
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Sokat olvashatunk ma nevelésről

mind a hazai, mind a külföldi sajtó
ban. Rádiók is sűrűn beszélnek róla.
Egyik oka nyilván az, hogy vannak
jelenségek, amelyek arra mutatnak,
mintha megingott volna a szülők te
kintélye, a gyermekek szabadsága pe
dig túlzott méretet öltene. Én azon
ban, aki ebben a tekintetben sem lá
tok sötéten, inkább arra a magyará
zatra gendolok, hogy a legutóbbi idők

lélektani kutatásai nyomán maga a
pedagógia újhódott meg, vált szinte új
tudománnyá, s az új tudományok elő

sz~retettel hallatnak magukról. A tár
gyalt problémák azelőtt is megvoltak.
legfeljebb ma más szemlélet birtoká
ban közelítünk feléjük. Vonatkozik ez
arra a kérdésre is, amely mostanában
annyiakat nyugtalanít: a tekintély és
a szabadság viszonyára a családban.
Bőviben vagyunk a jótanácsoknak

- állapítja meg ezzel kapcsolatban
Marcel Eck pszichiáter-orvos az Études
számára írt tanulmányában -, azt
azonban, hogy megszívlelésük feltétle
nül biztosítaná a kíelégítő megoldást,
semmiképpen sem mondhatjuk el.
Nem állíthatunk fel ugyanis általános
érvényű szabályokat, mert ahány
egyén és környezet, annyiféle is. Ami
re tehát elsősorban törekednünk kell:
hogy helyes fogalmakat alakítsunk ki
magunknak a nevelésről, a szülői te
kintélyről és a családi otthonban meg
kívánt szabadságról.

*
Mit értünk mindenekelőtt nevelé

sen? Nyilván azt, hogy a gyermeket
a teljes fizikai és pszichikai függés ál
lapotából elvezetjük a függetlenség
állapotába, amikor már reá magára
hárul jövőjének munkálása. Nevelni
annyi, mint a gyermeki felelőtlenség

állapotából kifejleszteni a felnőtt em
ber felelősségénekállapotát. A nevelés
tehát felszabadítás és nem megszeli
dítés, idomítás. S nem az a cél, hogy
a gyermeket megőrizzük magunknak,
hanem ellenkezően: annak elérése.
hogy mi magunk eltűnhessünk mcllő

le, ugyanakkor azonban valami folyta
tódjék belőlünk és túléljen bennünket.
Ebből következik, hogy nem lehet si
keres a nevelés, ha végső fokon nem
a szabadság, a teljes felszabadulás esz
méje érvényesül benne. Kezdettől fog-
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va előre kell látni a kikerülhetetlen
és szűkségszerű szétválást, s fel kell
készülni arra. Nem szabad úgy tekin
teni azt, mint valami fájdalmas rosz
szat, mert éppen az elszakadás tetőzi

be a nevelést és nyitja meg gyerme
künknek a jövőt.

Ha azonban nem is beszélhetünk
igazi nevelésről, ha az nem egy foly
tonos haladás a mind nagyobb szabad
ság felé, lényeges mozzanat benne,
hogy a szabadság tere és köre aprán
ként növekedjék. Szükséges továbbá,
hogy ezt a szabadságot ne úgy kelljen
a gyermeknek nap-nap után kiharcol
nia, hanem a szülők saját elhatározá
sukból adják meg neki. Nem elegendő,

hogya szülők csupán kénytelenségből

elszenvedjék. vagy éppen csak bele
egyezzenek. hanem nekik kell nyújta
niok ezt a szabadságot, sőt keresztül
is vinniök, mint a legfőbb jót, amely
nélkül sem nem szerethet, sem nem
juthat előbbre az ember.

