekkel fejleszthető a felnőtteknél is: bonyolultabb, iga- 
zabb önismeretre vezető terápia és művészeti kompeten- 
ciájának fejlesztése kölcsönösen felerősíti egymás hatását. 
Különösen fontos ez az általunk vizsgált életkorban, ami- 
kor két tendencia küzd egymással. Az egyik a védekezés 
hajlamából adódik: eldönteni, véglegesen lezárni az önis- 
merettel, a világ értelmezésével kapcsolatos kérdéseket, 
megnyugodni és kényelmes kikapcsolódást keresni az iro- 
dalomban. Ez a folyamat egyre általánosabb és üresebb, 
közhelyes „életelvekhez” és egyre szűkebb befogadáshoz 
vezet. A másik viszont: a kérdések láncreakciója, az önis- 
meret és világmagyarázás fokozatos elmélyülése, és ezzel 
kapcsolatosan egyre bonyolultabb befogadás. 


E két tendencia nem zárja ki egymást: az egyén fej- 
lődésének hullámait eredményezi. A kikapcsolódás, „meg- 
pihenés” szakasza alatt megérhet egy új probléma, amely 
felszínre tör, tudatosul, fokozatosan feldolgozódik és be- 
következik egy újabb szintváltás, áttörés, ami a legtöbb 
esetben tudatos is. Felméréseim során gyakran találkoztam 
olyan megfogalmazással, hogy „én ezen már túl va- 
gyok...” vagy „ő még ott tart, hogy...”, vagy „akkor 
még úgy gondoltam, hogy...”. Nyilvánvaló, hogy az ilyen 
változáshoz sajátos önértéktudat is társul, és ez gyakran 
kifejeződik az olvasmányok megválasztásában, illetve vál- 
lalásában is. Ezzel a hullámszerű fejlődéssel függ össze 
az is, hogy valamely feszültségeket felhalmozó átmeneti 
szakasz olvasói válsághoz is kapcsolódik: „mostanában 
nem találok jó, igazán nekem való könyveket; valahogy 
semmi se köt le, nem elégít ki, nem tetszik...”. Az is 
megfigyelhető, hogy ez a „felfele tartó” hullámzás közös- 
séget is kialakíthat. Egy-egy — a kívülálló számára apró- 
ságnak tűnő — kérdésben több azonos vélemény ha- 
sonlóan bejárt fejlődést sejtet, és az egymásraismerés 
egyúttal önmegerősítés is. Az így kialakuló közösségnek 
rendszerint fokozatosan kikristályosodik az ízlése — ezt 
jelképesen fejezi ki bizonyos könyvek, szerzők, kedvenc 
hősök emlegetése, nemkülönben a ruhaviselet, szórako- 
zási formák. A jelképeket megpróbálják használni, kisa- 
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játítani olyanok is, akik nem élték át az illető belső fej- 
lődést, de a közösség vonzáskörébe kerültek. 


A vizsgálat módszereiről itt nincs terem részletesen 
beszámolni. Tapasztalataim a mindennapi, nem irányított 
megnyilvánulások megfigyeléséből is származnak. Az irá- 
nyított, beállított vizsgálati helyzeten kívül szerzett infor- 
mációk — a diákok életformájáról, ízléséről, olvasási gya- 
korlatáról, problémáiról azok tényleges hierarchiájáról — 
fontos szerepet játszanak a konkrét felmérésekre kapott 
válaszok ellenőrzésében, értelmezésében. Igyekeztem egy- 
egy kérdést körüljárni; közvetett és közvetlen kérdésekre 
kapott válaszok különbségeire felfigyelni és értelmezni 
azokat. Próbáltam variálni az adatgyűjtés kommunikációs 
helyzeteit: kötetlen egyéni beszélgetés, közös beszélgetés, 
vita az osztályban, egyéni beszámoló az osztálytársak szá- 
mára, többféle írásbeli felmérés, néha az eredmények utó- 
lagos megbeszélése, a kommentárok meghallgatása. 


Sokat elárul egy pusztán mennyiségi felmérés is ar- 
ról, hogy mit olvasnak a legtöbben és a legtöbbet, hiszen 
közismertek a krimi, a sci-fi, valamint más lektűrök „fo- 
gásai”, természete. Lássuk tehát, a mennyiségileg uralkodó 
olvasmányok főbb típusait és lehetséges hatásukat. 


A krimi az egyik legerősebben „kikapcsoló műfaj”. Az 
olvasó kilép a maga világából, és végigkövet egy játszmát, 
melynek a szabályait ismeri. Mindennapjainkban állan- 
dóan soktényezős, nehezen kiismerhető, vagy egyenesen 
kiszámíthatatlan alkalmazkodási feladatokat kell megol- 
danunk. A krimi szabályai eléggé ismertek, csak véges 
számú tényezőt kell figyelembe venni, de elég sok a kom- 
binációk lehetősége ahhoz, hogy a helyzetelemzés siker- 
élménye és a meglepetés izgalma egyszerre alakuljon ki 
az olvasóban. 


Milyen szükségletek miatt olvasnak sci-fit? Más mű- 
fajok is nyújtják a fordulatos, látszólag kiszámíthatatlan, 
mégis megnyugtatóan kerekre teljesedő eseménysor izgal- 
mát, a kaland örömét. A sci-fi sajátossága valami kimon- 
dottan tudományos újdonság új játékszabályokat teremt. 
Ezzel az izgalom fokozódik; új szempontból látjuk az is- 
merős világot, átrendeződnek a megszokott viszonyok. A 
fantasztikus technikai újdonságok elképzelése, különösen 
a fiúk számára, olyasféle örömet is jelent, mint például 
egy szép autó megismerése. A fantázia szívesen eljátszik 
a festőiség felszabaduló lehetőségeivel is. Vagy — s ez 
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inkább a lányokra jellemző — érdemes elgondolni, mi tör- 
ténhetne megváltozott körülmények között az érzelmek- 
kel, az emberi kapcsolatokkal. A sci-fi társadalmi-politikai 
problémák iránti érdeklődést is ébreszthet, de tapasztala- 
tom szerint az emberiség közhelyesen megragadott „nagy 
problémái” nem kapcsolódnak az olvasó valóban társa- 
dalmi meghatározottságú gondjaihoz, s így tulajdonképpen 
az utóbbiakból való kilépést, kikapcsolódást szolgálja. 


A következő olvasmánykategóriát tág értelemben lek- 
tűrnek nevezhetnénk, de itt nem egységes alkotás-típusról 
van szó, hanem arról a nagyon erős befogadástípusról, ami 
közös nevezőre hoz más-más jellegű, más-más fajsúlyú mű- 
veket. Ez az olvasói beállítódás elsősorban a hőst és az 
általa kifejeződő emberi problémákat követi. A hős iránti 
érdeklődés életkorhoz is kötött. Fiatalabb korban a cselek- 
mény a legfontosabb (ismerjük az olyan könyvkiválasztási 
módszereket, amelyek „rápillantással” próbálják megítélni, 
hogy a mű eléggé cselekményes-e; elég sok-e benne a 
párbeszéd; leírással kezdődik-e; és ha igen, az mennyire 
hosszú; stb.), de már ebben az életkorban, mint ahogy 
sokan tudatosan meg is fogalmazzák ezt, az ember iránti 
érdeklődés nagyon megerősödik. Az olyan diák is, akinek 
művészi kódismerete átlagon felüli, aki könnyedén ma- 
gyaráz bonyolult koherenciájú modern műveket is, ami- 
kor arról vall, hogy miért változott meg egy regényhez 
való viszonya, az indoklásban teljesen a szereplővel való 
azonosulás keretein belül marad: „újabban” másképp ítéli 
meg a hősnek egy bizonyos tettét. Ez az indoklás nemcsak 
a hős fele mutat, hanem a hőssel való azonosulásnak azt a 
típusát jelzi, amikor az olvasó közvetlenül a hős helyze- 
tébe képzeli magát, „felpróbálja” szerepeit. 


Ez a gyakori, mondhatni tömegjellegű azonosulás-típus 
Jauss (Jauss 1983, 275.) kategorizálása szerint: a szimpa- 
tetikus azonosulás. Ebben a viszonyban lényeges, hogy az 
olvasó azonos szinten érzi magát a hőssel — ellentétben 
a hőssel való azonosulás csodáló, ironikus és katartikus tí- 
pusaival. 


A csodáló viszonyulást a szent, a bölcs, a tökéletes hős 
váltja ki. Hatásának titka, hogy a tökélynek az elvártnál, 
az olvasó által elképzelhetőnél is magasabb fokát képviseli. 
A modern szuperhős is követhetetlenül tökéletes, de ál- 
talában csupán bizonyos külső tulajdonságokban tündököl. 
Az olvasóból bámulatot vált ki, de képtelen úgy megmoz- 
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gatni értékrendjét, ahogyan a belső, tehát a szellemi, er- 
kölcsi értékekben gazdag, kiváló „szent” vagy „bölcs” 
típusú hős hathat. 


Az ironikus azonosulás-típusban a hőssel szemben az 
olvasó fölényben érezheti magát. Ha meghaladja a hős 
elfogadásának lehetőségét: illúziók tarthatatlanságára döb- 
ben rá. Ez esztétikai, erkölcsi természetű reflexiót válthat 
ki. (Az irónia tárgya lehet egy életfelfogás vagy egy ábrá- 
zolásmód is. Ilyenkor mindig valamilyen kulturális előz- 
ményhez való viszonyában értelmezhető a mű: Don Qui- 
jote a lovagi eszményekhez, Bovaryné a romantikához 
való viszonyulásában). 


A katartikus azonosulás csak annyiban lehetséges, 
amennyiben az olvasó a közvetlen azonosulást meghaladva 
képes az ábrázolt világra vonatkozó reflexióra, ha saját 
hétköznapi világából kiemelkedve önállóan viszonyul az 
ábrázolt világot szervező szemlélethez. 


A felsorolt identifikáció-típusokkal ellentétben a szim- 
patikus azonosulás a hős világába való belépést jelenti. A 
hős maga tökéletlen, de vannak pozitív tulajdonságai is. 
Nem lehet csodálni, de elítélni sem; szenvedésében rész- 
vétet vált ki — tehát általában erősen érzelmi természetű 
viszonyulást. Az olvasó nem távolodik el önmagától (mint 
a katarzisban), nem nyer távolságot önmaga megítéléshez, 
megértéséhez, de valamilyen felszabadulást él át: bizonyos 
tulajdonságait tudatosítja, és úgy érzi, vállalhatja, egyé- 
niségnek tudhatja önmagát. Jauss nem véletlenül utal 
Rousseaura. Émile nevelője egyetlen regényszerű olvas- 
mányt engedélyez tanítványának: a Robinsont — ugyanis 
a felvilágosult nevelési program törekvései ellenében hat- 
na, ha az ifjú egyszer is más szeretne lenni, mint aki. 


A szimpatetikus azonosulás hatása ebben az értelemben 
tehát pozitív. Felszabadítja az embert, tökéletlen önmagát 
megismételhetetlen egyéniségnek érzi, egyáltalán, megerő- 
síti annak érzékelésében, hogy ő: van. De kézenfekvő a 
közvetlen azonosulás negatív hatása is, az önfelmentés haj- 
lamának a megerősítése, a kérdések elmosása ahelyett, 
hogy gondolkodásra serkentene. 


Ha arra gondolunk, hogy a serdülők a gyermek álla- 
potból kilépve önmagukat keresik, hogy függetlenedésük 
és a felnőtt világban egyenjogú partnerként való elfogad- 
tatásuk csakis tényleges belső függetlenség, önazonosság 
esetén lehetséges — érthető az előbbi hatás iránti igény. 
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És érthető az utóbbi hatás szükséglete is, még ha csak 
felületes benyomásaink vannak is az állandó teljesítmény- 
kényszer, a rendszeres, explicit (szülői és tanári) értékelés 
által kiváltott szorongásról. Tény, hogy az ilyenfajta azo- 
nosulás lehetőségét igen mohón keresik ebben az életkor- 
ban. Tömegével idézhetném az erre valló megfogalmazáso- 
kat. Néhány példa a legtipikusabbak közül: „...ez a 
könyv hozzásegített ahhoz a sokat emlegetett önmegtalá- 
láshoz...”; „...azt szeretem, hogy a hős olyan normális, 
hibái is vannak...”; „...a hősök nemcsak mint nyomo- 
rékok érdekeltek (Tombol a hold c. regény), mert annyi 
ember van, akinek valami gátlása, hiánya van”; „...Olyan 
könyvet írnék, amelyben emberi sorsokat ábrázolnék. Nem 
különleges embereket, hanem átlagembert. Ez nem azt je- 
lenti, hogy ennek az életében nem történik semmi, minden 
nap egyforma, hanem ellenkezőleg, mindennap történik 
valami. Szeretném bemutatni, hogy az ilyen szürke kis- 
embereknek sem szürke az életük, valami általában fényt 
visz az életükbe, valamit ők is szeretnének, és azért küz- 
deni szeretnének; ez a küzdelem nem lenne olyan elcsé- 
pelt, hanem más: küzdeni szeretne, csak nem érez elég 
erőt hozzá... A hős ... nem olyan tökéletesen jellemes, 
magában mindig kimagyarázza magát és így soha sincs 
lelkiismeretfurdalása. Lesz benne egy kis humor is.” 


A szimpatetikus típusú befogadásra kínálkozhatnak bi- 
zonyos művek (nehéz lenne például a Love storyt katar- 
tikusan értelmezni), de létrejötte erősen függ az olvasótól. 
A vizsgált anyag azt igazolja, hogy a befogadó a művek 
igen széles skáláját képes ilyenszerűen olvasni: például a 
görög mitológiát, a már említett Bovarynét (gyanútlanul 
mellőzve az ironikus-kritikus viszonyulás lehetőségét), a 
Száll a kakukk fészkére című regényt, sőt, Golding re- 
mekművét, A legyek urát is. És szimpatetikus jellegű az a 
nagyon általános versolvasási gyakorlat is, amelyben ki- 
mondottan személyes problémák, saját hangulatok kifeje- 
zését keresi az olvasó. 


Az eddigiekben az olvasmányok kiválasztásának, illetve 
az értelmezések egyéni eltéréseinek okait a befogadó leg- 
általánosabb, a játék, a szórakozás, a képzeletet serkentő 
ingerek szükséglete és a világ, az élet az emberek, önmaga 
megismerésének igénye felől tárgyaltuk. A továbbiakban 
néhány — az olvasói kompetencia, a műalkotás különböző 
rétegei iránti érzékenység által meghatározott befogadási 
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jelenséget vázolnék. Továbbra sem az olvasói élmény tel- 
jességét remélem megragadni, csupán belevilágítani egy 
újabb, általánosításokra lehetőséget adó szempontból. 


A kérdés az, hogy az olvasók — és konkréten ezek a 
fiatal olvasók — hogyan viszonyulnak a műalkotáshoz, 
mint jelek komplexumához. A legegyszerűbb, de mennyi- 
ségileg kisebbséget képviselő felfogás: a mű jelei közvet- 
lenül vonatkoznak a valóságra, egységük az egyes való- 
ságmozzanatok konkrét viszonyai szerint alakul, és ennél 
nem mond többet. Ilyenszerű a regényekben pusztán cse- 
lekményt kereső olvasás: a leírásoknak, a „túlcifrázott 
mondatoknak”, a „mellébeszélésnek”, az „időhúzásnak” az 
elutasítása. Vagy a hősök iránti érdeklődésnek az a fajtája 
(„ilyen típusú emberről szeretnék olvasni”), amelyet az 
egyes tulajdonságok puszta megnevezése is kielégít, nem 
keresi motiválásukat, „megteremtésüket” a mű egészében. 
Ilyenfajta befogadásra szolgáltattak példát (de, hangsú- 
lyozom, kevesen) azok a diákok, akik a szerzőre, korra 
való utalás nélkül felírt versszakot mint nyári képet ér- 
telmezték: 


„Mikor a nap süt az égen, 
kígyó jár a zöld levélen, 
és irigyen sziszeg alant; 
búg fölötte a vadgalamb.” 


(Vajda János: Sirámok, X.) 


Azzal analóg módon, hogy egyesek itt a napot, a kí- 
gyót, a vadgalambot pusztán napnak, kígyónak, vadga- 
lambnak látják, sokan például a Rejtő-műveket is csak 
mint érdekes történeteket olvassák. (Ez utóbbiról legtöbb- 
ször már mint korábbi, tudatosan meghaladott állapotról 
számolnak be.) 


A fenti versszak felfogásának a leggyakoribb változata 
a jelölő-jelölt kapcsolat megkettőződésének szintjén értel- 
mez: a nap, a zöld levél, a vadgalamb valamilyen pozitív, 
a kígyó pedig negatív érték (egyéni eltérések szerint!). És 
ugyanígy jelentést tulajdonít a lent és fent ellentétének. 
Az ilyen típusú értelmezések nemcsak pozitív vagy ne- 
gatív értékek körvonalazásában térnek el egymástól, hanem 
abban is, hogy az olvasó romantikusan (sőt szimpatetiku- 
san) azonosul-e az itt felsejlő problémával, el tudja-e fo- 
gadni ezt a világlátást, beleéli-e magát, vagy elutasítja: 
„nem tetszik”; „nem szeretem”; „nekem keveset mond”. 
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Az elutasítás közel jár az értelmezésnek egy újabb 
szintjéhez, mely körülbelül ugyanolyan kis számban kép- 
viseltetik, mint a sima, szószerinti értelmezés, éspedig az, 
hogy pozitív értéket vadgalambbal jelöl a költő: népies 
stílusra vall; a megszemélyesített kígyó, illetve az ellentét 
jellege a romantikára. Jelölő—jelölt kapcsolatának ez te- 
hát a harmadik „emelete”: a vadgalamb pozitív érték 
együtt mint jelölő egy irányzatra, egy ízlésre vonatkozik. 
Az ezen a szinten értelmezők stiláris disszonanciát, egye- 
sek egyenesen iróniát látnak az idézetben. 


A szöveg értelmezésének ugyanez a három szintje je- 
lenik meg, s hasonló mennyiségi megoszlásban Kányádi 
Sándor Ló és lovas című versének elemzése során. Néhá- 
nyan valamilyen kaland részeként magyarázzák; a legtöb- 
ben mint léthelyzetet, sorsértelmezést; „emocionálisan 
otthon talált engem ez a probléma” (ez megint a szimpate- 
tikus azonosulás-típusnak felel meg). És végül, ugyancsak 
kevesen, úgy érzik, hogy ebben a versben utalás történik 
egy költői (lásd Ady, Tompa stb.), de nem csak költői, 
hanem egészen általános kulturális hagyományra: a hősi 
cselekvés helyzete, a sorsvállalás szimbóluma (lásd fest- 
mények, lovasszobrok, stb.) — és ebben az összefüggésben 
a vers befejezését — „ugratni kéne / ha volna túlsó part” 
— mint a kulturális előzményekhez való tudatos viszo- 
nyulást értelmezik, és ezt az illúziókkal való leszámolás 
irányában fejtik ki. 


A Rejtő-könyvek befogadásának analógiája is tovább 
bontható: a sztori izgalmán túl, következő szintként meg- 
jelenik a jellemábrázolás stilizáltságának, az egyes hely- 
zetek képtelen voltának, a cselekményvezetés és a stílus 
humoros voltának a felismerése, és végül (harmadik szint): 
a parodisztikus jelleg felismerése, az ebből adódó irónia 
élvezete. 


A legegyszerűbb befogadás-típusra vallanak a „milyen 
könyvet írnál?” — kérdésre adott válaszok közül azok, 
amelyekben a diák egyenesen egy cselekmény felvázolá- 
sába vág bele (rendszerint sci-fi vagy krimi típusúba). Ér- 
dekes, hogy az ilyen típusú válaszokból teljesen hiányzik 
a stílusra, szerkezetre, jellemre, módszerre vonatkozó 
megjegyzés, viszont gyakran megjelenik a stílus imitálása, 
például ilyenformán: 


„Az utat csak néhány lámpa világította meg. A fák 
ijesztően meredtek fölfelé, árnyékuk a halvány fényben 
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komoran vetődött az út kövezetére. Az út mélységes 
csendjét egyszerre egy jármű motorjának dübörgése törte 
meg. Elhaladt a park előtt, majd a fák sötét árnyékában 
hirtelen fékezett. Az autóból egy férfi ugrott ki. Az autó 
továbbhaladt. A férfi J. M. volt. Átment az úttesten, kö- 
penye gallérját feltürve ráérősen ballagott...” 


„Sűrű csend borította a környéket... Ekkor tűnt elő 
egy autó ... a benne ülők valami különös napra készültek, 
mert álomból korán kelt arcuk a messzeségbe tekintett...” 


Ilyenkor nem a stílus tudatos megválasztásáról van szó, 
ellenkezőleg: a stílusra vonatkozó reflexió teljes hiányára 
utal ez; a fogalmazványok arról vallanak, hogy szerzőjük 
nem bizonyos alternatívák közül választotta ezt a kifeje- 
zésmódot, hanem annyira azonosult vele, oly mértékben 
otthonos számára, hogy spontán módon (giccses jellegében 
felfokozva) képes generálni azt. 


A regényről való gondolkozásnak mennyiségileg ural- 
kodó változata ismét egy középszint: a regényben már 
nemcsak cselekményt lát, hanem a cselekményt úgy látja, 
mint egy bizonyos probléma kifejtésének egyik eszközét. 
A probléma, amit ábrázolni akarnának, tehát amit olvas- 
mányaikban keresnek: „a mai társadalom helyzete”; „a 
mai fiatalság gondjai”; „egy fiú vagy egy lány beilleszke- 
dése a közösségbe”; „egy fiatal gondolkodásának fejlő- 
dése”; stb. Szinte szó szerint tér vissza az az igény a hő- 
sökkel kapcsolatban, hogy hétköznapi emberek legyenek, 
hétköznapi dolgok történjenek velük. Gyakran visszatérő 
kitétel, hogy a hősöket tetteik, beszédük jellemezze. 


Itt tehát már végbemegy egy tudatos szimbolizáció: a 
hős, a cselekmény, a bemutatott színhelyek ki kell hogy 
fejezzenek valami általános eszmét. Ezen a „középszinten” 
belül is vannak változatok: a központi probléma megra- 
gadásának mélységében egyénített voltában, vagy abban, 
ahogy ennek műbeli realizálását, a formai jegyek működ- 
tetését el tudják képzelni. 


Végül a harmadik szint: elsősorban a szerkesztés, a 
megfogalmazás, a kivitelezés hogyanjával képezi a jelen- 
tést. Vannak ötletek, elképzelések paródia-írásról, vagy 
olyan műről, mely önmaga létrejöttéről szólna. Van olyan 
példa, melyben a témaválasztás sablonosnak tűnik — fér- 
fias kalandok hősi történelmi helyzetben — de a „szerző” 
megjegyzi: „az egészben az érdekes a helyenként bekövet- 
kező meglepő szemléletváltás volna...”. Megjelenik tehát 
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az ironikus távolságteremtés mint jelentésképző eljárás és 
a stílus jelentését megtervező tudatosság. 


A műbe való „behatolás” fokozatai néha gyorsan, 
egyik tanévről a másikra, sőt egyik hónapról a másikra 
bekövetkező ugrás formájában is megvalósulhatnak. Ter- 
mészetesen, ennek a fejlődésnek korlátai is vannak az 
egyéni adottságokban. Fontos az, hogy érzik ezt a fejlő- 
dést, és értéknek tekintik. 


Az olvasás, a látszat ellenére sem elszigetelten egyéni 
tevékenység. Különösen nem az iskolai környezetben. Mit 
ad hozzá a befogadáshoz, hogyan módosítja a befogadást 
az a tény, hogy az olvasás közösségben is történik? 


A mű előhív a személyiségből érzelmeket, képeket, 
gondolatokat, de egyszerre, egymásban, és ezt éppen tel- 
jességében nehéz visszaadni. Hiszen a beszélésnek kény- 
szerűen strukturálnia kell ezt a bonyolult folyamatot. Egy 
tudatosított gondolatot megfogalmazhatunk, de a hozzá- 
tapadó érzelmek, hangulatok, asszociációk nélkül ez kevés, 
sokszor egyenesen hamis. A legtöbb ember nem tud vagy 
nem akar szembenézni e teljesség kimondhatatlan bonyo- 
lultságával, és olvasmányélményeiről beszélve felületes, 
hamis, de logikus kijelentéseket tesz (például „azért sze- 
retem a görög mitológiát olvasni, mert sokat megtudok a 
görög történelemről”, „azért olvasom Hemingwayt, mert 
Amerika történelméről keveset tudok). 


Amikor a diákok egymásnak könyvet adnak, ajánlanak, 
nyilván nem mellékelnek hozzá valami mély értelmezést, 
hanem azt a közösségi, baráti gyakorlat által szentesített 
gesztust, amivel kondicionálják is egymást az értelmezésre. 
Szélsőségesen fogalmazva az irodalmi mű révén létrejött 
kommunikáció két pólusán nem is annyira egy szerző és 
egy olvasó áll, hanem két olvasó. Tulajdonképpen ez is 
szimpatetikus viszonyulás: a „másiknak” olvasok — vagy 
azért, hogy felfedezzem, ő mit látott benne, vagy azért, 
hogy kiderítsem, mit mond nekem általa. 


Különös jelenség: élményközösség jöhet létre anélkül, 
hogy azt akár a közösség, akár az egyén tudatosította vol- 
na. Jellemző és talán a legtipikusabb formája a közös 
olvasmányokról való beszélésnek az „emlékszel, ami- 
kor ...” kezdetű. Ilyenkor a mű felidézésének hogyanja 
implikál bizonyos érzéseket, véleményeket is, burkoltan 
interpretál anélkül is, hogy ez tudatos, szándékos volna. 
Újraélvezzük együtt ezt vagy azt a részletet, s ez a lát- 
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szólag passzív viszonyulás a műhöz, a részlet kiválasztása 
és a felidézés módja révén lesz gazdag az információcsere. 
A jelentéseket árnyalja, gazdagítja, ugyanakkor a felidé- 
zés alkalma, környezete, előzményei is. 


Ha a társam úgy hívja életre a közös olvasmányunk 
egy részletét, hogy az közel áll hozzám, azonosulni tudok 
vele, ez a felidézési aktus közösséget teremt, vagy erősít 
meg köztünk, és egyben utalási alap vagy motiváció lesz 
a későbbi, olvasmányokról (vagy filmről, zenéről) folyó 
kommunikálásokban. Ha nem tudok azonosulni a felidézés 
módjában kifejeződő véleménnyel, akkor társam vélemé- 
nyének másságát érezve, érzem vagy tudatosítom saját 
élményem jellegét. A különbség nemcsak elhatárol min- 
ket egymástól, de ugyanakkor nagyon finoman érzékel- 
hetem a különbség természetét is: más ember vagyok, más 
az érdeklődésem, gondolkodásom, jellemem, emberekhez 
való viszonyom, műveltségem, stb. Ezek a kommunikálá- 
sok egymásrarakódnak és a különbségek egyre árnyaltab- 
bak lesznek. Egy-egy csoportban kitapinthatók azok a 
szellemi kapcsolatok, amelyek irodalomról, filmről, zené- 
ről alkotott vélemények alapján jönnek létre. 


A másik élményére való reagálás nem egy előre kiszá- 
mítható szempont-hierarchia szerint történik. Vagyis nem 
úgy, hogy ha „lényeges” ponton azonosulhatok, akkor a 
különbségek elsikkadnak. Az, hogy mi számít fontosnak, 
függ a két fél egymásról kialakított előzetes véleményétől 
is, de az aktuális körülményektől úgyszintén. Az élmény 
hasonlósága valamiféle „mágnesesség”, azonosulásra kész- 
tet. Ismerjük az „azonosan reagálunk, hasonlóan gondol- 
kodunk, értjük egymást” felismerés eufóriáját. A barátság, 
a szerelem, a közösség iránti vágy vagy a sztárokhoz való 
idomulás motiválhatja az azonosság érzésének keresését, 
felfokozását. Ugyanakkor ellenkező irányban is érvényes 
ez: ha olyan releváns különbség mutatkozik, amelyre én 
éppen abban a szubjektív pillanatomban, állapotomban ér- 
zékeny vagyok, akkor ez a felismerés eltávolít a másik 
élményétől és elsikkadhatnak esetleg külső szempontból 
lényegesnek mondható egyezések. Tehát a különbség rele- 
vanciája szubjektív és a helyzethez, a szubjektíve érzékelt 
csoportviszonyokhoz is kötött. 


Az olvasás és a mások olvasási gyakorlatáról szerzett 
tapasztalat egy közösségben az egyéni identitás meghatá- 
rozásának egyik dimenziója lehet. 
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Megszokott, ismert emberi környezetben, még ha 
nem is tekinthető közösségnek, hanem bizonyos időt egy- 
azon helyen töltők csoportjának, az egyén a többiekhez 
viszonyítva érzi, tudja önmagát, a többi ember olyan 
koordinátarendszer számára, amelyben ismeri a helyét, 
érzékeli saját tulajdonságait. Ebben az életkorban az 
egyénnek nincs rögzült identitása, részben spontán, 
részben tudatos módon alakul mint válasz a környe- 
zetből érkező ingerekre. A kamaszkor „felfüggesztett ál- 
lapot”, egy „stabil átmenetiség”: a felnőttek számára nem 
az a fontos, hogy ki vagy te, a fiatal, hanem az, hogy ki 
leszel, és hogy a jövődért mire vagy képes. Ebből a hely- 
zetből fakad az „identitásvákuum”: túlteng tehát az iden- 
titásérzékenység. És az épülő én-tudat a gyakorlatban 
nehezen próbálható ki, s így nagyjából elvi természetű 
marad, a szimbolikus tevékenységek szférájára, a repre- 
zentációs alkalmakra szorul vissza. Ebben a közegben két 
értelemben is felfokozódik az olvasás identitásépítő 
szerepe. 


Egyrészt a hiányzó tényleges élettapasztalatok helyett 
szolgáltat olyan ingereket, melyek hatására az egyénben 
kikristályosodhat bizonyos tulajdonságoknak, értékeknek 
a tudata és a hozzájuk való személyes viszonyulás. Ezzel 
az igénnyel függ össze a szimpatetikus azonosulástípus 
lehetőségeinek keresése. A hőssel való azonosulásban sor 
kerülhet bizonyos helyzetek, tulajdonságok „felpróbálá- 
sára”: identitás-próba ez, a fiatal megpróbálja felépíteni 
az ént, kitapogatni határait, erejét. 


Másrészt az egyéni identitásépítés állandóan a tényle- 
ges emberi kapcsolatokban ellenőrződik és azok függvé- 
nyében módosul. Tehát a kamaszkorban, annak lázas iden- 
titáskereső állapotában nemcsak maga az olvasmány jelent 
ingert, de az is, hogy miként reagál a másik ember ugyan- 
arra a műre. Az élményközösség, a vélemények hasonló- 
sága és egy már-már öntörvényűen kialakuló közös érték- 
rend — még ha „csak” irodalomhoz, filmhez, együttesek- 
hez való viszonyról van is szó — átmenetileg csoport- 
identitás-tudat alapját is képezheti. Diákközösségeket 
vizsgálva egy-egy kristályosodási góc körüli közösségala- 
kulásnak, illetve a gondolkodás fejlődésében bekövetkező 
szintváltások nyomán beinduló bomlás, újrastrukturálódás 
állandó dinamikájának lehetünk tanúi. 


Visszatérve egyik legfontosabb kiinduló kérdésünkhöz, 
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hogy tehát a fiataloknak milyen szükségleteit elégíti ki az 
olvasás, egyik hipotetikus válaszunk az olvasás segítsé- 
gével történő identitás-építés lenne. 


A másik szükségletcsoport pedig az olvasás révén tör- 
ténő „utazás”, a kilépés, az ismert, hétköznapi élethely- 
zetekből. Ezt az igényt igazolja az olvasás módja, ahogyan 
helyet kap életvitelükben: az otthoni andalodó magnózás, 
a hangerő növelése (hogy ne zavarják, ne hallja az „édes 
otthoni szövegeket”), a hangulatvilágítás, a begubózó ol- 
vasás mind-mind kísérlet a kikapcsolódásra. Rengeteg, 
esetleg megfogalmazatlan, csak az idegekben élő, lappan- 
gó szorongást (a mulasztások, a kilátásban lévő próbaté- 
telek: ellenőrzés, dolgozat, felvételi miatti félelmet) 
oldhat az olvasáskaland. Ezzel analóg folyamatot magya- 
ráz egy diáklány a zenehallgatás kapcsán: „ha kimondot- 
tan rossz a hangulatom, akkor ez a zene eltakarja bennem 
a rossz érzéseket, és felerősít egy csomó kellemes ábrán- 
dozást; igaz, hogy amikor kikapcsolom, akkor még üresebb 
vagyok mint azelőtt, és éppen ezért nem jó kikapcsolni, 
és ezért hallgatnám egész nap ...” 


Vizsgálódásaim tehát arra utalnak, hogy a könyvhasz- 
nálat közösségi erőtér, az identitáskeresés és a „kilépés” 
igényeinek függvénye. „Megnyugtató” lezárás viszont 
éppen a dolgozatban érvényesíteni próbált szemlélet kö- 
vetkeztében nem ez az egy pontba futó merev következ- 
tetés, hanem a további kutatás felé való nyitás lehet, 
hiszen „a törvény szövedéke mindig fölfeslik valahol”. 


A vizsgált terület: lüktető, eleven valóság, amit csak 
mozgásában érdemes — de éppen mozgásában nehéz meg- 
ragadni. Jól elkülönülő, más-más szempontú és apparátusú 
kutatás írhatná le például az egyes szellemi közösségek, 
csoportok nyelvét, szimbólumait, központi értékeit, a 
csoportalakulás dinamikáját; azt a folyamatot, ahogy egy- 
egy kulturális jelkép bizonyos értékek szimbólumává 
válik; az egyéni olvasói kompetencia fejlődésének külön- 
böző típusait; hogy az önismeretben és az élet, a világ 
ismeretében bekövetkező szintváltásoknak mi a tulaj- 
donképpeni tartalma; hogy az irodalom, a film, a képző- 
művészet használata összekapcsolódik-e valamilyen kreatív 
gyakorlattal — stb. 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


208 


BÍRÓ ZOLTÁN — GAGYI JÓZSEF 


A filmélmény nyomában 


Van a fiataloknak egy olyan rétege, amelyiknek a tag- 
jai különösen sokszor ülnek be a mozik nézőterére. Tizen- 
négy éven felüliekről van szó, olyanokról, akik ipari lí- 
ceumi tanulók, legnagyobbrészt jövendő szakmunkások. 
Moziközpontúságuk, filmimádatuk minden bizonnyal fel- 
tűnik a pedagógusoknak, szülőknek. A különböző megfi- 
gyelt jelenségekből az az észrevétel körvonalazódik, hogy 
itt többről van szó, mint (a sok közül) egy lehetséges, szó- 
rakozási és kikapcsolódási formáról. Az egész mozi-téma 
a mindennapok beszédeseményei közül annyira kiemel- 
kedik, és sokféle, nagyszámú előfordulása annyira nem 
véletlenszerű, hogy eleve arra kellett gondolnunk: több, 
jelentősebb ez, legalábbis az említett réteg számára, mint 
egyszerű szórakozási forma. Miben, hogyan jelentkezik ez 
a plusz, ez az elkülönböződés — tehetjük fel a kérdést 
magunknak; és a továbbiakban erre igyekszünk válaszolni. 


Természetesen — vagy sajnálatosan — nem tudunk a 
megismert tényektől, jelenségektől teljes mértékben el- 
szakadni, nem tudunk csak általánosan beszélni erről a 
témáról. A „helyzet”, helyzetünk foglyai vagyunk: közép- 
iskolai tanárokként vizsgálódhatunk abban a konkrét kör- 
nyezetben, abban a városban, amelyben élünk. Vizsgálhat- 
juk azokat a megnyilatkozási formákat, tanulmányozhatjuk 
azt a konkrét esetet, melyet tapasztalhatunk. Úgy hisszük, 
hogy megállapításaink a tanulmányozott esetre minden- 
képpen érvényesek, és ugyanakkor a fiatalság más réte- 
geinek a filmhez való viszonyához is néhány eligazítást 
nyújthatnak. 
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A FILM ÉS KÖRNYEZETE 


Abból indultunk ki, hogy nem elegendő a megnézett 
filmeket számba venni. Abban az esetben sem jutunk 
felhasználható megfigyelésekhez, ha azt igyekszünk fel- 
tárni, hogy hogyan vélekednek a tanulók a filmekről, ho- 
gyan értelmezik önmaguk, társaik számára azokat. Ha 
csupán ennyi lenne az, amit elvégzünk, akkor egykettőre 
körvonalazódnék egy olyan kép, amely szerint ez a réteg 
csak a kommerszfilmeket nézi meg, csak a sztori érdekli 
őket, vizuális kultúrájuk messze a kívánatos szint alatt 
marad, következésképpen a tanárnak kötelessége, hogy 
minden eszközzel az igazán értékes filmek felé irányítsa 
őket. Ettől a — mondhatni minden vizsgálat nélkül felvá- 
zolható, semmi új elemet nem tartalmazó — képtől nem 
csupán azért határoltuk el magunkat, mert van benne egy 
csak kijelentett, de sehol sem ellenőrzött hallgatólagosan el- 
fogadott előfeltevés, miszerint „értékes filmeket kellene 
néznie mindenkinek”, hanem azért is, mert úgy láttuk, 
hogy csak a film tágabb értelemben vett környezetének az 
elemzésével mondhatunk érdemleges dolgot a tanulók és 
a film viszonyáról. Sok minden beletartozik ebbe a kör- 
nyezetbe; apró, alig észrevehető mozzanatok éppúgy, mint 
első pillanatra nyilvánvaló, „magától értetődő” jelenségek; 
a társadalmi vonatkozások éppúgy, mint az objektív, tár- 
gyi feltételek: az időpont, a helyszín, a kínálat, az előfel- 
tevések rendszere, a moziba járás formája, a moziba 
járásnak az egyén vonatkozási csoportjában való meg- 
ítélése stb. 


Csak közvetlenül kérdésekre adott válaszok értelme- 
zésével, vagy csak megfigyeléssel nem sokra mentünk vol- 
na, kénytelenek voltunk kombinálni a módszereket. Ahány- 
szor a film-mozi téma spontánul előhozódott, nem intettük 
le őket, hogy „most más, fontosabb problémáink van- 
nak”, hanem hagytuk őket belemelegedni a vitába; időn- 
ként provokatív kérdéseket tettünk fel, figyeltük az egyé- 
nek, a csoport reakcióit. Adott filmekről, adott filmnézési 
helyzetről egyénekkel, csoportokkal beszélgettünk, egy- 
egy kérdésre ráirányítottuk a figyelmüket. Az osztály- 
ban vitát provokáltunk egy film cselekménye vagy fogá- 
sai kapcsán, és ilyenkor a témába belefeledkezett felek 
olyanról is beszéltek, ami egyébként nem jutott volna 
eszükbe, vagy nem tartották volna érdemesnek elmon- 
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dani. A mozi előtt, a moziteremben figyeltük a viselkedé- 
süket, reakcióikat — ez nem is került nagy erőfeszíté- 
sünkbe, hiszen sokan tapasztalták, hogyan hangoskodnak, 
szerepelnek, „neveletlenkednek, idétlenkednek” ilyen he- 
lyeken, alkalmakkor ezek a fiatalok. Természetesen, írás- 
ban is kikértük a véleményüket — hány filmet néztek meg 
az utóbbi hónapban, miért néznek meg többször egy 
filmet; beszámolókat írattunk velük a legutolsó megtekin- 
tett filmről. Nem mondhattunk le a klasszikus témáról 
írott fogalmazásról sem, mert tapasztalataikat ebben fog- 
ják össze egy új film kitalálása közben: „Ha én filmet ké- 
szítenék”. Miközben a sztori tető alá hozásával bajlód- 
tak, a filmhez való viszonyukat is belefogalmazták a szö- 
vegbe. 


A következőkben a környezet fontosabb elemeit vesz- 
szük számba, anélkül, hogy azzal a sorrenddel, melyben 
felsoroljuk őket, valamiféle értékelést akarnánk sugallni. 
Az egyes elemek a tagolás, a vizsgálat kényszerében vál- 
tak le egymástól; de együttesen adják a moziba járásnak, 
filmnézésnek a gyakorlatát, mely a fiataloknak ezt a ré- 
tegét jellemzi. 


Akikről szó van, mint már említettük, mintegy fele- 
részben ingázók, a másik részük pedig döntő többséggel 
első generációs városi családból származik. Az ingázók 
esetében, akik kilencedikes koruktól egy új életformát, az 
ingázást is „tanulják”, a napi munkaritmus szigorúbb, 
kora reggel érnek a városba, és három és négy óra között 
indulnak visszafele busszal, vonattal; közben a rájuk bí- 
zott feladatokat, vásárlásokat is el kell intézzék. Nekik 
moziba menni csak délelőtt tizenegytől és délután kettő- 
től lehet, mert a hazamenés ideje kötött, otthon számon 
kérik, ha nem ér haza. A két időpont nyilván ütközik a 
tanítási órákkal. Gyakran bemennek a moziba azért is, 
mert az órák végétől a busz indulásáig nincs hol, nincs 
amivel agyonütni az időt — vagy egyszerűen „ott meleg 
van”. (Az egyik tanuló filmbeszámolóját így zárja: „nem 
néztem végig, mert mentem a vonatra”). 


A helybeliek esetében látszólag lazább a program, ők 
délután is járhatnak moziba, de szívesen és nagy gyakori- 
sággal választják ugyanazt a megoldást, mint az ingázók: 
ha egy mód van rá (és igyekeznek ilyent találni) akkor 
reggel nyolctól délután négyig bonyolítják le a moziba 
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járást. A délelőtti és a kora délutáni vetítésen az iskolai 
egyenruhák dominálnak; a délután és az este általában a 
fiatal munkások „felségterülete”. 


A hely: a városban egyetlen moziépület van; működik 
ugyan egy bérletes művészmozi, de ez hetente kétszer, esti 
időpontban működik, és a szóban forgó réteg számára el- 
érhetetlen. A kérdéses reprezentatív hely, „a mozi” (a hi- 
vatalos nevén nem is emlegetik, hiszen nincs vetélytársa) 
a város központjában van. Vele szemben a város legna- 
gyobb áruháza, a Központi Áruház: vásárló, bámészkodó, 
találkozó és — szükség esetén — melegedő hely. A kettő 
közötti jól tagolt, csak a gyalogosok számára fenntartott 
(viszonylag) tágas tér gyakorlatilag a város egyetlen, a 
szó szoros értelmében vett nyilvános tere. „Public place”, 
amely jól áttekinthető, és ahol a megjelenés egyben sze- 
replés is; a film megkezdése előtti negyedórás csoportos 
várakozás egyben találkozási és szemlélődési-szemléltetési 
alkalom. A mozihelyiség maga pozitív értékkel ruházódik 
föl a helybeliek szemében is, azon egyszerű oknál fogva, 
hogy az osztályterem és a lakás mellett ez az egyetlen 
olyan tér, melybe időnként be lehet lépni (a művelődési 
otthon vagy a könyvtár ebből a szempontból alig-alig jön 
számításba). A falusiak szemében pedig ez a terem jelenti 
a civilizáció magas fokát: „a film nem szakad el, és jó 
kényelmes székek vannak benne”; „meleg van”; „nincs 
bőcsködés, mint falun, nincs zaj”; „jobb filmeket vetíte- 
nek, és nem vágnak ki belőle”; „lehet látni és hallani”; 
„jobb, mint otthon, mert itt nem füstölnek, nem isz- 
nak; stb. A valóságban nincs semmi rendkívüli ebben a 
teremben: a székek párnázata rendszerint szakadt, a re- 
noválás(ok) után, ahogy telik az idő, ezek a szakadások, az 
idő „kezenyomai” újra megjelennek; a szellőztetés proble- 
matikus, és mint nem egy modern épületen, ezen is meg- 
található a „tízéves kopás”, ami valahogy egészen más, 
mint a régi épületek patinás „sebei”. 


A kínálat a hazai filmbarátok, mozibajárók előtt nem 
igényel különösebb elemzést. A heti két film — igen ritka 
kivétellel — vagy felújítás, vagy valamilyen új hazai, 
szovjet, keletnémet, csehszlovák, bolgár vagy magyar film. 
Ez utóbbi csoport látogatottsága általában alacsony. A fel- 
újítások többnyire sikerfilmek, ezekre a vetítésekre az 
első két napon csak nagy nehezen, hosszas sorbaállással 
lehet jegyet kapni. A filmek címeire itt nem térünk ki, 
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majd a „jó film” kapcsán felsoroljuk a legnagyobb siker- 
nek örvendő filmeket. 


Ha ezt a kínálatot vizsgáljuk, akkor a mennyiséget il- 
letően a hiány, a programozást illetően az adagolás, a 
nézőket tekintve pedig a kiszolgáltatottság fogalma tolak- 
szik előtérbe. A néző nem választ, hanem „szerez”. Ha na- 
gyon utánajár, akkor hozzájut a filmhez, és ez a szerzés 
számára, az „elemi” szükségletek kielégítésén kívül, presz- 
tízskérdéssé válik. Ha jó filmről van szó, akkor aki látta, 
az több, mint aki nem látta; a szimbolikus hierarchiában 
aki már látta, az fölötte van annak, aki még nem látta; 
aki többször látta, az fölötte áll annak, aki csak egyszer. 
A filmforgalmazásnak ez a hiánykielégítő jellege jelentős 
mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a moziba járás kiemelt 
tevékenységgé válik. Az ingázó életmódhoz hozzátartozik 
az állandó „bölcsködés” is: a hazafele utazók arról be- 
szélgetnek, hogy kinek mit sikerült elintéznie, beszerez- 
nie — és ide sorolható az is, hogy kinek sikerült a fil- 
met megnéznie. Ha valaki rávágja, hogy ugyanezt a 
filmet a falusi moziban, vagy a tévében látta, az „nem 
vicc”; a hierarchia csúcsán nyilvánvalóan az állhat, aki 
a városi moziban látta. Hogy miért? Érveket könnyű ta- 
lálni: „mert nem vágtak ki belőle”; „a hang, a zene ren- 
desen hallatszott”; „szélesvásznú volt széles vásznon”; stb. 
De ez a probléma már külön bekezdést, gondolatmenetet 
igényel, ugyanis 


a moziba járás: tett. Nagyon ritka a szüleivel vagy 
egymagában moziba járó tanuló. A társak a kortárs cso- 
portból kerülnek ki: egy busszal, egy irányba ingázók, 
egyfalusiak, osztálytársak. Az ismerősök a vetítés meg- 
kezdése előtt a már említett nyilvános téren összeverőd- 
nek. Ilyen alkalmakkor a csoportban levés (beszélgetés, a 
járókelők megfigyelése, más csoportok szemlélése, az egyik 
csoporttól a másikhoz való „átcsapódás”) egyéni és cso- 
portszinten egyaránt a „párbeszéd megvalósításának”, 
kommunikációnak tekinthető. A nyilvánosság e terében 
való puszta megjelenés is már híradás a többieknek: „én 
is itt vagyok (és nem az iskolában)”, „ezekkel vagyok”, 
„így nézek ki”, stb. Ezek a láthatatlan kapcsolatok külö- 
nösen azért intenzívek, mert az iskola vagy a család sza- 
bályrendszerének együttes, közös, látszólag rendbontó és 
anarchikus megszegései. A „rend”-del való szembehelyez- 
kedés a tanórák alatti moziba járás. Óráról meglógni és 
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napozni az iskola mögött nem nagy teljesítmény, de mo- 
ziba menni („ahol megláthatnak, elkaphatnak”), az már 
inkább az. Közösen (osztályméretekben) művelni ugyanezt 
pedig iskolaszinten is tettnek számít, ha ez sorozatosan 
megtörténik, „hírnevet”, és a szintén szimbolikus és nem 
„hivatalos” hierarchiában magas pozíciót lehet vele sze- 
rezni. Mindebből az a következtetés, hogy a moziba já- 
rás, a filmnézés nem csupán kikapcsolódási lehetőség, ha- 
nem a kortárs csoport által megkövetelt, intézményesített 
közösségi cselekvésben való részvétel, avagy tudományo- 
sabban: tér- és időbeli paraméterekkel jellemezhető, a cse- 
lekvés rendjét és a szerephierarchiát előíró, részletesen 
feltárható, elemezhető csoportrítus. 


