
biztosnak a társadalom, ha a legfontosabb
kapcsolatok - szülö és gyermek, testvér és
testvér között - formálissá váltak, ha a család
már csak levelezni tud egymással, beszélni,
beszélgetni nem; ha az anyai szeretet "csók,
anyu" aláírású levélkékben realizálódik. Egy
esztendős, amerikai tanulmányútjáról haza
térvén azt is tudja már Rózsa János, hogy a
sorkérdéseket. meg az azokra adható válaszo

.kat a mai emberek még a mozikban is csak ak
kor képesek elfogadni, ha játékos, derűs, jó
tempójú, feszes szerkezetü .könnyú, kis dara
bok" tárják elébük azokat. Ha nincs oktatás,
mélység, közvetlen moralizálás, de nincs a tör
ténetben hazugság és féligazság sem. Ha a va
lósággal úgy keriil szembe a néző, hogy kaca-
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Szentmártoni Mihály:
A fiatalok világa

Gazdag tanácsadói tapasztalatait kamatoztat
ja az ismert zágrábi jezsuita pszichológus a
fenti címen magyar nyelven kiadott tanul
mánygyüjteményében. Az írások egy része a
Vatikáni Rádióban elhangzott előadásokra

épül. A kötet a fiatalságot leginkább foglalkoz
tató kérdéseket tárgyalja: a felnőttek világával
való kapcsolat, a személyiségfejlődés problé
mái, szülö-gyerrnek viszony, szerelem, pálya
választás, házasság. Külön fejezetet szentel a
fiatalok és a vallás kérdésének. Az önállóan is
értékes írások szerves egységet alkotnak, bár
nem mindegyik hatol a problémák mélyére. A
szerzö a legmodernebb pszichológiai szemlé
létmódot, a kognitiv lélektan eszköztárát is
fölvonultatja. Ugyanakkor hiányoljuk a fiatal
generációk problémáinak mélyebb szocioló
giai elemzését. A generációs feszültségek mö
gött társadalmi és kulturális erők is meghú
zódnak (Ld. pl. a ,,68"-as nemzedéket). Az
egyéni, pályaválasztási, családi problémák
megoldásában az elkötelezett szerzö a keresz
tény életfelfogásra támaszkodik, s meggyő

zöen rnutatja be, hogy a vallás eligazítást nyújt

gó szorongással ismeri el, egy estére, egy nap
ra, ez életre legalább meg kell változtatni ma
ga köriil mindent.

Rózsa János filmje nem gyermekeknek való
látvány, mint ahogyan a többi, bájos és tehet
séges gyermekszereplőkkelcsalogató, új ma
gyar film, a Szamárköhögés, a Hol volt, hol
nem volt (Gazdag Gyula rendezése) sem az.
Nem is családi mulatságok ezek, noha leg
többjükben csonkán vagy fél-teljesen, nagy
mamákkal és jótékony nénikkel kiegészítet
ten megjelenik a jellegzetes, mai magyar csa
lád is. Felnőtteknek való filmek ezek, az érett
hazai filmművészet tiszteletteljes könyörtelen
séggel átnyújtott látleletei 1986-bóL
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sorsdöntő kérdésekben. Sajnáljuk, hogy az
egyik legforrongóbb teriilet, a szexualitás csak
érintőlegesen kap helyet a kötetben. Bár kü
lön fejezet foglalkozik ezzel a kérdéssel, hiá
nyoljuk a kérdés alaposabb elemzését. Kétség
telen, hogya szexualitás bonyolult humán je
lenség, amely erkölcsi szabályozást tesz szüksé
gessé. Mégis, talán ez az a terület, ahol nem
egyszer a gyakorló katolikusok is vitába száll
nak az egyház hivatalos álláspontjával. A szerzö
csak a házasság előtti nemi élet kérdését taglal
ja, amely mindig valami mélyebben fekvő prob
lémát árul el (lázadás, menekülés, segélykiáltás
stb.). Talán túlzó leegyszerüsítése ez a dolgok
nak, még akkor is, ha nem kimondottan szak
tudományos munkáról van szó, A szexualitással
kapcsolatos egyéb problémákkal sajnos nem
foglalkozik (fogamzásgátlás, terhességmegszakí
tás, önkielégítés vagy a homoszexualitás ma kü
lönösen forrongó problémája). Pedig a könyv
egésze alapján az olvasó joggal várna eligazítást
ezekben a nehéz kérdésekben is. Talán nem
baj, ha az olvasóban némi hiányérzet marad az
egyébként továbbgondolásra, elmélyedésre
késztető, hasznos kötet olvastán. Bárcsak minél
több pedagógus ajánlaná tanítványainak, s aján
dékozná szülö gyermekének. (Róma, 1985.)
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