S itt merül fel mindjárt a szülőí te
kintély problémája. Megtagadnők a
nevelést - írja Eck -, ha tagadnők.

hogya gyermeknek joga van szabad
ságra a családban. Megtagadnőkazon
ban a családot, ha tagadnók, hogy a
szülőknek tekintély jár ki. Kézenfek
vő ugyanis, hogy azoknak az irányí
tása, akiket a teljes szabadság felé kell
kísérnünk, erőfeszítések hosszú sorát
kívánja meg, amelyben a tekintély
nek megvan és kell is, hogy meg le
gyen a szerepe. A nevelést úgyis fo
galrnazhatnók, hogy haladás ez a sza
badság felé a tekintély vezetése mel
lett.

Mi már most a tekintély a család
ban és milyennek kell lennie? Eck a
francia szó, az "autorité" származásá
ból indul ki. Gyökere ennek a latin
"auctor", magyarul "szerző", ami ar
ra utal, hogy a tekintély fogalma ben
sőleg kapcsolódik az "auteur", a szer
ző, a teremtő, az atya fogalmához.
Jean Lacroix egy könyvében már ki
emelte ennek a szófejtésnek a jelen
tőségét: "Minden hatalomnak valami
módon az atyai tekintély a forrása.
Nem az apa-e az, aki az életet fa
kasztja és növeszti, aki a szerző? És
mi a tekintély,' ha nem a képesség
annak a társas köteléknek megterem
tésére és alakítására, amelynek foly
vást gyarapodnia kell ? Az apa nem-



csak életre hívja a gyermeket, de kor
mányozza is. Minden alávetés, minden
engedelmesség s minden fegyelem ki
induló pontjában ott találjuk az atyát.
Nem az apa-e az, aki erejével, tudá
sával, hatalmával tiszteletet ébreszt a
gyermekben, mintegy hősnek és isten
nek tűnik fel előtte? .. Úgyannyira,
hogy aki egy napon nem tudja kivon
ni magát az apai bűvöletből. sohasem
válhatik emberré: felnőttnek lenni
annyi, mint meg tudni szabadítani
magunkat az apánktól." Mélyen szán
tó, súlyos szavak - fűzi hozzá Eck -,
mert máris megvillantják előttünk azt
az egész drámai ellentétet, amely
szembeállítja egymással a tekintélyt
és a szabadságot. Nem ok nélkül he
lyezte oda Lacroix ezeket a sorokat
annak a fejezetnek élére, amelynek a
címe: "Az apa megölése."

Tekintélyt az gyakorol, aki rendel
kezéseket bocsáthat ki akár tiltó, akár
előíró formában. A tekintély gyakor
lásának van tehát egy negatív és van
egy pozitiv oldala. Itt sem árt a szó
fejtő nyelvészkedés. Franciában az
.Jnterdíre", a "tiltani", úgyis kifejez
hető, hogy "défendre", aminek első je
lentése "védeni". "Je te défends de
faire cela" - "megtiltom neked, hogy
ezt tegyed", valójában: "óvlak attól,
hogy ezt tegyed". Az igazi tekintély
nek, amilyen az apai tekintély, rnély
értelme jelenik meg ebben a szólás
ban: a tekintély korlátot állít a vesze
delem elé. S nyugodtan mondhatjuk
- mutat rá Eck -, hogy a szülői te
kintélynek abban a mértékben van
reális értéke, amelyben a tilalomra
mindkét fogalom alkalmazható. Nem
játék ez a szavakkal, hanem a nyelv
pszichoanalízíse, amely sok felisme
réssel gazdagít. "Je te défends": egy
szerre fejezi ki azt, hogy "megtiltom
neked" és "védelek téged". Bármiféle
tilalom, amely nem igazolható vala
mely védelemmel, hamar magára ve
szi annak a visszaélő hatalomnak jel
Iegét, amely ellen a gyermek védekez
ni kényszerül. Bizonyos, hogy a gyer
mek nem mindig tudja nyomban fel
fedezni, hogy a tilalom egyben véde
lem számára, s nem is tudj uk ezt
mindig megmagyarázni neki. De ha
konkrét esetekben ismételten ráveze
tik arra, hogy a szóban forgó tilalom
az ő javát szolgálja, akkor a meg nem
okolt s látszólag érthetetlen tilalmat
is könnyebben fogadja s nem fogja azt
önkényes diktátumnak tekinteni. Van-