A jó film mindenekelőtt színes és lehetőleg szélesvász- 
nú. További értékszempont, ha az illető film amerikai 
(akadt olyan, félretájékozódott tanuló is, aki minden si- 
keres kommerszfilmet amerikainak nevezett). Ezentúl pe- 
dig: „detektíves, komikus és közben háborús”, „a vere- 
kedős filmeket szeretem”, „kalandos, izgalmas, és háborús 
filmeket nézek meg a legszívesebben”, „azokat a filmeket 
nézem meg, amelyekben van Piedone és a pókember”, 
„legyen a film fantasztikus és izgalmas”, „izgalmas, ka- 
landos, mulatságos, fantasztikus”, „kalandfilm, autó, mo- 
tocross film, és nagyon szeretem az olyan filmeket, me- 
lyekben szerelem is van”, stb. Ezek a megfogalmazások 
arra a filmtípusra utalnak, amit a filmesztéták némi pe- 
joratív felhanggal kommerszfilmnek, tömegfilmnek ne- 
veznek. A tanulók által „jó”-nak ítélt filmek közül az 
alábbiak értek el nagyon magas pontszámot (mert adott 
időpontban, ameddig az ő „filmemlékezetük” terjed, ép- 
pen ezeket vetítették a moziban): a Piedone-filmek, Su- 
perman, Pókember, Pokoli verseny, Ezüstlándzsa, Az az 
átkozott páncélvonat, Csillagok háborúja, Safari express, 
Támadás Rommel ellen, Az emlékek lánca, Öten a pokol- 
ban, Nyugaton a helyzet változatlan, Szindróma, A hét 
fantasztikus ember, Monte-Cristo grófja, Az elektromos 
lovas, Az ezüst tó kincse, Pogány madonna, A boldog lány, 
A rodoszi kolosszus, A birodalom visszavág stb. Bár a 
filmekről beszélve gyakran fogalmazzák meg az elvárást, 
hogy az érdekes dologról szóljon, furcsa módon, számukra 
nem a sztori a legfontosabb. Amikor a film elmesélésére 
kértük fel a tanulókat, többnyire csak az első félóra ese- 
ményeit (az expozíciót) tudták egyértelműen rekonstruálni, 
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azon túl vagy elnagyolták, vagy belezavarodtak, vagy cso- 
portokra szakadva, ádáz vitába bonyolódtak, nem tudván 
eldönteni, hogy mi milyen sorrendben és miért is tör- 
tént, ki kinek a pártján volt stb. Ugyanezt a jelenséget 
tapasztaltuk akkor, amikor a „Ha én filmet készítenék” 
témával fogalmazás megírására kértük őket: gyakorlati- 
lag senki sem tudott kerek egész történetet konstruálni, 
még akkor sem, ha némi módosítással, de eléggé ráis- 
merhetően egy neki tetsző film történetét igyekezett le- 
írni. A legtöbben egyszerűen felsorolták, hogy erről is, 
arról is szólna a filmje, ilyen meg olyan szereplői len- 
nének, így és így végződne. Végül is rá kellett jönnünk, 
hogy ez a vizsgálati mód nem alkalmas arra, hogy érvé- 
nyes, számunkra használható információkat szerezzünk. 
A tanulók ugyanis nehezen, vagy egyáltalán nem képesek 
a vizuális nyelven megfogalmazott látvány nyomán tá- 
madó ötleteiket, elképzeléseiket — ha egyáltalán vannak 
ilyenek — lefordítani, és írott nyelven nem tudják kife- 
jezni. Nem képesek ugyanis az írott szövegbe belevinni 
azt, ami végül is ezeknek a filmeknek a fő tulajdonsága, 
a „jó film” legfontosabb kritériuma. Ezt a kritériumot 


akciónak nevezzük. Az akció a látvány nyelvén közölt 
elemi történés. Fő tulajdonsága az, hogy rövid időközön- 
ként megjelenik a vásznon. Ha nagyon gyakran fordul elő 
vagy nagyon ritkán, az a „gyakorlott” néző számára za- 
vart okoz. Ha megfelelően késleltetik, akkor a várakozás 
feszültséget teremt, és az akció hatásos lesz, utána „szü- 
net” következik. Ezt ugyan a tanulók nem tudják téte- 
lesen is megfogalmazni, de a filmek elmeséléséből vilá- 
gosan kiderül, hogy a „jó filmben” meghatározott időkö- 
zökben bejön egy-egy akció, és tulajdonképpen ezeknek az 
akcióknak a füzére a történet, és ezeknek az akcióknak 
az összessége adja a filmet. Akció bármi lehet: egy arc, 
egy gépezet, egy gesztus vagy gesztussor, egy állat, egy 
szörny, egy autó, vezetési manőver, ruha vagy annak vi- 
selési módja stb., stb. A lényeg az, hogy legyen rajta, a 
különösség, a rendkívüliség, a ritkán látottság bélyege. 
Olyasmi legyen, amit ha a néző meglát, úgy érzi, hogy 
találkozott valamivel, ami több és más, mint ami az ő 
képzeletében van — valami, ami a „hihetetlen és elhihető” 
határán helyezkedik el. A jól irányított horogütés, a lát- 
ványos szaltó mortále, a gépkocsi zuhanása, az égő re- 
pülőgép, a már-már ideálisan szép (vagy ördögien gonosz) 
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arc, a fegyverre tapadó kéz, a szuperautó csillogása és 
puha rugózása, a színes és száguldó versenyautó, a soha 
nem látott állat, növény, táj, a titokzatos űrhajó, az űr- 
beli vendégek portréja, az érzelmi töltettel pattanásig te- 
lített tête-à-tête interakciók vizuális kimerevítése — íme 
néhány azokból a narkotikumszámba menő látványossá- 
gokból, melyek képesek a nézőt transzban tartani. Nem 
túlzás azt állítani, hogy minden akció hatása azzal teljesül 
ki, hogy a néző ráismer a mindennapi és a filmbeli hely- 
zetek közötti különbségre, hiszen a mindennapi élethely- 
zetekhez viszonyítva van bennük valami exotikus, valami 
irreális. Szemléletes példa, hogy a vizsgált réteg tagjai a 
terített asztal mellett falatozó Piedonét, a volánon nyugvó 
kéz remegésének fokozódását (sebesség!) is akcióként ér- 
zékelik, ugyanakkor az olyan egészen eleminek számító 
„filmnyelvi” üzeneteket sem dekódolják, mint például a 
kameramozgásból vagy a didaktikus montázsból adódó 
információk. Ez arra utal, hogy magából a filmből nem 
lehet kivonni az akciókat, a filmkockák vagy azok sorozata 
csak akkor akció, ha a néző annak látja. A néző és a film 
közé tehát valamiképpen beékelődik a filmen kívüli világ. 
Ez a tény pedig arra készteti a kutatót, hogy a film mint 
autonóm műalkotás elemzésén túl más szempontokra is 
figyeljen. A továbbiakban két olyan szemléletet mutatunk 
be röviden, amelyek használható válaszokat adtak a néző 
és a film közti kapcsolatokra vonatkozó kérdésekre. 


 
IGÉNY VAGY BEFOLYÁSOLÁS? 


Ez az alcím egy sok éve gyűrűző kommunikációs po- 
lémiára utal, amely nemcsak a kutatókat osztotta meg, 
hanem a nem szakmabeliek széles táborát is. A vita a 
tömegkultúra szférájába sorolható úgynevezett kommersz 
alkotások, s ezek közül is leginkább a kommerszfilmek 
körül bontakozott ki. Az egyik álláspont képviselői sze- 
rint a széles nézőközönség igényli ezeket az alkotásokat, 
és ha ezekkel az alkotásokkal fontos szükségleteket elé- 
gítünk ki, akkor bőven adagolni kell őket. Mások viszont 
épp ennek az ellenkezőjét hangoztatták: ezek az alkotások 
káros hatással vannak a befogadóra, a kommerszfilmek 
készítői csapdába csalják a nézőt, miközben a kívánt mó- 
don befolyásolják őket, tehát minél kevesebb kell az 
ilyen kulturális termékekből. Ezek a viták nálunk is ele- 
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venek, gyakran tapasztalhatjuk, hogy egy-egy nagy kö- 
zönségsikert arató western vagy happy end-es szerelmi 
történet kapcsán laikus körökben is keményen összeszó- 
lalkoznak a „kell” és a „nem kell” képviselői. Mivel ezek 
a viták többnyire ismertek, nézzük meg röviden, hogy mit 
mondanak a szakértők, milyen érveket hoznak fel a kell 
és a nem kell oldalán. 


 
a) az igények világa 
Tömegkomunikációs kérdésekben sokan lépnek fel a 


szakértők szerepében és mondanak megfellebbezhetetlen- 
nek tartott véleményt. A kutatók viszont a filmfogyasztási 
gyakorlat vizsgálatából nyert adatokkal támasztják alá 
álláspontjaikat. Egyik kutatási hullám követi a másikat, 
rendszerint minden elemzéstípust egy többé-kevésbé új- 
szerű kérdésfelvetés határol be. Ez a gyakorlat jellemzi 
az „uses and gratification” nevezetű elemzési irányzatot 
is (a 70-es években vált befutottá, a megnevezés a tömeg- 
kommunikációs eszközök használatára, mint bizonyos igé- 
nyek kielégítésére utal. Nincs tudomásunk pontos és 
általánosan elfogadott magyar fordításról). Megalkotói 
meghökkentően egyszerű problémamegfogalmazással áll- 
tak elő: nyilvánvaló, hogy az emberek sokat használják 
a tömegkommunikációs eszközöket, de a bonyolult hatás- 
elemzések és műsoranalízisek helyett azt kellene megnéz- 
nünk, hogy kik miért, milyen igények kielégítése céljából 
fordulnak feléjük?! Ami a kommerszfilmeket illeti: azt 
kell megvizsgálni, hogy a nézők különböző rétegeinek 
miért van szüksége rájuk. Ez a kérdésfelvetés felesle- 
gessé teszi annak eldöntését, hogy a tömegkultúra ter- 
mékei jók-e avagy rosszak. Ehelyett abból indul ki, hogy 
vannak olyan szükségletek, amelyek ezeknek a termékek- 
nek a fogyasztása által elégítődnek ki, és ezért nem a for- 
galmazott termékeket, hanem az igénykielégítés gyakor- 
latát kell vizsgálni. 


A cselekvésre való összpontosítással az „uses and gra- 
tification” megteremtői messze túllépték a kommunikációs 
hatásvizsgálatok megszokott kereteit. Amit ők végeznek, az 
már nem egyszerűen kommunikációs kutatás, hanem sok- 
kal inkább a modern ember antropológiai megközelítésé- 
nek egy fejezete. Azt kutatják, hogy egy adott társadalom 
vagy réteg szükségletrendszerében milyen területeken ját- 
szanak szerepet a tömegkommunikációs eszközök, vala- 
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mint azt, hogy a tömegkultúra által kielégített igényeket 
milyen feltételek termelik ki és tartják életben. 


Ha a mozibajárást mint cselekvést ebből a szempont- 
ból vesszük szemügyre, akkor első pillantásra úgy tűnik, 
hogy a vizsgált rétegnél a mozibajárás egész sor igényt 
elégít ki. De a cselekvés térbeli és időbeli szabályozottsága, 
magas szervezettsége arra utal, hogy kell lennie egy do- 
mináns igénynek, amely a többit maga alá rendeli. Két- 
ségtelen, hogy a mozibajárás a társadalmi szerep és álta- 
lában a társadalomban elfoglalt hely megváltozásának 
egyfajta megfogalmazódása is, ugyanakkor a szabadidő 
kitöltésének egy módja, a szociális tanulás egyik csator- 
nája stb. Mindezek felett legfontosabb funkciója azonban 
az, hogy ebben a cselekvésben a vizsgált réteg egyfajta 
„különállása”, „kívülre kerülési kísérlete” fogalmazódik 
meg. A filmnyelv — úgy, ahogyan ők fogják fel — tulaj- 
donképpen ugyanazt a funkciót tölti be, mint a hatvanas 
évek beat-zenéjének szövegei: létezésének célja az, hogy 
egyfajta mágikusnak nevezhető felszabadulásérzetet vált- 
son ki. S ahogyan a dalszövegekről is készült már nem 
egy olyan elemzés, amely pongyolaságukat, giccses jelle- 
güket mutatta ki, úgy a filmértők és alkalmi filmkritiku- 
sok táborából is sokan tették gúnyos és lenéző bírálat tár- 
gyává a kommerszfilmek képi fogásait. Ilyenkor az 
úgynevezett autonóm műalkotásokkal vetik össze őket 
(mondjuk a Piedone filmeket) és az összehasonlítás vég- 
eredménye egy percig sem kétséges. Az egész művelet 
pedig arra jó, hogy a kommerszfilmen kegyetlenül elver- 
jék a port. 


A befogadók viszonyulása azonban azt mutatja, hogy 
ők (itt a vizsgált rétegről van szó és a további megjegy- 
zések is csak rájuk vonatkoznak) egyáltalán nem a „mű- 
vészi filmnyelv” által kitaposott úton közelednek a vász- 
non látottakhoz. Az általuk jónak ítélt filmekben olyan 
vizuális információkat látnak meg, amelyek érzelmi/ideo- 
lógiai töltetüknél fogva képesek a nézőt kimozdítani a 
mindennapok idejéből, időlegesen felfüggesztik a megszo- 
kott tevékenység rendjét. A jó filmben a felszabadulás- 
érzetet kiváltó információk olyan ritmusban kell köves- 
sék egymást, hogy lehetővé tegyék ennek az érzésnek 
(állapotnak) a folyamatos fenntartását. Idevágó érdekes 
megfigyelésünk az is, hogy a tanulók a film egészéből 
szóban csak nagyon keveset tudnak visszaadni, ellenben 
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nagyon sokszor idéznek fel — egy-egy gesztussal vagy 
arcjátékkal — jeleneteket, beállításokat, gesztusokat, arc- 
kifejezéseket, ruhaviseletet, hangsúlyt stb. A számukra 
akciónak minősülő képkockákon kívül még sok olyan vi- 
zuális elem van a filmben, ami hozzájuk egyszerűen el 
sem jut, s ebbe a feleslegesnek bizonyuló halmazba épp- 
úgy belekerül a sztori egy-egy részlete, mint a sugallt 
mögöttes jelentés. Elképzelhető, hogy ha valamiféle köny- 
nyen kezelhető vizuális eszközt tudnánk a kezükbe adni, 
akkor visszajátszanák nekünk azt a „filmet”, amit ők lát- 
nak, s ami végső soron nem lenne más, mint az általuk 
akciónak minősülő képkockák, képsorok egymásutánisága. 
A kommerszfilmek készítői — az őket bírálók szerint — 
jól ismerik nem csupán a nézők számára narkotikumként 
bedobott vizuális fogások tárházát, hanem az adagolás 
módját is. Ez azonban nem éppen így van, mert a nézők 
más és más csoportja mást és mást ítél a filmben akció- 
nak. Nem véletlen, hogy az általunk vizsgált rétegnél a 
rendkívüli látvány kategóriájába a működő vulkán, a 
boxmérkőzés, az űrcsata mellé bekerül a szereplők „sze- 
relése”, a lakásbelsőt mutató felvétel, a luxusautó csillo- 
gása, a falatozó Piedone, a hong-kongi utcakép, a filmben 
hétköznapinak és jelentéktelennek számító használati tár- 
gyak sokasága és még sok más olyan elem, amely a film- 
készítő elképzelése szerint nem is akart látvánnyá válni. 


Mindez jól mutatja, hogy a film nem mindig az alko- 
tók elképzelése szerint hat és azt is, hogy a filmet ele- 
mezve még nem tudjuk megjósolni, hogy mit fognak be- 
lőle meglátni. Ellenben ha a vizsgált réteg életvilágát 
elemezzük, akkor már előre tudunk jelezni egy sor olyan 
szükségletet, amelyeket a rendelkezésre álló film kielé- 
gíthet. A szükségletek megszabják, hogy „hogyan jó” a 
film, miképpen kell látni a képsorokat, mit kell belőle 
észrevenni, illetve elhanyagolni. Az adott réteg életvilága 
értelmezési rácsként épül bele a néző és a film viszonyába. 
Az ilyen értelmezési rács különösen akkor játszik nagy 
szerepet — és az általunk elemzett helyzet pontosan ilyen 
— amikor a befogadók rétege úgymond „vizuális tömeg- 
kommunikációtól mentes” környezetben nőtt fel és alakí- 
totta saját vizuális kultúráját. Ez nem csak a ma serdülő- 
korú rétegről mondható el, hanem a vizuális kultúrát most 
tanuló falusi gyerekekről is, hiszen mindaz, ami a tévén, 
a kiadványok illusztrációin, a tárgyak és csomagolások 
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felületein keresztül éri őket (más csatornákról nem be- 
szélünk) az sok mindennek nevezhető, de az életvilágukba 
szervesen beépülő vizuális értelmezési stratégiának aligha. 
Éppen ezért nem véletlen, hogy amikor a vizuális tömeg- 
kultúra termékeivel valóban szembetalálják magukat, ak- 
kor az igényeiket alapvetően behatárolja az, hogy abból 
egyáltalán mit láthatnak meg, mire van szemük. Tanuló- 
ink esetében is azt látjuk, hogy többnyire nem rendelkez- 
nek olyan vizuális kóddal, amellyel a filmet az alkotók 
(és az esztéták) elképzelése szerint értelmezhetnék. Mindaz 
amit elvben megláthatnak, azok nem egyebek, mint olyan 
elemi „vizuális gesztusok”, amelyek a szín, a forma, a 
mozgás stb. révén nagy felhívóerővel rendelkeznek. A 
feltételes mód használatával arra utalunk, hogy egy szé- 
lesvásznú, „jó” kommerszfilm sok-sok ilyen elemet tar- 
talmaz (néha egy képkockán is több egzotikumszámba 
menő vizuális elem van), a szemlélő a számára elérhető 
halmazból már saját szükségletei szerint válogat. A vá- 
logatás gyakorlata pedig azt mutatja, hogy a filmnézések 
folyamán a csillogó, színes vizuális alkotóelemekből ösz- 
szeraknak maguknak egy olyan másik életvilágot, amely 
a saját életvilághoz viszonyítva teljesen irreális. A film- 
nézés idején ebbe a rendkívüli térbe és időbe lépnek át. 
Ezért pedig az olyan filmeket részesítik előnyben, ame- 
lyek bőven szolgáltatnak anyagot ennek az irreális világ- 
nak a periodikus megerősítésére, újraalkotására. 


 
b) a befolyásolás esélyei 
Az elmondottak nyilván nem akarják azt sugallni, 


hogy a film teljesen a néző „hatalma” alatt áll, és azt 
sem, hogy úgy értelmezi a filmet, ahogyan neki éppen 
jólesik. Csupán arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a néző 
saját életvilága olyan értelmezési rácsot képezhet, amely 
a filmnek tulajdonított jelentéseket behatárolja, mederbe 
tereli. Ez ugyan nagyon gyakran „átkódolja” a szerzői 
üzenetet, de korántsem jelenti azt, hogy a film nem gya- 
korol befolyást a nézőre. A befolyás mértékének megha- 
tározásához azonban tudni kell, hogy a filmnézés nem 
egyéb mint egy életvilág és egy ráirányuló inger találko- 
zása. E találkozás végeredménye mindig az, hogy az élet- 
világ hordozói (jelen esetben a nézők) ezt az ingert olyan 
formában és olyan mértékben értelmezik (sajátítják ki a 
maguk számára), amilyen mértékben és formában életvilá- 
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guk fenntartásához/újrafogalmazásához az egyáltalán szük- 
séges. Az inger hatásával csakis akkor számolhatunk, ha fi- 
gyelnek rá, ha beépítik, ha a néző valamilyen formában (akár 
elutasításként is) a saját életvilág szemszögéből megítéli. 


Az a sok-sok eredménytelen hatásvizsgálat, amely a 
szerzői szándék célbaérését kutatta, jól igazolja a fentebb 
mondottakat. Ma már megalapozatlannak tűnik azt han- 
goztatni, hogy az „erőszakos filmek” rontják a bűnözési 
statisztikát (ez a hatvanas évek végén még tudományos 
vizsgálatok zárójelentéséhez tartozott!). Hiszen ha így 
volna, akkor mi sem lenne könnyebb mint moralizáló fil- 
mekkel jóra nevelni az embereket. Nyilván egyik út sem 
ilyen egyszerű, mert maga a hatás, a befolyásolás ténye 
sokkal összetettebb folyamat. A túlságosan is leegyszerű- 
sített értelmezés mögött a kommunikációnak az a szem- 
léletes modellé torzított értelmezése állt (és talán áll ma 
is), amely szerint az ADÓ közöl valamit, azt a VEVŐ 
felfogja és visszajelez, hogy „Igen, értettem!” és így to- 
vább, csak a szerepek közben cserélődnek. Ez így van a 
behavioristák híressé vált patkánykísérletében, ahol a kí- 
sérleti állat áramütések útján (igen-nem típusú jelzések) 
tanulja meg, hogy a T alakú cső melyik kijáratánál várja 
élelem, illetve fájdalom. Sok ilyen elemi inger—válasz tí- 
pus van ugyan az ember mindennapi életében is, de nem 
így tanul, a rá irányuló hatásokat nem így dolgozza fel. 
Filmnézőink sem igen-nem alapon dolgozzák fel a rájuk 
irányuló vizuális üzeneteket, a hatás nem abban áll, hogy 
azonosulnak egyik-másik szereppel vagy utánozni kezdik 
a film hőseit. A hatás sokkal rejtettebb, mint láttuk, az 
egyik szűrő épp a saját életvilág, amely a filmbefogadás- 
ban értelmezési keretként funkcionál. Nézzük meg most 
az érem másik oldalát is: mire képes a film és hogyan 
érhet el rendkívül erős befolyást? 


A tömegkommunikáció hatását vizsgáló kutatások kö- 
zül a George Gerbner és munkatársai által kidolgozott 
„kultivációs elemzés” volt az, amely először próbálkozott 
a hatásfolyamatok összetettebb megközelítésével (Gerbner 
1977). Erre az elméletre tanulmányrészletek formájában 
már több hazai szerző is hivatkozott, de átfogó bemutatá- 
sára eddig nem került sor. A következőkben egy olyan moz- 
zanatot emelünk ki a kultivációs elemzés szemléleti hátte- 
réből, amelynek hasznosítása témánk szempontjából ered- 
ményesnek ígérkezik. Ezzel amellett is érvelni szeretnénk, 
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hogy van még mit keresni a sokak által támadott, és egye- 
sek által egyenesen „leírt” kultivációs elemzés házatáján. 


A tömegkommunikációs hatás lényege — Gerbner és 
munkatársai szerint — a következőkből áll: akárhogy is 
gondolkozik, értékel, cselekszik vagy nem cselekszik va- 
laki egy rá irányuló ingerrel kapcsolatosan (lehet ez a 
kommerszfilmtől a reklámfelhívásig bármi) az ő viszonyu- 
lása mindig egy olyan kulturális erőtérben történik, amely- 
nek nagy része a különböző intézmények által forgal- 
mazott tömegkommunikációs közleményekből áll össze. 
Gerbner metaforájával élve: az egyik ember az ár ellené- 
ben úszik, a másik az ár sodrával, de bármelyiket vá- 
lasztják is, tetteik ugyanahhoz a folyóhoz (a tömegkom- 
munikációs eszközök által kiépített világhoz) viszonyítva 
nyerik el végső értelmüket. A hatás tehát közvetett: 
azáltal lehetséges, hogy a tömegkommunikációs közlemé- 
nyek — akaratunkkal vagy annak ellenében — életvilá- 
gunk mennyiségileg fontos részévé válnak, és így min- 
dennapi apró-cseprő ügyeink (nem is beszélve nagyobb 
dolgokról!) értelmezési keretét képezik. Amikor értel- 
mezni, magyarázni akarunk valamit, akkor hozzájuk is 
viszonyítunk, tőlük indulunk el és hozzájuk térünk vissza. 


Ha mindezt tanulóink filmnézésére, a filmek rájuk gya- 
korolt hatására vetítjük, akkor azt látjuk, hogy ez az ér- 
telmezés az általunk vizsgált esetben is jól használható a 
jelenségek megmagyarázására. Nagyon sok filmet ugyan 
nem látnak (legfeljebb hetente kettőt, esetleg azokat több- 
ször), ezért nem mondhatjuk azt, hogy az ezen a csator- 
nán érkező információhalmaz életvilágukban mennyiségi- 
leg nagy részt foglalna el. Azonban a mozinézés már-már 
rituálévá szerveződött gyakorlata (lásd az első részben 
mondottakat) ezt a mennyiségileg nem túl nagy képanya- 
got annyira „megemeli”, hogy ezáltal a mindennapi élet- 
ben elfoglalt szerepe rendkívülivé nő. Nem egy tanuló 
beszél arról, hogy „ez a nap értelme”, „ez a hét nem érde- 
kes, de a jövő héten vetítik a Pókembert” stb. Valahogy 
úgy hangzik ez, mintha a századelőről beszélve az idős 
falusi ember azt mondaná, hogy egész héten csak a szom- 
bat esti mesemondásnak volt értelme. A filmnézés annyira 
fölértékelődik, hogy a saját életvilág sok-sok elemét ké- 
pes maga alá rendelni. Így — bár első látásra jelenléte 
csekélynek tűnik — megteremtődik a lehetősége annak, 
amiről Gerbner beszél: a mindennapi dolgok jó része a 
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közvetített képanyagból kiépített irreális világhoz mér- 
ten, annak erőterébe foglalva nyer jelentést. Az ilyen ér- 
telmezési keret előtt pedig a saját életvilág sok-sok eleme 
elveszítheti a mindennapok megéléséhez szükséges reali- 
tását. Ismét a mese példáját hozva fel: olyan ez, mintha 
mindennap a mesebeli királykisasszony hetedhét országra 
szóló szépségéhez mérnénk magunk. 


 
A TÖMEGFILM KRITIKÁJA 


A használatra és a hatás természetére irányuló elem- 
zések mellett könyvtárnyi olyan írás is született, amelyek 
magukat a műalkotásokat állítják a vizsgálat középpont- 
jába. A teljesebb kép kedvéért néhány szempontot ezek- 
ből is idézünk. Annál is inkább, mert ezek, a hatvanas 
évek végétől már nálunk is forgalomba került észrevéte- 
lek, következtetések a hazai publicisztikában és „értelmi- 
ségi körökben” elterjedtek, s napjainkban is — árnyaltan 
vagy pedig mereven és didaktikusan — megfogalma- 
zódnak. Az előbbiekben vizsgált réteg által előnyben 
részesített filmeket a szakkritika és az „értők” tábora egy- 
aránt a kommersz kategóriájába sorolja. Vele szemben 
áll a művészfilm, amely kevesekhez szól és igazi katarzis 
kiváltására képes, amely autonóm műalkotás stb. A kom- 
merszfilm pedig a tömegnek szól, nem autonóm műalkotás, 
csak álkatarzis kiváltására képes, a tartalmatlan kikap- 
csolódást szolgálja stb, stb. A kétféle filmhez rendelt op- 
pozíciók szinte vég nélkül sorolhatók. A kommersz felőli 
oldalon felsorolt jellemzők közös jegye az, hogy hallgató- 
lagosan vagy nyíltan pejoratív felhangokkal vannak meg- 
terhelve. Ez a lenéző, leértékelő hangnem persze nem- 
csak magára a tömegfilmre vonatkozik, hanem általában 
a tömegkultúrára, termékeivel, előállítóival és fogyasztói- 
val egyetemben. E nézet hangoztatói szerint a tömegkul- 
túra mint jelenség mögött az az időben nem is olyan 
hosszú folyamat áll, amelynek során „termelés” és 
„fogyasztás” elszakad egymástól, kialakul a befogadók ha- 
talmas rétege, amelynek tagjai nem vesznek részt az esz- 
tétikum teremtésében. A tömeg a megnövekedett szabad- 
idő függvényében csupán a fogyasztó szerepkörét tölti be. 
A nyilvános fogyasztásnak bárki részese lehet, de pon- 
tosan a fogyasztásban vállalt passzív szerep miatt ez a 
nyilvánosság csak „álnyilvánosságnak” tekinthető. A fo- 
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gyasztók rétegei fölött állnak azok, akik — a film ese- 
tében — a vizuális hatalmat birtokolják. Ők tisztában 
vannak azzal, hogy az egyes társadalmi rétegek, csopor- 
tok más és más vizuális konvenciókkal jellemezhetők. Mi- 
vel céljuk a film piaci termékként való forgalmazása és 
a jó üzlet, ezért minden igyekezetükkel „uniformizálják 
a látást” (Németh 1973). Ezt úgy érik el, hogy vizuális 
sablonokat, közhelyszerű képi sztereotípiákat termelnek 
ki, s azokat nagy számban és nagy gyakorisággal forgal- 
mazzák, megszüntetve így a társadalom különböző réte- 
geinek, csoportjainak vizuális alkultúráit. Ezt az unifor- 
mizáló, szabványosító tendenciát sok neves szerző, köztük 
Hoggart (1975) és Kloskowska (1971) is kiemeli. Hoggart 
szerint a közérthetőség szabványosított nyelve azáltal, 
hogy magát általánossá kívánja tenni, minden más nyelvet 
a partikularitás szintjén tart. Az általános nyelv birtok- 
lása így státusszimbólummá, a társadalmi felemelkedés 
legitimációjává válhat. E mechanizmusban a közérthetőség, 
a mindenki számára való elérhetőség egyenlőséget sugall, 
legalábbis megteremti az egyenlőség illúzióját. 


Az általános jellegű bírálatokon túl a tömegkultúrát 
(és abban a tömegfilmet is) rengeteg konkrét vád is éri. 
Lazarsfeld és Merton ellenvetése az, hogy e termékek 
burkoltan igenlik a társadalmi status quo-t, a társadalom 
struktúrájára vonatkozó „kényes” kérdéseket nem vetik 
fel, s hatásukra a közönség esztétikai ízlésének átlagos 
szintje visszaesett. Umberto Eco a tömegkultúra elleni vá- 
dakat „Panaszkönyv” címszó alatt összegezve többek kö- 
zött arról ír, hogy a tömegkultúra termékei a befogadót 
nem késztetik semmiféle szellemi erőkifejtésre, állandóan 
a jelenről beszélve eltompítják a történelmi tudatot, pasz- 
szív és kritikátlan világlátásra buzdítanak, nem segítik elő 
a befogadói fogékonyság megújulását, kerülik az eredeti 
megoldásokat (Eco 1981). 


Nyilván ezekben a bírálatokban sok-sok igazság is van, 
de ugyanakkor sok túlzás is. Számunkra azonban nem 
ennek a majdnem három évtizedes ádáz vitának a bemu- 
tatása a fontos, hanem csupán annak hangsúlyozása, hogy 
a publicisztika egyes művelői az említett munkákból csu- 
pán a tömegkultúrát támadó észrevételeket olvasták ki, 
s így ezek kerültek be a köztudatba is. Talán az sem 
véletlen, hogy a tudományos munkák közül is a kritiku- 
sabb hangvételű munkák jutottak el hozzánk, míg a tö- 
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megkultúra apologétáiról kevesebbet beszélünk. Így aztán 
oda jutottunk, hogy a kommerszfilmekről csak lekicsinylő 
hangnemben, gúnyos modorban szokás (illik) beszélni 
(„Milyen film az, amelyikben a hatlövetű pisztollyal hetet 
lőnek?”), rágógumi-filmnek nevezzük, értéktelen alkotá- 
soknak tartjuk. Ugyanakkor a kommerszfilm kitűnő tárgy 
ahhoz, hogy fércműként beállítva kigúnyolhassuk a nyu- 
gati kultúrát „majmolókat” és arra is jó, hogy kezdő 
„szakértők” rajta köszörüljék a tollukat. 


 
ÖSSZEGEZÉSI KÍSÉRLET 


Az általunk kapott információk arra késztettek, hogy 
más síkon keressük a tömegfilm-probléma megoldását. A 
„jó vagy rossz”, illetve a „miért jó?”, „miért rossz?” kér- 
désfelvetések helyett arra kerestünk választ, hogy a szó- 
banforgó filmek miképpen működnek. Az így kapott 
anyag több ponton igazolja a fentebb idézett támadó vagy 
védekező megállapítások valamelyikét, de ugyanakkor egy 
mélyebb szinten a tömegfilm-működésének olyan sajátos- 
ságai körvonalazódtak, amelyek a jó-rossz dilemmát feles- 
legessé teszik. 


A megvizsgált réteg számára a mozibajárás a már fel- 
sorolt tényezők miatt kiemelt tevékenységgé válik: más 
mint a kötelező iskolai tevékenység és más mint a meg- 
szokott mindennapi életvitel. A mozibajárás ugyanakkor 
közös cselekvés, meghatározott tere, ideje és értéke van. 
Rítusra emlékeztető jellegét onnan kapja, hogy jellemzői 
valami más ellenében (iskolai vagy otthoni tevékenység, 
szülőkkel való együttlét, a megszokott mindennapi esemé- 
nyek stb.) kristályosodtak ki. Célja az, hogy az egyén egy 
számára fontos dologgal, a látvánnyal kommunikatív kap- 
csolatba kerüljön. Itt azonban nem a film egésze lesz lát- 
vány, hanem abból csupán részletek. Azok az elemek vál- 
nak látvánnyá, amelyek a nézők mindennapi életviteléből, 
környezetéből hiányoznak, s épp e hiány folytán izgatóak, 
érdekesek, különösek, egzotikusak. Végeredményben irre- 
ális elemek, mert a vásznon ugyan az érzéki konkrétság 
mezében jelennek meg, elérhetőnek, hétköznapinak mutat- 
ják magukat, de minden érzéki intenzitásuk ellenére sem 
tudnak (nem tudhatnak) a néző környezetének, életvilá- 
gának reális elemeivé válni. A néző viszont ennek ellenére 
is gyakran kíván velük találkozni, ismétlődésüket sem 
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unja meg, mert az ezekkel az irreális elemekkel folytatott 
kommunikáció a nézőben egy alapvető szükségletet elégít 
ki: „A reálisan megvalósulatlan, a hiányzó állandóan új- 
ramesélve a kommunikáció fatikus és konatív aspektusát 
teszik uralkodóvá; éppen ezzel szerezve olyan szubjektivi- 
tást, amelynek számára a mindenkori tényvilág határai 
nem érinthetetlenek és nem véglegesek” (Király 1978). A 
kommunikáció fatikus funkciója — mint ismeretes — a 
közlési viszony, a kapcsolat fennállását biztosítja, míg a 
konatív funkció szerepe a kapcsolat megteremtésére való 
felhívás. Az ultramodern szobabelsők, az autócsodák, a 
sci-fi képsorai, a filmbeli üldözés és sok más akció lénye- 
gében hasonló szerepet töltenek be mint a hajdani nép- 
mesék irreális alakjai: állandó jelenlétükkel egy bizonyos 
kommunikációs gyakorlatra szólítanak fel. Ennek a kom- 
munikációs gyakorlatnak a funkciója valószínűleg nem 
sokat változott, bár a szereplők gárdája közben alaposan 
kicserélődött és a mesélési alkalmak is igencsak technici- 
zálódtak. Amiért ez a kommunikációs gyakorlat mindig 
fennáll, azzal kapcsolatban Edgar Morin értelmezéseit tart- 
juk a legtalálóbbaknak (Morin 1981). Morin úgy látja, hogy 
a tömegkultúra termékeiben, s így a tömegfilmben is a 
mindennapokból való mitikus menekülés, a „kilépés” le- 
hetősége van jelen. Mindennapi életünk határai pontosan 
körvonalazottak (legalábbis az, amit a számunkra adott 
életvilágból a szó szoros értelmében véve beélünk), tet- 
teink, elképzeléseink rendszerint szabályok, törvények 
által korlátozottak. A film világába belépve az ember 
megszűnik engedelmeskedni a törvénynek, vagy pedig 
megteremtheti azt a látszatot, hogy nincs törvény. A tár- 
sadalmi normák alól való ilyen időszakos „kilépés” nyil- 
ván a képzelet szabadsága, ahogy Morin mondja: antro- 
pológiai szabadság. Nem tűnik nagy dolognak, szerepe 
azonban felmérhetetlen. Ahol felvetődik, ott végeredmény- 
ben „az Ember és a Tilos” nagy konfliktusának egy rész- 
lete fogalmazódik újra, ki tudja, hányadszor. „Bármi legyen 
is e konfliktus végeredménye, még ha az embert le is 
győzi, meg is szelídíti a törvény, a társadalmi szabály el- 
leni antropologikus lázadás — az egyén és a társadalom 
alapvető összeütközése — adott és az emberi energiák 
erre a harcra összpontosulnak. Ebben az értelemben a 
tömegkultúra az összes kultúrák képzeletvilágának nagy 
hagyományát folytatja” (Morin 1981, 167—168). 
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MAGYARI NÁNDOR LÁSZLÓ 


Szocializáció és identitástudat 


Gyakran vagyunk tanúi, olyan felnőtt-ifjú párbeszéd- 
nek, mely rejtetten tartalmazza a felnőtt „fölérendeltsé- 
gét”, azt, hogy ő mindig bölcsebb, tapasztaltabb, éret- 
tebb stb., mint a fiatal beszélgető partnere. A felnőttek 
beszédmodorának zártsága itt nem is annyira a párbeszéd 
tartalmában, manifeszt verbális vonatkozásaiban, mint 
inkább a kinyilatkoztatások módjában, a gesztusokban, 
mimikában, testtartásban stb. fejeződik ki. Az ifjú és fel- 
nőtt közé esetenként beékelődő kommunikációs zárlat azt 
az elkülönítést jelzi, mely az ifjúsági és felnőtt kultúrát 
elválasztja. A két, gyakran egymás ellenében és egymás- 
sal szemben kiépülő világ, minden modern társadalomban 
megjelenik, és rejtetten, nyílt generációs konfliktusok nél- 
kül is működésbe lép. Minden modern társadalom ismeri 
a „felső” és „alsó”, a felnőtt és a gyerek vagy ifjú vilá- 
gának az elkülönülését és foglalkozik is a jelenség beható 
vizsgálatával. Ezért van óriási jelentősége nálunk az 1965 
óta működő ifjúsági problémákat kutató központnak. 


E kérdéskör régóta tárgya a társadalomtudományi vizs- 
gálódásoknak, mégha sokáig nem is szerveződött meg az 
„ifjúságkutatás” diszciplínája, mint különálló tudomány- 
terület, éppen mert fokozottan interdiszciplináris jellegű. 
(Mahler, 1986; Zrinszky, 1975, 325—337.) A nemzedéki 
probléma, az ifjúság beilleszkedésének kérdése, a szocia- 
lizáció felvetette nehézségek csak a XX. század második 
felében álltak össze egységes kutatási tárggyá. A fiatalok 
életvilága, mint sajátos, a felnőttekétől/idősekétől eltérő 
entitás századunkban alakult ki, nyerte el státusát, egy 
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sor gazdasági, szociális és szemléletbeli stb. változás ered- 
ményeként. (Mahler, 1983.) 


Mielőtt rátérnénk e hatásmechanizmusok vázolására, 
el kell mondanunk, hogy az önálló életet kezdő alsó kis- 
világ kialakultával, idős és ifjú, felnőtt és gyerek csakis 
„a fordítás aktusában” (Lotman 1983, 5) találkozhatnak. 
Minden ilyen érintkezés közvetett és áttételes, éppen ezért 
bizonyos értelemben torz. A fordítást végző „kapcsolási 
mechanizmus” ugyanis „standard módon kódolja a külső 
eseményeket”. (Józsa Péter, 1980, 14—15.) Ennek követ- 
keztében a felnőtt gyakran sztereotípiákban vagy frázi- 
sokban beszél az ifjakról, mert ezeken keresztül „látja” 
illetve láthatja őket. A felnőtt vagy ifjú magatartását kö- 
rülzáró, a fordítást meghatározó kód, szabályrendszer 
ugyan, ám elsősorban a potencialitás szintjén az, hisz el- 
térő megvalósítási stratégiákat és kiviteli módozatokat kí- 
nál. Adott konkrét helyzetben ezek a normák különböző- 
képpen valósíthatók meg, a (kényszer)pályák más és más 
módon tölthetők fel. Az egyének viselkedése amellett, 
hogy szabály- és normakövető, ugyanakkor egy self- 
monitoring (önszabályozó és önkorrekciós) rendszerbe 
ágyazott folyamat is. Esetünkben az adott szociális mező- 
höz tartozó kód azokat a „recepteket”, cselekvés- és 
eljárásbeli mintákat (pattern) tartalmazza, amelyek segít- 
ségével az érintkezések és cselekvések — normális körül- 
mények mellett — kivitelezhetők. Az önmagát progra- 
mozó, sajátos céljait követő, érzelmeire stb. hallgató egyén 
a maga módján kell hogy feltöltse vagy animálja az is- 
mert modelleket, melyek a felnőttek világában jól kör- 
vonalazódnak mint eljátszható/vállalható szerepek és stá- 
tusok. Ha tanárként vagy szülőként cselekszem (viszonyu- 
lok vagy ítélkezem), azoknak az implicit szabályoknak a 
működtetését végzem, amelyek — legjobb tudásom sze- 
rint —, általában a tanári vagy szülői szerepekkel együtt 
járnak. Mégsem csupán általában valósítom meg, alakí- 
tom és élem meg ezeket a szerepeket, hanem egyéni tu- 
dásom (mely a társadalom hétköznapi tudásvilágának 
egyéni szelete), temperamentumom, motivációm, életutam- 
ból származó tapasztalataim/beállítódásaim alapján, min- 
den más, hasonló szerepet betöltő egyéntől eltérően járok 
el. Az egyéni programozás és a modell azaz valamely sze- 
rep szabályrendszere mintegy összehangolódik az „aktor” 
tudatában és cselekvésében. 
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Ilyen értelemben úgyszólván minden egyéni magatar- 
tás kísérleti jellegű, amint azt Piaget is hangsúlyozta, 
ám az eredetiségnek, csoportszinten pedig az elkülönbö- 
ződésnek határa van, hisz a kölcsönös megértés létfontos- 
ságú. Éppen ezért kell tudatosítanunk, hogy mi befolyá- 
solja az ifjúságra jellemző életérzések, sajátos identitás- 
tudat, értékek és célok milyenségét. A kérdéskomplexum 
csakis egy sereg gazdasági (1), szociológiai (2), pszicholó- 
giai (3), szemléletbeli (4) stb. tényező vizsgálatával köze- 
líthető meg. 


 


1 


 
Napjainkra vált lehetővé és általánossá, hogy az ifjak 


nagy csoportjai konkrét gazdasági tevékenység nélkül vi- 
szonylag független anyagi körülmények közé kerülnek. 
Ezt nemcsak az ösztöndíjak, vagy a család gazdasági for- 
rásainak tanulásra és gyereknevelésre fordított hányada 
mutatja, hanem az egész gazdasági szemléletmód és tár- 
sadalmi-, jogi gyakorlat, mely lehetővé tette — a gazda- 
sági fejlődés következtében —, hogy az ifjú generáció 
tagjai egyre nagyobb mértékben függetlenüljenek a mun- 
kavégzéstől. Az így felszabadult időt és energiát a tanu- 
lás, a kulturális tevékenységekben való fokozottabb rész- 
vételnek kell(ene) kitöltenie. Éppen a biológiai akceleráció 
és a szocializációs szakasz kinyúlása feltételezték, hogy a 
szülők és a társadalom, anyagi biztonságot nyújthatnak 
serdülőkorú vagy egyenesen felnőttnek számító (egyetemi 
hallgató) gyerekeiknek. Ennek következtében az ifjak 
szemében, mintegy zárójelbe került a munkavállalás 
kényszere. Ezek a kijelentések, természetesen rétegspeci- 
fikusan érvényesek, de elmondható, hogy nálunk is egyre 
szélesebb társadalmi rétegekre jellemzőek. A viszonyla- 
gos anyagi függetlenség az ifjak számára lehetővé teszi 
életviláguk nagyobb változatosságú kiépítését, nagyobb 
mobilitást (utazás, kirándulás), több tanulási és szórako- 
zási lehetőséget, idejük strukturálásának a hagyományos- 
tól eltérő módjait. Csupán önmagában a szabadidő meg- 
nyúlása, a házi munkák csökkenése mellett, lehetőséget 
teremt fölös időmennyiség felhalmozódására. Ez az eman- 
cipáció a tágabb kulturális horizont kiépítését éppúgy 
szolgálhatja, mint az unalmat, vagy a szórakozás felérté- 
kelését, a „haszontalan” időtöltések elterjedését. 
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A késleltetett belépés a „felnőtt” társadalomba egyút- 
tal a gazdasági tevékenységekbe való integrálódás elodá- 
zását is jelenti, és ezzel az idő társadalmi megosztásának 
új formáit teremt(het)i meg, ami tükröződik az ifjak sa- 
játos (gyakran elítélt) időtöltéseiben is. 


 


2 


 


Szociológiai szempontból is különös helyzetben vannak 
a mai fiatalok. A diákélet kinyúlása, a szocializációs pe- 
riódus meghosszabbodása, sajátos állapotot, új státust, az 
„ifjú” státusát teremtette meg. A fiatalt mégha gyakran 
le is „kezelik”, indokolatlanul gyereknek tekintik is a 
„kereső” felnőttek, anyagi biztonságot teremtenek szá- 
mára, elismerik jogosultságai, követelései stb. jórészét. 
Visszásságok akkor adódnak, ha mindezt csakis a paterna- 
lizmus szabályai alapján teszik, cserében feltétlen enge- 
delmességet és alárendelődést követelnek. Ha mindunta- 
lan emlékeztetik a serdülőt, anyagi függőségével társuló 
alárendeltségére, ha gyakran elmondják, hogy: „A te ko- 
rodban fiam, már rég pénzkereső voltam”, vagy „Tizen- 
éves koromban már mosni, főzni stb. tudtam”, szinte ki- 
provokálják az ellenszegülést. Ezáltal szüntelenül felmu- 
tatják a felnőtt fölérendeltségét és az ifjak ezzel szembeni 
alárendeltségének bizonyítékát/indokát jelölik meg. Ezért 
észleli oly gyakran ellenségesnek, hatalmaskodónak a 
serdülő a „felső” világot, és ennek ellenében próbálja ki- 
építeni vagy felfedezni saját életvilágát. Így értékelődik 
fel a kortárs csoport, ez indít(hat)ja el sajátos társulási 
módok, közösségek vagy álközösségek kialakítását/műkö- 
dését. 