nak motívumok, amelyeket a gyermek
meg sem érthet, főleg a szexualitás
területén. Helyesen járunk el ilyen
kor, ha a tilalmat minden közelebbi
megokolás nélkül etikai keretbe illeszt
jük: "Vannak dolgok, amiket megte
szünk, s vannak, amiket nem teszünk."
És csak később, a gyermek fejlődésé
hez mért fokozatossággal tárjuk fel a
tilalom igazi okát. Altalános kívána
lom azonban: sohase engedjük, hogy
a tilalom tisztán negatívaktusnak tűn

jék fel, hanem hassunk oda, hogy a
gyermek felismerje vagy legalább is
megsejtsa annak a védelmi, pozitív
oldalát.

A tekintély persze nemcsak tilal
makban nyilatkozik meg, hanem még
inkább a rendelkezésekben. Az "or
donner", a "rendelkezni" jelentéséről

is bízvást elmélkedhetünk. Rendelkez
ni annyi, -mint parancsolni, kiadni egy
meghagyást, előírni bizonyos munkát,
bizonyos erőkifejtést. De "ordonner"
a francia nyelvben annyi is, mint
"rendezni", bizonyos összhangot kiala
kítani. S minden rendelkezésben, hogy
pozitív legyen, meg kell találnunk ezt
a két vonatkozást: azt, hogy parancs,
s azt, hogy valami jobbnak érdekében
rendet kíván biztosítani.

Minden olyan parancs, amely nem
az egyéni, a családi vagy a társadalmi
élet jobb elrendezését célozza, az ön
kényesség látszatát viseli magán és
egy olyan diszkrecionális tekintély
képzetét kelti, amely minden áron rá
akarja erőszakolni magát másokra.
Nem azt jelenti ez, hogy minden ren
delkezést kifejezetten motiválni tarto
zunk, vagy hogy abban, aki végrehajt
ja a rendelkezést, közvetlenül meg kell
lennie annak a benyomásnak, hogy ő

most valami jóban részesül. A helyzet
az, hogy az egészséges tekintélynek
nincs szüksége sok magyarázgatásra s
a diszkréció rendszerint előnyösebb.

mínt a végnélküli szóáradat, amelyet
némely szülőnél tapasztalunk. Az ott
hon "klimájának" kérdése ez - eme
li ki Eck -, mert a gyermek hamar
rájön arra, hogy az erőfeszítések, ame
lyeket tőle megkívánnak. a szülői ura
lom önkénvét képviselik-e, vagy ellen
kezően, valami építő dologra irányul
nak.

Kétségtelen - állapítja meg Eck -,
hogy a gyermek csak egy egészséges
tekintély vezetése mellett- tökéletesed
hetik. Határozottan el kell utasíta
nunk azokat az elméleteket, amelyek
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azzal az ürüggyel, hogy nem szabad
gátolní a gyermek személyiségének
szabad kibontakozását, elvileg ellen
zik a parancsokat és tilalmakat. Fel
nőttnek lenni annyi, mínt öntudattal
bírni, és pedig annak az "én"-nek tu
datával, amely meghatározott emberi
környezetbe van beágyazva. Felnőtt

az, aki túljutott már a gyermeket 
És mint Comte hangoztatta: az elme
beteget - jellemző túlzott szubjekti
vitáson s elsajátította azt az objek
tivitást, amely lehetővé teszi, hogy
szabad legyen. "Gyermeket nevelni
annyi - írja Lacroix -, mint meg
tanítani őt arra, hogy alávesse magát
a tárgyi jónak. S a család bizonyos
módon az első ilyen jó számára, mert
ez szabadítja fel őt lépésről-lépésre

azzal, hogy külső kényszert gyakorol
reá.. A család neveli a gyermeket, azaz
.növeli' emberré, szabályoknak rendel
ve alá s ezzel szokásokat fejlesztve ki
benne, mert a szokás, a ,habitudo' a
szó etimológiai értelmében nem más,
mint a test birtoklása a gondolkodás
útján."