3 


A serdülőkort — pszichológiai szempontból — gyakran 
nevezik kritikus korszaknak, jellemezve ezzel a serdülők 
pszichikus sajátosságait, mint: labilitás, érzelmi csapon- 
gás, állhatatlanság, nyugtalanság, újító szellem (nonkon- 
formizmus), a „csak azért is” szembenállás, a motívumok 
hierarchiájának gyors átrendeződése, éretlenség stb. 


Ha azt a tágabb kontextust vagy erőteret tartjuk szem 
előtt, amelyben az ifjúság pszichikus vonásai kialakulnak, 
három vonzási, szerveződési csomópontot kell bevonnunk 
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vizsgálódásaink körébe. Ezek a család, az iskola (általában 
a tanulást biztosító formális és informális környezet), és 
a kortárs csoportokból szerveződő társas alakzatok, közös- 
ségek. Mindezeket szinkronikus és diakronikus vonatkozá- 
saikkal együtt, kölcsönös egymásrahatásukban, bonyolult 
összefüggéseikben kell tekintenünk. 


A fiatal generációk sajátosságait meghatározó szociális 
pszichológiai mező legfontosabb eleme a szocializációs 
vagy pedagógiai szituáció. Minden ami egy adott pillanat- 
ban meghatározza a fiatalok érzelmi világát, értelmi fej- 
lettségét, státusát vagy én-tudatát, valamilyen közvetlen 
vagy áttételes kapcsolatban van a szocializációs folyamat- 
tal. Itt találkoznak a fent jelzett intézmények hatásai. A 
szocializáció a felelős a jó vagy rossz beilleszkedésért, a 
szélsőségesen konformista vagy deviáns magatartásformák 
megjelenéséért és elterjedéséért, az ifjúságra jellemző sze- 
repek és státusok kialakításáért stb. 


Minden egyén beleszületik az adott objektív szociális 
struktúrába, melynek tagjává válnia kell, amibe be kell 
illeszkednie. Nemcsak az a társas mező készen kapott, 
amelybe beleszületünk, hanem azok a „szignifikáns” 
mások is akik, mintegy bevezetnek a társadalomba, medi- 
átorként közvetítik a társas együttélés szabályait, elvárá- 
sait, társadalmi értékeket és normákat. A gyerek kezdet- 
ben nem kiüresített szabályokat, racionális ismereteket 
stb. tesz magáévá, hanem egyúttal átvesz egy, már 
mások által beélt, működtetett és rendszerezett, sajátos 
tartalmakkal telített, axiológiai tételezések által „meg- 
szűrt” világot, mely ezután a sajátja is lesz. A mediátor 
szerepet játszó, a szocializációt végző fontos mások eleve 
fölérendeltek (lásd szülő, tanár, nagyobb testvér, idegen 
felnőttek stb.). Ezért a gyerek számára a felnőttektől jövő 
meghatározások viselkedési szabályok, objektív valóság- 
ként/adottságként jelentkeznek és érvényesülnek. Az így 
átvett világ nem megkérdőjelezhető vagy választható va- 
lósága: „a valóság”, amelynek nincs alternatív univer- 
zuma. Az elsődleges szocializáció, nem egyszerű kognitív 
aktus, hanem érzelmekkel telített tanulás — ragaszkodás, 
csodálat, egyszóval érzelmi kötődés nélkül sikere elkép- 
zelhetetlen. Az a világ, melyet az elsődleges szocializáció 
közvetít, a struktúra, melyet kialakít, a felnőttek által 
ellenőrzött/befolyásolt, megszűrt valóság (Berger-Luck- 
mann, 1975, 175—185). 
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A felnőtt (leggyakrabban a szülő) zavartalanul támasz- 
kodhat a gyerek természetes „adottságaira”, hajlamaira, 
biológiai-genetikai, fiziológiai és pszichológiai készteté- 
seire/szükségleteire, kíváncsiságára stb., hiszen mindezek 
elősegítik a szocializációt. Egy ideig a gyerek nem is von- 
(hat)ja kétségbe az átadott világ „valódiságát”, abszolút 
érvényességét, de ez a korszak hamar lezárul. Ugyanis, 
— a nyelv elsajátításával egyidőben —, kialakul a „kis- 
világ”, melynek már sajátos, a felnőttétől különböző gyer- 
meknyelv felel meg, amely eleve problematikussá teszi a 
felnőtt világ kritikátlan és spontán átvételét. 


A kisvilág „háromszemélyes univerzum”, mely az „én”, 
az anya és az apa köré szerveződik, „ebben a világban a 
dolgok megnevezhetetlenek” (Lotman, 1983, 5.), úgy 
ahogyan a felnőtt világban meghatározódnak. A gyerek- 
nyelv már sajátos kód, önálló (belső) rendszerként műkö- 
dik, mely csak az átfordításban találkozhat a nagyvilággal, 
mely minduntalan betolakszik ebbe az univerzumba. Az 
átfordítás viszont, sohasem lehet tökéletes, mindig ma- 
radnak lefordíthatatlan, megemészthetetlen részek, ame- 
lyekkel a gyerek nem tud mit kezdeni és mégis elraktá- 
rozza, felhalmozza ezeket. Az így felhalmozódó „inszertek- 
nek” Lotman igen nagy fontosságot tulajdonít, szerinte 
ezek a felelősek a lelki és értelmi fejlődésnek, a serdülő- 
korban észlelhető, robbanásszerű felgyorsulásáért. Még 
bonyolultabb a helyzet, ha figyelembe vesszük, hogy igen 
gyakran az átfordítás „alkotást” jelent, miközben a „fel- 
ső” világból érkező jelzéseket és tartalmakat spontán mó- 
don „lefordítják” a gyermeknyelv „szavaira”, alaposan 
átalakulnak, új értelmet nyernek. Úgy raktározódnak el, 
hogy a visszaolvasás és használat során, más struktúrába 
ágyazva, megváltozott világként állnak elő. A felnőtt világ 
spóráiból, sejtjeiből, épülnek ki, de mégis teljesen más 
programozás szerint jelentkeznek. A felnőtt sokszor észre 
sem veszi, hogy szándékainak homlokegyenest ellentmondó 
világot hív életre, szocializációs tevékenysége eredménye- 
ként, a gyermek tudatában (Certeau, 1979, 23—31.). Az 
alkotó jellegű átfordításra nyújt lehetőséget az is, hogy 
a felnőtt nemcsak akkor követendő modell és a társa- 
dalmi tudás mediátora a gyermek szemében, amikor 
szándéka szerint megjátssza ezt a szerepet. A gyermek 
számára nem léteznek — a szó goffmani értelmében — el- 
játszható vagy eltávolítható szerepek. A szerep és meg- 
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jelenítője nem válnak szét, a szülők, tanárok és más fon- 
tos felnőttek azonosulnak az egyszer hozzájuk tapadt sze- 
reppel, akkor is, amikor a felnőtt szerepet cserél vagy 
feladja addigi szerepét. A gyermek elraktározza az ellesett 
mondatfoszlányokat, a számára pillanatnyilag érthetetlen, 
másoknak címzett kijelentéseket, és ezeket esetenként 
éppen olyan fontos szerephez juttatja a későbbiekben, 
mint a felnőttek által fontosnak tekintett üzeneteket. Min- 
den, ami így vagy úgy akarva vagy szándéktalanul a gyer- 
mek környezetébe kerül, mint „határövezet” érinti és be- 
folyásolja a gyermek pszichikus mezejét, tehát szociali- 
zációs tényezőként jöhet számításba. 


A fentiek már jelzik: az elsődleges szocializáció, mely 
legtöbbször a család keretében valósul meg, olyan men- 
tális struktúrát (mindscape) alakít(hat) ki a gyermeki tu- 
datban, mely lényegesen különböz(het) a felnőttek szán- 
dékaitól, hiányozhat belőle az a felnőttek által megformált 
szerkezet és egység, amelyet mint szocializációs célt előre 
rögzítettek. 


Ezt követi a másodlagos szocializáció. Annak tekint- 
hető, minden olyan, az elsődleges szocializációt követő 
szakasz, „amely egy már szocializált személyt társadalma 
objektív világának valamely új metszetébe vezet be” 
(Berger-Luckmann 1975, 180). A másodlagos szocializáció- 
ban nő meg az iskola és a kortárs csoport szerepe. Itt a 
közvetített/átadott világok alternatívákat kínálnak, az 
eddig, egyedül lehetséges univerzummal szemben, melyet 
elsődlegesen a szülők képviseltek/közvetítettek. 


A másodlagos szocializáció sikere nagymértékben 
annak a függvénye, hogy sikerül-e szervesen ráépülnie az 
elsődleges szocializációban kialakított mentális alapstruk- 
túrára. Ez viszont már eleve problematikus/kritikus, ak- 
kor, amikor választható szerepekre és identitásprogra- 
mokra esik szét az elsődleges szocializációban bensővé tett 
egységes környezet. 


Láthattuk, a csupa tulajdonnevekkel és személyre utaló 
kijelentésekkel megjelölt gyermeki világban nincsen he- 
lyük az eljátszható és/vagy eltávolítható szerepeknek, a 
választható/megvalósítható magatartásmodelleknek. A 
fontos másik, a felnőtt, azonos azzal a szereppel, amelyben 
mutatkozik és rögzül, ennek utánzása bármikor spontán, 
a vele való azonosulás állandó, noha nem mindig tudatos 
cél. A felnőtt „fölé helyezettsége”, autoritása és illetékes- 
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sége magátólértetődő. Ennek tulajdonítható, hogy a fel- 
nőtt világ, mely a szignifikáns mások szocializációs eljá- 
rásai folytán, a gyerek világa is lesz, elsőrangú valósággá 
lép elő, léte: abszolút bizonyosság. Az ezzel való „belső” 
és spontán azonosulás csakhamar szertefoszlik, amikor a 
gyerek világába betolulnak az alternatív „másodlagos va- 
lóságok” és relativizálják a külvilágot vagyis amikor meg- 
jelennek a szerepek és kiderül, hogy ellentét feszül az 
elsődleges és a másodlagos szocializáció között. Ez teremti 
meg azt a krízishelyzetet, melynek könnyebb átélését sok 
társadalomban a másodlagos szocializációt bevezető rituá- 
lék biztosítják. 


A szereptanulás feltétele, hogy a személyes másik he- 
lyét a továbbiakban az általánosított másik vegye át. Ez a 
generalizált másik (G. H. Mead), már a személyes fontos 
mások szerepeinek és beállítottságainak az elvont leszűrő- 
déseként jelentkezik, a szerepelvárásokból, normakövetés- 
ből, az értékek tudatosításából felépülő másik. A másik 
egyén kettős minőségben kerül elénk: úgy is mint egy 
bizonyos szerep megvalósítója (tanár, orvos stb.), és úgy 
is mint személyes másik, aki bármilyen szerepben megőrzi 
személyiségét, akihez érzelmileg kötődni lehet. 


A szerepek, ezután is, mint a konkrét magatartásokban 
és viselkedésekben megvalósuló és ezekből kiszűrhető va- 
lóság jelentkeznek és sohasem üres, elvont keretként. 
Maga a szerep tulajdonképpen elvonatkoztatás, „az a te- 
vékenység, melyet bizonyos helyzetű ember akkor vé- 
gezne, ha kizárólag a helyzetéből adódó normatív köve- 
telmények alapján kellene cselekednie” (Goffman, 1981, 
10). A tényleges viselkedés mindig szerepalakítás, adott 
szerepelvárások, valamilyen megvalósítása. A szereptanu- 
lás által történő szocializáció mindig valamilyen korlátozó 
feltételek betartását igényli, melyeket nem mindig köny- 
nyű megtartani. Az eltérő szerepek között feszültségek, 
szerepkonfliktusok termelőd(het)nek ki. Az ifjak esetében 
gyakran keletkeznek szerepkonfliktusok az iskolai közös- 
ségben betöltött szerepek és státusok, valamint a kortárs 
csoportban — a grundon — kialakított/elismert szerepek 
és a nekik megfelelő státusok között. Mindenik szociali- 
zációs és kontrolltényező csak a személyiség bizonyos ol- 
dalainak az ellenőrzését végzi, és egyik sem képes az egész 
személyiséget figyelembe venni. Az iskolában a döntő 
kritérium a tanulmányi előmenetel és az iskolai követel- 
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ményeknek való megfelelés, ezzel lehet kedvező szerepek- 
hez és státushoz jutni, míg a kortárs csoportban például 
gyakran elegendő a „vagányság”, ez önmagában feljogo- 
síthat kedvező szerepek betöltésére. Az ifjú ezek után nem 
mindig képes az egymásnak ellentmondó szerepek közt 
választani vagy összebékíteni azokat. Sok szerepet eltávo- 
lít, úgy vállalja és valósítja meg azokat, hogy a vállalás 
látszólagosságával egyúttal elhatárolja magát az illető 
szerepekhez tartozó normáktól/követelményektől. Ez meg- 
teremti a szerepek közti „lavírozás” lehetőségét, azt, hogy 
minden szerepet átmenetinek lehessen tekinteni, vagy 
megélni. 


A generalizált másikon keresztül, a serdülő világába 
szüntelenül behatolnak az elvont, kellőképpen nem értett 
társadalom elemei, annak a világnak a részei, amelyben a 
„nagyok” uralkodnak. Ennek a világnak nagyrésze átte- 
kinthetetlen/felfoghatatlan az ifjak széles rétegei számára. 
Miközben a nagyvilág egyre nagyobb méretekben árasztja 
el strukturális hatásaival az ifjúsági közösségek életvilá- 
gát, akár a hivatalos csatornákon (oktatás, mass media stb.) 
— akár más rejtett hálózatokon keresztül, ez utóbbiak 
egyre kevésbé képesek szervesen magukévá tenni ezeket 
a hatásokat. A másodlagos szocializáció során, gyakran, 
nemcsak részekre bomlott, hanem egymásnak ellentmondó, 
kibékíthetetlen világokat illetve tudást próbálunk átszár- 
maztatni. A pluralizálódott világ, egyrészt az intézmények 
elkülönültségéből, azok ellentmondó céljaiból, másrészt 
az eltérő ideológiai álláspontokból áll elő. Adott esetben 
más normák és értékek, célok és óhajok jellemzik a csa- 
ládban megvalósuló szocializációt, és egészen más érték- 
és normarendszert követ a kortárs csoport. Ellentmondó 
lehet az iskola és a család által közvetített világok tar- 
talma és törekvéseik iránya is. Az eltérő világnézetek 
együttélése részekre szabhatja a társadalmi elvárások 
rendszerét. Nem ritkán a szocializációt végző mediátorok 
maguk is olyan politikai ideológiai tartalmakat forgal- 
maznak, melyeknek vélt vagy valós lényegét lehetetlen 
lefordítani a „kisvilágok” nyelvére. Az ifjak értékelésé- 
ben valami vagy „oltárian jó, menő, stb.”, vagy „állatian 
unalmas”, „sóder” stb., — szavakat sem mindig találnak 
az értékeléshez. A félszavakban elraktározott, szinte soha 
meg nem fogalmazott, végig nem gondolt ideológiai tar- 
talmak, mint magánideológiák áll(hat)nak elő, olyan szem- 
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ellenzőt képezve, mely akadálya a világ valósághűbb fel- 
fogásának. 


A részekre bomlott társadalmi struktúra két fő úton 
kerülhet be az ifjak világába: a szerepelosztáson és a tár- 
sadalmi kontroll gyakorlásán keresztül. 


A szerepek elosztása kulturálisan meghatározott tár- 
sadalmi probléma. Ennek alapját a társadalmi munkameg- 
osztás képezi. Nem véletlen, hogy adott társadalomban 
milyen szerepek jutnak, illetve válnak elérhetővé a kü- 
lönböző társadalmi rétegek és az együttélő generációk, 
más-más testi és szellemi tulajdonságokkal rendelkező 
egyének számára. Az eltérő szerepek gyakorlása, mindig 
meghatározott tulajdonságok és képességek birtoklásához 
kapcsolódik. Ezek megléte vagy hiánya társadalmilag meg- 
határozott feltételek és korlátozások függvényében álla- 
pítható meg (például orvosi szerepet csak az tölthet be, 
aki ennek megfelelő képesítéssel rendelkezik, tanár, úgy- 
szintén stb.). Minden szerephez egy annak megfelelő stá- 
tus kapcsolódik, így a szerepek társadalmi megosztása 
egyúttal a státusok megosztását is jelenti. 


Ha megvizsgáljuk azokat a szerepeket és státusokat, 
melyeket tradicionálisan az ifjak számára tart fenn illetve 
tesz elérhetővé a felnőtt társadalom, nem kell meglepőd- 
nünk azon, hogy ezek életidegenek maradnak az ifjak 
széles rétegei számára. A „hivatalosan elfogadott”, fel- 
mutatható szerepek, mint a családban „a jó fiú”, az is- 
kolában „a szorgalmas, szófogadó, engedelmes stb. diák”, 
a társadalomban „az öregek segítője”, nehezen beélhetők, 
a velük való feltétel nélküli azonosulás nem mindig rokon- 
szenves. Mintegy ezek ellenében épülnek ki tehát az ifjú- 
sági közösségekben, a „saját szerzeményű” szerepek. Ez 
is forrása a kortárs csoporthoz való ragaszkodásnak. A 
grund szabályainak való engedelmesség — legalábbis a 
résztvevők szemében — kényszermentes, a kortárs csoport 
emancipatórikus hatású (Eisenstadt), a családdal vagy is- 
kolával szemben, hiszen lehetőséget nyújt, új saját stá- 
tusok megszerzésére, ifjúsági szubkultúrák megszervező- 
dését segíti elő. 


Az apa-fiú, tanár-diák, idős-fiatal stb. konfliktusok a 
család-iskola-kortárs csoportban kialakított normák és 
értékek összeütközésének konkrét megnyilvánulásai. Sze- 
repkonfliktusok, melyek az ifjú személyes erőfeszítései 
eredményeként kialakított státusa, identitása és a felnőt- 
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tek által neki szánt státusok, identitásmodellek kollíziói- 
ból származnak. Az összeütközés több mint egyszerű ge- 
nerációs probléma vagy családi esemény, esetleg iskolai 
„balhé”. Két kultúra, az ifjúsági és a felnőtt kultúra, sa- 
játos, egymással szemben támasztott elvárásai közötti el- 
lentét lecsapódásai. 


A társadalmi kontroll megvalósításának legfontosabb 
terrénuma a szocializáció, amely a leggyakrabban csak az 
egyes szerepelvárásoknak való megfelelés mértékét tudja 
ellenőrizni. Ritkán képes például az érzelmi és motivációs 
háttér feltárására. Ezért módot nyújt arra, hogy azono- 
sulás nélkül is — pusztán formális kritériumok alapján —, 
megfeleljünk egyes szerepeknek, miközben valójában 
egyetlen szerepet sem tekintünk magunkénak. Az egy- 
oldalú ellenőrzés/értékelés olyan mozgásteret nyit(hat), 
mellyel, az immár szerepekre bomlott ifjú tudata nehezen 
birkózik meg, nem képes strukturálni. Így, olyan részleges 
„negatív szabadság” termelődik ki, mely lehetőséget nyújt 
ugyan a szerepek közti lavírozásra, de valójában tehetet- 
lenséghez vezet. Másszóval, táptalajt nyújt az identitás- 
zavarok megjelenése számára. 


Már az elsődleges szocializáció szakaszában jelentkez- 
hetnek az identitásproblémák, ha a fontos mások egymás- 
nak ellentmondó világokat közvetítenek. Kialakulhatnak 
titkos identitások, előtérbe kerülhet a „ki vagyok én?” 
nyomasztó kérdése, mely a normális cselekvést akadá- 
lyozza. 


A másodlagos szocializációnak már körvonalazódott, 
viszonylag stabil, gyereki én-tudattal kell számolnia. Ha 
nem képes szervesen ráépülni az elsődleges szocializáció 
meghatározta elsődleges mentális struktúrára, a gyereki 
tudat folyamatosságára, akkor ellentmondás keletkezik a 
két szakasz szocializációs teljesítménye között. Az iden- 
titástudaton belüli kollíziók pedig válsághelyzetet terem- 
tenek, magánmitológiák megjelenéséhez és elterjedéséhez 
vezetnek. (Hankiss 1980. II. 30—39). 


Az azonosságtudat közösségi és társadalmi környezete 
azoknak a közvetítéseknek a rendszere, amelyek révén az 
egyén folyamatosan újratermeli önmagát, személyiségét, 
miközben ezzel egyidőben a társadalom reprodukcióját is 
elvégzi. Saját magunk folyamatos újratermelése elválaszt- 
hatatlan a társadalmi valóság újratermelésétől. Ebből adó- 
dik, hogy az identitás általában a személyes és a közös- 
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ségi azonosságtudat metszéspontjain keletkezik. Nem 
adottság, hanem társas/társadalmi termék, helyzetmegha- 
tározásaink folyamatossága. Az identitás a változatosság- 
ban megőrzött folyamatosság fenntartása, és mint ilyen, 
képesség, mely a társadalmi elvárások és az egyéni im- 
pulzusok, vágyak, óhajok, célok stb. összeegyeztetésének 
folyamatos megvalósításában nyilvánul meg. 


Az én társadalmi genézisénél két fontos folyamat áll: 
önmagunk „tárgyiságként” való kiemelése az érzetek ku- 
sza áradatából, annak a tudatosítása, hogy „mi” vagyunk 
jelen egy adott helyzetben és interakcióban, és ez a kü- 
lönös „mi” más mint az összes többi jelenlevő. Ezt kö- 
veti a személyiség fokozatos körvonalazódása a szociális 
világban, amely elválaszthatatlan az előbbitől. 


Ontogenézisét tekintve az identitás alapkövei a „néma 
képek”, azok a preverbális korszakban elraktározott em- 
lékképek, melyek hosszú távon megőrződnek, annak el- 
lenére, hogy sohasem közvetlenül „előhívhatók”, vagyis 
nem tartalmaznak konkrét kognitív tartalmakat. A legelső, 
emlékképek formájában tárolt azonosság, vagy éntudat 
strukturálatlan, kimunkálatlan, gyakran irracionálisnak 
tűnő irányultságokban/beállítódásokban fedezhető fel csu- 
pán. A későbbiekben erre az „archaikus” identitásszintre 
épülnek az azonosságtudat újabb szintjei és elemei, az 
etnikai, nemi, stb. hovátartozás elemei. A legkevesebbet 
a különböző identitástényezők hierarchikus megszervezé- 
séről, tudaton belüli integráltságáról tudunk. A személyi- 
ség valamilyen módon rendszerré, mégpedig önálló 
működésre képes rendszerré szervezi az egyes identitás- 
elemeket és identitásprogramokba szervezve tárolja és ala- 
kítja azokat. 


Az identitáselemeknek legkevesebb négy viszonylag 
elkülönülő típusát fedezhetjük fel, ezek: a) az antropoló- 
giai identitáselemek, mint a nem, életkor, családi-rokon- 
sági kapcsolatok stb; b) pozicionális vagy szerep-identitás- 
elemek, osztály-, réteg-, szakmai- és társadalmi szerepek; 
c) a társas érintkezések folyamán kiépülő minősítések és 
beszédaktusokból kiépülő identitáselemek, mint a jogi-, 
egészségügyi, statisztikai stb. minősítések; d) ideologikus 
identitáselemek, mint az ideológiai, politikai, vallási vagy 
erkölcsi hovatartozást jelző tényezők. 


A négy fenti identitástényező bármelyike szerepelhet, 
úgy is mint embléma jellegű, szimbólumok által kifeje- 
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zett identitáselem. A név, fizikai jellegzetességek, azono- 
sítási szimbólumok, divatok stb. bármikor tipikus voná- 
sokként jeleníthetik meg az összes többi identitáselemet 
és azok együttállását. (Pataki 1986, 48—50). Az identitás- 
elemek elkülönítése a valóságban szinte lehetetlen, hiszen 
mindig — valamilyen módon integrált — egységes iden- 
titásmintaként jelentkeznek a különböző összetevők. Az 
identitás, amikor „bemutatja, hogy az egyén milyen sa- 
játos módon képes egyensúlyozni a legkülönbözőbb hely- 
zetekben az egymásnak ellentmondó elvárások, a mások 
követelményei és a saját szükségletei között” (Krappman 
1980, 16), az egyén különlegességét ábrázolja. Az így fel- 
fogott identitásteljesítmény nem csupán a személyiség sa- 
ját „szerzeménye”, hanem a szociális környezet, az élet- 
rajz stb. hatásainak a lecsapódása, összebékítése az egyéni 
tudatban. A személyiség, olyan különös rendszer, mely 
miközben saját magát folyamatosan elkülöníti külső kör- 
nyezetétől, újratermeli azt a belső rendszert, mely fenn- 
maradásának, életképességének a feltétele. A személyiség 
és folytonossága szinte csak az önmaga állandó újraértel- 
mezési és az identitáselemek hierarchiájának átrendezési 
gyakorlatában termeli ki sajátosságát. Eközben nagyon ha- 
sonló identitáselemekkel rendelkező egyének is képesek 
különös, egymástól gyökeresen eltérő, azonosságtudatot 
kitermelni. Ebből derül ki, hogy maga az identitás, sa- 
játos „hierarchikus elv szerint szerveződő kognitív struk- 
túra, melynek elemei részben elsajátításuk egymásra 
következése, részben énközelségük, egzisztenciális fontos- 
ságuk szerint más és más személyes jelentéssel és érték- 
kel rendelkeznek” (Pataki 1986, 51). De ez csupán az 
érem egyik oldala, hiszen egy adott kultúra vagy tár- 
sadalom, mindenkor készen integrált modellszerű identi- 
tásmintákat kínál, amelyek mentén az egyén felépítheti 
saját identitását. A személyes identitás az általánosabb 
minta (pattern) valamilyen egyéni megformálása, a mo- 
dell különös újraértelmezése lesz. 


A másodlagos szocializációban, a szereptanulás során 
nem különálló vagy független magatartásokat sajátítunk 
el, hanem a magatartások bizonyos összefüggő készleteit, 
sorozatait. Ugyanígy az identitáselemek is egymással ösz- 
szefüggő modellként, választható/megvalósítható mintákba 
szerveződve jelentkeznek. A minta maga, a kultúra része, 
mely alternatív cselekvési lehetőségeket rendel hozzá 
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egyazon pozícióhoz. A kiépített identitás a minta „pszi- 
chikus leképzése” az egyén tudatában. Amikor a gyerek 
elsődleges világába betolulnak az alternatív „másodlagos 
világok”, a szerepeken keresztül jelentkező munkameg- 
osztás, akkor állnak elő az alternatív identitásminták is. 
Az identitás kulturális „forgatókönyvei” azonban, nem au- 
tomatikusan, adottságként jelentkeznek, hanem mint fo- 
lyamatosan termelt/megvalósított, de gyakran önmaguk 
által „elárult” identitásminta-képzési folyamatok soroza- 
tai kezdenek önálló életet. Ez a folyamat mindig valami- 
lyen közösséghez való tartozást feltételez (etnikai, élet- 
kori, szakmai stb. csoportosulásokhoz való tartozást), 
másrészt maga is közösséget teremt. A működő közössé- 
gek jegye, hogy identitásmodelleket képesek felkínálni, 
alakítani és forgalmazni tagjaik számára. A közösség kol- 
lektív identitásminta alkotási folyamatokat indít(hat) el. 


Erikson hívja fel a figyelmet arra, hogy ezek a kol- 
lektív mintaalkotási folyamatok, az „önalkotta” (self made) 
identitásminták alkalmasak a leginkább arra, hogy tartó- 
san elkötelezzék maguk mellett az egyént (Pataki 1986, 
52). Ezt magunk is tapasztalhattuk, amikor az ifjúsági kö- 
zösségek szerveződését/kiépülését figyeltük meg, azokat 
az összetartó erőket kutattuk, amelyek mentén kiépülnek 
a „haveri” körök, diszkó-közösségek vagy más csoporto- 
sulási formák. A kollektív mintaalkotási folyamatok áll- 
nak a kortárs csoportokból szerveződő erősen hierarchizált 
— szubkultúrás vonásokat mutató —, közösségek hátte- 
rében, ezek biztosítják a feltétlen beilleszkedést. A fiata- 
lok jórésze nem kényszerként észleli az ilyen közösségek- 
hez való tartozás normáinak való alárendelődést. Az itt 
kialakított és működtetett szerepekben és státusokban 
„otthon van” az ifjú, szemben azokkal a szerepekkel, me- 
lyeket a felnőttek társadalma szán neki. Miközben eluta- 
sít egy paternalizmuson alapuló szerephálózatot, kritikát- 
lanul alárendelődik a látszólag spontánul kiépülő, de me- 
rev hierarchikus elvek szerint szerveződő, szerep és státus 
hálózatnak. 


Az identitás legfontosabb funkciója, hogy tartósan el- 
helyezze az egyént életvilágában, kijelölje helyét, poten- 
ciális viselkedéseit (kényszerpályáit?) körvonalazza. Mint 
folyamatosság az identitás viszonylag tartós hierarchikus 
struktúra vagy rendszer, másrészt szakadatlanul újraszer- 
veződő kognitív struktúra, mely sohasem sűrítődik bele 
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egyetlen aktuális helyzetbe. A szimbolikus interakcioniz- 
mus (G. H. Mead), elsősorban ez utóbbi vonatkozást, az 
identitás pozicionális elemeit tartja szem előtt. Az én 
(„me”), így a pozicionális vagy szerepidentitások sorozata. 
Mead az ént két alrendszerre különíti el. Ezek az „I” 
(reaktív én) és a „me” (felépített én), a kettő között sza- 
kadatlan dialógus folyik, ami a folyamatos ént termeli. 
A „me” az egyén szociális identitásának kiépítésében ját- 
szik fontos szerepet, amennyiben működése arra késztet, 
hogy szocializált egyénként, közösségünk normáinak és 
elfogadott attitűdjeinek megfelelően cselekedjünk. Ezzel 
szemben a reaktív én („I”), a spontaneitást, az egyén krea- 
tivitását, a társas együttélés normáinak újraértelmezését, 
esetleg az azoktól való deviáns eltérést ösztönzi. (Mead 
1973, Pataki 1982, 72—85). 


Ezzel szemben Pataki Ferenc az identitás másik két di- 
menzióját tartja fontosnak: az operatív- és az inoperatív 
identitás elkülönítését. Az előbbi egy aktuális helyzetben 
kialakított identitást jelöl, mely visszavonható amint be- 
töltötte helyzeti szerepét. Azért van szükségünk rá, mert 
minden egyes szituáció és interakció csak a szociális és 
pszichikus mező adott állapotának megfelelő, közösen ki- 
alakított „egyensúlyi” identitás mellett lehet értelmes. 
Enélkül elképzelhetetlen az emberi érintkezés. 


Láttuk, a felnőttek miközben az ifjakról beszélnek, 
minduntalan saját identitásuk körüli alkudozást is foly- 
tatnak, az adott helyzetben újratermelik a szembenállást, 
illetve az ifjaktól való távolságukat. Az ifjú miközben 
felnőttekkel tárgyal, állandóan alkudozik a velük szem- 
ben kiépíthető/megvalósítható identitását illetően. A fel- 
nőtt—gyerek, tanár—diák, szülő—gyerek érintkezések sa- 
játos kódja, tartalmazza az általában kiépíthető identitás- 
mintákat, mint potencialitásokat, mégis állandóan sor 
kerül azok újraértelmezési kísérletére, kezdetét veszi az 
operatív identitásképzési folyamat. Az inoperatív iden- 
titás az a lappangó struktúra, mely hosszú távon elraktá- 
rozódik, és amelynek csak bizonyos vonatkozásait „hívjuk 
elő” egy-egy adott szituációban. Egy viselkedés vagy in- 
terakció sohasem aktualizálja a maga teljességében inope- 
ratív identitásunkat. 


Az identitásproblémák magva, hogy „az egyénnek 
mindenkor készen kell lennie arra, hogy kidolgozza azo- 
nosulásait azokkal a véges egyéni életét a múlt és a jövő 
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fele egyaránt kitágító — társas társadalmi alakzatokkal”, 
amelyek fölülemelik egyéni helyzetén, morális lénnyé te- 
szik. Ez nemcsak azonosulásokat, hanem elhatárolódásokat 
a helyzetek újraértelmezését és átalakítását is feltételezi. 
Ehhez van szükség „a kedvezően értékelt önmeghatározás 
esélyére” (Pataki 1986, 48), ha ez nem lehetséges, jelent- 
keznek az identitászavarok, bizonytalanságok, az egyén 
elidegenedettségének megannyi szimptómája. 


A fiatalok eddig vázolt sajátos helyzetét szem előtt 
tartva, a továbbiakban vizsgáljunk meg a másodlagos szo- 
cializáció során jelentkező néhány identitásproblémát. 


Minden viszonylag elkülönülő életvilág, így a fiataloké 
is, a választható — egy bizonyos kultúrában vagy társada- 
lomban potenciálisan létező —, identitásmodelleknek csak 
bizonyos számát teszi elérhetővé. Tanára vagy más fel- 
nőttek jelenlétében az ifjú nem játszhatja el bármelyik, 
számára ismerős szerepét, nem választhat akármilyen ope- 
ratív identitást anélkül, hogy veszélybe ne kerüljön az 
egész interakció, felboruljon a dolgok rendje. A „ki va- 
gyok én (mint diák) tanáraimmal szemben?” kérdés csak 
bizonyos válaszok/választások reális megvalósulását enge- 
délyezi, normális körülmények között. A szerepekhez tar- 
tozó identitások elosztása, a szerepelosztáson keresztül, 
szociálisan ellenőrzött körülmények között történik. Bár- 
melyik szerephez, a megvalósítási módoknak csak bizonyos 
együttese tartozik, ezekhez viszont a megélés szintjén is 
sajátos én-állapotok rendelőd(het)nek hozzá, segítségükkel 
csak bizonyos fajta azonosságtudat építhető ki. Az ahogyan 
a diák tanáraival vagy szüleivel stb. szemben felépíti és 
kifejezésre juttatja énjét, operatív identitását, merőben 
eltérhet attól, ahogyan kortársai, „haverei” stb. előtt meg- 
mutatkozik. Ami egyik esetben elfogadott, az a másikban 
tiltott. Innen a kérdés: ki vagyok én, általában akárkivel 
szemben? Hol vagyok igazán önmagam, az iskolában, a 
családban, vagy a haverek körében? A választ az nehezíti, 
hogy az ifjúnak nincs jól körvonalazott, viszonylag stabil 
és struktúrált inoperatív én-tudata, mely részleteiben bár, 
de szükség esetén aktualizálódhatna, és feloldhatná a 
pozícionális identitások közti ellentéteket. Az ifjú (serdülő) 
helyzete mindig átmenetinek tekinthető. Az egész kör- 
nyezete (a felnőttek) állandóan hangsúlyozzák ezt az át- 
menetiséget. Ezért az ebben a korszakban kialakított iden- 
titás csak ideiglenes és mint ilyen, álidentitás lehet. A 
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pozitív énkép kialakításának esélye csak az átmenetiség 
hangsúlyozása mellett tartható meg. Ez nyilvánul meg az 
ifjak fokozott közösségalkotási hajlamában, de ruhavise- 
leti gyakorlatukban, embléma jellegű szimbólumaikban, 
tárgyakba és közösségi alakzatokba, példaképekbe és stá- 
tusszimbólumokba „kihelyezett” identitáselemeikben. Az 
ifjak átmeneti identitásukat mindig csak a konkrét tár- 
gyak, helyzetek és szimbólumok függvényében képesek 
látni és láttatni, identitásuk szinte leválaszthatatlan sajá- 
tosan alakított környezeteik, emblémáik, szokásaik, ruha- 
viseletük, hajviseletük, stb. rendszeréről. A leghangosko- 
dóbb diák is, társai nélkül, szerény, sőt, megalkuvó ka- 
masszá válik, legalábbis egy időre. 


Az ifjúságra jellemző sajátos életvilágra éles fényt 
vetnek a szerepek kialakulásával és az identitászavarok- 
kal kapcsolatos fejtegetések. Ez korántsem jelenti, hogy a 
felnőttek ne küszköd(het)nének saját identitászavaraikkal. 
Minden modern társadalom ismeri az identitásproblémá- 
kat, hisz nem csupán a fiatal generációt érintik ezek. 
Amennyiben minden cselekvési alternatívához, konkrét 
döntéshez, alternatív identitásprogramok rendelhetők hoz- 
zá, a köztük való helyes választás mindig problematikus. 
Gyakran előfordul, hogy „az identitáskategóriák elválnak 
készen kapott és rögzített alapjuktól” (Pataki 1986, 47.), 
számuk megnövekszik, sokrétűbbekké lesznek és a felnőtt 
számára is megnehezítik a köztük való választást. Az ifjú 
helyzete nehezebb, hiszen ez a korosztály olyan választá- 
sok előtt áll, amelyek befolyásolják az egyén egész további 
életútját (gondoljunk csak a pályaválasztásra vagy a csa- 
ládalapításra). Ebből is megérthető, hogy ez a korszak 
még inkább feszültségektől terhelt mint a rákövetkezők. 


Az ifjúsági világ sok vonatkozásban a felnőtt világ el- 
lenében épül ki. Ez azonban nem jelent valamilyen sors- 
szerű, önkényes vagy irracionális hajlamokra épülő ellen- 
tétet, csupán a kölcsönösségen nyugvó viszonylagos és 
időleges elhatárolódást, a szemléleti elkülönböződést jelzi. 
Az ifjú—felnőtt kapcsolat problematikusságának egy ré- 
sze generációs probléma, mely az ifjak felnőtté válásával 
párhuzamosan szinte egyszerre és észrevétlenül megol- 
dódik. 


Az ifjúság nem alkot egységes és homogén közösséget 
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vagy face to face csoportosulást, csupán szemléletmódjuk, 
életérzéseik kapcsolják össze őket. A világlátás, életérzé- 
sek, vágyak és törekvések rendszere egy generáción belül 
strukturális egybeeséseket mutatnak. 


Miközben az ifjú generációk tagjait összeköti sajátos 
világlátásuk, az idősebb generációknak is megvan és mű- 
ködik különös szemléletmódja saját magáról és más ge- 
nerációkról. Egymásról alkotott felfogásuk/tudásuk — még 
hogyha előítéleteken is nyugszik —, hétköznapi életük 
felépítésének, az egymáshoz való viszonyulásaik megfor- 
málásának téglaköveit képezi. Bizonyos értelemben fia- 
talnak illetve idős(ebb)nek az tekinthető — túl a korhatár 
szerinti biológiai elkülönültségen —, akit ilyen minősé- 
gében, ebben a státusban a felnőtt vagy ifjú generáció 
tagjai elismernek. Az elismerés nem verbális kinyilatkoz- 
tatásokban, hanem rejtett csatornákon, viszonyulásokon 
stb. keresztül valósul meg. Ez figyelhető meg a felnőttek 
beszédmodorában, gesztusaiban, ruházatukban vagy tér- 
használati gyakorlatukban akkor, amikor fiatalokkal érint- 
keznek. Másrészt ez a szemléletbeli elkülönültség érhető 
tetten az ifjak ruházatában, emblémáikban, hajviseletük- 
ben, a felnőttekről nyilvánított véleményeikben stb. — ez 
utóbbi a társadalmi érintkezések hátterében rajzolódik ki. 


A felnőttek mintegy szemléletükkel/viszonyulásaik mó- 
dozatával „átadnak” bizonyos szociális teret a fiatalok 
számára. Ebben a transzformált térben, felfüggesztik a 
társadalmi kontroll egyes szabályait, azok hatáskörét be- 
szűkítik. Ezzel mintegy — hivatalosan soha be nem val- 
lott —, burkot vonnak a gyerekek/ifjak köré, megóvják 
őket bizonyos gazdasági, politikai stb. behatások elől. 
Minden otthonban jelen van az ifjak szobája vagy sarka, 
melyre nem érvényesek a térhasználat azon szabályai, 
amelyek a családfő terét szabályozzák, közvetlenül nem 
ellenőrizhető a felnőttek által, az ifjú körülveheti magát 
legintimebb, otthonosságot nyújtó személyes tárgyaival. 
Ugyanígy minden iskolának vannak olyan helyei, amelyek 
kicsúsznak, illetve tudatosan is kimaradnak a tanári el- 
lenőrzés alól, ahol az ifjak kedvükre strukturálhatják ide- 
jüket. A felnőttek teremtik meg azokat az alkalmakat, 
amikor a tér- és idő szabályai, a viselkedést a hétközna- 
pokban meghatározó normarendszer felfüggeszthető, és 
helyét más szabályok veszik át. Az iskolában rendezett 
diszkó is egy ilyen „ünnepi” momentum, melynek idején 
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szinte minden megengedett, amit a hétköznapokban szi- 
gorú tiltások akadályoznak meg. 


A paternalista szemléletmód és viszonyulás azt a ket- 
tősséget jelöli, amikor egyszerre oltalmazzuk az ifjak vi- 
lágát, felkínáljuk kiépülésének és működésének alkalmait, 
de másrészt alárendeljük azt saját felnőtt világunk sza- 
bályrendszerének. Megteremtjük a szerepek és státusok 
,,begyakorlásának” terepét, de elzárjuk az ifjak előtt azt 
a lehetőséget, hogy túlságosan is komolyan vegyék az így 
beélt szerepeket. Ezt leginkább ennek az álláspontnak az 
átmenetiségével, hangsúlyozásával, fontossága relativizá- 
lásával érhetjük el. Hagyjuk, hogy komolyan vegyék já- 
tékaikat, de jelezzük, hogy ezek csupán „játékok”, a va- 
lóság ideiglenes felfüggesztésén, fikciókon alapulnak és 
mi, mint felnőttek bármikor újra bevezethetjük akár kény- 
szerrel is az általunk kívánt és normálisnak tartott ren- 
det. 
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GAGYI JÓZSEF 


Hogy tudsz itt élni, fiam...? 


Tizenévesek tér- és tárgyhasználatának 
egy formájáról 


Tételezzük fel, hogy nyárutó van, szombat este. Tömb- 
házak között sétálok. Az ablakok jó része tárva-nyitva. 
Az egyikből ritmusos zene árad, még csak nem is bömböl. 
Könnyű felfedezni a hangforrást: az egyik ablak mögött 
villogó, piros-kék-zöld-fehér fények, mozgó-ugráló alakok. 
Buliznak. 


Megállok, próbálom elképzelni a zene és a fények, étel 
és ital, érintések és látványok hatását a résztvevőkre, a 
bent — a benne — levőkre. Próbálom magamban felépí- 
teni a pillanat, a helyszín teremtette élményegyüttest. 
Kutatok emlékezetemben: felidézhetnék-e olyan élmé- 
nyeket, képeket, melyek hasonló alkalmakkor rögzültek. 
Hisz ismernem kellene az egyes mozzanatok illeszkedési 
szabályait is. Ugyanúgy ahogyan rokoni, baráti laká- 
sokra emlékszem és el tudom képzelni (persze, csak hoz- 
závetőleges pontossággal) azt, hogy ott éppen milyen 
tevékenység zajlik, s hosszabb távon, miként alakul az 
életmód, vajon ugyanúgy lehetséges-e egy ismeretlen 
lakásban kibomló ismeretlen helyzetet rekonstruálni? De 
mennyire ismeretlen ez a tér, a szoba, és mennyire lehet 
ismeretlen a helyzet? Ismerhetem-e az itt fellelhető eleme- 
ket, tárgyakat, és érvényesek-e ezek a szabályok ez alka- 
lommal is? Vannak-e ehhez „térképészeti ismereteim”? 
Az idézőjel azért szükséges ebben az esetben, mert nem 
csak fizikai-földrajzi, hanem egyben társadalmi térről 
van szó. Amikor magam előtt látom a házam-lakásom 
terét, akkor mindig a tevékenységekben, azaz a megépíté- 
sében, használatában (de ez utóbbi is begyakorolt, tehát 
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felépített) megvalósult teret láthatom. Ugyanez a helyzet 
a „falummal”, ahol felnőttem, a „városommal”, melyet 
tágabb otthonomnak tekintek már. Az embernek ezt, a 
környezet kialakította, sokrétű tájékozódási képességét 
nevezik meg a tér antropológiájának szakértői, amikor 
mentális tér(kép)ről beszélnek. Egy térbeli helyzet nem- 
csak a maga fizikai, hanem pszichikai-szociális valóságában 
épül fel: merre fordulnék, mihez nyúlnék egy bizonyos te- 
vékenység elvégzése közben, ha ott lennék a szobában? 
Merre indulnék, a sarkon merre fordulnék, a ház ajtajá- 
hoz hogyan jutnék el a faluban? A városban milyen jár- 
műre, hol ülnék fel, hol szállnék le, merre kerülnék, a 
kapusfülke előtt hogyan mennék el, milyen nyilakat, út- 
mutató feliratokat követnék, a hivatali szoba ajtaján ho- 
gyan lépnék be? Minden fizikai „akadály” mellett ott van 
az a tudás is, hogy ki állította fel, mit szabályoz, tesz 
lehetővé vagy lehetetlenné — a tájékozódó egyén állandó 
problémája, hogy „azok, akik az utam észlelik-figyelik, 
azok megerősítik vagy érvénytelenítik, tagadják elképze- 
lésemet”? 


Valószínűleg fiatalok buliznak ott, a nyitott ablakon 
belül, a villódzó fényekben, ők mozognak-ugrálnak a ze- 
nére. Születésnap? A végetért szünidő búcsúztatása? 


Tételezzük fel, hogy új, nemrég átadott lakásról van 
szó, és a család ifjú tagja(i) lakás, jobban mondva, az ő 
számukra reális szoba-avatót rendez(nek). Ennek a szo- 
bának a mindennapi használata már kialakult; a tárgy- 
világa, tárgy-struktúrája körvonalazódott. A „helyzet”, 
amit ez az izgatottan várt, nagy körültekintéssel szervezett 
buli jelent, az talán találóan jellemezhető úgy, hogy „be- 
avatás”. A barátok-barátnők, az egykorúak, akik szintén 
szoba-, és ezzel együtt az általuk felépített, használt tér 
tulajdonosai, és az ebben zajló életmód élői — eljönnek, 
véleményt mondanak, tárgyakat-ajándékokat hoznak, és 
végül még idézet, aláírás formájában „kézjegyüket” is 
otthagyhatják a plakátokon, az ajtón. Természetesen csak 
akkor, ha a szülők is így képzelik el, ha ebbe a szülők 
beleegyeznek. 


És ezzel itt, ebben a nagyvárosi új lakásban megkez- 
dődik a tizenéves fiatal szobájának mozgalmas, zajos, (szó 
szerint) színes, zsúfolt különélete. 


A lakás, a szoba életünk legintimebb tere. Munkahe- 
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lyünk bútorait, azok elrendezését, az ajtók-ablakok sajá- 
tosságait, folyosókat, lépcsőket, vagy a középületek-köz- 
terek tárgyait-helyeit megszoktuk; tudatosítottuk kelle- 
mességüket vagy idegenségüket; használjuk őket. De a 
szoba, a „végső menedék”, az csakis kellemes, „otthonias” 
„fészek” lehet, mert ha nem, elviselhetetlen „tömegszál- 
lás”, „rabság” érzet uralná az ottlakót. Ha „kietlen”, ha 
„szegényes”, ha „rendetlen” is, az ottlakó a leg-természe- 
tesebb, ugyan a naturától legtávolabbi, de az egyszemé- 
lyes emberi természethez legközelibb környezetként ke- 
zeli. Enélkül „otthontalan”, nem teljes ember. 


Sok minden történik a szobában, a szobával, míg ez az 
intimizáció megvalósul; mindjárt első momentumként pe- 
dig ugyanaz, mint az életterünkbe, közelünkbe kerülő 
minden tárggyal; ugyanaz, amire Hernádi Miklós hívja 
fel a figyelmet Tárgyak a társadalomban című könyvében 
(Hernádi, 1982). Az üres szoba „lakhatatlan”, és ezért 
kényszerít a berendezkedésre — mindaddig problémát je- 
lent számunkra, amíg „lakhatóvá”, azaz berendezetté, sze- 
mélyes értékeink, kedvteléseink, pszichikai beállítottsá- 
gunk számára kellemessé, megfelelővé nem változtattam. 
Ha ez megtörtént, a szoba mint tárgy egységében min- 
dennapi tevékenységeink kerete lesz, jó közérzetem 
biztosítéka, és csak akkor válik újra problémává, gonddá 
ha egy újabb „lakhatatlanság” fenyeget (pl. festés, köl- 
tözés). 


A szoba tulajdonképpen az a tér, melyben nagyobb és 
kisebb elemekből felépülő tárgyegyüttes helyezkedik el. 
Terének nagysága, alakja meghatározza (főleg a nagyobb 
bútordarabok esetében) a tárgyak mennyiségét, valamint 
az egymáshoz való viszonyuk kialakításának lehetőségeit. 
Az üres szobába belépve, az ajtó, ablakok nagyságát, nyi- 
tási irányát, közöttük és a szoba sarkai közötti távolságot, 
az esetleges beugrások, gerendák formáját szemügyre véve, 
majd amikor a méretessel kezünkben a bútorok helyét 
keressük, állandóan a szoba tere engedte lehetőségeket 
próbáljuk egyeztetni az elképzeléseinkkel, igényeinkkel. 
Elképzelünk egy jó megoldást a könyvespolcok-íróasztal 
elrendezésére; eszünkbe jut, hogy egy barátunk hogyan is 
oldotta meg az állólámpa elhelyezését; a szomszédban is 
láttunk egy térelválasztó elemet, virágokat is lehet tartani 
rajtuk; egy munkatársunk jó ötlettel jön, miként lehet 
megoldani a lemezjátszó-magnetofon-hangfalak elhelyezé- 
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sét. Folyóiratokat, lakáskultúra-szaklapokat nézegetünk; 
üzletben az áruból válogatunk; még a hetipiacra is ki- 
megyünk gyékény-falvédőt, terítőt, nyírfából font kosarat 
nézni. Mindezekből következik, hogy hosszas, összetett fo- 
lyamat az, amit én egyszerűen a szoba intimizációjának — 
másképpen fogalmazva: működőképessé tételének, alap- 
vető pszichikai háttérré válásának neveztem. 


Létezik-e vajon egy előre kialakult kép, egy „mentális 
modell” arról a legszűkebb környezetről, melyben önma- 
gunkban lehetünk, mely a legmegfelelőbb életkörülménye- 
ket biztosítja? 


Valószínű, hogy ha az értékrendszerünknek, normáink- 
nak, vágyainknak nagyvonalakban megfelelő idegen lakás- 
ban vagyunk, akkor annak a térképe bevésődik tudatunk- 
ba, és kialakul, megfogalmazódik egy vágy-kép. Ha le kell 
rajzolnunk, ha meg kell mondanunk, akkor képesek va- 
gyunk erre. De amikor a konkrét feladat előtt állunk, 
amikor egy adott teret kell berendeznünk és így kialakí- 
tanunk, akkor e vágykép és a valós lehetőségek konflik- 
tusának sorozatát éljük át. A kialakuló „rend” mindig kü- 
lönbözik a vágyképtől. És mégis: biztosítania kell a 
mindennapok nyugalmát (most nem térek ki arra az eset- 
re, amikor nagyon szűkös anyagi lehetőségek szerint 
lehet csak berendezkedni). A szobának, mint tárgynak, az 
intimizációja úgy válik lehetővé, hogy a berendező tevé- 
kenység kialakít egy objektív rendet: a tárgyak együtte- 
seként és a tárgyak használati formájaként; ez a tevé- 
kenység az általános vágykép be nem teljesedését 
jelentheti, de ugyanakkor megteremtheti annak egyszeri, 
személyes megvalósulását. Teljességében csak általam is- 
mertté, szükség megoldásaiban is az én kezem nyomát 
viselővé, ideiglenességeiben rám jellemzővé válik ez a tér. 
Így lehetséges, hogy színeiben, zárainak tapintásában, fe- 
lületeiben, hangjaiban, szagjaiban ráismerjek. Ebben a 
környezetben álmomban is felriadok, ha „idegen” hango- 
kat hallok; kellemetlenül érzem magam, ha kicseréltek egy 
képet a falon, és ez az érzés csak akkor szűnik meg, ami- 
kor hosszasan vizsgálom, forgatom, nézegetem a képet, 
és esetleg a régit is visszaakasztom melléje, azaz helyet 
találok neki. 


A vágykép orientációs jellegű — szükségképpen a be- 
rendező tevékenység, a napi apró, elkerülhetetlen módo- 
sítások, igazítások teszik „igazivá” a szobát. Éppen akkor 
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nem alakul ki a napi normális életmenet, ha túl erősen 
élnek tovább az eredeti vágyképek, ha állandó problémát 
jelent a szoba terének nem-kialakult, nem-végleges képe. 


A család „spórol”, készül a költözésre, hogy azután 
minél rövidebb idő alatt berendezkedhessen, és a felme- 
rülő lehetőségek, módozatok között válogatva kialakíthassa 
azt a teret, tárgyegyüttest, melyben problémátlanul, „biz- 
tonságban” élve, figyelmét és energiáját a napi feladatok 
elvégzésére összpontosíthatja. Igaz, akadnak olyan nem 
mindennapi alkalmak —, és mindenek előtt a lakásavató 
— amikor ez a tér újra a középpontba kerül. Takarítják, 
díszítik-csinosítják, ünnepivé teszik, hogy így átalakulva, 
egyszerre önmaga és más helyszín is legyen. Az ünnep 
(szülinap, buli) lezajlása után újra csak „rendet” kell csi- 
nálni, helyükre kell állítani az eltolt bútorokat, vissza 
kell állni a régi „kerékvágásba”. Újra a mindennapi élet 
terévé kell változtatni a lakást, a szobát, de ez már ezután 
magán viseli az ünnep nyomait is: negatívakat (cigaret- 
tával égetett folt az ágyterítőn, ennek a bevarrt helye; 
ledörzsölt festék, vakolat stb.) és pozitívakat (ajándéktár- 
gyak asztalon, falon, szignók a plakátokon stb.). 


Ha a frissen átadott lakásokhoz érkező teherkocsik ra- 
kományát, a földre lekerülő bútorokat, csomagokat figyeli 
az arra sétáló, elképzelheti a folyamatot, mely a „kész” 
lakás, szoba kialakításához vezet. Úgy kezdődik ez, hogy 
többször is megszemlélik a még befejezetlen lakást, váz- 
latot készítenek róla, lemérik a falhosszakat, a magassá- 
gokat, „helyet”, azaz előnyös, a vágyképnek megfelelő 
térbeli elhelyezést keresnek a régi szoba bútorainak, va- 
lamint az azután megvásárolandó, megrendelendő búto- 
roknak. Felosztják „érdekszférákra”, azaz személyi terekre 
a rendelkezésre álló összteret; melyik szoba kié lesz, kinek 
a szekrénye hol áll majd, az előszobai beépített szekrények 
mely polcai lesznek a gyerekekéi, melyek a felnőtteké, 
ugyanez hogyan valósul meg a fürdőszobában. A tényleges 
berendezkedés és használat közben derül ki, hogy mit 
szükséges megváltoztatni; s az is, hogy a „helyfoglalás” 


eredményeit ki tudja szívós kitartással elismertetni, meg- 
tartani. 


A család tervezi a költözést, borzalommal vegyes öröm- 
mel gondol arra a napra. A régi lakást elárasztják az 
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„ideiglenes” helyükön megjelenő tárgyak; megkezdődik a 
gyűjtögetése, raktározása azoknak, melyek csak az új la- 
kásban jutnak igazán szerephez. A költözés előlegezett 
rossz érzése nemcsak a megfeszített munka miatt alakul 
ki, hanem amiatt is, hogy le kell bontani, szelektálni kell 
a már meglévő tárgyegyüttest, a montázsfal alkotóelemeit. 
Eddig a tehetetlenség, az „érzelmi nyomok”, az idő(szak), 
melyre figyelmeztettek, értékessé tehettek bizonyos tár- 
gyakat — de most létrejön egy olyan kényszerhelyzet, 
melyben tisztázni kell a tényleges „erővonalakat”, „értékes 
és értéktelen”, „divatos és divatjamúlt”, „új lakáshoz/szo- 
bához méltó avagy nem” viszonyokat. Ha a költözés idő- 
pontja egybeesik a serdülőkor kezdetével, és a fiatal saját 
térrésszel rendelkezik, akkor ez az alkalom a család érték- 
világát jelző tárgyakkal (a festmény, melyet „nagyanyád- 
tól örököltél, s eddig a szobádat díszítette”, az anya 
leánykorában varrt falvédői, díszpárnái; a szülők szobá- 
jából kiszorult vázák, nippek stb.) való leszámolás, tehát 
a szülők értékeitől, ízlésétől való távolodás, és a 
kortárs-csoport értékeihez való közeledés, az ezeket jelző 
tárgyak megszerzése lesz az uralkodó tendencia. Szélsősé- 
ges esetként még az is lehetséges, hogy a szülők javasolják 
azt, hogy legyen az új lakásban egy „funkcionális és kel- 
lemes” serdülő-szoba; és aztán nekiállnak ők a berende- 
zésnek, és mindazt, amit „fiatalosnak, modernnek” tarta- 
nak, bezsúfolják ebbe a szobába — hogy végül a szoba 
igazi lakója a saját elveivel-elképzeléseivel, a saját vágy- 
képével „be se fér” oda. Talán ez utóbbi nem is fontos 
ez esetben a szülőknek: hiszen ők vendégeiket minden 
adódó alkalommal beviszik a „mintaszobába” és várják, 
hogy megállapítsák róluk: „látszik, hogy felvilágosult, mo- 
dern szülők vagytok; jól nevelitek a gyerekeiteket”. Ezzel 
a szülők nem biztosítottak autonómiát a serdülőknek, vi- 
szont arra biztatják őket, hogy a felnőttek által megépített 
térben érezzék jól magukat, s neheztelnek, háládatlansá- 
got emlegetnek, ha esetleg tiltakozik a tizenéves. (Az áruló 
szöveg: „Mi modern szülők vagyunk, lépést tartunk a kor- 
ral, emlékezhettek, nektek is mutattuk, milyen vagány, 
eszményi szobát rendeztünk be a fiunknak, lányunknak, 
s mégsem tudjuk otthon tartani, állandóan a barátok, 
barátnők, mintha itthon nem érezné jól magát.”) 


De én nem erről az esetről szeretnék írni. És nem is 
arról, amikor a szülők „negatív térépítést” alkalmaznak: 
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eltávolíttatják a kiakasztott szőrös állatot („csak porfogó”); 
leszereltetik a többnyelvű Dohányozni tilos! táblát („Ezt 
meg honnan loptad, fiam?); letakartatják a kiragasztott 
reklám-képeket („Hol az ízlésed, fiam?”) — tehát, anélkül, 
hogy ténylegesen tárgyakat helyeznének el benne, a sze- 
lekciójukkal nagymértékben meghatározzák milyen is le- 
gyen a szoba tere. 


Az az eset sem tartozik témámhoz, amikor ez a negatív 
térépítés rábeszélő jóindulattal társul: igaz, hogy a hely, 
a fal üresen maradt, de úgy csúf, úgy nem állhat, de van 
egy ötletem, mi lenne, ha vennék neked ide egy... ha 
szeretnénk neked egy... Mert ugye X-éknél... Y bará- 
tunkéknál is... És a fiatal mérlegelheti, hogy mennyire 
sértődik meg („fiam, nem érdemes veled leülni beszélget- 
ni”), mennyire alkalmazza az érzelmi terrort („neked a 
szülők véleménye, az, hogy törődnek veled, semmit se 
jelent”); vagy csap át indulatba a szülő („veled nem érde- 
mes tárgyalni, jön a festés, akkor majd lekerül a falról ez 
az egész cirkusz, és mi mondjuk meg, mit teszel fel a falra 
és mit nem”) — szóval, mi is lehet annak a következmé- 
nye, ha ő visszautasítja a javaslatot. 


Én arról szeretnék írni, amikor a fiatal, az új lakásban 
berendezkedve, kiépíti szobája terét, létrehozza a mon- 
tázsfalat, a montázsszobát, és a szülő ezt szemléli, beül 
oda beszélgetni, kifejezi tetszését vagy nemtetszését, ha 
pedig megkérik, hajlandó beszerzésben-kivitelezésben se- 
gíteni is — de: nem nyúl a tárgyakhoz, tettlegesen nem 
avatkozik bele ebbe a térépítési-térhasználati módba. Azaz 
arról szeretnék írni, ami ténylegesen jellemzi a fiatal saját 
tér- és tárgyhasználatát. 


 
A berendezkedésnél párhuzamosan fogalmazódik meg a 


funkcionális és a szimbolikus téralakítás. Persze, ez az 
elválasztás egy komplex gyakorlatnak a vizsgálódást 
megkönnyítő tagolása — és egy családon belül ugyanaz a 
tér „megsokszorozódik”, mivelhogy nemcsak objektíve ala- 
kul, hanem ezzel egyidőben önmagáról az egyes családta- 
gokban szubjektív képet alakíthat ki; ezek egymáshoz 
közeliek, de távoliak is lehetnek. Alvó és raktározási hely 
kell, lehetőleg a másnemű gyermekeknek külön-külön, 
mondja a szülő. A gyermek: azért jó a külön szoba, mert 
nem ütik bele az orrukat a „titkaimba”, mert az nincs 
közvetlenül a szemük előtt; a „kedvenceim” zenéjével, 
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arcképével együtt lehetek; és, miért ne, ha hazakísérnek, 
megmutathatom, melyik az én ablakom, meg onnan les- 
hetem, várnak-e már reám. A példákat sorolhatnám — a 
szülőknek mindig is inkább a funkcionális, a fiataloknak 
az érzelmi, szimbolikus szempontok miatt szükséges a kü- 
lön szoba. 


A funkcionalitáshoz tartozik tehát az, hogy megfelelő 
nagyságú, kényelmű fekhely legyen a szobában. Ezt úgy 
kell elhelyezni, hogy a nappali fény megvilágítsa, ne kell- 
jen akkor is lámpát gyújtani az olvasáshoz; ugyanakkor 
úgy, hogy más bútor ne akadályozza megközelítését. A 
fekhely mellett szükségesek mindazok a bútorok, melyek 
a napi-ünnepi tevékenységek csak időnként használt tár- 
gyainak raktározására szolgálnak: szekrények, fiókok, zárt 
polcok. A nyílt polcok — akárcsak az ebédlőszobákban a 
vitrinek — messzemenően nem funkcionálisak, bármeny- 
nyire is használjuk rendeltetés szerint naponta a rajtuk 
levő tárgyakat (például a könyveket — de gondolkozzunk 
el azon, miért is olyan nehéz „feladat” ezeket „rendbe 
rakni”, hogyan keletkezik itt a „rendetlenség”, hányféle 
osztályozási szempont kerül egymás mellé már egy család 
különböző könyvespolcain is, így: tematika, megszerzés 
sorrendje, nagyság, szín, „kedvencek” stb.). 


A különszoba munkaszoba egyben; főképpen az ifjú 
legfőbb tevékenységét, az ő „munkáját”, a tanulást szol- 
gálja. Tehát asztal, íróasztal, tanszereknek fiók, polc, az 
asztalhoz tartozó szék is itt kell hogy találtassanak; akár- 
csak a hobbi-sarok, a ki tudja milyen, hányféle bütykö- 
lési, szerelési tevékenységhez szükséges szerszámok, esz- 
közök, anyagok fiókja, ládája, polca. 


Még lenne egy funkció, melyet bizonyos tárgyak töl- 
tenek be: a felületek eltakarása (ez esetleg társulhat az 
elválasztó, elszigetelő szereppel). Ezeknek a tárgyaknak 
szimbolikus funkciójuk is van: az ágyat letakarja, a por- 
tól, kifakulástól védi a huzat, a pokróc, de erre mindig 
díszek (párnák, babák, játékok) kerülnek; az asztalt üveg- 
lap borítja, de ez arra is jó, hogy alája képeket, képesla- 
pokat, rajzokat, cetliket dugdossanak. 


A nagy bútordaraboknak pontosan követhető élettör- 
ténetük van: mikor vették, mikor romlott el, kellett javí- 
tani. Mondhatni, hogy a bútordarabok története: a szoba 
„gazdaságtörténete”. Létezik azonban a szoba mindennapi 
élete, a napi apró rongálások, módosítások, az a „haszná- 
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lat”, mely a nagyobb tárgyakon nem változtat, de annál 
inkább igénybe veszi azok — és a fal — felületeit. Bizony: 
,,a mindennapok a felszínen zajlanak”. Így lehet a napi 
időhöz, történtekhez, az éppen aktuálishoz kötődni; a napi 
kötődések halmazából lassan múlt, a kulturális normák- 
hoz, jelenségekhez való napi viszonyulásból pedig „kultúr- 
történet” lesz. Persze, mindez mikroszinten, egy személyre 
szabott térben. Hiszen a tárgyak közötti válogatás, a tár- 
gyak emberi használata szimbolikus jelentéseket termel- 
het; egy tárgy lehet az, ami fizikai megjelenése, funkcio- 
nálása szerint nyilvánvaló, és ezzel együtt kaphat egy 
átvitt, az értelmi-érzelmi-szociális szférában létrejövő 
szimbolikus jelentést. 


A birtoklás, azaz ahogy mondani szoktuk: a szobám, 
ágyam, ruhám, könyveim — egy olyan viszonyt jelent a 
tárgyam és köztem, amely során a használatban ezeket a 
tárgyakat egymáshoz és önmagamhoz illesztem, fokozato- 
san személyiségemet, társadalmi jellemzőimet építem be- 
léjük, fejezem ki általuk. A fogkefém, a dezodorom, a 
fehérneműim, a legintimebb tárgyaim éppúgy, mint a la- 
kás közös, „kiállított” tárgyai, a családi, esküvői kép, a 
képzőművészeti alkotások vagy értéktelenebb festmények, 
a vitrinek kistárgyai mind-mind a lakók társadalmi stá- 
tuszáról — ezen belül a mindennapi szomszédolásban, ven- 
déglátásban, tehát az otthonra „leképzett” társadalomban 
is az itt elfoglalt helyükről beszélnek. 


Én szűkebb értelemben gondolom el a szoba terében 
kibomló-megvalósuló szimbolikus jelentést: az eltakaró 
vagy díszítő, a felületeket megváltoztató tárgyakat ven- 
ném szemügyre. A tizenévesek szobáiban ugyanis az átala- 
kítás, a differenciálódás indulata a felületek megváltoz- 
tatására irányul. Az idekerülő tárgyak, képek, színek, 
formák valamilyen ideált, életelvet, álmot jelentenek: az 
autóversenyző a „száguldást”, a pop-énekes a „népszerű- 
séget”, a sportoló a „győzelmet” vagy a „küzdelmet”, a 
meztelen nő a „szexet”, az üres márkás üvegek és cigaret- 
tásdobozok a „luxuséletet”, stb., stb. A beszerzés, az össze- 
állítás az éppen elmúlt időt, a ráismerés, felfedezés pilla- 
natát formálja meg; tagolja, felmutatja ezt a közelmúltat; 
és ugyanakkor, ehhez szorosan kapcsolódva, a közelmúlt- 
ban megvalósuló társadalmiságot is: barátkozást, érvényes 
normákat, társadalmi ideálokat, hiszen az autóversenyző, 
a popénekes, a sportoló együtt jelenthetik a „sikert”, „be- 
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futottságot”, a meghatározott, zárt társadalmi keretekből, 
az objektív meghatározottságból való — szimbolikus — 
kitörést. Minden gitárt pengető, a fürdőszobában a tükör 
előtt hangját próbálgató tizenévesből nem lehet befutott 
énekes, sem a sportolgató gyerekből világklasszis, de 
mindezt átélheti, álmodhatja az adott szimbólumokba ka- 
paszkodva. Ezek a tárgyak kitágítják a mindennapok ide- 
jét és társadalmi terét. Nemcsak arra a tényre gondolok, 
hogy olvasás, zenehallgatás közben elkalandozhat a tekin- 
tet, a gondolat, és ezeket a kalandozásokat ezek a felüle- 
tek indítják el, szervezik meg, hanem arra a szinkroni- 
tásra, mellyel a múlt-jelen-jövőnek ezek a társadalmi 
(igaz, ideál-) dimenziói jelen vannak a fiatalok terében. 
Ha az előbb megkockáztattam azt a kijelentést, hogy a kö- 
zelmúltat tagolja, mutatja fel ez a montázsvilág, akkor ezt 
tovább is gondolhatom: a társadalmi viszonyokat, gondol- 
kodást is tagolja. És ha ezt a gondolatot a feje tetejéről a 
talpára állítom: a társadalmi viszonyok, a gondolkodás- 
mód, mentalitás, az „életvilág” tagolása, szerkezete tár- 
gyiasul, válik megragadhatóvá a tárgyakban, felületekben, 
azok szimbólummá-válásában. 


A szobában (és nemcsak a fiataloknál) minden a hasz- 
nálóról, annak teljes létéről árulkodik. A bútorok, a felü- 
letek állapota, megőrzési módja, viszonyba állítása vagy 
akár a viszonyok változása lemezteleníti a szabályokat, 
törvényeket, a használati módot ismerő előtt. Személyisé- 
géről, intellektuális és érzelmi fejlettségéről, esztétikai 
kultúrájáról, ízlésének alakulásáról, azaz pszichikai dimen- 
zióiról tudunk meg adatokat. A másik, a szociális dimenzió 
is tárgyiasul, megfoghatóvá válik: mi a gyerek helye, mi- 
lyen a helyzete a családban, milyenek a szülőnek a gyer- 
mekhez fűződő érzelmei, mennyire érdeklődnek gyerme- 
kük tényleges, megélt mindennapjai felől, vagy mennyire 
rabjai a saját ideálképüknek, mely a gyerek mindennap- 
jait, hozzájuk fűződő viszonyát az ő vágyaik, elképzelé- 
seik szemszögéből mutatja. Kiderülhet az is, hogy milyen 
mértékben veszik figyelembe a szülők a gyermek fejlődé- 
sét, mennyire gondoskodnak intellektuális és emocionális 
környezete kialakulásáról; és, ami az egyik legfontosabb 
pedagógiai probléma: kialakul-e a kölcsönös tisztelet és 
megbecsülés, tiszteletben tartják-e a gyermek személyisé- 
gét, egyáltalán, létezhet-e a családban a gyermek szemé- 
lyiségként, és nem csupán a szülőknek alárendelt, teljes 
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mértékű munkavégzésre még nem képes, utasításokkal 
kormányzott, pressziókkal kényszerített „beosztott”. 
(S. Nagy Katalin 1979). 


Vissza kell térnem a feltételezett kiinduló helyzethez: 
új lakásba költözik a család. A nagy gond: a funkcionális 
bútordarabok átszállítása, elhelyezése, hogy ha lakni nem 
is de aludni, raktározni már lehessen. A napok a „végleges 
hely” keresésének igézetében telnek — a nagyobb bútorok 
elhelyezése után lehet „bemérni” a szőnyegeket, megszer- 
vezni a falak látványát. Ugyanez a helyzet a fiatal szobá- 
jában is. Amikor itt kerül sorra a fal díszítése, akkor a 
szülő próbál pontos megnevezést találni: számára lehet 
„bazár”, „zsibvásár” a kialakuló montázsfal, még ha iro- 
nikusan — s ezzel a távolságtartást, fenntartásait érzékel- 
tetve — mondja is a szavakat. De meg kell szoknia, amint 
az állandó zenét, a szoba hangvilágát is; és talán összefog- 
lalóan mindarra, amivel gyereke körülveszi magát, mondja, 
hogy „zajos”, „dzsungel”. Ezzel végül is azt szeretné meg- 
fogalmazni, hogy számára nem vagy csak kevésbé érthető, 
átlátható. Legtöbbjük az ideiglenességgel, a viszonylagos- 
sággal vigasztalja magát: majd kinövi a gyerek, majd rá- 
jön, hogy milyennek is kell lennie az igazi „munkakör- 
nyezetnek”, „otthont” nyújtó térnek. 


Sajnos, az önvigasztalásnak ez a gesztusa azt is jelent- 
heti, hogy feladja a reményt, miszerint előbb-utóbb csak 
megérti a maga bonyolultságában miért is éppen itt, ilyen 
körülmények között érzi jól magát a család szemefénye. 
A kérdés: „hogy tudsz itt élni, fiam?” más-más hangsú- 
lyozással mondható. A tényleges, racionális, elemző kér- 
dés valahogy így hangzana: „Ha jó ez így számodra, ha 
fontos ez így számodra, akkor el tudnád magyarázni, hogy 
miért?” 


Ha a hangsúly a hogy tudsz-on van, az azt jelenti, hogy 
a szülő azokra a képességekre kíváncsi, melyek az évek 
során gyerekében kialakultak: az egyszerre több jelenségre 
figyelés, de ugyanakkor egyre koncentrálás képessége 
(„tudsz olvasni és zenét hallgatni egyszerre? Tudsz tanulni 
a színes plakátok előtt ülve?”); a külvilágból, a szülői te- 
vés-vevésből való kikapcsolódás („Hogy nem figyelsz arra, 
ami éppen történik a családban?”). Egyébként éppen a 
harsány, mozgalmas, színes közvetlen környezet az, amely 
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a lakásbeli külvilágot — erőszakos, azt elnyomó belvilág- 
ként — ellensúlyozza, kizárja. 


Ha a hangsúly az itt-re helyeződik, az csodálkozást, 
megdöbbenést, a tények — a tárgyak, felületek, színek, 
formák, körvonalak — szemrevételezését, leltározását 
jelenti. Az itt: a mennyiség és a szerkezet, a létrejött lát- 
vány. De ugyanakkor a lehetőség is: ahol még halmozód- 
hatnak a fölösleges, porfogó tárgyak, állandósulhat a 
„rendetlenség” vagy éppen egy „átlátható” tárgy és fe- 
lületrendszer, egy rendezett tér, röviden — de nem pon- 
tosan, hiszen egészen mást jelenthet a fogalom a szülő- 
nek, mint a fiatalnak — rend jöhet létre idővel. 


Ha pedig az élni szóra esik a hangsúly, akkor a hasz- 
nálat, az élet formálása, maga az a mozgás kerül az érdek- 
lődés középpontjába, melynek a tárgyiasulásai, szemre- 
vételezhető jelei léteznek az itt-ben. Élni, azaz tájékozódni 
a világban, megérteni a mindennap jelenségeit és az álta- 
lános törvényszerűségeket egyaránt. Modernnek, az időhöz 
kapcsolódónak, és nem maradinak lenni; de ugyanakkor 
tisztázni a (továbbéltető) viszonyt a hagyományokkal, az 
„örök” értékek különböző korokban, különböző felszíni 
jelenségek álarca mögött megjelenő formáival. Élni, azaz 
autentikus ünnep- és mindennapokká változtatni, tevé- 
kenységekben tagolni, értünkvalóvá tenni a napok kímé- 
letlenül monoton sorozatát. Élni — azaz kimunkálni a sze- 
mélyiséget, az alkotó erőt, a világhoz való viszonyt a szoba 
terének, látványának a kialakításával is megfogalmazni. 


Itt, a költözés után rendbetett lakásban van az a tér, 
az a szoba, melynek szemrevételezése, leltározása követ- 
kezik a továbbiakban. 


Amikor a szoba tárgyairól beszélek, akkor ez egyaránt 
vonatkozik a funkcionális és a szimbolikus, a nagy felü- 
letű és a felületre ragasztott bélyeg nagyságú tárgyra is. 
Sőt, így kezelendő a plakátra keresztben ráragasztott, más 
színű, feliratos papírcsík; az ajtóra filctollal felírt szöveg; 
az íróasztalon, dobozban álló „mütyürök, apróságok”; 
mindaz tehát, ami látszik, ami „kézbe vehető” (azaz amire 
a figyelem irányulhat, például a szövegek elolvasása); ami 
más elemekkel viszonyba léphet, montázst alkothat, mint- 
hogy a montázsfal, montázs-szoba fogalmak központi he- 
lyet kell hogy elfoglaljanak, ha a fiatalok térhasználatáról 
beszélünk. 
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Itt találhatók a „gyermekkori emlékek”, azok a tár- 
gyak, melyek az egykori gyermekszobából megmaradtak. 
Lehetséges, hogy a falon, nem is félreeső helyen, ott van 
a gyermekkori bekeretezett fénykép; a keretbe, az üveg 
elé más, aktuális fényképeket is betűzdeltek. A szekrény- 
ben, melynek vitrinje is van, sajátos konzerváló hatása 
van az üveg mögötti térnek: helye lehet ott azoknak a 
rajzoknak, kivágott alakoknak, melyeket óvodás, kisisko- 
lás kortól őriznek (különösen ha sok a hely, ha tágas a 
szekrény). Ide kerülhet a bélyegalbum, esetleg az üvegre, 
az üveg alá egy-egy bélyeg is. A „rágcsizás” és a „csoki- 
zás” emlékei azok a ritka, „értékes” képes-színes-aranyo- 
zott papírok, melyek az egykori rágógumi-, csokoládé- 
papír gyűjteményből megmaradtak. 


A tévében játszott sorozat-rajzfilmek hőseinek, a mese 
és az állatfilmek főszereplőinek képei, fényképei, vagy 
olyan tárgyak, zászlók, plakátok, poszterek, melyeken ezek 
szintén rajta vannak, ugyancsak helyet kapnak. A fiúk- 
nál korán elkezdődik az autó, a motorbicikli képek gyűj- 
tése. De létrejöhetnek, majd a változások, a költözés vi- 
harait egészében vagy részben átvészelhetik a másfajta 
gyűjtemények is: a lepke-, az ásvány-, az érem-, a régi 
képeslapok-, a sportjelvények-, és a stb.-k gyűjteménye. 
Ritkán maradnak meg érintetlenül; keveredni kezdenek, a 
„ritkább”, „értékesebb” egyedeket kiemelik, tovább őrzik, 
egymás mellé helyezik: a képeslap mellett „aranyos” ás- 
vány, a „kedvencnek” megmaradt színész képe, kis- 
autó, stb. 


Megmaradhat, igazi hobbivá válhat például a sport- 
jelvények, -zászlók gyűjtése; a cigarettásdobozok, üres 
márkás italosüvegek gyűjteménye. Ezeknél a mennyiség is 
számít, de vannak más kritériumok is. Például az, hogy a 
cigarettásdobozok lehetőleg ne legyenek üresek, hogy le- 
hessen használni — no nem elfüstölni, hanem kézbe 
venni, megszagolni, „megkívánni” a benne levő cigarettát. 
Ha egy-egy tárgy helyzeteket, egy tárgyvilágot, az „éle- 
tet” idéz fel, és így a hozzá való közeledés a „résztvétel” 
ígéretében-igézetével történik, sokszor nem is épülve be 
a mindennapi világba, hanem ünnepinek, reprezentatív- 
nak megmaradva — tehát ha létezik ilyen tárgyhasználat, 
akkor az itt említett elsősorban ilyen. „Majd valamilyen 
ünnepen, majd egy fontos bulin, ahol a különlegességemet, 
átlagon felüli voltomat kell bizonyítani... Milyen érdekes 
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alakja van ennek az üvegnek, milyen vonzó a színes 
márkajelzés, az idegen nyelvű feliratok, a gyártó kéz- 
jegy... ha egyszer tudnék ilyent szerezni, csak egészen 
különleges alkalommal, csak számomra nagyon fontos em- 
bereknek bontanám ki...” Felmerülhetnek az emlékké- 
pek is: „abban a filmben... azon a reklámon... amikor 
Brassó-Pojánán jártam... Bukarestben, az Interkonti- 
nentálban azok a franciák... Mamaián a Melodyban az a 
holland csoport...” Az élet egyszeri, megismételhetetlen 
helyzeteit, valami olyant szimbolizálnak ezek a tárgyak a 
színes, különleges tapintású felületeikkel, ami már-már az 
elérhetetlen határán van. A luxus-tárgyak használatában 
megvalósuló luxus-élet csábítása, varázsa van beléjük 
zárva. És az elrendezésüktől, szobában elfoglalt helyüktől 
függ, hogy csak ez a varázs érvényesül, vagy más jelen- 
téseket is sugallanak. A későbbiekben újra meghatározom 
majd a montázsfal fogalmát — és ha abban a szellemben 
gondoljuk el ezeknek a tárgyaknak a szerepét, akkor vi- 
lágos, hogy az igazi montázsfalon ha — és ahogyan — 
megjelennek, akkor a környezetük új jelentéssel tölti meg 
őket. Vagy csak egyedi, „szép színes” tárgyakként érvé- 
nyesülnek más, hasonló tárgyak mellett, és csak a forma- 
tervezésük, kivitelezésük minősége válik érdekessé? Vagy, 
például a cigarettás-dobozok közé elhelyezett cigarettázó 
majom fényképével, az üvegekbe fűzött száraz bogáncs- 
csal, a szobai zöld növényzet, cserepek közé elrejtett üve- 
gekkel — a luxusélet elérésében (?), fontosságában (?), 
tényleges emberi értékeiben (?), — való kételkedés is meg- 
nyilvánul? Lehetséges, de ez az esetek kisebb hányadá- 
ban; és szoros összefüggésben a szoba tulajdonosának szel- 
lemiekre vagy anyagiakra figyelő szemléletmódjával, re- 
produktív vagy kreatív természetével, kulturális-társa- 
dalmi aspirációival. 


Az egykori gyermekszoba emlékei lehetnek még a nö- 
vény- és állatképek, fotók. Az uralkodó az exotikum: a 
dzsungel, a sivatag, az óceán, a korallszigetek, a jégme- 
zők állatai-növényei. Ha majd jó minőségű plakátok, posz- 
terek kerülnek a szobába, akkor a „technikai oldal” (vagy 
főleg az), a fényképezés, reprodukálás minősége is fontos 
lesz. Igaz, az „emlékre” elsősorban az jellemző, hogy nem 
technikai, racionális érvek, meggondolások miatt őrzik. 
Éppen ezért érthető, hogy a kisméretű, rongálódott, vagy 
régi, kisiskolás korában cserélt, kopott, csekély kézügyes- 
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séggel rajzolt mese-, rajz-, állatfilm-figurákhoz is még ra- 
gaszkodnak. Sajátos esetként említem meg, hogy van úgy, 
hogy a filctollal ajtóra, ceruzával falra rajzolt Pluto kutya, 
Miki egér, Donald kacsa, Woody harkály mindaddig ki- 
tart, amíg tényleg „helyszűke” miatt kell letakarni őket. 
Egy általam tapasztalt megoldás volt, hogy nem véglege- 
sen felszegzett-felragasztott, hanem könnyen elhajtható- 
eltávolítható „függönyt” helyeztek a falon levő kép elé, 
tehát meghagyták azt a lehetőséget, hogy újra feltárható- 
megmutatható legyen; csak most éppen a „második” ré- 
tegbe szorult. 


Van még egy csoportja a gyermekkori emlékeknek: a 
technika világába tartozó tárgyakra utaló képek, márka- 
jelzések. Talán ez épül be a legzökkenőmentesebben az 
új környezetbe. A kisautó, a mach-box gyűjteménnyel 
párhuzamosan érdekelhetik a képek az autókról. A jól is- 
mert márkák fokozatosan váltják egymást, majd jelentke- 
zik az autó-kultusz csúcsa, az autóversenyek, Forma-1-es 
futamok hőseiről, pilótákról, kocsikról, a versenyek — 
nagyrészük képesújságokból kiollózott — jeleneteiről ké- 
szült fotók. Előbb inkább az a cél, hogy minél több legyen 
a „gyűjteményben”; de itt is fokozatosan bővül a skála, 
újabb variánsok, újabb színek, kormánykerék-típusok, al- 
katrész-tervrajzok, ülésbeállítási módok kerülnek fel a 
falra. „Az autó” az egyiknek inkább ezt, a másiknak in- 
kább azt (tehát alkatrészek; csak egy típus kocsijai, pél- 
dául Mercedes; ugyanolyan vonalú, sport vagy például 
kombi kocsik) jelentheti. 


Ha a gyerek sportol, akkor hamarosan megjelennek a 
választott, vagy azokhoz közelálló sportág tárgyai, képei. 
A tárgyak általában kicsinyítettek, díszítettek; kiegészítik 
a sportzászlókat, jelvényeket. Lehet a csapat mezébe öl- 
töztetett baba; feliratos labdák, korong, hokibot, kicsinyí- 
tett síléc; hajó, repülőgép-modellek. Van egy-egy trófea 
is autogrammos sporteszköz, ruhadarab. A győzelmet 
megörökítő örömittas reklámfotók keveredhetnek a tény- 
leges tevékenységet, az edzést, versenyt megörökítőekkel. 
Ha a sporttevékenység sikeres, és kupák, érmek, diplomák 
kerülnek a házhoz, akkor ezek külön életet élő, külön sza- 
bályok szerint építkező tablóvá, sarokká, vagy akár — 
erről szó lesz a továbbiakban — szabályos, felcímkézett 
kiállítássá szerveződhetnek. Ez már nem befele, a szoba 
többi tárgyai, képei fele irányul, nem integráns része a 
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szoba terének, hanem különválik, mintha egy üzlet kira- 
kata, egy vállalat homlokzata lenne. 


A mozi és a tévé, a filmek világában válik a gyerekből 
ifjú. Ebben az univerzumban sokkal bővebb a választéka 
a „szépnek”, az „erősnek”, az „ideálisnak”, mint a napi 
tevékenység-, a munkakörnyezetben. „Olyan, mint egy 
filmszínész”; „mintha X Y filmsztárra hasonlítana” — osz- 
tályozhatják a környezet embereit a filmvilág mintái 
szerint. 


A gyerekeknél még a szerep a fontos, nem a színészek: 
„Piedone”, „a Superman”, „a Pókember”, „Winnetou” — 
vagy egyszerűen csak a számtalan, egymásnak elmesélt 
film hősei: a „fiú”, a „lány” és a „banditavezér”. A fiata- 
lokat már nemcsak a rajz- és a kalandfilmek érdeklik: 
filmélményekről is beszélnek, művészfilmeket is ajánlanak 
egymásnak, „régi sztárokat” is felfedeznek; film-folyóira- 
tokat forgatnak, színészek életéről olvasnak, és a falon is 
nyoma van mindennek. A színész magánélete — házas- 
sága, gyerekei — érdekessé, adalékká, ha nem is fontossá 
válnak. Kiderül, hogy léteznek filmfesztiválok, ahol bizo- 
nyos filmek díjakat nyernek; hogy van Oscar-díj és Oscar- 
díjas színészek, hogy a nagy rendezőkre is érdemes fi- 
gyelni; s hogy a filmeknek grafikus tervezte, esetleg jól 
sikerült plakátjuk van, melyet szintén el lehet helyezni a 
szobában. Minél több az információ, annál szükségesebb 
a személyi ízlés, tudás irányította válogatás közöttük. És 
mindeme tudás, a film univerzumában való tájékozottság 
tárgyakban mutatkozik meg; autogramos fényképek, szí- 
nészpálya-összegezések, -értékelések, színészek nyilatko- 
zataiból idézetek; filmforgatásról fotók; képek színészekről 
otthoni, intim környezetben, stb., stb. 


Az ifjú szobájának elmaradhatatlan kelléke (és ha 
nincs, nagy harc folyik érte): a zenegép. Lemezjátszó, ka- 
zettofon, magnetofon, s a hozzátartozó hangszórók-erősí- 
tők, és persze a „világítószerkentyük”. Helye kell legyen 
a lemezeknek, kazettáknak, szalagoknak, néha éppen ki- 
tüntetett, felcicomázott, figyelemfelhívó, tehát nem csak 
az egyszerű tárolást szolgáló helye. Van, aki a zenegépek 
felületét is csillogó-villogó, színes lehúzós, tapadós képek- 
kel díszíti, leginkább ötletszerűen, hogy tényleg csillogjon- 
villogjon, de lehetséges az is, hogy olyan együttes-neveket 
ragaszt fel, melyeket sajátos betűiről már messziről meg 
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lehet ismerni; tulajdonképpen jól díszítő betűgrafika ez 
(pl. AC DC). 


A szoba tér- és felületalakítása szempontjából legalább 
ilyen fontosak a zenész-, énekes-, együttesképek — lehe- 
tőleg nem beállítások, hanem „élő”, „mozgó” koncertfelvé- 
telek; a lemezborítók; egy-egy szám szövege, kottája; a 
diszkó, a suli-buli színes, torz-különleges, „ordító” pla- 
kátja (és ezzel nemcsak arra utalok, hogy rendszerint jelen 
van ezen a plakáton egy száját tátó ember-rémalak). 


Ha a szoba tulajdonosa fotózik, barkácsol-fúr-farag, ha 
rajzol, akkor a ,,termékek” is a berendezési tárgyak közé 
kerülnek. A személyes jellegű fotók nem arcképek, port- 
rék (bár az is lehetséges), hanem „életképek”: túrák, bulik, 
iskolai sportesemények képei. A haveri társaság, baráti 
kör jellegzetes pózái kerülnek a falra. A rajzok, grafikák, 
híresebb művek, fényképek másolatai, vagy karikatúrák. 
A tényleges műalkotás ritka, mint a fehér holló. Megjele- 
nik a kollázs is — különböző felületekből, anyagokból, szí- 
nekből kialakított képek. Faragott tárgyak is idetévedhet- 
nek: lámpatartó, fogas, kis kopjafa, sulyok, esetleg meg- 
faragott végű ceruzák. 


Végül: a távolról sem kimerítő leltáramban nem emlí- 
tettem még a poszterek, művészeti alkotások reproduk- 
cióit, valamint a sehova be nem sorolható tárgyakat. A 
szemlélődő eléggé tanácstalan, mert ez utóbbiak nem az 
általa ismert általános törvényszerűségek valamelyikével 
magyarázható módon kerültek oda. Az építő személyes 
élettörténetét kellene ismernie, hogy meg lehessen magya- 
rázni például egy borosüveg-címke, egy paprikás-tasak, 
újságcikk, vékony lánc, egy szál bogáncs, felcsokrozott 
cipőfűző, titkárság-igazgatóság” tábla, cérnára fűzött gyu- 
fásdoboz, giccses emléktárgy, falióra-doboz, nagy ková- 
csoltvas kulcs, stb. jelenlétét. És fokozottabban áll ez a 
műanyag-, papírfelületekre felrótt szövegekre, kézje- 
gyekre. 


A szülők meglepve tapasztalhatják, hogy a montázs- 
falnak csak születése, kezdete van, és nem a véglegesség, 
a befejezettség fele tart, hanem egy bizonyos zsúfoltság, 
telítettség fele. Akárcsak a hirdető oszlopokon, a plakát- 
ragasztásra kijelölt kerítéseken, itt is több réteg kerülhet 
egymásra. A hirdetőoszlop ezzel jelzi „valódiságát”, iden- 
titását, hiszen a plakátrétegek az „idő rétegei”. Az ifjú 
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építésre sarkalló szándékai között is meghúzódik ez: egy- 
szerre aktuálisnak lenni, az újhoz kapcsolódni és ugyan- 
akkor — még ha nyomokban is — megmaradni, a régit 
megtartani. Mélyen összefügg a kettő, hiszen a régit ta- 
gadva, háttérbe szorítva nyer teret az aktuális. Ám ahhoz, 
hogy az utóbbi körvonalazza magát, meg kell fogalmaznia 
a meghaladotthoz való viszonyát is. A szoba tere, a tár- 
gyak felületei végesek; a kiépülés rétegeket hoz létre; a 
felületek így megsokszorozódnak, és ha úgy adódik vissza- 
bonthatók, és az újból a régiek kihámozhatók lesznek. 
Minden újabb réteg a tizenéves életében bekövetkező 
„téma és stílusváltás” dokumentuma. 


A szülők azon is meglepődnek, hogy milyen „értékte- 
len” (azaz pénzben kifejezhető értéket alig jelentő) tár- 
gyakat tud összegyűjteni a fiatal. A megjelenő tárgyak 
csak ritkán kerülnek pénzbe, s ha igen, akkor csak azért, 
mert „ritkák”, „nehezen hozzáférhetők”, „külföldiek”. 
Egyébként kapják, cserélik, vagy, netalántán, „lopják” 
őket. A folyóirat- és a képforgalom, az ezekről való min- 
dennnapos beszélés, megvalósítja az értékelést, hierarchi- 
zálást — piacként működik. A tulajdonos nagyjából mindig 
tisztában van azzal, hogy az új—elavult, elit—maradi, va- 
gány—közömbös pólusok milyen oldalain helyezkedik el a 
konstrukció, amit megteremtett, az elemek, melyeket be- 
épített. Világos, hogy az ifjú számára a szoba tárgyai, a 
montázsfal nem anyagi értéket képvisel, hanem pszichiku- 
sat és szimbolikusat. Kiáll érte, magyarázza, védelmezi. A 
szülőknek általában az a fő ellenérvük, hogy a lakás más 
díszítőelemei, a képek, szobrok, kerámiák, varrott-szövött- 
faragott holmik milyen sok munkába—pénzbe kerültek, 
tehát tényleges értéket jelentenek; és mindez nem mond- 
ható el a montázsfal tárgyairól. Mert — érvel a szülő — 
hogyan is ragaszkodhat a gyermek olyasmihez, ami, már 
csak a befektetett pénz nagyságával mérhetően is, nem 
„maradandó és értékes” — hogy a hagyományos lakás- 
kultúrától való eltérésről ne is beszéljünk, amely abban 
a kijelentésben összegződik, hogy a montázsfal „nem ízlé- 
ses”, „tarkabarka”, „összevissza”. Ha meg éppen a meg- 
spórolt pénzét fordítja erre a gyerek (például lemezborí- 
tókat, posztereket vásárol), akkor lesz csak az igazán baj, 
hiszen azt az összeget jól megfontolt (s újra csak azzal a 
sokértelmű szóval értékesnek nevezett) kiadásokba kell 
fektetni. 
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A létrejött térben a mindennapi idő szerveződik: a 
szoba lakójának élete. „Hogy tudsz itt élni, fiam... ebben 
a dzsungelben?” — tettem fel már egyszer a kérdést. Ha 
a szülő szájából hangzik el ugyanez, akkor csupán költői 
ereje van, mert ha válaszol is valamit a szoba lakója (pél- 
dául azt hogy „megszoktam”, vagy „ez most a divat”), ez 
szintén csak amolyan költői válasznak tekinthető. Pedig 
a kérdés alapvető fontosságú: sikerül-e a tizenévesnek 
tényleg beélni ezt a teret, megszervezni a látványt, létre- 
hozni önmaga képét ebben a látványban — vagy csak 
követi a divatot, halmozza a tárgyakat, melyek szervezet- 
lenségükben, rendszertelenségükben kaotikusakká, és így 
élvezhetetlenné, nyugtalanítóvá teszik ezt a legintimebb 
környezetet. 


A következőkben a tér-, tárgy-, felület-szervezésről lesz 
szó; arról, hogy a meglevő, beszerzett anyagból milyenné 
alakul a látvány, azaz: tulajdonképpen hogyan is jön létre 
a montázsfal jelensége, mi az, ami alapvetően jellemzi, 
„identitását” meghatározza. 


A használt központi fogalomról, a montázsról részlete- 
sebben kell szólnom. A fogalom kommunikációelméleti ér- 
telmezése szerint akkor jön létre, ha különböző tárgyak, 
látványok úgy kerülnek egymás mellé, hogy jelentéseik 
nem egyszerűen összeadódnak, hanem megszűnve-be- 
épülve egy új jelentést hoznak létre. A művészetekben 
széles körben alkalmazott jelentésgeneráló eszköz a mon- 
tázs. Szergej Eizenstein szerint nemcsak a filmművészet- 
nek, hanem általában a művészeteknek ez a legfontosabb 
konstrukciós elve. 


A fentiek értelmében újra kell értelmezni az eddig köz- 
napi, magától értetődő jelentéssel használt montázsfal, 
montázsszoba fogalmát. Úgy gondolom, hogy két alesetet 
szükséges megkülönböztetnem. Az egyik: amikor a plaká- 
tok, folyóirat-kivágások, poszterek, tapadós képek, reklám- 
lapok, levelezőlapok—képeslapok, jelvények, zászlócskák, 
fényképek, folyóirat-borítólapok, stb., stb., meg a tárgyak: 
szőrös állatocskák, dísztárgyak, üres márkás italosüvegek, 
kicsinyített sporteszközök, feliratos emléktárgyak, stb., 
stb., meg a mindezeken a tárgyakon megjelenő feliratok, 
ajánlások, aláírások, idézetek — egymás mellett, és nem 
egymással-viszonyban, egymást értelmező viszonyban lé- 
teznek. Vannak „speciális” szobák: csak beat-zenészek; 
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csak sportolók; csak színészek; csak autómárkák, csak akt- 
fotók; csak zászlócskák jelennek meg a felületeken. 


Az egymásmellettiség nem jelenti azt, hogy ténylege- 
sen, mereven el vannak választva egymástól. Az elrende- 
zésnek valamilyen egyszerű logikája összeköti őket. Pél- 
dául az egyféle sportot képviselők egymás mellé kerül- 
nek; és ugyanígy az egy autócsaládba tartozó kocsik. A 
szemlélőnek az a benyomása, hogy a megvalósító a „tel- 
jességre” törekszik, és ezt minden lehetséges alkalommal 
deklarálja. Például egy autó több pozícióban jelenik meg: 
elölről, hátulról, belülről; száguldás közben, elmosódott 
körvonalakkal — vagy ha ez így nem lehetséges, hát 
legalább több színben, más-más reklám-környezetekben. 
Ugyanígy: az a cigarettásdoboz-, jelvénygyűjtemény, 
amelyben több van, az „teljesebb”. 


Vannak, amint azt már fentebb említettem, speciális 
szobák. Ezekben egy színes vágy tárgyiasul: egy távoli és 
divatos, a szoba lakójával csak az ábrándokban kapcso- 
latba kerülő világ. Az az erőfeszítés tárgyiasul bennük, 
hogy létező hiányokat szüntessenek meg. Mert íme, itt 
van, kéznyújtásnyira a falon, tehát mégsem teljesen el- 
érhetetlen ez az ideálvilág. Ha a tárgyakat, és így a „vi- 
lágot” vizsgálom mint meghatározót, akkor azt mondha- 
tom, hogy ez a maga fölé ideál-távolságokra emelő és 
ugyanakkor kézzelfogható, látható, majdhogynem érzéki 
közelségbe hozó forma nem más, mint kiállítás. Egymás 
mellett létező tárgyak kiállítása. 


Van itt rend — de az éppen-most-érvényes-sikerlista 
hierarchiája. Az aktualitás igézetében mások, a tömegkom- 
munikációban megjelenő éppen-esedékeshez, „top-listái- 
hoz”, az „év legjobbjaihoz” igazodik, azoknak szolgai má- 
solása — nemritkán anélkül, hogy ténylegesen a lista sze- 
replőit, számait ismerné. Van rend — de nincs egyéni, 
sajátos rendszer. A képek, képegyüttesek mind egy „ak- 
tuális” jelentést sugallanak, fokoznak, még véletlenül sincs 
egyetlen, jelentésüket megkérdőjelező, az „összhangot” 
megbontó tényező. Mintha a nagy példányszámú képes 
magazinok szerkesztőinek elképzelései érvényesülnének 
ezer meg ezer szobában, melyeknek lakói csakis olyankép- 
pen gondolkozhatnak, építhetnek, mint ők. A fiatal alá- 
rendelheti nekik magát; megveheti, őrizheti, kiállíthatja a 
felkínált „árut”. A képeken megjelenő világról, „bálvá- 
nyairól” pedig elismeri, hogy „ügyeikbe” ő nem szólhat 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


187 


bele, hogy ő csak „fogyasztó”, akinek megadatott, hogy 
fogyaszthatja a róluk készült plakátot, beleélheti magát 
az (elképzelt) életükbe, magáénak érezheti sikereiket, 
népszerűségüket (ezt a jelenséget a sport szociológiája kel- 
lőképpen feltárta már). 


A kapcsolatteremtés lehetősége ideális voltában állan- 
dóan adott: az ifjú, a képeket nézegetve, a lemezeket-sza- 
lagokat hallgatva bármikor közel kerülhet a bálványai 
nyújtotta teljesítményhez, a piacra dobott „énjükhöz” 
(a pop-sztár kedvenc ételreceptje; az autóversenyző szí- 
vesen hallgatott klasszikus zeneszerzői; a híres színész 
kisemberi hobbyjai, a kertészkedés, halászat; stb.). „Csak 
akkor vagyok önmagam, csak akkor érdekelek mást is, ha 
valamilyen téren sikeres vagyok” — sugallja ez a „tála- 
lás”; az élet a sikerek érdekében, reményében zajló nagy 
versenyfutás, melyben ki kell állanom a próbákat, és 
ugyanakkor, el kell viselnem, ha siker esetén a közönség, 
más sikerre vágyók elé kiállítanak. 


Aki azonban a szobájából (és az előbbi eszmefuttatás 
szerint önmagából is) kiállítást hoz létre, az lemond a 
viszonyításról, egyénisége méreteinek a „kutatásáról”, és 
ha mindezt a montázs-fogalommal hozzuk kapcsolatba: a 
jelentéslétrehozásról. Úgy éli az életét, úgy próbál beil- 
leszkedni a divat, a világ folyamatába, hogy nem értel- 
mezi át a meglevő adottat, a tömegkommunikáció, a rek- 
lám, végső fokon az üzlet termelte és forgalmazta jelen- 
ségeket. 


Anélkül, hogy az átmenet jelenségeivel foglalkoznék, 
ki kell jelentenem, hogy a szó teljes értelmében vett mon- 
tázsfal akkor valósul meg, ha az egymáshozrendezésben, 
a látvány termelésében új jelentések jönnek létre. Pél- 
dául: a dohányzást tiltó többnyelvű, nyilván „hivatalos” 
helyről származó tábla fölé a falra rajzolt füstfelhő; az 
énekes kezében a szájához emelt mikrofont eltakaró, 
odaragasztott virág (egy variánsát láttam a XI. osztályos 
anatómia tankönyv borítólapján: az izomrendszert bemu- 
tató, zöldre színezett emberi alak elfordítja a fejét, hogy 
a nyakizmai is látszodjanak, és az orra elé volt ragasztva 
a virág); a versenyautósztár kezében diadalmasan magasra 
emelt kupára ragasztott halálfej; a földöntúli színekben 
pompázó tortaszelet képe mellé írt „csám-csám” szavak; a 
meztelen nő szíve táján betűzött jelvény (sport, de egyéb 
témájú is lehet), az ágyéka elé feltett sportegyesület- 
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zászló; a különböző képeken átcikázó, egy bizonyos kép 
fele irányuló színes villámok, nyilacskák; a falra rajzolt 
kotta mellett a frakkos-cilinderes szamár; vagy akár az 
autómárkák közrefogta bájos naplemente, melyet elönte- 
nek a gomolygó kipufogógázak; az ágy mellé karnyújtás- 
nyira felszerelt, vasúti fülkéből származó hamutartó, fö- 
lötte egy cigarettáról hamut leszóró kéz... A példákat ol- 
dalakon keresztül sorolhatnám, hiszen, be kell vallanom, 
nagy kedvvel vadásztam ezekre a „zsákmányokra”. 


A kiállítás és a montázsfal esetében megjelenő tárgyak, 
képek lényegesen nem különböznek egymástól. Ugyanab- 
ból az elemkészletből történik a válogatás, esetleg egy-két 
egyedi, személyes tárgy jelenik meg pluszban a második 
esetben (egy jellegzetes példa erre: cérnán lógó gyufás- 
skatulya, rajta nagy betűkkel: OZDRECK, benne pedig 
retyezáti túráról hazahozott formás, kemény őzürülék). 
Az elemek — a színek, formák, tárgyak, képek — össze- 
válogatási módja, a „manufakturálás” koncepciója külön- 
bözik gyökeresen. Maga a látvány kialakításának a fo- 
lyamata is más. Az első esetben a már említett hierarchia, 
az aktualitás érvényesül, például a világhírű síző, futbal- 
lista, rock-sztár kerül a központi helyre, és köréje, az 
egész falat betöltve, a többiek. A látvány lehet jól meg- 
konstruált, érvényesülhet a színek, mozgások dinamikája, 
lehet érdekes, „művészi” a kiállítás. 


A montázsfal esetében előbb a fal kisebb részén, egy 
sarokban, az ágy fölött, az íróasztal előtti falfelületen ala- 
kul ki a látvány. A kiállításhoz képest feltűnő, hogy nincs 
halmozás. Nem a mennyiség, hanem a szerkesztési elv ér- 
vényesülése a fontos. Ha térkitöltő, az egyes központi 
részeket összekötő látványelemek meg is jelennek, mindig 
kivehető a domináló elv, mely a világértelmezés egy mo- 
mentumára utal, és általában a nevetés-nevettetés, irónia 
szférájából származik. Sokkal kevesebb például a „ko- 
moly”, „örökérvényű” idézet, mint a másik esetben. Az 
idézetek jellege, származási helye is más, mert más az 
ízlés, mely válogatja őket. Kedvenc írók, kedvenc köny- 
vek dominálnak. Láttam például A kis herceg illusztrá- 
ciói után készült rajzokat, mellettük a könyvből vett idé- 
zetek sora. Ezért is állíthatom, hogy a szövegek mindig 
megfelelnek a látványnak, a látvánnyal egymást kiegészí- 
tik. A kiállításhoz találó szövegek leginkább az oly sok 
kirándulóhelyen megtalálható „itt járt X Y” kézjegy va- 
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riánsai. És az is világos, hogy ha a falon lánggal megbar- 
nított szélű, papírból készült „levél” van, amelyik régi 
okiratra akar emlékeztetni, arra nagyon természetesen 
ráillik az üzenet: „Ha következetesen akar az ember va- 
lamit, előbb-utóbb eléri.” (Berkesi) 


Ha a falon levő anyag gazdag, változatos, akkor, akár 
kiállításról, akár montázs-falról van szó, nyilvánvaló meg- 
építője sokféle ágazó érdeklődése, és ugyanakkor a beszer- 
zést lehetővé tevő széles ismeretségi köre. Ez az utóbbi 
tevékenység nem is olyan „szelíd”; ismerek eseteket, hogy 
a zsebében, táskájában csavarhúzóval harapógogóval, bics- 
kával járkáló ifjúnak vasúti fülkék, parkírozó (külföldi) 
autók „díszeire” fájdult meg a foga. „Divat” lehet például 
az, hogy a szobában elhelyezzenek a város, az ország kü- 
lönböző vendéglőiből, szállodáiból „szerzett” poharakat, 
szalvétákat, lakrész-számokat, fogas-akasztókat. 


A lakás berendezési módját tanulmányozó kutatók a 
lakótelepi lakásokban egy érdekes jelenséget figyeltek 
meg, mely szintén érinti a leírt témát. Az egykori paraszt- 
családban, és annak kispolgári utódjában is megvolt a la- 
kásnak az a sarka, ahova a szentképeket, az elődök képeit 
elhelyezték; ezek a családnak nehéz pillanatokban támaszt, 
„segítséget”, pszichikai fogódzót jelentettek. Mi a helyzet 
vajon a montázs-fallal, lehet-e ilyen funkciója? 


A képeken megjelenő emberek, tárgyak „szépek”, 
„újak” és „csodákra (azaz különleges teljesítményekre) ké- 
pesek”. Szó sincs róla, hogy a fiatalok ugyanazokkal a moz- 
dulatokkal fordulnának hozzájuk, mint egykor nagyapáink 
az ő szobájukban levő képekhez; nem fohászkodnak, kér- 
nek segítséget tőlük; de, el kell ismerni, ezek szintén a 
„más világot”, az e földön levő maximumot, tehát a már- 
már földöntúlit jelenítik meg. 


Sétálással kezdtem, azzal is fejezem be. Késő éjszaka 
van, az ablak, ahol a fények villogtak, ahonnan a zene 
hallatszott, sötét, néma. A társaság elszéledt, és a házi- 
gazda is hazakísért egy lányt (feltételezem legalábbis). 
Otthon a lánynak is van montázsfala, sőt, valószínűnek 
tartom, hogy ha a lány szobájában kiállítás van, akkor a 
fiú szobájában is az díszeleg. E téma körül foroghat a 
diskurzus — és ha szóbakerül a szülők foglalkozása, csak 
ebben a kontextusban: hogyan tudnak ők tárgyakat be- 
szerezni a szoba téralakításához. Fontosabb számukra, 
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hogy egyforma a szobájuk, mint családjuk társadalmi ho- 
vatartozása. A szobájuk térrendezésével, -használatával 
kapcsolódnak nemzedékükhöz, és úgy tűnik, hogy ha a 
felnőttek még nem is hajlandóak maguk közé befogadni 
őket, azért ők felnőttesdit játszanak. A legfontosabb tö- 
rekvésük az, hogy a korosztályuk felé az egységet, a fel- 
nőttek fele a távolságot fogalmazzák meg. 


Ezek szerint ez a térkiképzési mód közösség-meghatá- 
rozó és alapvetően demokratikus. A fiatalok csoportjai, 
legalábbis a nagyvárosokban — állítjuk a hazai szociologiai 
irodalommal egyetértésben —, nem a származás szerinti, 
magukkal hozott társadalmi, kulturális, tudati különbsé- 
gek mentén szerveződnek, hanem a korosztályt jellemző 
egységes életrend (tanulás-iskolai tevékenység) mellett ez 
a másfajta nivellálódás is megvalósul. 


„Szívesen járok hozzád, mert ugyanazok a képeid és a 
törvényeid — mintha csak otthon lennék”; „szívesen ve- 
szem, ha udvarolsz nekem, hiszen ugyanazok a dolgok fog- 
lalkoztatnak minket — példa rá a szobáink berendezése”; 
„kölcsönösen szimpatikusak vagyunk egymásnak, ami az 
én montázsfalamon van, az a tiéd is, és fordítva”. Ezek, 
és még annyi más, a „dzsungel törvényei”. Mert kétség- 
telen, hogy ahol élet és emberi közösség van, ott törvé- 
nyek léteznek, működnek. 
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Miért írunk az ifjúságról? Miért foglalkoztat bennün- 
ket is a társadalomról való gondolkodásnak ez a régi, de 
valójában korszakunk sajátos összefüggéseiben értékelendő 
vizsgálati tárgya? Elsősorban azért, mert mindennapi 
munkánkban nem kerülhetjük meg. Másodsorban pedig 
azért, mert az ifjúságkutatás mintegy két évtizede globá- 
lis problémává fejlődött. A kilencedik pártkrongresszust 
követően, és annak újító szellemében megalakult Romá- 
niában az Ifjúságkutató Központ, országos méretűvé szé- 
lesedett a fiatal korosztály vizsgálata. E fokozott hazai 
érdeklődés nemzetközi kisugárzása az Ifjúság Nemzetközi 
Évének előkészítésében és lebonyolításában is megnyil- 
vánult. 


Az ifjúságkutatásra mindvégig ösztönzően hatottak 
pártfőtitkárunk, Nicolae Ceausescu elvtárs útmutatásai. 
Amellett, hogy nagyra értékelte az ifjúság szerepét szo- 
cialista hazánk építésében, arra figyelmeztetett minden 
kutatót — legutóbb a Kommunista Ifjúsági Szövetség 
megalakulásának 60. évfordulóján mondott beszédében —, 
hogy számolni kell „mind a hazánkban, mind nemzetközi 
téren bekövetkezett óriási változásokkal, a tudomány, s 
egyáltalán az emberi megismerés új vívmányaival, állan- 
dóan szem előtt kell tartanunk mind a sajátos, mind pe- 
dig más országok és népek tapasztalatait, de el kell uta- 
sítanunk minden sablont, az olyan szervezési formák és 
módszerek mindennemű gépies lemásolását vagy átülte- 
tését, amelyek már nem megfelelők vagy nem felelnek 
meg hazánk feltételeinek”. 


E szemlélet jegyében bontakozott ki az ifjúság és a 
társadalom kölcsönös egymásra hatásának széles körű 
tudományos vizsgálata, amely az utóbbi két évtizedben 
nagyszámú szakkiadványban realizálódott. Ezek közül 
különösen a KISZ Központi Bizottsága mellett működő 
Ifjúságkutató Központ kiadványait kell kiemelni, amelyek 
jó tájékozódási alapot jelentenek a témakörrel foglalkozó 
szakemberek számára. Az ifjúságkutatók igyekeznek be- 
vonni minden — a témához tartozó — elemzési területet, 
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megközelítési szempontot, ugyanakkor a sokféle elméleti 
és módszertani anyagot megpróbálják egységes rend- 
szerbe szervezni. Mindkét törekvés arra utal, hogy az 
ifjúságkutatás mint diszciplína, úgymond, „keresi önma- 
gát”. Ebben a termékenynek nevezhető állapotban több 
olyan szakmunka született, amely érdeklődésre tarthat 
számot (vö. Ion Datculescu 1980, Nicolae Croitoru 1981, 
Fred Mahler 1983, 1986, Dumitru Bazac 1983, Liliana 
Mihuţ 1985, Matei Simandan 1985, Adina Chelcea—Sep- 
timiu Chelcea 1986, Constantin Schifirneţ 1986). 


Kötetünk írásai ehhez a nagy tudományos apparátus- 
sal folyó munkához kapcsolódnak. Nyilván sokkal szeré- 
nyebb keretek és célkitűzések függvényében. Felhasználva 
a hazai szakirodalom eredményeit, valamint a méltán 
nemzetközinek tekinthető ifjúságkutatás fontosabb meg- 
látásait, a kötet szerzői olyan esettanulmányok készíté- 
sére törekedtek, amelyek mintegy mozaikszerűen egymás 
mellé állítva vázlatos képet adhatnak az e téren tapasz- 
talható jelenségekről. 


Az egyes írások mind tematikájukban, mind pedig 
formai jegyeikben különböznek egymástól. Esszészerű 
megközelítésben vagy tárgyilagosabb elemzés keretében 
szó esik itt az ifjúsági és a felnőtt kultúra kapcsolatáról, 
a falusi fiatalok kapcsolatvilágáról, térhasználatról és film- 
fogyasztásról, olvasási szokásokról és diszkózásról, énkép 
kialakításról és tárgyakhoz való viszonyulásról. Bármilyen 
témáról is legyen szó, mindig a fiatalok és környezetük 
közti viszony vizsgálata kerül az elemzés középpontjába. 
A tárgyakból, személyekből, cselekvésekből vagy éppen 
normákból, értékekből összeálló környezethez való min- 
dennapi viszonyulás képezi a társadalomba való igazi be- 
lépés, a másodlagos szocializáció folyamatát. A környe- 
zettel fenntartott folyamatos kapcsolatban játszódik le 
mind az egyén mind a közösség alakulása és ezért nem 
véletlen, hogy — a hazánkban is egyre szélesebb körben 
alkalmazott — antropológiai megközelítést választó társa- 
dalomkutató is ezekre a kapcsolatokra figyel. 


Ez a szemléleti keret egyben behatárolja az alkalma- 
zott vizsgálati eljárások körét is. Az adatgyűjtés és fel- 
dolgozás megszokott módszerei mellett a résztvevő meg- 
figyelés, a belülről láttatás kap egyre nagyobb szerepet. 
Nem a statisztikából ismert tények, hanem a folyamatok 
állnak e kötet tanulmányainak fókuszpontjában. Bár ez 
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a megközelítés szokatlannak tűnhet, a szerzők bíznak ab- 
ban, hogy az egyes írások bőven tartalmaznak olyan tar- 
talmi és formai jegyeket is, amelyek lehetővé teszik az 
olvasó számára a témákba való belehelyezkedést, a részt- 
vevő továbbgondolást. 


A kötet szerzői ezúton mondanak köszönetet mind- 
azoknak, akik munkájukat segítették, mindenekelőtt 
Rostás Zoltánnak, akinek segítsége és ösztönzése nélkül 
ezek az írások el sem készültek volna. 
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FRED MAHLER 


Az ifjúság dinamikája 


A fiatalságot dinamikájában tanulmányozni elsősorban 
azt jelenti, hogy olyan nyitott rendszer gyanánt kell fel- 
fogni, amelynek benső folyamatszerűségét a makroszociá- 
lis folyamat határozza meg, és amely azzal kölcsönös egy- 
másrahatási viszonyban áll. Ilyen kontextusban az elemzés 
tárgya a fiatalság társadalmi identitásának és viszonyai- 
nak a meghatározása, a periferikus állapotból a beillesz- 
kedés útján a participációra való áttérése, valamint a fia- 
talság mozgékonysága, homogenizációja és differenciáló- 
dása, amelyeket annak a szerepnek a szempontjából kell 
megítélni, amelyet a fiatalság a társadalmi reprodukció- 
ban és átalakulásban játszik. 


1. TÁRSADALMI IDENTITÁS ÉS VISZONYULÁS 


A jelenkori ifjúság gazdasági és társadalmi-politikai 
élete mérhetetlenül gazdag; sajátos vonásai pedig a tár- 
sadalmi és a politikai rendszer, az osztály és a társadalmi 
csoport, a nemzet, a gazdasági és földrajzi övezet, a ha- 
gyományok, az iskolázottsági és kulturális színvonal, a 
foglalkozás, a társadalmi-politikai képzettség és elkötele- 
zettség fokának függvényében alakulnak. Tekintetbe véve 
ezt a gazdagságot, valamint az e problémakörnek szentelt 
tanulmányokat, egész sor olyan kérdés adódik, amelyek 
elsődleges jelentőséggel bírnak az ifjúság társadalmi iden- 
titásának és viszonyainak meghatározásában. 


A társadalmi gyakorlat ma nagyobb mértékben igényli, 
mint bármikor, az ifjúság új problematikájának adekvát 
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megválaszolását, elsősorban éppen az ifjúság társadalmi- 
politikai lényegére vonatkozó fogalmak átértékelésével, az 
ifjúság társadalmi státusának és szerepének újrafogalma- 
zásával. Amint már fentebb is láttuk, egyes elméletek sze- 
rint a fiatalkor „a pszicho-szociális moratórium” és ,,az 
elnapolt jutalmazás” időszaka, s ezért szerzők megkísére- 
lik annak bizonyítását, miszerint az ifjak függőségi stá- 
tusa elkerülhetetlen még a modern társadalomban is, 
amely a kötelező oktatás időtartama kiterjesztésével mind 
több és több fiatalt kényszerít a termelés valamint a tár- 
sadalmi participáció folyamatán kívüliségbe. Hasonló pa- 
ternalista irányzatú elméletek a jelenkori és jövőbeni 
státusok és szerepkörök közötti viszony átmeneti jellegé- 
ből arra következtetnek, hogy nem létezik egy sajátos és 
viszonylag stabil státus, ez pedig arra készteti őket, hogy 
az ifjúságnak társadalmilag periferikus helyzetet s így 
politikai el nem kötelezettséget tulajdonítsanak... 


Részünkről, épp ellenkezőleg, úgy véljük, hogy az 
ifjúság egy jól körvonalazott társadalmi-politikai tényező, 
a nevelési és szocializálási folyamat tárgya és alanya s 
egyben sajátos identitással és társadalmi viszonyokkal 
rendelkező tényezője a gazdasági és társadalmi-politikai 
fejlődésnek. 


Még azokban a társadalmakban is, amelyek nem isme- 
rik el az ifjúság saját Státusát-Szerepét, a fiatalság — 
reálisan vagy pedig latens módon — mégis a változás és 
haladás erői közé tartozik; és objektív helyzeteinek, meg 
szubjektív irányulásainak minden változatossága dacára 
is autentikus társadalmi erőnek, kollektív történelmi 
alanynak kell tekintenünk. 


Ha az ifjúságot társadalmi tényező gyanánt kívánjuk 
elemezni, akkor szükségszerűen ki kell küszöbölnünk az 
elvont, globális, differenciálatlan szemléleti módot. A fia- 
talság általános emberi lényege, fiatalos mivolta csakis 
konkrét történelmi megtestesülése révén létezik, hiszen az 
egység csupán a különbözőség által, az általános csupán 
az egyedi által létezik. Az ifjúság társadalmi identitásá- 
nak és viszonyainak dialektikája csupán az általános és 
az egyedi kölcsönös viszonyulása útján világítható meg... 


Közismert Marxnak az a tétele, miszerint valóságában 
az emberi lényeg nem az elszigetelt egyén természetszerű 
velejáróját képező absztrakció, hanem „a társadalmi vi- 
szonyok összessége”. Ebből az elgondolásból kiindulva ál- 
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líthatjuk, hogy az ifjúság lényege nem a fiatal, elszigetelt 
egyén absztrakciója, hanem a kollektív történelmi alany 
szerepét betöltő fiatalság társadalmi viszonyainak összes- 
sége. 


Az ifjúság társadalmi identitását konkrét történelmi 
viszonyainak összessége adja meg; ez az identitás tehát 
az össztársadalom politikai, gazdasági és ideológiai jel- 
lemzőitől függő változó. 


Az ifjúság társadalmi helyzetét egyaránt határozza 
meg az elismert és neki (meg a minden nemzedéket alkotó 
társadalmi csoportoknak) tulajdonított jelenlegi és jövő- 
beni Státusa-Szerepe, valamint az ifjúság magatartása a 
társadalommal és annak intézményeivel szemben. Az ifjú- 
ság társadalmi helyzete a történelmi fejlődési szakasz, az 
osztály-hovatartozás, az egyes társadalmakban fennálló 
helyzete és viszonyai szerint különbözik: „A fiatalság nem 
egy állandó tényező: az ifjúságnak nevezett lakosságréteg 
gyors iramban és rendszeresen változik. E réteg nem csu- 
pán összetételét változtatja, de véleményeit, magatartását 
és törekvéseit is”. Az ifjúság társadalmi státusát és sze- 
repét döntő módon határozza meg a társadalmi rendszer 
jellege, a gazdasági-társadalmi fejlettség foka és a poli- 
tikai hatalom jellege, az ifjúságra háruló jogok és köteles- 
ségek összessége, valamint a fejlesztéshez, döntéshez, vál- 
toztatáshoz való hozzájárulásának tényleges módozatai. 


Ám az ifjúságot olyan nyitott társadalmi rendszernek 
kell tekinteni, tehát kölcsönös cselekvési folyamat része- 
sének, amelyet az összességében felfogott társadalom többi 
eleme határoz meg, s amely a maga rendjén meghatározza 
azokat. Itt azonban felmerül a társadalmi-politikai ténye- 
zőnek vett ifjúság egysége és differenciálódása vizsgálatá- 
nak a kérdése a különböző társadalmak egyetemes jel- 
lemvonásainak, valamint annak a módnak függvényében, 
ahogyan az ifjúság és az azt alkotó különböző csoportok 
(partikuláris elemek) azokhoz viszonyulnak — de mindig 
konkrét történelmiségükben és a dialektikus kölcsönhatá- 
sok szemszögéből ítélve s beleértve ellentmondásaikat is. 


Az ifjúság a társadalomban létező különféle struktú- 
rákba és társadalmi-politikai erőkbe beépült társadalmi- 
politikai tényező, amely egyben sajátos és ezekkel szem- 
ben, viszonylag autonóm; csakis ilyen alapállásból kiin- 
dulva lehet helyesen elemezni az ifjak viszonyát ahhoz a 
társadalmi osztályhoz amelyhez tartoznak; a különböző 
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társadalmi osztályokhoz és rétegekhez tartozó ifjak kö- 
zötti viszonyokat; az ifjak és az állam, intézmények, pár- 
tok és ifjúsági szervezetek közötti viszonyt, valamint az 
ifjúsági mozgalmak jellegzetességeit stb. 


Az alkotó történelmi materializmus, a tudományos szo- 
cializmus elmélete szempontjából az ifjak osztály-hova- 
tartozása alapvető elemzési kritérium akkor, ha az ifjúság 
társadalmi identitását és viszonyait az össztársadalom 
szintjén kívánjuk elemezni. Ezt a kritériumot mellőzve 
csak olyan elmélet állítható fel, amely szerint az ifjúság 
egy rendszerint avantgárd politikai konklúziókat valló 
homogén csoport: Az ifjúság osztály-hovatartozásának 
kiemelése, tehát nem homogén társadalmi csoport jelle- 
gének az elismerése, főleg az antagonisztikus osztályokra 
tagolódó társadalmakban, nem jelentheti az ifjúság nem- 
zedéki vonásainak mellőzését, függetlenül a társadalmi 
csoporttól vagy osztálytól, amelyhez tartozik, hiszen e vo- 
nások összessége a különféleségben egységesnek felfogott 
nemzedék profilját képezi. Az ifjúság társadalmi identi- 
tásának minden más felfogása csupán a fiatal nemzedék 
sajátosságának, társadalmilag-történelmileg meghatáro- 
zott egyéni jegyeinek lebecsüléséhez, az ifjúsággal szem- 
beni paternalista és integracionalista társadalompolitiká- 
hoz vezethet. 


Az ifjúság és az állam közötti viszony szintén jelentős 
aspektusa az ifjúság társadalmi identitása és viszonyai 
tisztázásának. 


Egyes szerzők felfogásában az ifjúság különálló és az 
állammal ellentétes elem; mások szerint viszont teljesen 
integrálódott az államba, s nincsenek sajátos álláspontjai, 
értékítéletei, magatartásformái. Nyilvánvaló, hogy a tu- 
dományosan megalapozott megfelelő válasz, ilyen sokrétű 
kérdés esetében megkívánja mindkét sarkított álláspont 
elkerülését, és maga a válasz tulajdonképpen az állam 
vagy az állam intézményei konkrét történelmi tartalmá- 
nak elemzésétől függ, valamint az ifjúság álláspontjától 
az állammal, illetve annak intézményeivel szemben. 


Az ifjúságnak az állammal szembeni magatartása több- 
féle formát ölthet, s ezek meghatározói: az állam jellege, 
a fiatal nemzedéknek és az azt alkotó különféle csopor- 
toknak tulajdonított Státus illetve Szerep, valamint po- 
litikai tudata és viselkedése. A kapitalista országokban 
az ifjúság viszonyulása a hatalomhoz a különféle állás- 
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foglalások bő skáláját tárja elénk, az „integrálódástól” és 
„konformizmustól” egészen a „kontesztációig”. A francia 
ifjúság 1968 május—júniusi mozgalmainak jelentőségét 
elemezve, Alain Touraine például úgy véli, hogy „a harc 
végső célja a döntést, befolyást, manipulációt birtokló ha- 
talom ellenőrzése és nem csupán a haszon elnyerése”. 
Tehát abban a konfliktusban amelynek főszereplője az 
ifjúság volt, nem a társadalmi-gazdasági kérdések állottak 
előtérben, hanem a politikaiak, nevezetesen az ifjúság vi- 
szonyulása a hatalomhoz. A fejlett kapitalista országok 
ifjúságának harca nem csupán a kultúra és az értékek 
krízisére utal, hanem főleg azt bizonyítja, hogy az ifjúság 
nem vehet részt teljes jogokkal felruházottan a társadalom 
életében, nem részesülhet ténylegesen a politikai döntés- 
ben; e harc tehát egyes politikai struktúrák krízisét jelzi. 


Az ifjúság viszonya a különféle intézményekhez (amit 
„az életkori státusok intézményesítése” néven emleget- 
nek) szintén nagy változatosságot mutat. Ezek az intéz- 
mények a konkrét történelmi feltételek függvényében, két 
sarkpont közötti folyamatosságban jelentkeznek: az egyik 
végleten a represszív vagy manipulációs intézmények he- 
lyezkednek el, s ezek az ifjúság olyan társadalmi integrá- 
cióját kívánják megvalósítani, amely nem veszi tekintetbe 
az ifjúság sajátosságait, szükségleteit és törekvéseit; a 
másik véglet célkitűzése a participatív integráció, amely 
az ifjúság érdekeinek és törekvéseinek megfelelően tény- 
leges jogot biztosít a vezetéshez és döntéshez. Az első 
esetben a fiatalok visszonyulása vagy passzív, paternalista 
alávetettség, vagy pedig kontesztációs és ellenzéki; a má- 
sodik esetben viszont valóban a nemzedékek közötti reá- 
lis dialógus alakul ki, az emancipációs szocializálás alap- 
ján. (...) 


Az ifjúság társadalmi identitásának és viszonyainak 
elemzésében az egyik legjelentősebb elméleti akadály a 
számos nyugati kutató tudatában mélyen gyökerező elő- 
ítélet, amely arra készteti őket, hogy az ifjúságot „az egy- 
korúak csoportjának” (peer group) egymáshoz való viszo- 
nyára egyszerűsítse. Ez az előítélet, amint az előzőkből 
is kitűnt, ott merül fel, ahol az ifjúságot a „szubkultúra” 
szemszögéből határozzák meg. 


Nyilvánvaló annak szükségessége, hogy tanulmányoz- 
zuk az ifjúság különböző kategóriái és csoportjai tudatbeli 
és magatartásbeli sajátosságait és főleg az egykorúak mik- 
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roszociális szinten fennálló viszonyait. A társadalmi iden- 
titás elemzése nem hanyagolja el a pszicho-szociális vagy 
éppenséggel szociológiai sajátosságokat, de nem is korlá- 
tozhatja csupán erre az ifjúságról alkotott képet, mint 
ahogy a „szubkultúrát” sem lényegítheti át egy olyan 
zárt világgá, amely elkülöníti az ifjúságot a társadalmi 
közegtől. Egy ilyen elmélet ahhoz vezetne, amit „az ifjú- 
ság önelkülönülése” néven emlegetnek; ez az önelkülönü- 
lés bizonyos társadalmi kontextusokban az ifjúság pe- 
riferikus helyzetéből kifolyólag a társadalomtól való 
elkülönítés elleni vétó akar lenni — de nemcsak hogy 
képtelen ezt az elkülönítést megszüntetni, hanem éppen- 
séggel szentesíti és elmélyíti azt. Az ifjúság akkor módo- 
síthatja marginális státusát és léphet fel mint a társadalmi 
megújhodás cselekvő tényezője, ha — fenntartva és ér- 
vényesítve, saját politikai, társadalmi és kulturális iden- 
titását — beépül a társadalom haladó forradalmi szociális 
erői közé. Mégsem tagadható a „szubkultúrák” vagy „el- 
lenkultúrák” néha pozitív szerepe — de ez esetben is 
szükséges a konkrét történelmi elemzés. 


Az ifjúság és a társadalom közötti viszony egyéb ve- 
tületei mellett természetszerűen merül fel a nemzedékek 
kérdése. A nemzedék fogalmát csak úgy határozhatjuk 
meg helyesen, ha mentesülünk minden egyoldalúságtól és 
absztraktizáló sematikus felfogástól. A nemzedék fogalma 
távolról sem csupán szociológiai jellegű, hanem polivalens, 
sok-arculatú, s egyaránt tartalmaz politológiai, demográ- 
fiai, lélektani, etikai, jogi, ideológiai aspektusokat. 


A nemzedékek közötti folytonosság és diszkontinuitás 
folyamatának dialektikus megvilágításában a kérdés el- 
hanyagolása vagy pedig apriorikus megoldása azáltal, hogy 
időtől és helytől függetlenül, ex cathedra kimondjuk a 
nemzedékek egységét, ugyanannyira alaptalan (és gya- 
korlatilag káros), mint a nemzedékek közötti ellentét és 
harc abszolútizálása. 


A nemzedékek közötti viszony egy adott konkrét-tör- 
ténelmi helyzet eredménye, az objektív, társadalmi, gaz- 
dasági és ideológiai feltételeket tükrözi, beleértve az ifjú- 
ságnak biztosított és az általa igényelt Státust-Szerepet, 
valamint a társadalmi tényezők kiforrottságának és cse- 
lekvőképességének fokát. 


Az új és a régi közötti konfrontáció (egyes történelmi 
feltételek esetén a reakció és a haladás, más feltételek 
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mellett a hagyomány és az újítás között) nem feltétlenül 
nemzedékek között lép fel, hanem leggyakrabban, mind 
a régi, mind az új nemzedék haladó és retrográd elemei 
között. Bizonyos azonban, hogy társadalmi jellege révén 
az ifjúság, legalábbis többségében, a haladás és megújho- 
dás híve, s a társadalmi átalakulás erőinek élvonalához 
tartozik. Ami nem jelenti azt, hogy bizonyos objektív tár- 
sadalmi feltételek között, bizonyos erők ideológiai, politi- 
kai vagy kulturális nyomása következtében ne jöhetnének 
létre retrográd, konzervatív, vagy éppen reakciós beállí- 
tottságú csoportok az ifjúság körében. Bizonyság reá az 
a reális visszhang, amelyet egyes ifjakban a fasizmus vagy 
egyes neofasiszta irányzatok, a vallási obskurantizmus 
stb. kelt.(...) 


Ami az új és a régi nemzedék közötti konfrontáció le- 
hetséges formáit illeti — hogy antagonisztikus vagy nem 
antagonisztikus, hogy harc vagy csupán versengés jelle- 
gét ölti magára, hogy szembehelyezkedés vagy dialógus — 
az lényegében a társadalmi rend jellegétől, a társadalmi 
és politikai erők viszonyától, a konkrét történelmi hely- 
zettől függ, valamint attól, hogy a társadalmi döntések 
megfelelnek-e vagy sem a szükségleteknek és kívánal- 
maknak. 


Bár a szocializmusban fennáll a nemzedékek közötti 
különbségek által meghatározott problémák ellentmondás- 
mentes megoldásának lehetősége, ez nem megy végbe 
automatikusan mindenütt és mindenkor. A lehetőség át- 
alakítása valósággá csupán olyan, távlati tudományos poli- 
tika révén lehetséges, amely az ifjúság fejlődése, reális 
sajátosságai, és jogos kívánalmai objektív törvényszerű- 
ségeinek ismeretére alapoz, valamint arra, hogy időben 
foganatosítsa a legmegfelelőbb intézkedéseket azért, hogy 
átgondoltan rendszabályozhasson mindennemű problémát 
a haladás szükségleteinek és az egész társadalom — inklu- 
zíve az ifjúság — egyetemes érdekeinek megfelelően. 


Minden egyes nemzedéknek megvannak a maga külön 
sajátosságai; mindenik más-más módon közeledik a szo- 
cializmus felé és haladja végig a maturizációs folyamat 
állomásait, illetve személyiségét a saját tapasztalata és 
nevelése feltételei által meghatározott sajátos módon ala- 
kítja ki. Mindez a szocialista társadalomtól is megköveteli 
az ifjak törekvéseinek és érdeklődési körének minél elmé- 
lyültebb ismeretét. 
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Az ifjúság-politika meghatározása is az ifjúság társa- 
dalmi identitásával és viszonyaival kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati konfrontációk egyik aspektusa. A sajátos tár- 
sadalmi, ideológiai, etikai és kulturális helyzetek és irány- 
zatok kapcsán a pártok, az állami szervezetek, valamint a 
közületi és kulturális intézmények — de maguk a fiatalok 
és szervezeteik — kidolgozzák az ifjúság-politika külön 
stratégiáit. Magától értetődő, hogy ennek az akciónak a 
keretében különféle ideológiai és politikai felfogások és 
programok konfrontációjára kerül sor. Az adekvát politi- 
kák kidolgozása kapcsán olyan kérdések merülnek föl, 
mint az ifjúság önszervezése (az ifjúság által létrehozott 
és vezetett „ifjúsági mozgalmak”) és (a magánjellegű, vagy 
az állami intézmények, a politikai pártok, az egyházi kong- 
regációk által alakított és rendszerint a felnőttek nevében 
cselekvő) ifjúsági szervezetek közötti viszony. Itt is fel- 
merül az ifjúság önemancipációs politikája és az ifjúsággal 
szemben gyakorolt paternalista politika közötti ellentét 
kérdése — ám ez a konfrontáció a maga rendjén csupán 
egyik aspektusa a globális társadalmi-politikai ellentmon- 
dásoknak. 


Az ifjúsággal kapcsolatos cselekvési stratégiák kidol- 
gozásának egyik implikációja a nemzeti—nemzetközi vi- 
szony is. Az ifjúság társadalmi identitását és viszonyait 
minden bizonnyal ebből a szemszögből is szükséges szem- 
lélni: minden egyes nép fiatal nemzedéke szerves alkotó 
eleme az illető népnek, s így személyisége meghatározá- 
sában a nemzethez való hozzátartozás kétségkívül igen 
nagy fontossággal bír olyan értelemben, hogy az ifjúság 
átveszi és továbbfejleszti az előző nemzedékek örökségét, 
s ezt szocializálásuk és általában a hagyományok, vala- 
mint a haladás követelményei szellemének megfelelő ne- 
veltetésük biztosítja. De ugyanannyira nyilvánvaló, hogy 
minden nemzedék nem csupán a nemzeté, hanem koráé is, 
hiszen a történelem egy bizonyos momentumának kor- 
társa, és ezáltal társadalmi identitása tulajdonképpen a 
nemzeti és a nemzetközi dialektikus szintézisében feje- 
ződik ki. 


Ilyen álláspontok az ENSZ, az UNESCO és más szerve- 
zetek jelentős dokumentumaiban konkretizálódnak, többek 
között olyanokban is, amelyeket Románia kezdeményezett, 
mint például a Nyilatkozat az ifjúság neveléséről a béke, 
a népek közötti egyetértés és kölcsönös tisztelet eszményei- 
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nek szellemében, amely nemzetközi szinten mind tevéke- 
nyebb hozzáállásnak nyitott utat a kortárs ifjúság prob- 
lémakörét illetően, ami többek között az 1985-ös Nemzet- 
közi Ifjúsági Év előkészületeiben konkretizálódott. 


Az ilyenszerű dokumentumok meghatározzák az ifjú- 
sággal szemben gyakorolt politikák két alapvető célkitű- 
zését, úgy ahogyan azokat az egyes kormányok kidolgoz- 
ták és a nemzetközi intézmények támogatják: az ifjúság 
részvétele a nemzetközi fejlesztésben és hozzájárulása a 
kortárs világ nagy problémáinak megoldásához (a nem- 
zetközi béke és biztonság, az általános, és elsősorban a 
nukleáris leszerelés megvalósítása, harc az elmaradottság 
ellen és egy olyan új nemzetközi és politikai rend megva- 
lósításáért, amely biztosítja az ifjúság szükségleteinek és 
törekvéseinek kielégítését). Nem érdektelen e kontextus- 
ban megemlítenünk hazánk egyik kezdeményezését, amely 
nemzetközi síkon mind nagyobb érdeklődésnek és mind 
hathatósabb támogatásnak örvend: arról a javaslatunk- 
ról van szó, hogy dolgozzanak ki és fogadjanak el egy 
nemzetközi dokumentumot (Chartát), az ifjúság jogaira 
és felelősségeire vonatkozóan. 


A fiatalság dinamikája többszörös aspektusainak kiérté- 
kelése aláhúzza, mennyire fontos a kortárs ifjúságot, mint 
a nemzeti és nemzetközi fejlődés tevékeny erői egyikét 
elismerni. Az ifjúság konkrét megnyilvánulási módja egy 
bizonyos történelmi momentum és egy adott társadalmi 
kontextus keretében a makrostrukturális valóságtól függ, 
a marginális állapot, az integráció és a participáció közötti 
viszonytól, a mobilitás, homogenizáció és differenciálódás 
kölcsönös viszonyától, valamint attól a szereptől, amely 
az ifjúságra mint reprodukciós vagy átalakító tényezőre 
hárul: azaz a fiatalság dinamikájának azoktól az elemei- 
től, amelyekre a következőkben is utalunk. 


2. MARGINÁLIS HELYZET — INTEGRÁCIÓ — 
PARTICIPÁCIÓ 


A fiatalság dinamikájának elemzése kiemelte, mennyi- 
re jelentős az ifjúság társadalmi integrációja mint a szá- 
mára biztosított Státus és Szerep következménye — de az 
ifjúsággal szembeni társadalmi politika is, valamint az ifjú- 
ság magatartása. Amint már mondottuk azonban, az ifjú- 
ság önmegvalósításának, a változásnak egyik előfeltétele 
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az egyszerű konformista integráció (és annál inkább a 
marginális helyzet) meghaladása, valamint a participáció 
biztosítása. 


A valóság, valamint számos tanulmány tanúsága sze- 
rint gyakran észlelhető ellentmondás egyrészt az ifjak ál- 
tal a gazdasági fejlődés folyamatában és általában a társa- 
dalmi életben betöltött reális hely és szerep, másrészt a 
számukra elismert társadalmi és politikai státus között. 
Más szóval: a döntésben való részvételt illető törekvéseik, 
kívánalmaik és a tényleges cselekvés lehetősége között, 
az ENSZ Főtitkára az ifjúságra vonatkozó egyik Jelenté- 
sében (1973) rámutat arra, hogy „az ifjak protestációja 
azt az érzésüket tükrözi, miszerint a társadalom keretében 
marginális státusuk van, és hiányolják a saját társadal- 
muk politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében 
való tudatos részvétel objektív jogait és lehetőségeit”. 


A marxista irodalomban elégtelen mértékben taglalt 
marginális helyzet fogalma igen hasznosnak bizonyul a 
fiatalság dinamikája főbb folyamatainak elemzésében. 


A mi szempontunkból úgy véljük, hogy a marginális 
helyzet meghatározása a következő: valamely társadalmi 
csoport két (vagy több) társadalmi osztályhoz (réteghez) 
és / vagy kultúrához tartozik, s egyben a szóbanforgó cso- 
portnak a társadalom által tőle igényelt, neki tulajdoní- 
tott, elismert és biztosított Státusa-Szerepe szempontjá- 
ból kedvezőtlen helyzetben van. 


A marginális helyzet tehát az a társadalmi státus, 
amelyet bizonyos makroszociális feltételek határoznak 
meg, valamely csoportot arra kényszerítve, hogy az ere- 
detét, hovatartozását vagy viszonyulását képező osztályé- 
tól vagy közösségétől eltérő körülmények között éljen, és 
károsodást szenvedjen hatásköre, felelősségei, a társadalmi 
életben és döntésben való szerephez jutás és részesedés 
terén. 


A marginális helyzet rendszerint, negatív hatásokkal 
jár: a státus nem fogalmazódik meg pontosan, tartalmilag 
laza; elidegenedés, az identitás krízise lép fel; erkölcsi és 
kulturális kettéosztottság (dichotomia), megfosztottság, 
kizsaroltsági és előnytelenségi érzetet kelt. A marginális 
helyzet nem csupán a non-integráció, a nem elkötelezett- 
ség, a passzivizmus vagy félresiklás tüneteit idézheti elő, 
hanem társadalmi-politikai elkötelezettséghez és militan- 
tizmushoz is vezethet, egészen a lázadásig; mindezeknek 
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a magatartásformáknak pedig különböző indítékai, jel- 
legzetességei, végcéljai és társadalmi hatásai vannak. A 
marginalitás tünetének mind a természete és foka, mind 
az okai sajátosak azoknak a helyzeteknek függvényében, 
amelyekben megnyilvánul, a cselekvési módozatok pedig 
szintén különhatároltak, nem csupán a lakosság egyes ka- 
tegóriáira, hanem társadalmakra, nemzetekre, gazdasági 
övezetekre és társadalmi-kulturális közegekre nézve is. 


Amint már hangsúlyoztuk, az ifjúság állapotához tar- 
tozik a fiatalok átmenete az idő két kategóriája: múlt és 
jövő között (kétdimenziós időbeliség) éppúgy, mint az, hogy 
egyaránt tartoznak a fiatal nemzedékhez és egy bizonyos 
társadalmi osztályhoz (kétdimenziós társadalmiság). Az 
ilyenfajta objektív helyzetek azonban nem válnak auto- 
matikusan marginális helyzetté. A marginális helyzetet a 
makroszociális rendszer határozza meg okságilag és ugyanaz 
alakítja, formálja is. A kettős hovatartozású csoportok 
társadalmi, kulturális és lélektani kettéosztottsága (dicho- 
tomiája) marginális helyzetté válik olyan gazdasági, poli- 
tikai és társadalmi viszonyok, valamint olyan szociálizálási 
és nevelési folyamat esetén, amelyek egyenlőtlenségi vi- 
szonyt hoznak létre az illető kategória és általában a társa- 
dalom (vagy annak különböző csoportjai) között. 


Amikor a társadalmi kontextus elismeri a csoport stá- 
tusát és adekvát — törekvéseinek megfelelő — társadalmi 
szerepet biztosít számára, akkor a belső ellentmondások 
tovább folynak ugyan a saját (és nehézségektől nem men- 
tes) dinamikájuk szerint, de nem vezetnek elkerülhetet- 
lenül (marginális) helyzet létrejöttéhez. Akkor viszont (s 
ez a gyakoribb eset) amikor a belső ellentmondásokhoz a 
csoport sajátos státusának és szerepének el nem ismerése 
okán külső ellentmondások is hozzáadódnak, rendszerint 
negatív hatású marginális helyzet adódik. 


Ha megkísérelnők vázlatosan bemutatni a fiatalok ob- 
jektív helyzete, érdekei, törekvései, értékítéleti tájékozó- 
dása, a szocializálás hatásai és társadalmi-politikai maga- 
tartása közötti főbb kapcsolatokat, akkor egy ilyen modell 
megépítéséhez a helyzetek két típusára kell tekintettel 
lenni: a) hagyományos, paternalista, tekintélyközpontú 
társadalmak, amelyek az ifjúságnak marginális helyzetű 
Státust-Szerepet szánnak, és b) modern, demokratikus tí- 
pusú társadalmak, amelyekben Státusa-Szerepe szerint az 
ifjúság egyenrangú résztvevője a gazdasági, társadalmi- 
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politikai, kulturális életnek. Az ifjúságnak a társadalmi 
fejlődés folyamatában játszott szerepére vonatkozó tanul- 
mányciklus keretében (Bukarest, 1971) P. Künstler, az 
ENSZ képviseletében többek között ezeket mondotta: „Úgy 
tűnik, hogy egyes országokban, szándékos módon, vagy 
pedig egy bizonyos idő alatt végbement kristályosodási 
folyamat eredményeképpen a politikai, gazdasági és tár- 
sadalmi struktúrák olymódon épültek fel, hogy ellenlá- 
basai az átalakulásnak és főleg annak az átalakulásnak, 
amelyet az ifjúság gondol el vagy kezdeményez. Más or- 
szágokban a hivatalos struktúrák az ifjúság rendelkezésére 
bocsájtják azokat az eszközöket és módozatokat, amelyek 
segítségével a fiatalok kifejezésre juttathatják álláspont- 
jukat, és alkalmazhatják javaslataikat akkor is, ha ilyen 
helyzetben gyakorta bizonyos távolság választja el a tör- 
vénykezést a gyakorlattól”. 


A további gondolatmenetünkben két olyan elemet eme- 
lünk ki, amelynek különös fontosságot tulajdonítunk, 
amikor a fiatalság emberi feltételeit (beleértve a kétdi- 
menziós időbeliséget és társadalmiságot is) a konkrétan 
történelmileg meghatározott társadalmi-politikai, gazda- 
sági és ideológiai kontextusokhoz viszonyítjuk, éspedig: 


a) kiemeljük elsősorban azt a tényt, miszerint az ifjú- 
sággal szemben zárt társadalmi-politikai rendszer által 
jellemezhető A típusú társadalmakban az ifjúság kettős 
(időbeli és társadalmi jellegű) hovatartozása rendszerint 
marginális helyzetű Státussá-Szereppé minősül át, épp 
mivel az erőviszonyok és a társadalom állásfoglalása az 
ifjúsággal szemben „a perifériára utalják” azt, eltiltják a 
társadalmi-politikai élettől és a döntéstől, vagy pedig 
megnehezítik ezek hozzáférhetőségét. Ezzel szemben az 
ifjúság számára nyitott társadalmi-politikai rendszer által 
jellemzett B típusú társadalmakban ugyanaz a kettős 
hovatartozás rendszerint participációs Státussá-Szereppé 
válik, mivel az erőviszonyok és az ifjúsággal szemben ta- 
núsított magatartás kedvez a marginális helyzet felszámo- 
lásának, az integrációnak, az ifjúság participatív elköte- 
lezésének. 


b) másodsorban: azokkal a (strukturalista-funkciona- 
lista típusú) értelmezési módozatokkal ellentétben, ame- 
lyek az ifjúság társadalmi helyzetéből egyetlen, általános 
jellegű magatartástípusra következtetnek, a fenti modell 
— a valóságnak megfelelően — kölcsönösségi viszonyt ál- 
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lapít meg az objektív Státus-Szerep és a szocializálási té- 
nyezők meg az ifjak álláspontja között és tételesen álla- 
pítja meg, hogy egyazon helyzetből adódhatnak homlok- 
egyenest ellenkező következmények is. 


A hagyományos típusú paternalista, tekintély-köz- 
pontú globális társadalom (A) tehát általában a kortárs 
kapitalista országok esetében, akkor amikor az ifjúságnak 
az emancipációs szocializálás által serkentett cselekvése a 
társadalmi és a hatalmi struktúrák átalakítását célozza, a 
marginális helyzet az aktivizmus alapjának, a haladás 
többi erői cselekvésével egybehangzó, tudatos, szervezeti 
cselekvésnek bizonyulhat. Ellenkezőleg, az is előfordul, 
hogy konzervatív, reakciós tényezők nyomására menekülő 
jellegű manipuláció történik (apolitizmus, drog, vagy he- 
donista és privatista „szubkultúrák”), vagy pedig (neofa- 
siszta, erőszak és terrorizmus kultusz, elhajlás, bűnözés 
típusú) retrográd akciók befolyására az ifjú nemzedék, il- 
letve annak egyes csoportjai esetleg a történelem logikus 
menetével ellenkező irányban cselekszenek. 


Az „erkölcsi lázadás”, a társadalommal szembeni „pro- 
vokáció” különféle típusai — amelyeket a blousons noirs, 
a beatless, a provos, a capelloni és a legkifejezőbben a 
hippies képviselnek — ezek szerint a marginális helyzetet 
tükrözik, és közvetve annak fenntartását segítik elő, hi- 
szen nem egyebek, mint ezeknek az ifjaknak a többé- 
kevésbé tudatos tartózkodása attól, hogy a társadalmi 
nagykorúság, tehát az integráció határát átlépjék. 


A marginális helyzet azonban mind az „erkölcsi láza- 
dás”, mint pedig a kontesztációs mozgalmak alakjában ki- 
fejezésre jut. Martinotti előre vetíti a „pozitív marginális 
helyzet” gondolatát: „...az egyetemi hallgatóknak sajá- 
tos társadalmi státusuk van, és politikai participációjuk 
tekintetében két tényező, a saját diák státusuk és a csa- 
ládjuk státusa kölcsönös hatása alatt állnak. Ez a helyzet, 
amelyet pozitív marginális helyzetnek lehet nevezni, 
nagy szabadságot biztosít nekik politikai opció dolgában, 
és lehetőséget nyújt a hozzáállás néha éppenséggel várat- 
lan megváltoztatására, úgy amint az Olaszországban a 
közelmúlt éveiben történt”. A szerző nem tagadja az osz- 
tály-kauzalitást, de vétót emel az erre való leegyszerűsítés 
ellen, s úgy véli, hogy az egyetemi hallgatók átmeneti 
helyzete, illetve a felnőtt szerepekhez viszonyított margi- 
nalitása elsődlegesen határozza meg a politikai elkötele- 
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zettség formáit és fokát főleg azokban az időszakokban, 
amikor az osztályok közötti konfliktusok felerősödnek, és 
a politikai, társadalmi helyzetük közötti eltérés még nyil- 
vánvalóbb lesz. 


Bár más formában és eltérő irányulással, az ifjak Stá- 
tusa-Szerepe a modern, demokratikus, B típusú globális 
társadalmakban is (ilyenek általában a szocialista orszá- 
gok) a szocializálási tényezők, valamint az ifjak állásfog- 
lalása függvényében meghatározhat elkötelezettséget jelző 
politikai magatartásformákat, de agressziós, passzivista és 
kitérő típusú magatartásokat is, akkor, amikor az ifjakat 
konformista értékek szellemében befolyásolják.(...) 


Hogyan alakul az ifjúság marginális helyzete? 
a) Úgy tűnik, hogy a civilizáció alakulásának törté- 


nelmi törvényszerűsége gyanánt a fiatalság a kamasz- és 
ifjúkor felső határának folytonos emelkedését fogja ta- 
pasztalni, épp úgy amint a fiziológiai és lélektani érettség 
alsó határa valószínűleg még lennebb száll majd. 


b) Az emberiség nem csupán az emberi élet e szaka- 
szának hosszabbodása által fiatalodik, hanem azoknak a 
hatásoknak révén is, amelyeket a demográfiai robbanás 
gyakorol az ifjúságnak az összlakosság számában elfog- 
lalt helyére. A statisztikai adatok szerint, nagy földrajzi 
területeken a 30 éven aluli lakosság van túlsúlyban, s e 
tendencia a jövőben szintén fokozódik. 


c) Az oktatás kiterjesztésével és időtartamának hosz- 
szabodásával, valamint a szakképesítés és intellektualizálás 
fokának emelkedésével mind gyorsabban növekszik a kü- 
lönböző típusú iskolákba tömörítettek százalékaránya, te- 
hát azé a fiatalkorú lakosságé, amely még nem kapcsoló- 
dott az anyagi és szellemi termelésbe, mivel fel kell ké- 
szülnie a hivatására, valamint a gazdasági élet korszerű- 
södése és a műszaki tudományos forradalom következté- 
ben reá háruló mind sokrétűbb gazdasági és társadalmi 
felelősségre. 


d) Mind hangsúlyosabbá válik az ellentmondás az ob- 
jektív helyzet és az ifjú szubjektív kívánságai között, hi- 
szen az előbbit az határozza meg, hogy az ifjú késve jut 
munkához, társadalmi, gazdasági és családi felelősséghez, 
holott azt szeretné, hogy minél korábban, még fiatalsága 
idején legyen ilyen felelőssége. 


Mindezek a folyamatok az ifjúság marginális helyzete 
folytonos súlyosbodásának távlatára utalnák. De vajon 
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sorsszerű-e ez a helyzet? Más szóval jogos-e az ifjúságot 
„éretlen felnőttnek” tekinteni s ezáltal kötelező módon a 
marginális társadalmi helyzet státusával felruházni? 


A szocialista országok társadalmi valósága, a fejlődő or- 
szágok ifjúságának elkötelezett részvétele az országos cél- 
kitűzések megvalósításában, valamint a nyugati forra- 
dalmi és haladó szellemű mozgalmak épp ellenkezőleg azt 
bizonyítják, miszerint az ifjúságot saját és sajátos voná- 
sokkal felruházott lakosság-kategóriának lehet tekinteni, 
amely érvényt szerezhet képességeinek és társadalmilag 
integrálódhat, ha lehetősége nyílik a tényleges és minél 
teljesebb társadalmi elkötelezettségre, ami viszont meg- 
követeli a marginális helyzet felszámolását vagy maximá- 
lis csökkenését. 


A fiatalságot nem szabad csupán olyan időszaknak fel- 
fogni, amelyben az ember továbbra is gyermek marad 
(mivel még nem vesz részt közvetlenül a termelés folya- 
matában, s még nem hárulnak rá társadalmi és családi 
felelősségek) de egyben felnőtt is (mert kialakult benne, 
vagy kialakulófélben van az öntudat, az önmeghatározás 
képessége). A fiatalság nem is csupán tökéletes gyermek- 
kor, nem is csupán tökéletlen érettkor. Tautologikus kife- 
jezéssel élve, a fiatalság annyi mint önmaga; az ember 
alakulásának az az ellentmondásos folyamata, szakasza 
(vagy az kellene legyen), amelyben az ember már aktív 
résztvevőként halad végig a tudatos társadalmi integráló- 
dás bizonyos szakaszán. Amit a fiatalságról szóló paterna- 
lista elméletek jelentős része nem lát meg, az éppen az új 
minőségi elem, amely a fiatalsággal jár: az ifjú — épp úgy 
mint a gyermek — készül a munkára és az életre; ez a 
cselekvés a kamaszkorban jön létre, az ifjúkorban pedig 
kiteljesedik olyan folyamat eredményeként, amelyben a 
nevelési tényezők olyan alanyra hatnak, akinek a fogé- 
konysága participációt és aktív hozzájárulást igényel. 


Ilyen értelemben jegyzi meg M. Hicter, hogy: „A fia- 
talok csak jóval később jutnak társadalmi felelősségekhez, 
funkciókhoz, és tudatában vannak annak, hogy részt vesz- 
nek a társadalmi haszon (saját jogaik) újraelosztásában, de 
anélkül, hogy létrehozásának (kötelességeinek) részesei 
lennének. A marginális jogok és élet időszaka a köteles- 
ségek és hatékonyság időszakaszának a kárára hosszab- 
bodik. A társadalom nem tervezett be az életkor függvé- 
nyében progresszív elfoglaltságokat, és nem ismer átme- 
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neti rítusokat. A kamaszkor időszaka úgynevezett no man’s 
land (senkiföldje), amelyben az ifjaknak fel kell szabadul- 
niok a családdal szemben, utat kell találniuk a hetero- 
szexualitás felé, el kell dönteniük, mihez éreznek elhiva- 
tottságot, elő kell készíteniük saját otthonukat, de ugyan- 
akkor kénytelenek saját gyermekkorukat meghosszabbí- 
tani anélkül, hogy valóban haladást érnének el az érett 
kor irányában, hiszen függőségben maradnak szüleikkel 
szemben, azok anyagi támogatásával és általában gondos- 
kodásával szemben — tehát szocio-kulturális szempont- 
ból visszamaradottak”. 


Az UNESCO 1968 szeptemberében megtartott általá- 
nos Értekezletén előadott Jelentés az ifjakról szintén úgy 
vélekedik, hogy korunkban az ifjúság és a társadalom kö- 
zötti alapvető konfliktus magyarázata abban áll, hogy az 
ifjúság szeretné elismertetni azt a helyzetet és megbecsü- 
lést, amelyre méltónak tartja magát, de ez a kívánalma 
összeütközésbe kerül a felnőtt világ arra való hajlamával, 
hogy az ifjúságot a társadalom kapuinál várakozó alany- 
nak tartsa”. 


A probléma nem az ifjúság alakulását kísérő objektív 
tendenciák elhanyagolásában áll, hanem abban, hogy 
megvizsgáljuk: mi a társadalom állásfoglalása, ezekkel 
szemben, hogyan cselekedhet a társadalom annak érdeké- 
ben, hogy ilyen körülmények között csökkentse és kikü- 
szöbölje a marginális helyzetet. Bár az ifjú általában a 
termelési folyamaton kívül áll és a jövőben is így lesz, 
nem szabad a társadalmi életből is kimaradnia. A gazda- 
sági szempontból felfogott teljes felelősség hiányának 
nem kell bizonyos társadalmi felelősség hiányához vezet- 
nie, hanem épp ellenkezőleg kompenzálódnia kell az ál- 
lampolgári lét iskolájába való beavatással, ami az ismere- 
tek mellett megköveteli a politikai jogok és kötelezettségek 
tényleges gyakorlását. 


Ilyen perspektívában tekintve a dolgokat, nyilvánvaló, 
hogy a marginális helyzetet nem kell sorsszerűnek tekin- 
teni; egyben lehetségessé válik az, hogy az ifjúság társa- 
dalmi integrációjának folyamatát komplex társadalmi ak- 
cióként fogjuk fel, amelynek lényege a marginális hely- 
zet felszámolása az összes olyan feltétel megteremtésével, 
ami az integrálódást participációvá avatja. 


Ovidiu Bădina társszerzőmmel kidolgozott tanulmá- 
nyunkban már 1970-ben hangsúlyoztuk, mennyire fontos 
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az ifjúság integrációját új módon értelmezni, és szorgal- 
maztuk e fogalom polivalens-jellegének elmélyültebb fel- 
fogását mind a kortárs világ komplex valóságai, mind a 
szocialista valóságunk szemszögéből. Ilymódon azt a vi- 
szonylag elterjedt elgondolást cáfoltuk, miszerint az integ- 
ráció fogalma egyértelmű jelleggel bírna mind az értékek 
tekintetében (mivel az integrációt tulajdonképpen nem sza- 
bad mindenkor és bárhol összes komponenseiben pozitív 
folyamatnak tekinteni) mind végcélját illetően, (mert az 
integrációt nem lehet arra az elvárás-komplexumra egy- 
szerűsíteni, amelyet az illető integráló rendszer az integrá- 
lódó tényezővel szemben támaszt).(...) 


Az uralkodásra és kizsákmányolásra alapozott társa- 
dalom feltételei között passzív konformista integrációról 
beszélhetünk, s ez — ha bizonyos határok között funkcio- 
nálisnak bizonyul is — hatásait illetően nem eredményezi 
sem a személyiség autentikus megvalósulását, sem pedig 
a társadalmi változást. 


A szocializmusban az ifjaknak az adekvát és teljes in- 
tegrálódásra való nevelése sokrétű, bonyolult, sokféle vo- 
natkozású folyamat, amely az időben ható tényezők soka- 
ságának hatása alatt alakul. Mivel tekintetbe veszi mind 
a társadalmat s annak szükségleteit, mind az egyént, sze- 
mélyiségével és szüségleteivel egyetemben, a szocializmus 
nem csupán az ifjúság társadalmi integrációjának objektív 
feltételeit teremti meg, hanem gyökeresen megváltoztatja 
a folyamat lényegét és értelmét is. Ilyen körülmények 
között az integráció annyi mint az új nemzedék alkotó 
képességeinek maximális társadalmi érvényesítése az egé- 
szében vett társadalom fejlődésének folyamatában. Ezek 
szerint az integráció azt is jelenti, hogy az ifjú egyéniség 
sokoldalú érvényesülésének kívánalmait a nemzetgazda- 
ság és a nemzeti kultúra haladásának kívánalmaival egyez- 
tetik. Így aztán az ifjúság társadalmi integrációja a társa- 
dalomépítés szerves részének, törvényszerű, szükséges, po- 
zitív folyamatnak bizonyul. 


Ha ezekből a makroszociális szempontból differenciált 
kontextusokból kiindulva kívánjuk tanulmányozni az ifjú- 
ság integrációját oly módon, hogy annak reális társadalmi 
életnek a sokrétűségéhez viszonyítjuk, amelyben e folya- 
mat végbemegy, akkor el kell vetnünk azoknak az elemzé- 
seknek az egyoldalúságát, amelyek csupán az integrálódó 
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tényező módosulásaira figyelnek és háttérbe szorítják az 
integráló rendszer módosulásainak problémakörét. 


Így jutottunk 1970-ben arra a következtetésre, hogy 
elméleti és gyakorlati síkon az integrációt nem csupán az 
integrálódó tényező hozzáidomulásának kell tekinteni az 
integráló rendszer kívánalmaihoz, hanem kölcsönösségi 
alapon, az integráló rendszer hozzáidomulásának is az in- 
tegrálódó tényező kívánalmaihoz. 


A kérdés folytatását és kifejlesztését az utóbbi évti- 
zedben az ifjúság problémáinak kutatásával foglalkozó 
Központ egyéb kutatásai biztosították. 


Az akkori megfogalmazásban, valamint a témakörnek 
szentelt más tanulmányokban sem dolgoztuk ki részlete- 
zően és világosan a participációs tudat és magatartás 
problémakörét. Viszont az integráció nem mechanikus, 
passzív alávetés, hanem tudatos, participációs cselekvés, 
amelynek folyamán egyként valósul meg az integrált és 
az integráló közötti kettős értelmű kölcsönös viszony, és 
mindkét tényező módosulása. Ilyen értelemben abból az 
elgondolásból indulunk ki, hogy — főleg a szocializmus 
körülményei között — valamely társadalmi folyamat 
elemzése keretében a cselekvés képviselőjét bizonyos célok 
elérésére törekvő tudatos praxis alanyának kell tekinteni, 
tehát teleonomikus szemszögből nézni: egy valódi tár- 
sadalmi cselekvés valamely aktív alany ténykedése, nem 
pedig egy passzív tényezőé. Az integráció nem csupán a 
szentesített kívánalmakhoz és normákhoz való benső hoz- 
záidomulás és adaptáció, hanem választásra, mérlegelésre 
alapozó, a meglévő kifejlesztése és tökéletesítése iránti 
elkötelezettség. Ebben a vonatkozásban a marginális hely- 
zettel járó tünetek kiküszöbölése vagy csökkentése nem 
csupán adaptációs, konformista típusú beépülést kell je- 
lentsen, hanem participációt. 


Nyilvánvaló, hogy a marginális helyzet és az egysze- 
rűen mechanikus beépülés kiküszöbölése elsősorban mak- 
roszociális újjászervezésektől függ, de maguk az ifjak 
magatartásának módosulását is igényli, amely épp ezeket 
az objektív feltételeket tükrözi. A mi szempontunkból te- 
hát a marginális helyzet kiküszöbölése a „Telemakhosz 
szindrómának” nevezhető tünet elmarasztását tételezi fel. 


Az Odüsszeia közismert hőse, Telemakhosz a családi 
gyámkodás alóli fölszabadulás, és ugyanakkor a családi 
meg a társadalmi tekintély képviselőjének tekintett Mentor 
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állandó védnöksége és irányítása alá kerülés küszöbén 
álló ifjú szimbólumának tekinthető. Véleményünk szerint, 
a „Telemakhosz szindróma” segítségével érzékeltetni le- 
het azoknak az ifjaknak a magatartását, akik a kortárs 
társadalom feltételei között is interiorizált értékítéletté 
és vállalt magatartásokká változtatják marginális és füg- 
gőségi helyzetüket. Más szóval, a „Telemakhosz szindró- 
ma” az ifjaknak az a magatartásformája, amelyet a tár- 
sadalom által rájuk kényszerített objektív marginális vi- 
szonyok és a paternalista nevelés eredményeznek, s amely 
nem-felnőtti helyzetüket egy „óhajtott” függőségi és alá- 
rendeltségi, borúlátás és kibúvási állásponttá változtatja, 
vagy esetleg valamely „szubkultúrába” való visszavonu- 
lássá, amelyet a társadalom eltűr, mivel az ifjúság láza- 
dását jóindulatú magatartásformák felé vezeti le. 


A marginális helyzetből az integráció által a participá- 
cióra való áttérés tehát egyaránt feltételezi az ifjak Stá- 
tusa-Szerepe változásait, valamint az ezekből eredő érték- 
ítéletek és magatartásformák összességének változásait is, 
beleértve a jelzett szindrómához fűződő jellegzetességeket 
is — ami szükségessé teszi, hogy új felfogásban lássuk az 
ifjú nemzedékek szerepét a társadalmi újratermelődés és 
átalakulás folyamatában. 


 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


70 


 
OLÁH IRÉN — OLÁH SÁNDOR 


Oldódó kötések 


Fiatalok a falu kapcsolathálózatában 


A falun élő fiatalok életéről napjainkban megjelenő 
írások inkább „látható” dimenziókat érintenek. Szóba ke- 
rül időbeosztásuk, résztvállalásuk a helyi közművelődési 
életben, munkahelyeik, az ingázás stb. Több olyan tanul- 
mánykötetet felsorolhatunk, amelyekben a szerzők az ifjú- 
sággal kapcsolatos kérdéseket tárgyalva mindössze egy- 
egy alfejezet erejéig térnek ki a falusi fiatalokra. Bár sok 
hasznos információt közölnek róluk, átfogó és alaposabb 
elemzést ritkán adnak. (Văideanu — Neculau, 1985, Mihuţ 
1985, Croitoru 1981, Datculescu 1980). Van ugyan néhány 
kivétel is (Bálint 1980, Drăgut 1981), de ezek csupán a 
szabályt igazolják és megerősítenek abban a meggyőző- 
désben, hogy a hazai szocialista társadalmi-gazdasági át- 
alakulások közepette a falusi fiatalok világa az a sajátos 
vizsgálódási terület, amely önmagában is megérdemli az 
alapos elemzést. 


Az alábbi írás bevallott célkitűzése a mai falusi fia- 
talok életének, pontosabban életük egy dimenziójának, 
emberi kapcsolataik hálózatának, a kapcsolatokat szervező, 
működtető tényezőknek a felvázolása egyetlen faluban 
szerzett tapasztalatok alapján. 


Vizsgálódásunk alanyait a közvetlen együttélő-megfi- 
gyelő módszerrel próbáltuk megközelíteni. Köztudomású, 
hogy csak így lehet megőrizni a vizsgált folyamatokat al- 
kotó események spontaneitását, természetességét, így ka- 
punk használható adatokat a kutatott valóságszeletről. E 
szemlélet alapján szerveztük meg mind az előzetes tájéko- 
zódást, mind pedig a tényleges adatfelvételeket. A vizsgá- 
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lat színhelye Homoródalmás, Hargita megye egyik, 1700 
lakost számláló faluja. A főútvonaltól távol esik, a köze- 
lében lévő egyetlen kisvárosnak nincs olyan vonzereje, 
hogy a falu létét megkérdőjelezhetné. 


(1) Déli tizenkét óra. 
A falu központjában emberek várakoznak az autó- 


buszra, férfiak, nők vegyesen. Az úton három legény tű- 
nik fel Alszeg felől. Céltudatosan, lendületesen haladnak, 
zsebredugott kézzel — egyikük hanyagul a farmerzsebébe 
akasztott ujjakkal —, enyhén kilengő vállaikkal kitöltik 
az úttest terét. A gyér mondatokban csordogáló beszédtéma 
úgy látszik, leköti mindhármuk figyelmét, mert a várako- 
zókkal egyvonalba érve egyikük odabiccent köszönés gya- 
nánt, a másik kettő azonban oda se pillant. Arcukról va- 
lami megközelíthetetlen győztes fölény olvasható le. Tova- 
haladnak az utcán. A várakozók közül senki sem tesz sem- 
miféle megjegyzést. Beszélgetnek hárman-négyen, a többi 
magába süppedve hallgat. 


(2) — Misi, a hajad vágasd le! (Ellentmondást nem 
tűrő szülői hang). 


— Jó, jó. (A válasz meggyőződés nélküli a tizenhat 
éves kamasz részéről). 


— No, azért mondom! (A rövid mondat intonációja 
nyomatékosítja, hogy egyelőre más alternatíva nincs. A 
hajvágás meg is történik két-három napon belül). 


A helyzetismerethez hozzátartozik, hogy a párbeszéd 
olyan falusi családban zajlik, ahol a szülő—gyermek közti 
tekintélyből épült fal most kezd repedezni. 


(3) Három évvel a fenti esemény után ugyanezek a 
résztvevők: 


— Csak nem ezzel a kabáttal akarsz a falu közi menni? 
(Fölháborodott csodálkozás). 


— Dehogynem. Pontosan ezzel. 
— Szó se lehet róla! Ezzel a kapun ki nem mész! 
— Ha kimegyek, ezzel megyek. 
— Ne csinálj bolondot magadból. 
— Jó, jó. 
Több hangos kommentár nincs. Időközben a fiú „a 


maga gazdája lett”, mestersége, állása van, csaknem teljes 
anyagi függetlensége mellé saját szokásokat, nézeteket ho- 
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zott a családba, amelyek előtt a szülő kénytelen meghát- 
rálni. 


(4) „Most ugye azt a fiatalt, amelyik sokat iszik s ré- 
szögös, azt lenézik, ezelőtt az vót a legén. . .  A múltkor 
eppe beszélgettünk N. Bélával, béjött a fia a korcsomába, 
az apja megkénálta itallal, s nem kell, azt mondja. Mikor 
elment, beszélgettünk, hogy ezelőtt az ilyenre azt mond- 
ták, hogy rosszféle, smucig, leszólták ha nem iszik, most 
aki részögös, azt megszólják a fiatalok”. (Hatvan éves 
férfi, mtsz.-tag). 


(5) „Ki hallott még olyant ebbe a faluba, hogy Újesz- 
tendő napján a tánc este tizenkettőkor elszéledjön, mielőtt 
két órát a kongó üres táncterömnek mozsikáltak a cigá- 
nyok. A mü fiatalkorunkba annyi vót a nép ilyenkor, hogy 
elig fértünk. Most? Most hol vannak a fiatalok? Ott né, 
elhúzódnak az üres házakhoz, s azt se lehet tudni, mit 
csinálnak”. (Ötven éves asszony, mtsz.-tag). 


A fenti epizódok színtere a falu belső világa, főszerep- 
lői pedig az itt élő fiatalok. Sietünk mindjárt leszögezni, 
hogy a tárgyalt falu némileg sajátos helyzetű, s való- 
színű, hogy a fiatalsága is mutat egyedi, nem mindenütt 
általánosítható vonásokat. Ennek ellenére az érintett je- 
lenségek szerkezetükben, lefolyásukban — amennyire né- 
hány témábavágó publicisztikai írásból következtethe- 
tünk —, széles körben azonosak vagy hasonlóak. 


Nézzük meg néhány mondat erejéig a falunak azokat 
a sajátos vonásait, amelyeknek valamilyen közvetett sze- 
repük van az emberi kapcsolatok szerveződésében, minő- 
ségének alakulásában. 


A KAPCSOLATOK ÉLETTERE 


A falu földrajzi-gazdasági környezete döntő módon 
meghatároz egy sor olyan tényezőt, amelyek az egyén 
szintjén a választható cselekvésmódokban, e cselekvésmó- 
dok külső és belső környezetének alakulásában tükröződ- 
nek. Itt nemcsak az olyan „makroszociális elemekre” gon- 
dolunk, mint az elérhető munkahelyek száma, változatos- 
sága, hanem azokra a látszólag jelentés nélküli mozzana- 
tokra is, mint egy-egy divathullám érkezésének időpontja, 
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helyi „tündöklése”, változatai stb. Ezek a tényezők akkor 
válnak igazán érzékelhetőkké, ha a tágabb környezet vál- 
tozási ritmusa felgyorsul a faluéhoz viszonyítva. 


Iparvárosoktól, közlekedési csomópontoktól távol eső 
falvaink egész sora érte meg a mezőgazdaság szocialista 
átalakításának időpontját úgy, hogy életmódban, érték- 
rendben, életstílusban, a gazdasági szerkezet működtetésé- 
ben, hagyományokban, szokásvilágban alig különbözött a 
hagyományosnak nevezett feudalizmuskori falutól. A vál- 
tozás, az új inkább a fogyasztás mentén (ruházkodás, táp- 
lálkozás, munkaeszközök stb.) jelentkezett. A történeti 
szociológia megállapítása, miszerint a falu „az első világ- 
háború előtti korszakban lakóinak munkahelyi, telepü- 
lési, művelődési és közigazgatási közössége volt” (Egyed, 
1981, 250.), pár évtizeddel később is érvényes a félre- 
esőbb vidékeken. Ennek a „sokoldalú” közösségnek — 
szempontunkból — legfontosabb jellemzője egy viszonylag 
homogén értékrendszer megléte, amely félre nem érthető 
támpontokkal szolgált az egyén számára minden élethely- 
zetben. Máig ható — a mai fiatalok életébe is beleszóló — 
következménye van annak, hogy ez az értékrendszer 
mennyire volt kompakt, s a gazdasági-termelési szerkezet 
megváltozásával még mennyi ideig képes túlélni a hajdani 
kitermelő-létrehozó viszonyokat. Az értékvesztés-érték- 
képzés mai bonyolult folyamatai, a kölcsönviszonyok ké- 
nyes egyensúlyban tartása nem csekély idegfeszültséggel 
járó folyamat, ugyancsak próbára teszi az alkalmazkodó- 
készséget mind a fiatalok, mind az idősebbek részéről. 


Hogy a falusi kapcsolathálózat szerveződését, működé- 
sét megérthessük, röviden be kell mutatnunk a két leg- 
jellemzőbb családtípust. 


A tradicionális családtípus a hagyományos módon éli- 
értékeli emberi-társas viszonyait: „Mit gondolsz, a test- 
vérem fia annak a faluvégi tehénpásztornak a leányát 
akarja feleségül venni, azt se tudom, hogy hívják! Hát 
kik ők mellettünk?!” (Hetven éves asszony). 


Ha az összképet nézzük, ez a szemlélet, amely már le- 
tűnt társadalmi talajon született és hosszú időn keresztül 
az emberi kapcsolatok szerveződésének vezérelve volt, el- 
tűnőfélben van. Utórezgései azonban váratlanul megjelen- 
nek burkoltabb vagy nyíltabb formában a középnemze- 
déknél is. Főleg a fiatalok viselkedésmintáit, értékválasz- 
tásait irányítani, befolyásolni akaró szülői tanácsok, be- 
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avatkozások formájában. Az a tény, hogy a középnemze- 
dék egy része is ennek a szemlélettípusnak a vonzásában 
él még, azzal magyarázható, hogy a társadalomba való 
belenevelődése a hagyományos környezetben történt. A 
beépült érték- és normarendszert a társadalmi helyzetvál- 
toztatás módosította, alakította, de alapjaiban nem vál- 
toztatta meg minden esetben. 


Ez a családtípus a hordozója az olyan — a mai társa- 
dalom szempontjából pozitív — értékeknek, mint a mun- 
kaerkölcs, a javakból való részesedés és fogyasztás puritán 
elvei. Jellemző a környezetébe, életvilágába bekerülő új 
elemekhez való kritikai viszonyulás, szembenállás. 


Hangsúlyoznunk kell, hogy az utóbbi két évtized a 
társadalmi struktúra radikális változásának időszaka volt. 
A mélyreható módosulások következményeként nem léte- 
zik család, amelyet — ha többszörösen áttételes formában 
is — városi hatás ne ért volna. Hiába keresünk tehát 
vegytiszta, hagyományos szemléletű családtípust, valami- 
lyen közvetett urbanizációs hatással mindenütt számolni 
kell. De ha jelen vannak is a hatások és bomlasztják, fe- 
szítik a hagyományos magatartásmintákat a fenti család- 
típusoknál, nem lesz belőlük életszervező, életmódosító 
program: „Mondtam édesanyámnak, hogy vágassa le a 
haját, mert a komaasszonyai is mind rövidre vágatták, 
csak neki van olyan ezelőtties kontya, de azt felelte, hogy 
egyik komaasszonya elnökné, a másik üzletes, a harma- 
dik szakácsné, de ő juhászné, neki nem kell a rövid haj. 
Neki jól van úgy, mint azelőtt.” (Huszonöt éves fiatal- 
asszony). 


Szólnunk kell a faluban jelenlévő kétlaki családokról 
is. (A megnevezést az életmódkutatóktól kölcsönöztük; itt 
elsősorban a szemléleti „kétlakiságot” jelenti.) Ezt a csa- 
ládtípust egyfajta nyitottság, az új iránti fogékonyság 
jellemzi, legyen szó az anyagi-tárgyi világ használatáról 
vagy az emberi-társas kapcsolatok kiépítéséről. Ők azok, 
akik behozzák, meghonosítják a faluban az új munkaesz- 
közöket, változtatják a lakásbelső beosztását és kellék- 
tárát, módosítják az öltözködési gyakorlatot (szövetkosz- 
tüm a posztó helyett stb.). Ebből a családtípusból kerülnek 
ki azok a szülők, akik hajlandók a gyermekeik önálló, vá- 
rosias életstílusa által megkövetelt anyagi áldozatokra 
(farmer, képes folyóiratok, magnetofon stb.). 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


75 


KAPCSOLATRENDSZEREK 
 
A falura jellemző kapcsolathálózatok összességét a 


felnőtt—fiatal kapcsolatok szűkebb háttereként fogjuk fel. 
Ezt a hátteret is, mint folyamatok, események környeze- 
tét meg kell vizsgálni, hogy a tényleges kapcsolatokat 
értelmezhessük. 


Abból kell kiindulnunk, hogy a mai falu összehason- 
lítva a régivel nem olyan sokrétű közössége az ottlakók- 
nak. Lakóközösség, de csak részben munkahelyi és mű- 
velődési közösség. Az első állításunk nyilvánvaló. Nézzük 
meg a továbbiakban, mit jelent a társas emberi kapcso- 
latok síkján az, hogy a jelenkori falu lakói a társadalmi 
munkamegosztás különféle lépcsőfokain helyezkedtek el. 
Pontosítva kérdésfelvetésünket: milyen kapcsolat, össze- 
függés lehet az egyén emberi kapcsolatokat szervező, kü- 
lönböző hőfokon fenntartó értékei, értékválasztásai és a 
társadalmi helyzete között. 


Válasszuk szemlélődésünk tárgyául a falusi kapcsolat- 
hálózatok közül például a szomszédsági viszonyokat, ame- 
lyek minden ottlakó számára adottságként jelennek meg 
(csak a legritkább esetben választható ez a helyzet). Konk- 
rét példának egy hat családból álló szomszédság. E hálózat 
belső kapcsolatainak változása modellszerűen szemlélteti 
a tágabb környezet, a falu kapcsolatrendszerének, kötő- 
déseinek átrendeződését az utóbbi két évtizedben. Leírá- 
sunkban az egyes résztvevőkkel való beszélgetésekre, meg- 
figyeléseinkre támaszkodunk. 


Ezt a kapcsolatot és a hozzá rendelhető kapcsolathá- 
lót a következő tényezők termelték ki: 1. a családok tér- 
beli közelsége; 2. a családfők hozzávetőlegesen egy gene- 
rációbeli férfiak (közös a gyermekkoruk); 3. minden család 
önellátó (földművelő-állattenyésztő) kisgazdaság; 4. a falu 
társadalmi hierarchiájában azonos szinten helyezkednek el. 


Mindezek a tények azt jelentik, hogy a körülvevő 
természeti, emberi környezet, a beélt életvilág azonos ele- 
mei egyforma érdekeltségre találnak mindenik családnál. 
Az évszakok változása hasonló munkaritmust diktál, egy- 
időben jelenik meg a szabadidő vagy a munka csúcsidénye, 
azonos jelentése van az emelkedő takarmányáraknak ép- 
pen úgy, mint a reggeli harangszónak. Ilyen környezetben 
az egyének „egymásra hangolódása”, a másik helyzetének 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


76 


sajátként való felfogása csaknem tökéletes. Ezt jelzik az 
egyén erejét meghaladó szituációk megoldására szerve- 
ződött különféle segítő intézmények (kalákák cséplésnél, 
házépítésnél, lakodalmi, temetési segítségadás stb.). 


A munkavégzés párhuzamos ritmusa mellett a szabad- 
idő eltöltésének módjai is hasonlóan alakulnak és nagy- 
részt közösek. Ilyen környezetben a cselekvésmódok, ma- 
gatartáselvek, viselkedésminták, és egyáltalán a világról 
való tudás nagymértékben homogén. A lehetséges helyze- 
tekben használatos szabályokat a résztvevők ismerik, gya- 
korlatilag minden előfordulható szituációról van egy 
bizonyos háttértudásuk, amit a társadalomba való belene- 
velődés során sajátítottak el. (Ebben a folyamatban fontos 
szerep jut a gyermekkor felnőtt tevékenységeket utánzó 
játékainak). Ez a háttértudás receptek sokaságából áll, 
amelyek közül az egyén a helyzeti meghatározottság és a 
saját személyiségjegyei függvényében válogatja ki az al- 
kalmasakat, használhatókat. Általában elmondható, hogy 
olyan környezetben, ahol a természeti, társadalmi adott- 
ságok feltételrendszere közös a résztvevők számára, ott a 
mindennapi „élési” gyakorlatban a váratlan, kiszámítha- 
tatlan, zavaró elemek előfordulásának csekély a valószí- 
nűsége. 


A közelmúlt társadalmi-gazdasági változásainak ered- 
ményeként ebben a mikrokörnyezetben fordulat követ- 
kezett be. Az egyik csoportkitermelő és -fenntartó tényező, 
a földművelő-állattartó életforma lényegesen módosult. A 
családfők a társadalmi munkamegosztás más-más szekto- 
raiba kerültek át. Ma már van köztük ingázó, betanított 
munkás, éjjeliőr, mtsz.-tag, bányász, ami azt jelenti, hogy 
az eddigi egységes életforma helyett esetenként külön- 
böző környezetekkel, munkacsoportokkal, baráti csoportok- 
kal, egy másfajta hierarchiával kerültek érintkezésbe. 
Más életelvek, viselkedési szabályok működnek ebben a 
környezetben. Ami szempontunkból fontos: gyökeresen át- 
alakult az idővel való gazdálkodás módja. A falun kívül, 
egymás számára „rejtett” viszonyok között töltött fő mun- 
kaidő nem mindig esik egybe: a váltásba járók, túlórázók 
találkozási alkalmai csak esetlegesek, rendszertelenek. A 
fennmaradó szabadidőt mindannyian munkával töltik, de 
az idő rövidsége, az elvégzendő munkák mennyisége rá- 
nyomja bélyegét az esetleges interakciók megvalósulási 
módjára: „Most ha munkából hazajön az ember, úgy siet 
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a mezőre, hogy azt is bánja, ha valakinek az úton kö- 
szönni kell”. (Ötvenhat éves bányász). 


Egy lassú atomizálódási folyamat megy végbe, amit 
fokozatosan oldódó kötések, gyengülő társadalmi kontroll, 
a régi utáni nosztalgia jellemez: „Ezelőtt voltak ilyen 
kalákaszerűségek, cséplésnél, építésnél. Ha építettél, annyi 
anyagot hordtak díjmentesen, hogy szinte egy fél házra 
valót. Most? Most építhetsz egész nyugodtan, senki sem 
lát, senki sem törődik veled”. (Ötvenkilenc éves éjjeliőr). 


Hogy mennyire biztosít kedvező kereteket a falu ér- 
tékelő rendszere a fiatal—felnőtt kapcsolatban sorra ke- 
rülő interakcióknak, a következő sorok csak érzékeltetik 
a valóságot megfigyelések, benyomások alapján; a részle- 
tesebb, meggyőzőbb választ a tanulmány második része 
adja meg. 


Mint emberi környezet a falu mai napig — minden 
oldódó kötés és gyengülő kontroll ellenére — az egyén 
számára eleven „társadalmi nyilvántartást” jelent. „Nyil- 
vántartják” életének eseményeit éppen úgy, mint erkölcsi, 
jellembeli tulajdonságait, sőt a szűkebb környezet (pl. az 
utca, szomszédság, rokonság) már egészen részletes képet 
alakít ki és raktároz az idő folyamán róla. Mindezt a 
pletyka „néven” ismert kommunikációs hálózat termeli, 
tárolja és „hívja elő” ahányszor szükséges. Hogy az egyén- 
ről propagált kép magának az egyénnek mennyiben pszi- 
chikai teher vagy cselekvést lendítő tényező, valószínűleg 
attól függ, hogy milyen előjelű eltérést tapasztal a saját 
kialakított én-képe és a környezete róla kialakított — és 
hozzá eljuttatott — képe között. 


A mai falusi kapcsolathelyzetek egyik specifikuma, 
hogy az egyénről — különösen a fiatalokról, mivel róluk 
még most formálódik a kép — téves információk kerül- 
hetnek forgalomba. Ennek oka lehet a falu „információs 
bázisának” leszűkülése: pl. az ingázó élete, munkája csak 
részben zajlik a falu szeme előtt, vagy az értékelő szem- 
pontok tökéletlensége. Ez utóbbi alatt értjük, hogy az 
értékelő szempontok nem a „tárgyhoz”, esetünkben az 
egyénhez méretezettek. (A falusi emberek jórésze hajla- 
mos a „jó gazda” képet, mindazt, ami hagyományosan vele 
járt, „számonkérni” az ingázó fiatalemberektől is. Aki 
nem illik bele az elvárt mintába, azt negatívan ítélik 
meg, holott éppen elég példa van arra, hogy az elmarasz- 
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talt ifjak munkahelyükön pontos, megbízható szakembe- 
rek). 


Az eddig elmondottak tulajdonképpen azt a tágabb 
(társadalmi-gazdasági), majd szűkebb (a kapcsolathálók 
jelezte) környezetet vázolták fel, amely a felnőtt—fiatal 
kapcsolatok számára a mindennapi éltető hátteret alkotja. 
Ez a háttér ma a fiatalok számára olyan kihívásként je- 
lentkezik, amelyre válaszolni kell. A válasz nem annyira 
tudatos értelmezésekben, mint inkább spontánul alakuló 
viselkedési stratégiákban nyilvánul meg. A továbbiakban 
ezeket próbáljuk tetten érni. 


VISELKEDÉSI STRATÉGlÁK 


A fiatalságnak a felnőttek világához való viszonyulá- 
sát a különféle viselkedéstípusok érzékeltetik. A viselke- 
déstípusok két határesete a teljes alkalmazkodás, illetve 
az elfordulás. Köztük sok átmeneti változat létezik. 


A falu világába beolvadni akaró, ezt az életformát el- 
fogadó egyén követi az általános, standard normákat, kon- 
formizálódik. A külső jelek „viselésében” már tetten ér- 
hető a szűkebb társadalmi környezethez való viszony 
milyensége. A ruházat, hajviselet, beszédmodor, a hasz- 
nált gesztusok, amelyeket a beépülni akaró egyén az esz- 
köztárában tart, mind általánosan elfogadottak. Kerüli, 
vagy különféle stratégiákkal áthidalja az olyan helyzete- 
ket, amelyekben valamilyen szokatlan cselekvésre kény- 
szerülne. 


„Mentem haza a múltkor a faluba motorkerékpárral. 
Útközben felültettem az egyik unokatestvéremet — hu- 
szonnégy éves fiatalember — és a fejébe nyomtam a kö- 
telező bukósisakot. Mikor a falu végére értünk, azt 
mondja, hogy ő leveszi, ne menjen így be a faluba”. (Har- 
minc éves, városon élő fiatalember). „Így” bemenni a fa- 
luba, egy olyan tárggyal a fején, ami ebben a környezet- 
ben még enyhe iróniát vált ki, furcsának tartott formája 
és funkciójának tökéletlen ismerete miatt, a fiatalember 
erre nem vállalkozott. Annyira a falusfelei szemével szem- 
lélte saját magát, hogy várható viselkedésüket, vélemé- 
nyüket előre látva igyekezett a konfliktust elkerülni. 


A magatartáselvek típusának ez az egyik, falu felőli 
véglete. A másik a tanulmányunk elején leírt példákból 
következik. E két véglet között az egyéni megvalósítások 
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többféle árnyalata húzódik. A továbbiakban megpróbá- 
lunk a „nem beilleszkedő” típus magatartáselveinek ere- 
detére is rámutatni. Ez a típus áll a figyelem előterében, 
ez zavarja a legjobban az idősebbeket, holott sokszor csu- 
pán a „normális”, természetes dolog értékelésének, a cse- 
lekvést tervező és vezérlő elvek ellentéteiről van szó. Meg- 
kíséreljük bebizonyítani, hogy az ellentétek nem egysze- 
rűen a nyílt szembenállás termékei, hanem rejtett — fő- 
leg a felnőttek számára rejtett — folyamatok eredmé- 
nyei. 


Mikortól meddig tart a fiatalság falun? 
Ha az alsó korhatárt akarjuk meghatározni, azt kell 


megvizsgálnunk, hogy mikor, milyen feltételek teljesítése 
után jelenik meg a serdülőkorból kilépő ifjú a „társadalmi 
élet porondján”, azaz mikor kezd számítani, mikor lesz 
„valaki” a felnőttek szemében. Hogy valaki a falusi fel- 
nőtt világ előterébe érkezett, annak csalhatatlan jele az, 
hogy „beszélnek róla”, „szóba kerül”. 


Ez a korhatár mára kitolódott, későbbre esik az egyén 
életében, mint régebb. Az ifjúvá válás régi feltételei, 
döntő kritériumai a létfenntartáshoz szükséges, változa- 
tos — egyszerűbb-bonyolultabb — cselekvéssorozatok el- 
sajátítása a gyakorlat szintjén, valamint a társas kap- 
csolatokban használatos viselkedésminták megtanulása 
voltak. A gazdasági-társadalmi szerkezet változásával 
mára a cselekvésmódok sora vált érvénytelenné, amelyek- 
nek régen státusjelző szerepe is volt. Megnyúlt az isko- 
láztatási időszak, a különféle mesterségek elsajátítása, és 
ezzel szoros összefüggésben a társadalmi érés két-három 
évvel későbbre esik, mint a hagyományos falu esetében. 
Így történik meg, hogy a katonasorba cseperedő, de még 
nem kereső fiatalt elvétve még „gyermeknek” szólítják a 
szülők, s a leányok még „jól ráérnek” férjhezmenni ab- 
ban a korban, amelyben anyáik, nagyanyáik már „bekö- 
tött fejjel” jártak. 


Az idősebbek azt látják, hogy a felnövő nemzedék nem 
veszi át azoknak a normáknak, szabályoknak jó részét, 
amelyekbe ők fiatalkorukban természetes módon bele- 
nőttek. Főleg az időtöltés, a szórakozás, az ünneplés mai 
formái felett ütköznek a vélemények. „Annál szebb dolog 
nem volt, mint amikor a táncon nóta közben a terem kö- 
zepében összeölelkezett három-négy jóhangú legény, s 
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énekeltek. Ezt ma nem csinálják, még azokat az énekeket 
se tudják”. (Hatvankét éves férfi, mtsz.-tag). 


Valahol a 15—18 életévek között húzódik az a határ, 
ahol a gyermekből a falu társadalmában fiatal lesz. A 
felső korhatárként megjelölhető időpontra nem lehet csal- 
hatatlan biztonsággal rámutatni. Gyakran előfordul, hogy 
ugyanazon korosztály egyes tagjai 24—26 éves korukra 
teljesen beépülnek a felnőttek világába: családot alapí- 
tanak, vállalkozásokba kezdenek (például házépítés), visz- 
szavonulnak bizonyos társaskapcsolatoktól és újakat léte- 
sítenek az idősebbek példája szerint (például a komaság 
intézménye). Mások viszont ebben a korban még „vígan 
legénykednek”, csak perspektíva számukra kortársaik 
helyzete. 


A felnőtté válás egyik szembeötlő külső kísérőjelensége 
egy általános standard gesztusnyelvbe való „beöltözési 
akció” folyamata. A mindennapi helyzetekben használa- 
tos gesztusok, mint a kézfogás, köszönésmód, járás, be- 
szédmodor (használt formulák) alakulnak, csiszolódnak, 
végleges formát kapnak a személyiség eszköztárában, nem 
beszélve a bonyolultabb jelenségekről, mint például a tár- 
sas kapcsolatok teremtése, fenntartása: „Most már ugye 
az ember nem úgy van, hogy ha elmegy valakinek a há- 
zához, bemegy az ajtón, köszön s mondja, hogy miért 
jött. Egy kicsit szóba kell eredni. . .”. (Huszonhét éves 
fiatalember). 


Meg kell teremteni az interakció szabályszerű keretét, 
amit elvárnak egy felnőttől. Itt nyílik lehetőség, többé- 
kevésbé tudatos stratégiákkal a felnőtt-képet szorgalmazó 
egyénnek személyisége előnyös jegyeit kidomborítani, be- 
emelni az interakcióba. Ezek a mozzanatok hiányoznak 
azoknál az eseményeknél, amikor az egyén nem tulajdo- 
nít fontosságot annak, hogy az ő helyzetértelmező tevé- 
kenységéhez hogyan viszonyul a környezete. Erről a to- 
vábbiakban még szó lesz. 


Az eddig elmondottakból az következik, hogy a falusi 
fiatalság nem egységes. Sem mint társadalmi kategória — 
gondoljunk a foglalkozások sokféleségére —, sem mint 
„állapotmegvalósítás”, azaz a fiatalságnak mint állapot- 
nak a „megélése” falun, hisz annyi árnyalatban valósul 
meg, ahány változat van az alkalmazkodó és a tagadó vi- 
selkedéstípus között. Tovább bonyolódik a kép, ha az 
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ugyanazon korosztálynál a társadalmiasulás folyamatában 
bekövetkező „fáziseltolódásokra” gondolunk, vagy azokra 
a viszonyulásokra, amelyekkel a helyi társadalomban 
presztízzsel bíró pozíciót betöltő fiatalt övezik a felnőttek 
vagy kortársai. 


„Apám beteg volt, odahívtam az orvosnőt, Cs. I.-t, 
osztálytársak voltunk, még padtársak is jó darabig. Persze 
hogy tegeztem. Mikor elment, anyám s apám nekem estek, 
hogy mertem tegezni a doktornőt, azt magázni kell, ők is 
magázzák. Efelett vitatkoztunk egy darabig. Én nem tu- 
dom, ő mit várt volna, vagy várna esetleg el, s azt se 
mondom, hogy ha valahol idegenek előtt beszélgetnőnk, 
minden szóval letegezném, akkor esetleg úgy fordítanám 
a szót, hogy elkerüljem a nyílt tegezést, de itthon, ahol 
mind jól ismerjük egymást, nem magázom meg.” (Harminc 
éves szakmunkás). 


A fenti példa az alkalmazható viselkedési szabályok 
körüli zűrzavart érzékelteti, az interakcióba benyomuló 
külső elem — a társadalmi pozícióval járó presztízs — 
megzavarja a játékszabályokat. Az adatközlő ugyan el- 
dönti viszonyulását, de ő sem biztos, hogy ezt várja el 
tőle az egykori padtárs; egy idegen környezetben azonban 
már az alkalmazandó stratégia neki is gondot okozna. Per- 
sze, ez egy határeset, hétköznapibb változata az, amikor 
az idős ember az utcán a hirtelen felnőtt, divatos hajvi- 
seletű-öltözetű fiatalt nem tudja „hová tegye”, diáknak, 
munkásnak vagy „tekergő”-nek nézze-e. 


A felnőtt—fiatal kölcsönviszony ellentmondásaiban 
nem nehéz észrevenni, hogy tulajdonképpen két külön- 
böző kultúra, a falusi és a városi találkozási felületén 
mozgunk. A két megnevezésnek azonban nem tulajdoní- 
tunk semmiféle értékelő felhangot, pusztán a két kultúra 
természetének másságát jelöljük, jobb híján ezekkel a 
szavakkal. A két kultúra — két különböző világlátás, 
mindkettő a maga működési szabályaival, értelmezési 
gyakorlatával. 


A VÁROS VONZÁSÁBAN 


A ma falun lakó fiatalok között alig találni olyanokat, 
akik nem töltöttek hosszabb-rövidebb időt városon. Az 
ipar szívó hatása a falusi fiatalok körében volt a legerő- 
teljesebb a közelmúltban, de nemcsak az iparban, hanem 
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a mezőgazdaságban, szolgáltatásokban (egészségügy, keres- 
kedelem stb.) elhelyezkedő fiatalok is városon szerzik meg 
szakképesítésüket. 


A városi kultúra ismeretlen tapasztalatok egész töme- 
gét zúdítja a faluról bekerült fiatalra, döntő hatással is 
lehet a még alakuló személyiségű egyén további életstílu- 
sára (értve ez alatt a mindennapok során használatos kör- 
nyezet beélésének módját). 


Azért fogalmazunk feltételes módban, mert a folyamat 
„eredményeit”, azaz a ma falun lakó, de városon is meg- 
fordult fiatalok életstílusát, értékválasztásait, attitűdjeit 
figyelve rendkívül heterogén képet kapunk. Ennek okát 
a megközelített városi kultúra sokrétűsége, differenciált- 
sága magyarázza, de meghatározza az otthonról vitt értel- 
mezési háló rugalmasságának foka is. Nézzük meg köze- 
lebbről az utóbbit. Hogy milyen értelmező készséggel for- 
dul a fiatal a számára új városi lét felé, az attól függ, 
mennyire interiorizálta már az otthoni csoporttapasztala- 
tokat, és mennyire tartja fontosnak a jövője szempontjából 
ezeket. Az otthoni értelmezési gyakorlatától vagy szaba- 
dulni igyekszik, vagy továbbra is ebben a vonatkoztatási 
keretben próbálja új tapasztalatait legalább önmagának 
megmagyarázni. 


Az első esetben a megközelített kultúra szempontjából 
igyekszik szakítani az otthoni környezetre utaló külső je- 
lekkel. Elegendő pár hónap, hogy e folyamat külső jelei 
láthatókká váljanak az öltözködéstől egészen a nyelvhasz- 
nálat (pl. hangszín) alakulásáig. Nyilvánvaló a szándék: 
csatlakozni kell az új csoporthoz; az új helyzetek nem az 
ő megoldási mintái szerint alakulnak, viselkedésmódokat, 
magatartáselveket kell átvenni, ha lehet még tökélete- 
sebben, jobban mint ahogy a megközelített csoport tag- 
jai gyakorolják, mert csak úgy lehet elfogadtatni, vagy 
legalább megjátszani az odatartozást. Ha ennél a típusnál 
objektív okokból bekövetkezik a leszakadás, a visszake- 
rülés a régi környezetbe, az újra berendezkedés nem zaj- 
lik zökkenőmentesen. Ez a típus lesz a városi kultúra 
elemeinek közvetítője, a falu hagyományos értékrendjé- 
nek legaktívabb bomlasztója. 


A másik póluson azok a fiatalok vannak, akik a vá- 
rosi környezetbe kerülve továbbra is az otthoni vonatkoz- 
tatási rendszerben élnek, az új környezet ingereit az ott- 
honi szemlélet szűrőjén engedik át. Beidegződéseik alig 
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változnak; ők a hétvégek ingázói, továbbra is a faluban 
vannak igazán otthon. Megtanulják ugyan, és használják 
a városi környezetben szükséges viselkedésmódokat, ame- 
lyek nem biztos, hogy magától értetődőek, de hasznosak. 
A munkahelyhez, bevásárláshoz, utcai közlekedéshez stb. 
kapcsolódó élethelyzetek megoldási módját meg kell ta- 
nulni, de mindezek mögött egy másfajta élet ritmusa lük- 
tet, a falu a maga cselekvés- és szokásrendjével, érték- és 
normarendszerével. A faluba való visszatéréssel nyomtala- 
nul lehullnak a városon tanult viselkedésmódok. Egyrészt 
mert használhatatlanok, másrészt pedig ez a típus, ahogy 
azt a viselkedési stratégiáknál leírtuk, kerüli a szokatlan 
helyzeteket és otthon nem adódik alkalom a városon épp 
csak utánzás formájában megismert viselkedési formák 
gyakorlására sem. Éppen ezért a visszatérés nem jelent 
törést, s nem jelenti az alkalmazkodási képesség újabb 
megpróbáltatásait sem. 


Kérdés az, hogy a városi kultúra milyen minőségeivel 
kerül érintkezésbe a hosszú ideig városon tartózkodó fa- 
lusi fiatal, mennyire sajátít el tartalmas értékeket, vagy 
csak külsőségeket, amelyek a faluban esetleg devianciák- 
ként jelentkezhetnek. A legritkább esetben történhet meg, 
hogy a fiatal a városi kultúra tartalmas értékeivel meg- 
rakodva érkezzen vissza falujába. Ezek hordozói a felső- 
fokú tanintézetekből kikerülő fiatalok lehetnek. Ameny- 
nyiben nem állnak fenn hátráltató személyiségjegyek. A 
nagy többség a külső és belső akadályok, buktatók követ- 
kezményeként csak a külsőségekkel tér haza. 


Néhány szót az akadályokról: a legfontosabb közülük 
az idő rövidsége, ami lehetetlenné teszi a beépülést egy- 
egy városi kapcsolatrendszer vérkeringésébe. Megvizsgál- 
ható azonban maga a városi kultúra is, legalábbis a tá- 
jainkon honos kisvárosok kultúrája. Hol, miben különbö- 
zik — ha különbözik — döntően a falusitól. Számtalan 
külső jel arra utal, hogy a városainkba rövid idő alatt 
beáramlott falusi tömeg nemcsak a városképet változtatta 
meg, hanem változott a város belső kulturális légköre is. 
Szempontunkból ez azért érdekes, mert így a falusi fiatal 
már eleve csak a városi kultúra most alakuló-szerveződő 
formáival kerül érintkezésbe. A belső akadályok közé pe- 
dig olyan személyiségjegyek tartozhatnak, mint a gátlá- 
sosság, zárkózottság, vagy általában a faluhoz való von- 
zódás különböző indítékai. 
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ÉLETFORMÁK TALÁLKOZÁSA 
 
Az eddigiek során bemutattuk azokat a környezeteket, 


amelyek egyfelől a felnőttek viselkedését, gondolkodás- 
módját határozzák meg, másfelől pedig a fiatalokét. Mint 
láttuk, a kettő között lényeges különbség van, mindkettő 
más és más kapcsolatokat hív életre. A mai falu világá- 
ban ez a két kapcsolattípus kénytelen egymás mellett, 
egymásra irányulva létezni. Nézzük meg röviden, hogy 
mi történik e két kapcsolattípus találkozásakor, a felnőt- 
tek és a fiatalok közti interakciókban. Újra idézzük a ta- 
nulmány elején már bemutatott egyik szemléletes pél- 
dát: 


— „Csak nem ezzel a kabáttal akarsz a falu közi men- 
ni? (Fölháborodott csodálkozás). 


— Dehogynem. Pontosan ezzel. 
— Szó se lehet róla! Ezzel a kapun ki nem mész! 
— Ha kimegyek, ezzel megyek. 
— Ne csinálj bolondot magadból. 
— Jó, jó.” 
Az ilyen és ehhez hasonló párbeszédek, helyzetek min- 


dennaposak az idősek és a fiatalok között. Már első pil- 
lantásra világos, hogy itt kétféle magatartásminta ütközik. 
Azt kell tehát megvizsgálnunk, hogy mit jelent a részt- 
vevőknek a saját magatartásuk, mit jelent a másik fél 
magatartása, s e különbözőségek folytán milyen konflik- 
tushelyzet áll elő. 


Szülőről és gyermekéről lévén szó, az interakció lefo- 
lyásában a leglényegesebb következményeket az életkor- 
ból adódó különbség termeli. A két különböző életkorhoz 
két egymástól eltérő tapasztalatkészlet tartozik, amelyeket 
mindkét fél az egyéni szocializáció — különböző idősza- 
kokban, különböző feltételek melletti — folyamataiban 
szerzett meg. Ez az időbeli eltérés a két fél számára ele- 
meiben és struktúrájában egyaránt különböző életvilágot 
jelentett. Az egyén számára adott életvilág hívja életre 
azokat a közösségi jellegű viszonyulásokat, amelyek révén 
az egyén a környezet fontosnak tartott elemeihez jelen- 
téseket rendel. Ezek a viszonyulások rögzülnek, a min- 
dennapi cselekvés rendjében feloldott szabályokká vál- 
nak. 


Igen ám, de az életvilág elemei is folyamatosan 
— gyorsabb vagy lassúbb ütemben — változnak, változik 
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a szerepük és a jelenlétük súlya, következésképpen mó- 
dosulnak a hozzájuk rendelt viszonyulások is. Nem kell 
különösebben bizonygatni, hogy ennek nyomán például 
mást jelent egy darab szántóföld látványa az ingázó mun- 
kásfiatalnak, mint nagyapjának vagy akár a szüleinek. 
Ez az inger más és más élményrétegeket mozgat meg, 
esetenként más és más jelentéseket termel. A két nem- 
zedék tagjai eltérő értékrendszer szerint ítélnek, mert vo- 
natkoztatási csoportjuk, amely az attitűdök, vélemények, 
viselkedésminták kialakításakor összehasonlítási/értelme- 
zési keretként szolgált, különböző volt. E különbözőségből 
eredően a konfliktushelyzet tehát „természetesnek” tekint- 
hető. Kimenetele (a feszültség feloldása vagy elodázása) 
a pillanatnyi helyzet olyan elemeitől függ mint a részt- 
vevők státusza közti távolság, illetve e távolság termé- 
szete. Mindaddig amíg ez a viszony alapszerkezetét te- 
kintve fent-lent típusú kapcsolat, az alárendelt félnek 
— amennyiben továbbra is ragaszkodik az együttműködés, 
a kapcsolat fenntartásához — valamilyen formában áldo- 
zatot kell hoznia, részben vagy egészében fel kell adnia 
saját csoportnormáját (lásd a hajvágás példáját a tanul- 
mány elején). Amikor a viszony módosul és egyre inkább 
mellérendelő jellegű lesz, a fiatal egyre nagyobb téren 
tudja érvényesíteni a saját vonatkoztatási csoportja által 
kitermelt/fenntartott normákat. Míg a hajvágás példájá- 
ban a fiatal él „kerülő stratégiával”, addig a fentebb em- 
lített párbeszédben a szülő kényszerül ilyesmire. Az el- 
lentmondások ilyen áthidalása azonban nem vezet a 
helyzet mögött meghúzódó konfliktus feloldásához. In- 
kább feszültségfelhalmozásról beszélhetünk hol az egyik, 
hol a másik oldalon. A közelmúlt mélyreható társadalmi- 
gazdasági változásai talán soha nem tapasztalt méretekben, 
tömegesen termelik a hasonló szituációkat. A „kerülő stra- 
tégiáknak” nagy szerepük van a mindennapi együttélés 
kényes egyensúlyának megteremtésében és fenntartásá- 
ban. 


Az előbbiekben elemzett kapcsolattípus nem csak szem- 
től-szembe helyzetekben található meg, hanem a falu kö- 
zössége egészének szintjén is. A kapcsolat itt is, akárcsak 
az előbbiekben, egy konfliktusos helyzet kitermelődését 
és áthidalását jelenti. Mindezt akkor ismerhetjük meg, ha 
megvizsgáljuk, hogy miképpen jelenik meg a fiatalság a 
falu kommunikációs világában, hogyan próbálja körülbás- 
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tyázni saját létezését, melyek azok az elemek, amelyeket 
teremt, kiválaszt és felhasznál létének, identitásának meg- 
erősítésére. E folyamat mélyben zajló mechanizmusaira 
külső, empirikusan tapasztalható viselkedésformákból is 
következtethetünk. 


Vegyünk először egy olyan esetet, amelyben a cselek- 
véssorozatok a felnőttek szeme előtt, a felnőttek által 
szervezett és ellenőrzött térben zajlanak. Példaként a nagy 
nyilvánosság előtt zajló lakodalmakat említjük, amelyek 
szervezésének az utóbbi másfél évtizedben a következő 
formája vált általánossá: a tér az erre az alkalomra ki- 
bérelt Művelődési Ház nagyterme. A berendezett teremről 
még nem sokat állapíthatunk meg, azonban a helyfoglalá- 
sok pillanatában már jól kimutathatók a térhasználat — 
ülésrendben megragadható — szociális szabályai. A tég- 
lalap alakú terem hosszanti belső (a külvilággal nem ha- 
táros, legzártabb) fala menti asztaloknál ülnek a legidő- 
sebbek. Ez minden szempontból főhelynek számít: a be- 
járattal szemben van, a tér leginkább rendezett pontja, a 
legkényelmesebb és legmelegebb stb. A következő két rend 
asztal a középkorúaké, a legszélső, a külső fal melletti 
(ahol ablakok, ajtók vannak) a fiataloké. Ilyenformán a 
tér használata a falu életkorbeli hierarchiájának pontos 
lenyomata, s ezt az ülésrendet mindenki mindig betartja, 
függetlenül attól, hogy az számára előnyös-e vagy sem. 
A nyilvános térhasználat más hasonló esetében is ugyan- 
így érvényesül a fent-lent hierarchiája. 


Nézzünk most egy másik helyzetet, ahol csak fiatalok 
szerepelnek. „Van egy üres ház, az egyik kollégánk nagy- 
apjáé volt, ahova szoktunk menni esténként, ha nincs 
semmi egyéb. Az jön aki akar, addig marad ameddig akar. 
Az ajtó soha sincs bezárva. Beszélgetni szoktunk.” (19 éves 
téesz-tag). A résztvevők nem alakítanak ki semmiféle ülés- 
rendet, a térhasználat kötetlen, a személyes érdekeknek, 
igényeknek van alárendelve. Ilyen jellegű „hely”, ahova 
„el lehet húzódni” több van a faluban. Persze, a fiatal- 
ság nem minden rétege látogatja ezeket a helyeket. A 
fenti két példa jól mutatja, hogy mennyire eltérő visel- 
kedésformák kénytelenek nap mint nap együtt élni a falu 
világában. Az itt természetesnek tekinthető szembenállá- 
sok nyomán itt is időszakos áthidaló megoldások szület- 
nek. 


A térhasználat kötetlenebb formái mellett az időseb- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Hát ide figyelj, édes fiam 


87 


bek által „szabálytalannak” tartott viselkedés megfigyel- 
hető a társalgások formáiban és tartalmában éppúgy, mint 
a gesztusok síkján. Ezek nagy része tudatosul is, mindkét 
nemzedék számontartja. Íme a kétféle megítélés, egy jel- 
legzetes szövegbe foglalva: „Nálunk az az ügyes, rendes 
fiatal aki felöltözik a rend ruhába, rövid, félre fésült haj- 
jal megy az utcán, s mindenkinek jó hangosan köszön. 
Nem számít, ha az, akinek köszön oda se figyel, csak a 
fiatal köszönjön” (19 éves fiú). A nem kevés iróniával 
ejtett szavak természetesen az idősebbeknek a fiatalokról 
kialakított „képét” gúnyolják, a beszélő idéz egy általános 
véleményt, de közben a saját álláspontját is — mögöttes 
tartalomként — beleviszi a szövegbe. 


Nyílt vagy burkolt konfliktushelyzetek, az ünneplés, a 
szórakozás, a közös időtöltés alkalmaival bőven termelőd- 
nek. Idézzük egy ötvenéves asszony beszámolóját (a szom- 
szédasszonyának beszél) a szüreti bálról, az ott látott fia- 
talokról: „Ha láttad volna, hogy kiöltözik egy-egy. A 
leánykákon nadrág a táncon!! Meg se lehet különböztetni 
a legényt a leánytól. Egy nagy pulóver s nadrág, a B. K. 
fia béhúzza a nyakát a magasnyakú, térdigérő pulóverébe 
s jobbra-balra lépeget mint egy medve. Az osztán táncra 
nem hasonlít, a Cs. B. fiának is a nagy haja benn a sze- 
mében, kilenc sorba hat szál bajusza s az is szőke! Csú- 
fabb a kölcsönkérésnél!” Nyilván a fiatalok is ismerik a 
róluk alkotott képet, s egy-egy népesebb, a táncteremből 
hazakészülő asszonycsoportot megtapsolnak. Egy ilyen 
gesztus pár évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen volt. Még 
nem olyan régen a tánc a nyilvánosság elé lépés igen fon- 
tos alkalma és helye volt. A fal mentén körben ülő idő- 
sebb asszonyok figyelték, nyilvántartották a fiatalok kö- 
zött szerveződő kapcsolatokat, és nem egyszer közbe is 
léptek, ha az szükségesnek mutatkozott. Ma már nem ilyen 
helyeken történik az ismerkedés (legalábbis nagy része 
nem), nem itt szerveződnek a párválasztáshoz vezető kap- 
csolatok. Itt már az idősebbek csak a változásokról, a ki- 
alakult helyzetek egy részeleméről szerezhetnek tudomást, 
az irányítás, a beleszólás kevés esélyével. Bár a forma 
látszólag megmaradt, ebben az eseményben a felnőttek 
és a fiatalok kapcsolata teljesen átalakult. Kerülő, véde- 
kező stratégiának minősül továbbá a fiatalok távolmara- 
dása azokról a tradicionális kapcsolatfenntartó alkalmakról 
(legyen az szomszédolás, újévi tánc stb.), amelyekben nem 
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élhetik, nem gyakorolhatják saját kapcsolatteremtési, kap- 
csolatfenntartási módozataikat. Elnéptelenedik a „táncoló- 
ház”, de hangos a diszkó és szaporodnak a házibulik. 


Ha szemügyre vesszük a társadalomba való beleneve- 
lődés — a családtól a falu egészéig táguló koncentrikus 
körök szerint tagozódó — tereit, akkor elmondhatjuk, hogy 
ma már családonként is változó mikrokörnyezet eleve más- 
más módon indítja el a fiatalokat a szocializáció útján. 
Láttuk, hogy a mai falu világában több családtípus él 
egymás mellett, ezek mindenikének megvan a maga külön 
miliője, amit a gyerek többé-kevésbé a magáévá tesz. A 
következő színtér az elemi és általános iskola. Ez ugyan 
mindenki felé egyformán közvetít, de a már említett csa- 
ládtípusok beállítódásaitól függ, hogy a családéval párhu- 
zamosan kialakuló iskolai „életvilág” milyen mértékben 
képes beépülni, milyen hatást képes gyakorolni a gyerek 
szemléletére. Egyfelől az „azért van a tanító, hogy tanítsa 
meg a gyermeket”, másfelől a „mindennap együtt tanu- 
lunk” vélemény a szülői viszonyulások két határesete. A 
család és az iskola által életrehívott kapcsolatokat tovább 
bonyolítják az iskola mellett és után kialakuló másfajta 
kapcsolatteremtő helyzetek (munkaalkalmak, mesterségek 
tanulása és líceumi évek más helységekben, főként váro- 
son, újabb visszakerülés a falu világába stb). A kapcsolat- 
rendszerek alakulásában egyre kevésbé meghatározó sze- 
repet játszanak a falu régi normái, szokásai, a kapcsolat- 
hálók követik az elsődleges és a másodlagos szocializáció 
erővonalait. Azonban ezek az erővonalak gyakran irányt 
változtatnak és néha kiszámíthatatlanul meglepőek. 


A fiatal generáció kapcsolathálóiról vázolt keresztmet- 
szet azt mutatja, hogy az otthonlakó téesz-tag fiatalok 
egymás közti kapcsolatai a legintenzívebbek, s egyre gyen- 
gülő szálak kötik őket az ingázó szakmunkások csoportjá- 
hoz. Ugyanakkor fokozatosan leépülnek a gyerek- és ser- 
dülőkorból hozott esetleges kapcsolataik az értelmiségi 
státuszban lévő vagy a szolgáltatásban dolgozó kortársaik- 
kal. A szakmunkások — ez a fiatalok legnépesebb cso- 
portja — főleg egymáshoz kötődnek, kisebb körökből álló 
csoportjukban kapcsolatteremtő tényező a tömegkommu- 
nikációs eszközökkel való ellátottság (rádió, magnó, lemez- 
játszó stb.), az ezek használatával kapcsolatos információk. 
Ez a csoport ma — számbeli fölénye révén — a fiatalok 
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hangadó csoportja. Ők gyakorolják a legerősebb hatást a 
változás irányába. Ezzel szemben a harmadik csoport (ér- 
telmiségiek, szolgáltatásban dolgozók) sokkal kisebb hatást 
képes kiváltani, részben azért, mert kevesebben vannak, 
részben pedig azért, mert csak a felnőttek szűk körével 
tartanak fenn szoros kapcsolatokat (többnyire a hasonló 
státuszú idősebbekkel). 


Mindezt persze át- meg átszövik a pillanatnyi ér- 
dekeltségek, a különféle speciális helyzetek által kitermelt 
szükségletek stb. A lényeges azonban, hogy a kapcsolat- 
teremtés ma kimutatható tendenciái már a falu életvilá- 
gának szerves részét képezik és beleszólnak még a kisko- 
rúak szocializációjába is. Ami ma a tendencia szintjén ki- 
tapintható, az pár év múlva már a kapcsolatválasztás 
vezérelve lehet. 


A falun ma végbemenő változásnak meghatározó eleme 
a fiatalság és a felnőtt világ kapcsolatának alakulása. A 
felnőttek világáról elmondtuk, hogy bár szemléleti válto- 
zás ott is kimutatható, működését ma is többnyire a ha- 
gyományos erkölcs- és normarendszer jellemzi. Az ehhez 
való viszonyulást a fiatalság a jelzett erővonalak mentén 
éli meg. A fiatalok kapcsolatrendszere három nagyobb 
csoportot foglal magába, ezek közül a két első alanyai 
(téesz-tag, munkás) játszanak fontosabb szerepet a falu 
kapcsolatvilágának alakításában. A téesz-tag, akinek mun- 
karitmusát a természet ritmusa szabályozza, s a számára 
szükséges tudásanyag nagy része a felnőtteknél van fel- 
halmozva (amit el kell tanulni), ritkán kerül szembe a fel- 
nőttek világával, ő a faluval együtt változik, anélkül, 
hogy a változás lényegét befolyásolná. Ez a típus a „lent” 
helyzetéből lassan, s többnyire az életkortól függően nő 
bele az egyenrangú fél helyzetébe. 


Ezzel szemben a munkahelyre ingázó fiataloknak „ha 
ess, ha havaz”, mindennap menni kell, azaz az időt, a 
munkaritmust pontosan beosztott percek, órák szabá- 
lyozzák, a munkát pedig egyénenként eltérő tudáshalmaz 
jellemzi. A nap nagy részében a falu világától eltérő kör- 
nyezetben, más szabályszerűségek szerint tevékenyked- 
nek, s mindez nemegyszer keresztezi a falusi szokásrendet, 
értékvilágot. Éppen ezért eleve másként éli meg ez a típus 
a felnőtt világhoz való viszonyulást. Életvitelükben sok 
olyan elem van, ami megerősíti a mellérendeléses szerep, 
az egyenrangúság érzetét. A szülő, a szomszéd, a falu 
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„mondja csak az övét, én tudom az enyémet” — ez a be- 
állítódás jellemzi őket, s ezért mondhatjuk azt, hogy a 
kapcsolatkultúrában jelentkező konfliktusokat „természe- 
tesnek” kell tekintenünk. 


A kétféle viszonyulás a bejárt szocializációs út és a 
jelenlegi státusz eredménye, de szüntelen újratermelődése 
naponta megerősíti a falu kommunikációs rendjéhez való 
viszonyulásban ma már kitapintható különbségeket. Fel- 
tételezésünk szerint ez hosszabb távon — a mai idősebb 
nemzedék szerepének csökkenésével párhuzamosan — a 
falura jellemző hierarchikus rend újratermelődését jelent- 
heti, csakhogy ezúttal nem az életkor, hanem a foglalko- 
zási szerkezet mentén. Ez a megfigyelés egybevág egy sor 
olyan szaktudományos megállapítással, amelyek a falu 
változását a ma még jól kimutatható alapszerkezet átren- 
deződésében látják. A kapcsolathálók alakulásának rendje 
ezt látszik igazolni. 
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MAGYARI VINCZE ENIKŐ 


„Mi” és „Ti” — egymással szemben 


Mindennapjaink megszokott eseménye a találkozás. 
Minden megnyilvánulásunk tehát a „többiek” előtt tör- 
ténik, a szó szoros és átvitt értelmében: amikor közönség 
előtt cselekszünk, látnak minket, sőt igen sokszor, a be- 
lénk épült külső követelmények irányítása alatt, amikor 
magunkra maradunk, akkor is úgy teszünk, mintha lát- 
nának. A „mások” által alkotott hálózatban igyekszünk 
helyet keresni magunknak, és saját helyezkedésünkkel 
párhuzamosan „rendet” teremtünk környezetünkben. An- 
nak érdekében, hogy tájékozódni tudjunk benne, szem- 
pontjaink szerint leegyszerűsítjük azt, a benne levő tár- 
gyakat, embereket, a benne lezajló eseményeket csopor- 
tosítjuk és elnevezzük. Aztán meg úgy hisszük, tisztán 
látunk mindent, és ahogy mi látunk, úgy kell látni, tu- 
dásunkat azonosítjuk a tudhatóval, címkéket ragasztunk 
a tárgyakra, emberekre, eseményekre és megnyugszunk, 
hogy minden a helyén van, a nevek tartják az elneve- 
zetteket és minden, illetve mindenki oda tartozik, ahova 
mi raktuk. Problémamentesnek tűnik az így „megrend- 
szerezett” világ, ez jó nekünk, s ha jó, hát természetes, 
hogy megvédjük, amikor veszély fenyegeti. Valami cá- 
folja így létrejött „burkunkat”? Úgy teszünk, mintha 
nem vennénk észre, sőt, mintha nem létezne. Újdonság 
bukkan fel a láthatáron? „Csápjainkkal” körültapogatjuk 
— ha hagyja magát, bekebelezzük, ha ellenáll, egy da- 
rabig harcolhatunk vele, ám ha nem adja meg magát, 
ejtjük, miközben megerősítjük saját magunk igazát az- 
zal, hogy „érdektelennek” nyilvánítjuk. 
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A másokkal való találkozás tapasztalatát gyakran az 
„ahány ház annyi szokás” közmondás megfogalmazásával 
nyugtázzuk magunkban. Mégis amikor új dolgokkal, tő- 
lünk különböző emberekkel találkozunk, nem győzünk 
csodálkozni azon, hogy „mik vannak” és képtelenek va- 
gyunk elfogadni, hogy „tényleg léteznek ilyenek”. Min- 
dennapjainkban sokszor nem vesszük észre, hogy annyira 
természetesként kezeljük saját gondolkodásmódunkat, 
hogy már nem is teszünk fel kérdéseket érvényességére, 
jogosságára vonatkozóan. Ugyanakkor értetlenkedünk má- 
sok láttán, egyből észrevesszük tévedéseiket, hibáikat. 
Partneri kapcsolatainkat leggyakrabban az (is) rombolja, 
hogy elégedetten átélve önmagunkat nem tudunk mások 
világába beleérezni. Nincs türelmünk egymáshoz, nem 
egyeztetjük véleményeinket, képtelenek vagyunk egymás- 
ra hangolódni, csupán bosszankodunk, hogy „bezzeg a 
másik milyen önfejű, nem lehet vele szót érteni.” Önma- 
gunkkal szembeni elfogultságunkat és másokkal szembeni 
értetlenségünket érvényesítjük, ha szülőkként bánunk ön- 
álló ifjakká cseperedett gyerekeinkkel, vagy ha tanárok- 
ként oktatjuk diákjainkat, akik kritikusan viszonyulnak 
hozzánk. De ugyanez történik, ha ifjakként szállunk szem- 
be szüleinkkel, tanárainkkal illetve mindazokkal, akik sze- 
münkben „maradiak és nem tudnak követni minket”. 
Ahhoz pedig mindannyian jól értünk, hogy elvárásokat 
fogalmazzunk meg egymással szemben. Ime erre néhány 
példa. Nemrég megkérdezett középiskolás diákok így vé- 
lekedtek a jó tanárról illetve szülőről: 


— „a tanár értsen a diákok nyelvén”, „gondolkodjon 
fiatal ésszel”, „álljon közel a tanulók lelkéhez”, „legyen 
baráti, segítőkész, türelmes és igazságos”, „ne tartson nagy 
távolságot maga és a diákok között, de viggyázzon arra, 
hogy ne essen csorba a tekintélyén”; 


— a szülő „értse meg gyerekeit”, „ne keressen min- 
denben hibát”, „legyen szigorú gyerekeivel” de „ne kény- 
szerítse rájuk saját akaratát”, „ismerje el, hogy az idők 
változnak és a mai fiatalok másak”, „mutasson jó pél- 
dát”, „ő is alkalmazkodjon a gyerek gondolkodásához”, 
„ne viselkedjen gyerekével szemben túlságosan atyaian 
és mielőtt elkezdené kioktatni, előbb próbáljon párbeszé- 
det kezdeni vele”, „ne zsarnokoskodjon és ne éljen vissza 
hatalmával”. 


A maguk részéről a felnőttek a következőkhöz hasonló, 
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sokszor ellentmondást nem tűrő követeléseket állítanak 
az ifjak elé: 


— a gyerek legyen szófogadó, hallgasson szüleire, mert 
azok csak jót akarnak neki, legyen tisztelettudó, köszön- 
jön illedelmesen, ne jöjjön későn haza, ne feleseljen, vi- 
selkedjen úgy, ahogy szülei mondják, öltözzön rende- 
sen stb.; 


— a diák tanuljon, mert más dolga nincs, órákon ül- 
jön fegyelmezetten, szeressen minden tantárgyat, járjon 
egyenruhában, húzza meg magát, mert ő még csak egy 
taknyos, figyeljen tanáraira és ne járjon máshol az esze, 
hisz neki nincsenek még gondjai stb. 


Kiderül mindebből, hogy az egymással való találkozás 
saját magunkkal való szembenézést is jelent. „Megje- 
lensz szemem előtt, azzá leszel (teszlek), aminek én látlak, 
látni akarlak.” Találkozom veled — ez egyrészt azt is ki- 
fejezi, hogy benned találkozom azzal a képpel, ami ben- 
nem él magamról, rólad, kettőnk kapcsolatáról, másrészt 
pedig azt, hogy szembenézek a másokkal konfrontálódó 
önmagammal. Ha ez a „befelé tekintés” mindkét részről 
bekövetkezik, akkor ebben a helyzetben kibontakozhat a 
résztvevőkben az az igény, hogy egymás követelődző ki- 
oktatása helyett kölcsönösen tanulják meg érteni és tisz- 
telni a másik érzelmeit, gondolkodását. 


Olvasónknak egy játékot ajánlunk. Ezt a játszmát 
mindannyian „gyakoroljuk” a hétköznapok során, ezért 
nem ismeretlen senki előtt. A játék szereplői mi vagyunk, 
most azonban kívülről nézzük a történteket. A szereplő- 
ket elnevezzük „X”-nek és „Y”-nak, helyükbe bármelyi- 
künk beköltözhet, természetesen magával vive egyénisé- 
gének sokszínűségét. Nézzük hát a játékhelyzetet: 


X és Y összetalálkoznak és ebből egy társas együttlét 
bontakozik ki. X és Y egymás közvetlen fizikai jelenlé- 
tében vannak, megfigyelhetik egymást, nyitottak a kom- 
munikációra, az érintkezés mindkettő számára jelentős, 
mert valamit üzenni akarnak egymásnak. X és Y két, egy- 
mástól sok tekintetben elkülönülő kulturális közösség 
tagja. X, mint ifjú, tagja az ifjúsági kultúrának és egy 
ifjúsági kiscsoportnak, Y pedig a felnőtt kultúra egyik 
képviselője. X és Y találkozása tehát ebben az esetben két 
kulturális rendszer szembekerülése, ezért az egyik a má- 
sik szemében olyasmit képvisel, ami a másság felszólító 
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erejével bír. Embereink a „képviselő szerepet” játsszák el 
egymás előtt anélkül, hogy erre valaki felkérte volna őket, 
sőt, talán még anélkül is, hogy ez tudatosulna bennük. X és 
Y ilyenszerű szembekerülése azért von maga után sze- 
repjátékot, mert egymásnak akarják megmutatni, hogy ők 
milyenek. Azért társadalmi cselekvés ez, mert tevékeny- 
ségeik megszervezésébe beleszámítják nem csak a saját, 
hanem a másik által képviselt elvárásokat is. Habermas 
nyomán dramaturgiai cselekvésnek is nevezhetjük ezt az 
interakciót, hiszen olyan helyzetről van itt szó, amelynek 
keretében a résztvevők egymás számára publikumot ké- 
peznek, önmegjelenítésre törekednek, leleplezik szubjektív 
világukat. (Habermas, 1981, 128). Ebben az egymás 
előtti kölcsönös feltárulkozásban személyeink a képviselő 
szerep eljátszása mellett az „önmegjelenítés szerep”-ét is 
„felvállalják”. A kettő megerősíti és támogatja egymást, 
mert egyediségüket a valahova tartozásból származó meg- 
határozottság, illetve, a valamitől való elkülönülés dimen- 
zióiban mutatják fel. Röviden: amikor X, az ifjú, szem- 
bekerül Y-al, a felnőttel, akkor úgy „adja önmagát”, mint 
az ifjúsági kultúra egyik megtestesítője, illetve, mint a fel- 
nőtt kultúrától elkülönülő rendszer egyik tagja. Működés- 
be lép X-nek is meg Y-nak is az én-tudata minden össze- 
tevőjével együtt, és elindul a már említett szerepek 
beélése. Mi is történik tulajdonképpen? Mindkét személy 
kidolgozza magában a cselekvés „forgatókönyvét”, kiépül- 
nek bennük azok a háttérgondolatok, amelyek az interak- 
ció kibontakozásának meghatározott formát, irányt adnak. 
Nézzük az esetet X szempontjából: saját magáról kialakí- 
tott képének, amely azonosságérzetet biztosít számára, a 
következő vonatkozásai határozzák meg cselekvését: 


— annak tudása, hogy miként látják őt a „jelentős 
mások”, vagyis milyen ő a kortárscsoporton belül, abban a 
keretben, ahol azok kapnak helyet, akiknek a véleménye 
számára fontos; ebből a tudásból és a hovatartozás érzé- 
séből táplálkozik identitását megerősítő „tükörkép-én”-je; 


— annak élménye, hogy milyennek látja ő saját ma- 
gát, milyen tulajdonságokat vél magáénak tapasztalatai 
alapján, vagyis az „önkép-én”-je; 


— azok a törekvések, célkitűzések, amelyeket követ 
annak érdekében, hogy olyanná váljon, amilyen lenni sze- 
retne; ezt az önmegvalósítási pályát feltérképező énkép- 
összetevőt „eszményi én”-nek nevezhetjük. 
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Mivel a tükör-, az ön- és az eszményi kép összjátéká- 
ból származó éntudatát, ami formát ölt cselekvéseiben, 
X-nek egy olyan interakcióban kell megjelenítenie, ahol 
a másik szereplő egy más „táborból”, a felnőttek világá- 
ból származó személy, forgatókönyvébe bekerülnek az 
ehhez a világhoz való viszonyulásból származó háttérgon- 
dolatai is. Miből táplálkoznak ezek? 


— Abból az elképzelésből, hogy miként látják őt a 
felnőttek és általában hogyan viszonyulnak a fiatalság- 
hoz; ez a tudás származhat korábbi tapasztalatokból, de 
belevegyülhetnek előítéletek is, meg téves általánosítá- 
sok is. 


— Abból a tudásból, hogy mit várnak el tőle a felnőt- 
tek, milyennek szeretnék őt látni, milyennek akarják őt 
nevelni, milyen megvalósítandó eszményt lebegtetnek 
előtte. 


— Abból a felfogásból, hogy milyen helye van neki a 
felnőttek világában, vagyis abból, ahogyan saját magát 
látja ebben a környezetben. 


Az előbbiekben felsorolt tényezők, mint az énkép szer- 
vező-alakító faktorai, meghatározzák azt a módot, aho- 
gyan X, Y-al szembekerülve, viselkedni fog. És mivel ez 
a cselekvés egy társas együttlétben zajlik le, annak hatá- 
sára is alakul, hogy Y mit tesz, mit mond, miként visel- 
kedik, milyen forgatókönyvet játszik el. 


X és Y interakciójában egy szerepháló épül ki. Ez a 
háló a tekintett konkrét helyzetünkben kétszemélyes, köl- 
csönös önmegjelenítésre orientált, de egy sokkal bonyolul- 
tabb hálózatot is magában rejt. Mégpedig azáltal, hogy X 
és Y két egymástól elkülönülő kultúrát képvisel, mind- 
kettőnek megvan a maga kiépített viszonyrendszere, 
amelynek keretében különböző szerepeket alakít. X és Y 
kapcsolatából kifejlődő szerephálóban ezek az ehhez a 
kapcsolathoz képest külső szerepek is közrejátszanak, be- 
folyásolják az illető háló alakulását, annak következtében, 
hogy a két személy úgy tekinti egyik a másikát, mint e 
szerepekkel azonosult egyéneket, ezekhez a szerepekhez 
tartozó tulajdonságokat vélik egymásénak. X is, meg Y is 
— amikor egymáshoz viszonyul — működésbe hozza már 
kiépült szerephálóját, azt a kapcsolatrendszert, ami kor- 
társcsoportjában alakult ki az én- és a másvalaki-szere- 
pekből. Hozzá kívánkozik ehhez még az a megállapítás 
is, hogy minden egyes egyén több kapcsolódás, viszonylat, 
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csoportosulás tagja. S mivel minden ilyen, társadalmi há- 
lózat külön kis kulturális világot alkot, különböző tevé- 
kenységek elvégzésére van berendezve, különböző műkö- 
dési szabályai vannak, azért mindegyik a követelmények, 
az elvárások tömegével bombázza az egyént. Az egyszerre 
több csoporthoz való tartozás szükségképpen szerepjel- 
lemző részekre bontja az „én”-t, a szocializációban a sze- 
mélyiség megtanulja, hogyan kell szerepviselkedéseket el- 
játszani, mit jelent megfelelni a szerepelvárásoknak akkor 
is, ha ezekkel érzelmileg nem azonosul. A világ sokféle 
kihívásának való megfelelés közben kialakul benne az a 
törekvés, hogy saját magában rendszerezze a kinti össze- 
visszaságot, valamiféle irányító elvet találjon, amelynek 
segítségével elviselhetővé, sőt, ha lehet, pszichikailag nye- 
reségessé tegye a többféle szerepbe való „beköltözés” 
kényszerhelyzetét. A többfele tartozás ténye nem szükség- 
képpen vezet el személyiség-megosztó és -romboló konflik- 
tusokhoz. Hiszen az egyes szerepek nem mindig támasz- 
tanak szükségszerűen egymást kizáró követelményeket az 
egyénnel szemben, s ha mégis ez történik, akkor ő különféle 
feszültségcsökkentő mechanizmusok segítségével a szerep- 
elvárások sokféleségét renddé tudja ötvözni. Ez abban az 
esetben a legsikeresebb, ha az egyénnek van egy kitün- 
tetett vonatkoztatási csoportja, közössége, amelynek ér- 
tékrendje fontos, ezért „vezérfonalként” követendő a leg- 
különfélébb helyzetekben is. Játékunkban feltételeztük, 
hogy X és Y külön-külön egy-egy ilyen jellegű csoport 
tagja. Az, ahogyan egymással szembekerülve, meghatároz- 
zák a maguk szempontjaik szerint, az előzetes szerepvisel- 
kedés tapasztalatai alapján és a jelentősnek nyilvánított 
értékrenddel összhangban magát a „szembekerülés hely- 
zetét”, a maga során alakítja azt a szituációt, amelynek 
talaján kinő az éppen aktuális szerepháló, a képviselésre 
és az önmegjelenítésre való irányultság szellemében. 


X és Y interakciójában a szerepviselkedés két irányból 
is meghatározott: egyrészt ama csoportok felől, amelyek- 
hez egyéneink külön-külön tartoznak, másrészt pedig ama 
konkrét helyzet által, amelyben éppen részt vesznek. 
Mindkét oldalról bizonyos elvárások érkeznek feléjük, 
ezek határozzák meg a szerepek normatív vonatko- 
zását, azt a módot, ahogyan viselkedni kell egymással 
szemben egyrészt a saját csoport normái szerint, másrészt 
pedig az új kapcsolatból származó szabályok szerint. Ezek 
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az elvárások teremtik meg azt a virtuális ént, amely a 
helyzethez illik, vagyis magát a szerepet, mint az inter- 
akcióban részt vevő egyének egymással szembeni elvárá- 
sainak kikristályosodását, a kölcsönös egymástalakítás 
keresztmetszeteiben létrejövő normatív csomópontot. De a 
szerep nem azonos a szerepet alakító egyénnel; sőt, mond- 
hatjuk, hogy maguk a szerepek nem azonosak önmaguk- 
kal, mert csupán normativitásként nem léteznek, csak a 
szerepalakításban, tehát működésükben igazán azok, amik. 
Igaz az, hogy bizonyos szerepek bizonyos típusú személyi- 
séget vonzanak, nem mindenki képes „életet vinni” bár- 
milyen szerep-normativitásba. Elismervén azt is, hogy az 
egyént tőle független szerepstruktúrák várják életében, 
mégsem állítható, hogy a szerepalakítások során emberbe 
„bújt” szerepek hatalmasodnak el az egyénen, hanem sok- 
kal inkább arról van szó, hogy szerepbe került emberek 
lakják be sajátos tartalommal a struktúrát. A szerep nor- 
matív oldala nem abszolút akadálya az aktivizmusnak, 
autonómiának, alkotó energiának, s nem is lehet az, mert 
anélkül, hogy az egyén személyes jelentésekkel működ- 
tetné a szerepet, az holt szerkezet maradna. 


A szerepviselkedés ajánlott játékunkban azért is megha- 
tározott és nem véletlenszerű, mert az a mód, ahogyan X 
jelentkezik Y, vagyis a felnőtt generáció képviselője előtt, 
ama közösség kulturális jegyét hordozza, amelyhez X tar- 
tozik. Hiszen ennek a közösségnek a kultúráját, gondolko- 
dás-, érzelem-, érték- és viselkedésszerkezetét a más kö- 
zösségekhez való viszonyulás is alakítja. 


A szerepviselkedés továbbá az egyén énidentitása és az 
énteljesítmények által is determinált. X is meg Y is, én- 
képe alapján, amelynek összetevőiről már szóltunk, va- 
lahogyan viszonyul az aktuális szerephálóban rá váró vir- 
tuális énhez. Tudják azt, hogy beteljesítendő szerepeikhez 
bizonyos tulajdonságok kötődnek, és ha eljátsszák ezt a 
szerepet, akkor a másikban megfogalmazódik az a felté- 
telezés, hogy ők ezekkel a tulajdonságokkal ténylegesen 
rendelkeznek. Ezek közül a tulajdonságok közül egyesek- 
ről mindketten azt tartják, hogy joggal tartoznak hozzá- 
juk, másokról pedig azt, hogy nem, és a jogosságot igen 
gyakran aszerint ítélik meg, hogy ezek a tulajdonságok 
tetszenek-e nekik vagy sem. Vagyis annak alapján azono- 
sulnak mélyen vagy csak felszínesen az illető szereppel, 
hogy ez összeegyeztethető-e vagy sem a saját magukról 
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kialakított képükkel. Ez az énkép, amint láttuk, kialaku- 
lásában és érvényességében szintén társadalmilag determi- 
nált, ezért X és Y szerepviselkedése a szerepnormák és az 
éppen aktuális helyzetek illetve a személyiség kialakulási 
folyamata révén kétszeresen is meghatározott a társadalmi 
csoportosulásokban való részvétel által. 


A szerepháló mint az én- és a másvalaki-szerepek köl- 
csönhatása abban a pillanatban, amikor X és Y szembe- 
találkozik egymással, megszűnik virtuális ének kapcsoló- 
dásának lenni, hiszen ekkor megkezdődik a szerepek be- 
élése, vagyis beindul a szerepalakítás. És ennek a „szerep- 
beteljesítő” folyamatnak csupán egyik oldalát képezi a 
normativitás, az, ahogyan az elvárások alapján viselkedni 
kell a képviseleti és az önmegjelenítési funkció gyakor- 
lása közben. Mindkét részről működésbe lépnek a szerep- 
távolítási mechanizmusok, amelynek során X is meg Y is 
jelzik, hogy mennyiben azonosulnak a nekik tulajdonított 
virtuális énnel illetve mennyiben távolodnak el attól. 


X és Y interakciója egy folyamatos önmeghatározás- 
nak is tekinthető — önmeghatározás a „másikkal” szem- 
ben illetve a kortárscsoporttal való azonosulás szellemé- 
ben. Ennek során kibontakozik a két egyénnek az a törek- 
vése, hogy helyet találjon magának a társadalmi csopor- 
tosulásokban úgy, hogy ez a hely azonosságérzetét alátá- 
massza, ezért viselkedésével hangsúlyozza hovatartozását 
és elkülönülését a „másiktól”. Beindul továbbá mindkét ol- 
dalról a másik elhelyezése, valamilyen típusba való beso- 
rolása, „címkével” való ellátása annak érdekében, hogy 
tisztázódjon, kivel állnak szemben, és miként kell ehhez 
viszonyulni. Nézzük megint az esetet X szempontjából és 
vizsgáljuk, milyen forgatókönyvek szerint viselkedhet: 


1) Úgy cselekszik, ahogyan a „jelentős mások” elvárják 
tőle, őszintén „eljátssza” a kortárscsoportban róla kialakí- 
tott képet, úgy mutatja fel magát, amilyen ő valójában. 
Ebben az esetben teljes meggyőződéssel képviseli kultú- 
ráját, őt megismerve, Y betekintést nyer a fiatalok vilá- 
gába, megtudhatja, hogyan viszonyul az ifjúság a felnőt- 
tekhez. Mindezt X több meggondolásból is teheti, aszerint, 
hogy milyen célt próbál elérni ezzel a találkozással: 


— törekedhet a fiatalok és a felnőttek között levő kü- 
lönbségek kihangsúlyozására, a büszkén vállalt másságá- 
nak a bemutatására; ebben az esetben X, Y-al való kap- 
csolatában, az ellentétek kirobbanásának, az erőösszemé- 
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résnek és az összeütközésnek, a felnőttekkel szembeni pro- 
testálásának alkalmát látja. Ez ahhoz vezethet, hogy eltú- 
lozza a különbségeket, kihívóan „rádob még egy lapáttal” 


arra az elképzelésre, amely szerinte a felnőttekben él „a 
mai fiatalokról”. Háttérgondolata a következő lehet: „ha 
ezt és ezt képzeled rólam, hát megmutatom, hogy tényleg 
ilyen vagyok, nézz és örvendj, hogy igazad van, háborogj, 
ha nem értesz velem egyet, de tudd meg, hogy felháboro- 
dásod nem érdekel, nem fogok megváltozni a kedvedért”. 
Ez a fajta szerepviselkedés nem hogy nem vezet az ifjúsági 
és a felnőtt kultúra közeledéséhez, hanem még inkább élezi 
a feszültséget; 


— törekedhet arra, hogy megegyezésre jusson Y-al, 
úgy mutatja fel magát, hogy közben elfogadtatni akarja 
azt a világot, amit képvisel; ennek érdekében a közös vo- 
natkozásokat is hangsúlyozza, megpróbál olyan csatorná- 
kon kommunikálni, amelyek lehetővé teszik az egymásra- 
találást. X a következőket latolgatja magában: „feltárul- 
kozom előtted, hogy lásd, milyen vagyok valójában, és 
megpróbállak meggyőzni igazamról, cselekvéseim helyes- 
ségéről, illetve megmutatom, hogy sok minden, amit ró- 
lam, rólunk gondolsz, az nem éppen úgy van, hátha jobb 
belátásra bírlak és kijavítod az eddigi elképzeléseidet”. Ez 
a közeledési mód teremti meg az egymást megértő elfoga- 
dásnak elméleti lehetőségét, ami azonban csak abban az 
esetben válik valóra, ha a megegyezésre orientáltság kétol- 
dalú és mindkét részről az egymással szembeni türelem- 
mel, tisztelettel társul. 


2) X annak a képnek a hatására cselekszik, amiről úgy 
gondolja, hogy olyannak szeretnék látni őt a felnőttek. 
Ebben az esetben megjátszik egy szerepet, amivel tényle- 
gesen nem azonosul, hogy ezáltal eltitkolja, nem ragasz- 
kodik ehhez, és elérje a felnőttek részéről jövő elismerést. 
„Lévén, hogy szükségem van rád és segítségedet csak ab- 
ban az esetben kapom meg, ha olyannak mutatom magam, 
amilyennek látni akarsz — gondolja X —, ezért úgy visel- 
kedem, ahogy elvárod tőlem”. Miközben X ezekről speku- 
lál és ennek megfelelően viselkedik, félrevezeti Y-t, tudja 
azt, amit Y nem tud, hogy valójában Y-nak jó oka volna 
nem elfogadni őt. Ez a fajta szerepviselkedés látszólagos 
egyetértést teremt meg X és Y között, de éppen azáltal, 
hogy elrejti a köztük levő reális különbségeket, nem ad 
esélyt az igazi egymáshoz közeledéshez. Ebben az esetben, 
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amikor X csak azért tesz eleget szerepének, mert „lát- 
ják”, tulajdonképpen nem is képviseli igazán kulturális 
világát, csupán ennek azt az oldalát, ami azzal a tudással 
függ össze, hogy „milyennek kellene lennünk ahhoz, hogy 
mások elfogadjanak”. 


Ismét áttekintve a bemutatott forgatókönyveket és sze- 
repviselkedési módozatokat, összefoglalásként a követke- 
zőket állíthatjuk: ha az ifjúsági és a felnőtt kultúra egy- 
máshoz való közeledésének esélyeit kutatjuk szerepelmé- 
leti szempontból egy konkrét helyzethez kötött, szerepjá- 
tékot implikáló társadalmi cselekvés boncolgatásán ke- 
resztül, akkor az alábbiak derülnek ki: nem valósulhat meg 
a két, egymástól néhány vonatkozásban elkülönülő, kultu- 
rális rendszer reális egymáshoz való közeledése abban az 
esetben sem, ha a két kultúra egy-egy tagja, egymással 
szembekerülve úgy játssza el az önmegjelenítési és képvi- 
seleti szerepet, hogy csupán a szerep normatív oldalával 
azonosul és látszólag tökéletesen megfelel a másik elvárá- 
sainak; sem pedig akkor, ha ezek a „képviselők” teljes 
mértékben eltekintenek ettől a normatív oldaltól, egészen 
addig menően, hogy semmibe veszik egymás követelmé- 
nyeit. A közeledés esélyei azáltal teremtődnek meg, hogy a 
szóban forgó személyek úgy élik be a kapcsolatukból ki- 
bontakozó szerepeket, hogy a kölcsönös elvárásokat is szem 
előtt tartva kinyilvánítják a szerepben bennefoglalt virtuá- 
lis éntől való eltávolodási igényüket is. Ez a beállítódás a 
felnőttek részéről azt is jelenti, hogy nem ragaszkodnak 
minden áron a következő érveléshez: „én, mint felnőtt, 
oktatlak téged, a fiatalt, azzal a céllal, hogy felemeljelek 
az én szintemre, hiszen, amit én tudok, érzek, jónak tar- 
tok, az az egyetlen helyes, érvényes és jogos, ezért vesd 
alá magad javító szándékaimnak”. A fiatalok részéről pe- 
dig azt is maga után vonja, hogy megszűnik bennük a 
mindenképpeni ellenállásra való késztetés, a felnőttek fe- 
lől érkező vélemények elutasítása csak azon az alapon, 
hogy „te mondod, tehát nem fogadom el”. 


Természetesen az sem véletlenszerű, hogy az elemzett 
„forgatókönyvek közül melyik fog kibontakozni. Ennek 
meghatározottsága akkor is kiderül, ha eddig alkalmazott 
szerepelméleti szempontjainkat túllépjük és kitekintünk 
konkrét helyzetünk tágabb társadalmi mezejébe. Feltár- 
hatjuk így azokat a tényezőket, amelyek az elemzett sze- 
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repviselkedésben résztvevők akaratán túl, befolyásolják 
az ifjúsági és a felnőtt kultúra egymáshoz viszonyulásának 
mikéntjét. Részletesebb bizonyítás nélkül is elfogadhatjuk, 
hogy a szociális környezet milyensége, a hétköznapok 
nyelvezete (beszédhelyzetek, viselkedések stb.), a „hogyan 
viszonyulhatunk egymáshoz” ismétlődő tapasztalata any- 
nyira mélyen átitatja az egyének interakció-teremtő eljá- 
rásait, hogy ez minden aktuális konkrét helyzetben érez- 
teti hatását. Nézzünk egy példát: ha az ifjú és a felnőtt 
viszonyát paternalizmus jellemzi, akkor az előbbi meg- 
szokja, hogy az utóbbi jelenlétében neki nem lehet szava, 
véleménye nem lehet mérvadó, a kapott utasításokat nem 
kommentálhatja — mindezt csupán azért, mert ő még fia- 
tal és a dolgok bevett rendje szerint neki nem illik meg- 
kérdőjelezni a felnőttek világát. Ezért ilyen helyzetben 
szerepmegjátszásokhoz fog folyamodni a nyilvánosság 
előtt, mert ellenkező esetben büntetés jár viselkedéséért. 
Mit tekintünk ebben az összefüggésben paternalizmusnak? 
Nem azt a gyakorlatot, ami a szülő—gyerek viszonyt jel- 
lemzi abban a szakaszban, amikor a gyermek egyedül nem 
tudja ellátni magát és a szülő védelmezi, irányítja őt. Ha- 
nem azt, amikor a felnőtt, annak ellenére, hogy az ifjú 
már önállósodásra törekszik és saját útjának bejárását 
igényli, továbbra is atyáskodó módon, ellenkezést nem 
tűrve uralkodik felette. Meg van győződve arról, hogy a 
fiatalok élet- és gondolkodásmódját neki kell meghatá- 
roznia, nem bízhat rájuk fontos döntéseket, állandóan el- 
lenőriznie kell őket, éreztetnie kell velük, hogy függő 
státusban vannak. Legfeljebb szemet huny az ifjúság „bot- 
ladozásai” felett és elnézően, de türelmetlenül várja a 
„bolondságokból” való „kigyógyulást”, a felnőtt léthez 
méltó megkomolyodást. A paternalizmust a felnőttek ön- 
magukban nem tudnák működtetni, ez tulajdonképpen az 
ifjak és a felnőttek sajátos viszonyulásának a terméke. A 
fiatalok is táplálják, ha az általa nyújtott védelem és biz- 
tonság elfogadásával együtt azonosulnak alárendelt hely- 
zetükkel, s így észrevétlenül döntésképtelen, tetteikért fe- 
lelősséget vállalni nem tudó, kudarcaikért mindig felsőbb 
szerveket okoló, örök gyerekek maradnak. 


A paternalista interakciós keretben igen élesen elkü- 
lönülnek egymástól az „apa” és a „fiú” függőleges kom- 
munikációs vonalon elhelyezkedő szerepei. Ezen a csa- 
tornán fentről lefele utasítások érkeznek, lentről felfele 
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pedig engedelmesség áramlik. A szerepek nem cserélhe- 
tők fel, mindkét fél ismeri mozgásterét és nem lépi túl 
azt, az „alul” levők „. . . tehetetlen bábukként ránganak a 
beléjük nevelt s felettes énjükké vált szabályok s a mö- 
göttük ott rejtőző hatalom drótjain”. (Hankiss, 1982, 294) 


A paternalizmusban rejlő ilyen veszélyek felismerése 
miatt, hazai szakirodalmunkban Fred Mahler ennek a 
szemléletnek a meghaladására szólít fel. Arra hivatkozik, 
hogy ha már az ifjúságot „a haladás, az embert és az 
emberi világot emancipáló megújulás” autentikus erejének 
tartjuk (Mahler, 1986, 338), akkor a fiatalokat margi- 
nális státusba szorító, paternalista, autoritárius szemléle- 
tet fel kell váltanunk egy demokratikus nézőponttal 
(Mahler, 1986, 241), és teret kell hagynunk a fiatalok 
autonóm, szabad megvalósulásának. 


Ha a felnőttek és az ifjak kapcsolatát paternalizmus 
jellemzi, akkor az utóbbiak, azzal az igénnyel, hogy vala- 
hol önálló elképzeléseiket is érvényre juttassák, kortárs- 
csoportjukhoz még erőteljesebben ragaszkodnak. Hiszen 
ezek keretében társadalmi támogatásra és szolidaritási 
érzésre lelnek, itt csoportmegoldásként megvalósítható az 
a mód, ahogyan ők „intézik dolgaikat”. Ezek a közösségek 
mint a tagok partneri kölcsönösségére épülő, részvételen 
alapuló fraternalisztikus vonatkozási csoportok, hiányt 
pótolnak. Itt képviselni lehet azt, aminek máshol nincs 
megnyilvánulási lehetősége. Biztonságérzetet nyújtanak, 
legitimáló hátteret adnak a cselekedeteknek, átsegítenek 
a beilleszkedési nehézségeken, irányítanak a döntésekben, 
kompenzálnak a máshol vallott kudarcokért, forgalmazzák 
a fiatalok sajátos nyelvezetét. Ezek a funkciók annál erő- 
teljesebben érvényesülnek, minél lehetetlenebb a kifele 
való megnyilvánulás, egészen addig menően, hogy egy 
ilyen közösség tagjaként az egyén arra is törekedhet, hogy 
kivonja magát az össztársadalmi problémák megoldásának 
feladata alól, ezekért nem vállal felelősséget, nem azonosul 
azzal, ami „kint” történik. Ilyen vonatkozásban az ifjúsági 
csoportosulások menekülésként és védekezésként is felfog- 
hatók. Persze, reálisan nézve a dolgokat, nem valósítható 
meg a „társadalomból való teljes kivonulás”, ezért a kívül- 
állás élménye ebben az esetben egy kollektív illúzió. 


Az az életvilág, amit az ifjúsági csoportok képviselnek, 
a felnőttek „rendje” szempontjából „rendezetlenséget” je- 
lenthet. De önmagában véve ez is egy sajátos rend, a fia- 
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talok sajátos tapasztalatainak, élményeinek, az ezekből 
kinövő tudásnak, az ezeket orientáló értékeknek és a tény- 
leges viselkedésnek (tehát kulturális elemeknek) egységbe 
való szerveződése. Ezen belül minden megnyilvánulásnak 
megvan a maga jól meghatározott helye, ennek keretében 
is normák szabályozzák az együttlétet, amelyek betartása 
a csoportinterakció feltétele. Ez egyenes következménye 
annak, hogy a külvilágtól való elhatárolódás csak egy 
belső környezet körvonalazódásával történhet meg. Egy 
ilyen irányt adó közösségi létnek a hiányában az a „nor- 
mális” tény, hogy az egyén több csoportosulás tagja, 
többfajta kapcsolódás résztvevője, értékorientációs zava- 
rokat okozhat, amelyek a maguk során torzítóan hatnak 
az énidentitásra. Hiszen ezt az azonosságot nem úgy kell 
érteni, hogy az én mindig, minden körülmények között 
egy és ugyanaz, a merevségig következetes önmagához. 
Az énidentitás sokkal inkább az a mód, ahogyan az egyén 
rendszerezi önmagában többfele való tartozását, megosz- 
tottságát, különböző viszonylatokban eljátszott szerepeit, 
ahogyan egésszé tudja kovácsolni a részekre darabolódást 
úgy, hogy ez számára pszichikailag nyereséges legyen. A 
személyiség belső világában való eligazodást, a rendszere- 
zést, az „összerakást” pedig az értékrend végzi el, és ugyan- 
ez orientál a külső környezetben is. Számomra ez és ez 
fontos, ennek és ennek van jelentősége — ez az érvényes- 
ségről (és nem a kizárólagos igazságról!) való érvelés értel- 
met ad a mindennapok cselekvéseinek. Ha az egyénnek nem 
alakul ki egy ilyen követhető értékrendje, akkor nem jö- 
het létre egy megnyugvást, saját magával való megbéké- 
lést adó azonosságérzet sem. Ennek hiányában pedig az 
embernek nem lesznek kitüntetett közösségei, olyan leg- 
fontosabb szerepei, amelyek uralkodnak egész tevékeny- 
ségén. Ilyen közösségek nélkül aztán nem termelődhetnek 
ki stabil értékrendek, az egyén támogató háttér nélkül 
nem tudja alátámasztani azonosságérzetét, egyedül nem 
képviselheti azt, amit szívesen vállalna. Egy másik értel- 
mezési keret szempontjai szerint természetesen azt is te- 
kintetbe kell vennünk, hogy nem mindegy az, milyen 
értékek követéséről van szó, és ki milyen megoldást talál 
egy adott helyzetben. Ennek a tárgyalása azonban már az 
értékelését jelentené annak, ahogyan a valahova tartozás 
keresése és megtalálása működik, ezért nem tartozik ide. 
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Tanulmányunk az ifjúsági és a felnőtt kultúra egy- 
máshoz való viszonyulásának elméleti lehetőségeit vizs- 
gálta. Előbb egy hétköznapi játék keretében, szerepelmé- 
leti fogalmakkal közeledve a témához, majd kilépve ebből 
a keretből, áttekintette azt, hogy miként alakul ez a vi- 
szonyulás a paternalizmus által meghatározott helyzetben. 
Hallgatólagosan feltételezte annak a tételnek az elfogadá- 
sát, hogy egy társadalmon belül, a nem, a foglalkozás stb. 
szerint egymástól bizonyos mértékben elkülönülő kultu- 
rális alrendszerek léteznek. Természetesen, nem szabad el- 
túloznunk sem ezek belső homogenitását, sem pedig a 
köztük levő különbségeket. Lefordítva ezt tárgyalt témánk 
nyelvére, amikor ifjak és felnőttek egymáshoz viszonyu- 
lását vizsgáljuk, akkor figyelembe kell vennünk, hogy a 
fiatalok kulturális rendszere is rétegződik és hogy a fia- 
talok és a felnőttek közti különbözőség milyen dimenziók- 
ban nyilvánul meg. Mert társadalmunk jövője szempont- 
jából egyáltalán nem mindegy az, hogy az eltérés világ- 
nézeti vonatkozásban észlelhető, vagy pedig csak a felszí- 
nen, a viselkedésben, öltözködésben, szókincsben, divatban 
ragadható meg. Azt is le kell szögeznünk most, tanulmá- 
nyunk végén, hogy a „felnőttekre” és „fiatalokra” való 
„felosztás” nem feltétlenül csak az életkor kritériuma sze- 
rint történhet, hanem annak vonatkozásában is, hogy az 
emberek — koruktól fügetlenül — milyen életfelfogást 
képviselnek. 
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LEON BUBURUZAN 


A forradalmi ifjúsági szervezet struktúrájának 
és társadalmi-politikai tevékenységének dinamikája 


AZ IFJÚSÁGI SZERVEZET SZEREPE 
A TÁRSADALMI-POLITIKAI RENDSZERBEN 
Románia Szocialista Köztársaság társadalmi-politikai 


rendszerében a tömeg- és társadalmi szervezetekre mind 
nagyobb szerep hárul a dolgozók mozgósításában a pártpo- 
litika megvalósítása érdekében, az ország egész politikai, 
gazdasági-társadalmi és művelődési életének vezetésébe 
való bekapcsolódása végett. Ezeknek a szervezeteknek a 
sorában jelentős helyet foglal el a Kommunista Ifjúsági 
Szövetség, az ifjúság forradalmi politikai szervezete, az 
RKP megbízható támasza a fiatalok kommunista nevelé- 
sében, bekapcsolódásában a sokoldalúan fejlett szocialista 
társadalom építésének művébe. 


A közel négy millió tagot tömörítő Kommunista Ifjú- 
sági Szövetség szervezetei útján sokrétű politikai és szer- 
vezési tevékenységet fejt ki annak érdekében, hogy hazánk 
ifjúsága cselekvően vegyen részt az ország egész gazda- 
sági, társadalmi és politikai életében. Ezt szemlélteti 
Nicolae Ceauşescu elvtársnak, a párt főtitkárának az érté- 
kelése is: 


„Mindabban, ami hazánkban, a szocialista építés esz- 
tendeiben megvalósult, megtestesül az ifjúsági szervezetek, 
a forradalmi szervezetek, az egész ifjúság munkája, alkotó 
tevékenysége; az ifjúságé, mely szoros egységben az egész 
néppel, a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja kere- 
tében töretlenül valóra váltja a Román Kommunista Párt 
bel- és külpolitikáját, egész nemzetünk érdekeinek, jólé- 
tének és boldogságának, a haza gazdasági ereje, a nemzeti 
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függetlenség és szuverenitás szüntelen szilárdításának tel- 
jes mértékben megfelelő politikáját.” 


A kommunista ifjúsági szervezet egyik alapvető jel- 
legzetessége a párt által történő vezetése. A KISZ csak a 
pártvezetés elvének következetes betartásával, a párt ideo- 
lógiájának és politikájának alkalmazásával tehet eleget 
szerepének és feladatainak. A KISZ forradalmi ifjúsági 
szervezetként a Román Kommunista Párt megbízható tá- 
masza és tartaléka, ami fokozottan megköveteli a párt ál- 
tali vezetését. Ebben a vonatkozásban Nicolae Ceauşescu 
elvtárs az ifjú nemzedék országos fórumán kihangsú- 
lyozta: 


„Az ifjúsági szervezetek ereje mindenkor abból fakadt 
— s ennek mindig így kell lennie —, hogy a párt irányí- 
totta és vezette az ifjúsági szervezeteket, az ifjúság köré- 
ben folyó egész munkát.”* 


A Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezésének és te- 
vékenységének alapja a demokratikus centralizmus elve. 
A demokratikus centralizmus egyik fontos vetülete a szer- 
vezeti demokrácia, amely a KISZ IX. kongresszusa óta 
állandóan elmélyült és tökéletesedett, s célja az ifjúkom- 
munisták mind cselekvőbb és felelősségteljesebb bekap- 
csolása a KISZ-munka kidolgozásába és lebonyolításába, 
a vezetésbe a megfelelő határozatok kimunkálása és elfo- 
gadása érdekében. 


Hazánk ifjúsági mozgalmának alakulása és fejlődése 
kidomborítja az ifjúsági forradalmi szervezet egységes 
jellegének szükségességét, az összes fiatalok — munkások, 
parasztok, diákok, értelmiségiek, tisztviselők — bekapcso- 
lódását a KISZ-be, tevékenységük egyetlen irányba, az új 
társadalmi rendszer építését célul tűző pártpolitika meg- 
valósítására való irányítását. A KISZ egységes jellege 
összehangolódik a rétegigényekből fakadó sajátos tevé- 
kenységgel. Ezt intézményesítette a KISZ 1971. februári 
IX. kongresszusa, amikor létrehozta a munkás-, a falusi 
ifjúsági, a diák-, a leánytanácsokat, amelyek tanácskozó 
testületekként tanulmányozzák a rétegigényeket, intézke- 
déseket kezdeményeznek a szervezeti munka hatékonysá- 
 


* Nicolae Ceauşescu, Románia a sokoldalúan fejlett szocia 
lista társadalom építése útján, 23. köt. 419—420 old. Politikai 
Könyvkiadó, Bukarest 1983. 


* I.m. 28. köt. 459. old. 
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gának fokozása érdekében. A KISZ egységes voltát bizo- 
nyítja az is, hogy a Romániai Kommunista Diákegyesületek 
Szövetsége a KISZ sajátos szervezési formája, a Kommu- 
nista Ifjúsági Szövetség szerves alkotórésze. Pártunk és 
főtitkára, Nicolae Ceauşescu elvtárs felfogásában az ifjú- 
ság egységes szervezete nem korlátozódik a KISZ-re, 
hanem felöleli a pionírokat és a haza sólymait is. A KISZ 
XII. kongresszusán elfogadott egységes kommunista, for- 
radalmi nevelési program hangsúlyozza az ifjúsági és a 
gyermekszervezet együttműködésének szükségességét, 
szorgalmazza a KISZ által a pionírszervezetnek nyújtott 
segítséget a kommunista nevelés terén, hogy tagjai alkal- 
masakká váljanak a belépésre a KISZ-be. 


Az ifjúság forradalmi szervezete, szocialista demokrá- 
ciánk intézményrendszerének dinamikus, hatékony szer- 
vezete bebizonyította, hogy képes szavatolni az ifjúság 
cselekvő részvételét a társadalmi-politikai életben. Szocia- 
lista demokráciánk kiszélesítése, a tömeg- és társadalmi 
szervezetek szerepének növekedése folyamán ifjúságunkra 
cselekvő, felelősségteljes szerep hárul, amit mind a társa- 
dalmi életben, a vezetésben való részvételét biztosító tör- 
vénykezés, mind az ifjúsági szervezet statutuma és helye 
biztosít. Nicolae Ceauşescu elvtárs rámutatott, hogy az 
ifjúságnak, akárcsak az összes dolgozóknak, az egész nép- 
nek, lehetősége van részt venni minden tevékenységi ág 
vezetésében. 


A KISZ tevékenységének állandó tökéletesítése egyér- 
telmű feladatkörének kiszélesítésével, saját struktúráinak 
és módszereinek optimizálásával. A KISZ, struktúráinak 
tökéletesítése során, az ifjúság érdeklődésének és igényei- 
nek elébe menve, az utóbbi években szakosodott intézmé- 
nyeket hozott létre, mint az ifjúsági turisztikai iroda, a 
megfelelő hálózattal, mint az ifjúsági művelődési, tudo- 
mányos és technikai házak, a klubok, a sportegyesületek, 
az országos és a helyi építőtelepek. Az ifjúság soraiban 
létrejött a műszaki-tudományos alkotási komisszió, a KISZ 
X. kongresszusa után pedig a tudomány—technika—ter- 
melés jeligéjű tömegmozgalom. Megnőtt az országos és a 
helyi ifjúsági munkatelepek száma, strukturálisan és funk- 
cionálisan megváltozott a szerepük. Ebbe a vonulatba tar- 
tozik az ifjúsági kérdéseket kutató központ megalakítása 
is 1968-ban. 
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A POLITIKAI-IDEOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG 


A fiatal nemzedéknek a párt ideológiája és politikája 
szellemében történő nevelése azzal nyer jelentőséget, hogy 
a fiatal alakuló, fejlődő egyéniség. Az ifjúság nevelése 
előmozdítja politikai, erkölcsi és művelődési arcélének 
kialakítását, társadalmi-szakmai integrálódását. A politi- 
kai-nevelő tevékenység fejleszti a fiatalok forradalmi szel- 
lemét, amely serkenti a gazdasági, a politikai, a társadal- 
mi, a művelődési-tudományos tevékenységet, előtérbe 
helyezi az új, haladó gondolatokat. 


A Kommunista Ifjúsági Szövetség a fiatalok új iránti 
fogékonyságára, a társadalmi folyamatok megismerési tö- 
rekvésére alapozva, politikai-oktatási rendszere útján, szo- 
ros kapcsolatban a neveléssel foglalkozó többi tényezővel, 
arra törekszik, hogy állandóan tökéletesítse ráhatási esz- 
közeit, hogy nyíltan, érvekkel válaszoljon a fiatalok által 
felvetett kérdésekre, hogy megmagyarázza nekik a társa- 
dalmunkban és a nagyvilágban végbemenő folyamatokat. 


A szocialista tudat kialakításának és fejlesztésének dia- 
lektikája megköveteli a különböző tudatformák összehan- 
golását. A párt ideológiai programja hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy a társadalmi tudat összes formáit 
folyamatszerűen kell ápolni. Ennek kiindulópontja az a 
marxi tétel, hogy az új társadalmi rend építéséhez olyan 
sokoldalú képességekkel rendelkező emberekre van szük- 
ség, akik képesek áttekinteni a termelés egész rendszerét. 
Az ifjúság munkával történő nevelése az ifjúsági szerve- 
zetek tevékenységének előterében áll, ezt szolgálja a pá- 
lyaválasztási tanácsadás, a szakmai továbbképzés, a ter- 
melési fegyelem megerősítése, a gazdaszellem ápolása, a 
hazafias munka stb. 


A KISZ és a pionírszervezetek a pályaválasztási ta- 
nácsadás és a szakmai irányítás végett, az iskolákkal és a 
gazdasági vállalatokkal tökéletesítették akcióikat, hogy 
kifejlesszék a diákok körében a szakmák szeretetét. Falu- 
helyen a KISZ szervezetek erőfeszítése arra irányul, hogy 
a diákok minél szorosabban kapcsolódjanak az agráripari 
kérdésekhez és mezőgazdasági munkakörben állapodjanak 
meg szülőfalujukban. Az iskolákban, a főiskolai karokon 
mind hatékonyabban szervezik meg a diákok termelési 
gyakorlatát, korszerűsítik a laboratóriumokat és műhe- 
lyeket. 
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A fiatalok szakképzésének tökéletesítése érdekében a 
KISZ számos hatékony akciót szervez. Így, csupán a ter- 
melésben dolgozó fiatalok számára több mint 50 szakmá- 
ban rendezik meg az olimpiákat és szakmai vetélkedőket. 
Szintén a fiatalok szakmai ismereteinek bővítését szolgál- 
ják az úgynevezett „munkás politechnikák” beindítása, az 
ifjúsági klubokban és művelődési házakban működő gya- 
korlati körök. 


A hazafias munka is az ifjúság kommunista, forradalmi 
nevelésének hatékony eszköze. Ezen a téren gazdag ha- 
gyományokkal rendelkezünk. A hazafias munka formái és 
módozatai az utóbbi években változatosabbá váltak, töké- 
letesedtek. Olyan kimagasló teljesítmények fémjelzik, mint 
a Giurgiu—Răzmireşti öntözőrendszer, a Midia—Năvodari 
Petrolkémiai Kombinát, az Oltenia bányászati kombinát, 
a Duna—Fekete-tenger-csatorna stb. A hazafias munka 
— minden fiatal becsületbeli kötelessége — erőteljesen 
hozzájárul az ifjúság neveléséhez, serkenti az anyagi és 
szellemi javak, a termelőmunka iránti tiszteletet, az elv- 
társi szellemet, az odaadást, a szervezett és fegyelmezett 
cselekvést. 


A Megéneklünk, Románia országos fesztivál keretében 
lezajló műszaki-tudományos alkotó mozgalom megnövelte 
az ifjúság érdeklődését eziránt a tevékenység iránt, meg- 
nőtt a műszaki-tudományos ülésszakok, a műszaki kiállí- 
tások és a gyakorlati jelentőségű újítások és találmányok 
száma. A KISZ a műszaki-tudományos alkotás serkentését 
tevékenysége egyik fontos területének tekinti. 


A honpolgári nevelés célja, hogy a fiatalok megismer- 
jék és elsajátítsák az erkölcsi, jogi elveket és normákat. A 
honpolgári-erkölcsi nevelés révén a KISZ ápolja a fiatalok 
soraiban a szocialista társadalmi rendszer iránti odaadást, 
a szocialista tulajdon védelmét és fejlesztését, a forradalmi 
éberséget és kombattivitást, a szocialista törvényesség 
tiszteletben tartását. Ezeken a társadalmi erényeken kívül 
az olyan személyes erkölcsi értékeket is fejleszti, mint a 
tisztesség, a bátorság, a lelkesedés, a felelősségtudat. 


A honpolgári-erkölcsi nevelés egyik vonása az áttérés 
az elvi síkról a gyakorlatra. Az ifjúsági szervezetek arra 
törekszenek, hogy a munkaközösségeken belül megszilár- 
duljon a példamutatás, s ehhez a pozitív forradalmi példák 
népszerűsítése, általánosítása szolgál. Mind szélesebb kör- 
ben terjed el az erkölcsi jutalmazás: a közösség előtti di- 
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cséret, a vizuális propaganda útján, a rádióban és a tévé- 
ben való népszerűsítés. Az utóbbi tíz évben mind 
elterjedtebbé vált az ifjúsági szervezetekben „a dolgozzunk 
és éljünk kommunista módra” jeligéjű akcióegyüttes. 


A forradalmi hazafiság szellemében történő nevelés a 
politikai-ideológiai tevékenység egyik kimagasló fontossá- 
gú célkitűzése. Pártunk felfogásában a hazafiság nem egy- 
szerű, elvont hazaszeretet, hanem cselekvés: hozzájárulás 
a haza felvirágoztatásához, a nép anyagi és szellemi jólé- 
tének a biztosításához. A KISZ az alapvető honpolgári 
kötelezettségek — a haza függetlenségének és szuvereni- 
tásának védelme — mellett ápolja a román, magyar, né- 
met és más nemzetiségű fiatalok közötti egységet és test- 
vériséget, hogy közösen, együttesen vegyenek részt a haza 
sokoldalú felvirágoztatásának művében. 


A KISZ a hazafias neveléssel szoros összefüggésben 
cselekvően hozzájárul az ifjúságnak a világ ifjúságával 
fennálló barátság szellemében való neveléséhez. 


Az ifjúság materialista-tudományos nevelése a KISZ- 
tevékenység egyik fontos területe. A szocialista öntudat 
kialakítása és fejlesztése egyértelmű a maradi felfogások 
elvetésével, az ismeretszint állandó elmélyült emelésével. 
Az ifjúság különösen fogékony a tudományos megismerés 
újdonságaira. Egy tudományosan jól tájékozott fiatal meg- 
érti a környező világ jelenségeit, a társadalomban lezajló 
folyamatokat, és képes visszaverni a tudománytalan, val- 
lásos nézeteket. Az ifjúság ateista nevelése változatos for- 
mákban történik, a fiatalok ismeretszintjének, életkorának, 
munka- és életkörülményeinek megfelelően. Ezen a téren 
jelentős előrehaladás tapasztalható, ami még nem jelenti 
azt, hogy az erre irányuló tevékenység tökéletes lenne, 
előfordul még felületesség, véletlenszerűség és a meglévő 
lehetőségek tökéletlen kiaknázása. 


A MŰVELŐDÉSI-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉG 
TARTALMA ÉS MEGSZERVEZÉSE 


Az oktatás, a nevelés és a művelődés korlátlan hozzá- 
férhetősége, valamint a művelődés behatolása minden 
társadalmi rétegbe lehetővé teszi a művelődési-művészeti 
tevékenység széleskörű demokratizálását és tökéletesítését. 
Ebben az összefüggésben az ifjúság művelődési-nevelési 
tevékenységének állandó tökéletesítése természetes folya- 
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mat, s a KISZ-szervek és szervezetek állandó feladata. 
Ennek érdekében a fiatalokat nagyobb mértékben kell 
bevonni saját művelődési tevékenységük szervezésébe, 
hogy rátermett szervezőkként is kifejthessék képessé- 
geiket. 


A művelődési tevékenység hatékonysága függ a külön- 
böző ifjúsági rétegek valós igényeinek ismeretétől is. Az 
Ifjúsági Kérdések Kutatóközpontja az utóbbi években több 
ilyenirányú felmérést végzett annak érdekében, hogy a 
KISZ tudományos megalapozottsággal hozhassa meg a 
megfelelő intézkedéseket. 


A napjainkban végbemenő nagy változások, a maga- 
sabb iskolázottsági szint, az ismeretek rohamos gyarapo- 
dása, a műszaki-tudományos forradalom üteme, az infor- 
mációáramlás jelentős változásokat idéz elő a közművelő- 
désben. Minden fiatal arra törekszik, hogy pontosabb képet 
nyerjen a világról és az életről, az alapvető jelenségekről 
és folyamatokról. 


A természet- és társadalomtudományok, legújabban pe- 
dig a műszaki tudományok gyarapodó ismeretei nem sajá- 
títhatók el véletlenszerűen és gépiesen. Módszeres, a dia- 
lektikus materialista világfelfogás szűrőjén át történő 
elsajátításra van szükség. Az ifjúsági szervezetek, az ok- 
tatási és művelődési intézmények arra törekszenek, hogy 
a fiatalok módszeresen hatoljanak be a megismerésbe, 
hogy gondolkozó lényekké érjenek, s olyan meggyőződé- 
sekkel vértezzék fel magukat, amelyek a szocialista társa- 
dalmunk eszményeinek megfelelően sokoldalúan alakítják 
a fiatalok személyiségét. 


A műkedvelő mozgalom a fiatal tehetségek kibonta- 
kozásának egyik legfőbb eszköze és az ifjúság művészetek 
útján történő nevelésének egyik leghatékonyabb formája. 
Országszerte se szeri se száma a legkülönbözőbb művészi 
alakulatoknak — tánccsoportoknak, művészi brigádoknak, 
színjátszócsoportoknak, kórusoknak, szavalóknak, zeneka- 
roknak stb. A műkedvelő mozgalmon belül a KISZ főleg 
a harcos, forradalmi műfajokat támogatja. Ilyen a politikai 
színház, a művészi brigád, a témás tánc, a zenés-táncos 
összeállítás, amelyek nevelő szerepe fokozott. 


Az ifjúság művelődési-szórakozási tevékenysége a sza- 
badidő kellemes eltöltésére hivatott. A KISZ fokozott fi- 
gyelmet tanúsít iránta, mert, egyrészt létfontosságú pihe- 
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nési szükségletet elégít ki, másrészt a nevelés sajátos 
eszköze. 


A KISZ művelődési-nevelési tevékenységében jelentős 
szerepet játszanak a politikai-ideológiai és művelődési ko- 
missziók, amelyek szervezett keretek között vonják be a 
fiatalokat a politikai-nevelési, művelődési és művészeti 
munka sajátosságainak tanulmányozásába és támogatják a 
KISZ-szerveket a tevékenység kidolgozásában és lebonyo- 
lításában, az e téren felmerülő kérdések megoldásában. 


A kulturális-nevelő tevékenység szervezeti és intézmé- 
nyi kerete jelentős változásokon ment át, főleg az utóbbi 
két évtizedben. Így, ma a fiatalok rendelkezésére változato- 
sabb és jobban ellátott anyagi alap áll, a tevékenység vál- 
tozatosabb, a szervezési formák tökéletesebbek, a káderek 
pedig képzettebbek. E tevékenység egyik csúcsszerve a 
módszertani központként is működő KISZ Művészegyüttes, 
amely valamennyi Ifjúsági Világtalálkozón és a Megének- 
lünk, Románia fesztiválon is díjat szerzett. Az együttes a 
nevelés magas iskolája, számos fiatalt avat be az elköte- 
lezett művészetbe és irányítóközpontként az ifjúsági klu- 
bokban és a művelődés, a tudomány és a technika házai- 
ban folyó művelődési-művészeti és alkotótevékenység 
módszertani felügyeletét is ellátja. 


A KISZ-szervek és szervezetek által különböző szinte- 
ken lebonyolított akciókon kívül az utóbbi években meg- 
sokszorozódott a KISZ Központi Bizottsága által kezde- 
ményezett országos művelődési-nevelő akciók száma. Ezek 
valóságos tehetségkutatással érnek fel, és visszhangos ren- 
dezvénysorozatokból állanak. Ilyen az ifjúsági politikai dal 
alkotó- és előadóverseny, a costineşti-i ifjúsági filmfeszti- 
vál, a KISZ KB irodalmi díjai, az országos ifjúsági képző- 
művészeti kiállítás, az irodalmi-, zenei- és képzőművészeti 
alkotótáborok, amelyeken hivatásos és műkedvelő fiatalok 
együtt vesznek részt. 


Az egész művészeti-nevelő tevékenységre, az ezzel fog- 
lalkozó szervekre serkentőleg hat Nicolae Ceauşescu elv- 
társ, a párt főtitkára által kezdeményezett, 1976 óta rend- 
szeresen megrendezett Megéneklünk, Románia országos 
fesztivál, amely felkarolja az alkotószellemet, összeötvözi 
a politikai-ideológiai tevékenységet a művelődési-művé- 
szeti és műszaki-tudományos tevékenységgel. A fesztivál 
eddigi hat rendezvénysorozata erőteljes politikai hatást 
gyakorolt az ifjúságra, számos kezdeményezést hozott fel- 
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színre és valóságos tömegmozgalommá tette a műszaki-tu- 
dományos alkotást és a művészeti tevékenységet. 


A KISZ politikai-szervezeti és politikai-ideológiai tevé- 
kenységében jelentős szerepe van a munkastílusnak, a ve- 
zetés stílusának, valamint a módszertannak. A megfelelő 
munkastílus, a legalkalmasabb nevelési módszertan és el- 
járás kiválasztása horderejében a döntés milyenségével ér 
fel. Ez teszi szükségessé a KISZ által az ifjúság soraiban 
végzett tudományos kutatások gazdagítását. 
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