*
Vizsgáljuk meg ezekután a szabad

ságot, amelyről azt mondtuk, hogy a
nevelés céljának kell lennie. Vannak
kiváló lélekelemzök. akik a szabadsá
got a Freud-féle .Jibídóval'' hozzák
kapcsolatba s akként határozzák meg,
hogy szabadság a libidó teljes gyakor
lása, vagyis az ösztönös impulzusok
kényszer nélküli kielégítésének lehe
tősége. "A libidónak persze, hogy a
szabadság meghatározására szolgálhas
son, fejlett és civilizált libidónak kell
lennie - hangsúlyozza a pszichoana
lista Logre is -, a felnőtt és normá
lis egyén libidójának, nem a gyerme
kének, a vademberének vagy a bete
gének." A felnőtt ember szabadsága:
autonómia - mutat rá Eck -, auto
nómia a szónak abban az eredeti ér
telmében, hogy ő maga ad. magának
törvényeket. Ebből következik, hogya
gyermek csak abban a mértékben kő

vetelhetí szabadságát, amelyben képes
önmagának törvényt szabni. Hogy ezt
az utóbbi állapotot elérhesse s ne tér
jen le közben az igazi felszabadulás
útjáról, nélkülözhetetlen, hogy időle

gesen kívülről állítsanak neki törvényt
s ilyen módon ségftsék szabadságának
fokozatos kialakításában. így jutunk
pl ahhoz az első hallásra ellentmon
dásnak tetsző állftáshoz, hogy a te
kintély és a szabadság a helyesen fel-
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fogott nevelésben nemcsak feltételezi
egymást, de egybe is olvad.

Szabadnak lenni sohasem közvetlen
adottság és végleges állapot, hanem
örökös erőfeszítés, amellyel felszaba
dítjuk magunkat a többé-kevésbé tu
dattalan belső és külső kényszerek
alól. A gyermeket is arra kell taníta
nunk, hogy áhított szabadságát állan
dóan veszélyek fenyegetik, mert amit
szabad cselekedetnek vél, csaknem
mindíg determinált cselekedet: megha
tározzák azt a külső befolyások, ame
lyek az élet anyagi követelményeiböj
erednek, meghatározzák azok a tuda
tos vagy tudattalan befolyások is.
amelyeket mások gyakorolnak reá, fő

leg pedig meghatározzák azok a tudat
alatti személyes konfliktusok, amelye
ket a gyermek "archaikus énje" zár
magába, úgyannyira, hogy gyakran ép
pen az a cselekedet, amelyet a gyer
mek s olykor a felnőtt is a legszaba
dabbnak hisz, valójában a legdeter
mináltabb. Eck szerint nem lehetetlen
megértetni a gyermekkel, hogy ez vagy
az a magatartása csupán szelgat után
zása egy reá nehezedő csoportnak, nem
lehetetlen rávezetni arra, hogy ezt
vagy azt a vágyat csupán a fel nem
ismert irigység, féltékenység vagy agg
resszívitás táplálja, s hogy mindezek
nek semmi közük az igazi szabadsá
hoz, amely a dolgok ismeretében tör
ténő személyes választás. A gyermeket
is arra kell megtanítanunk. hogy tu
datosan métlegelje elhatározásának
motívumai t. Nem úgy tanítjuk meg
erre, hogy naphosszat vitatkozunk ve
le - ez a legrosszabb nevelési mód -,
hanem alkalomszerű megjegyzésekkel,
önálló gondolkodásra késztető ítéletek
kel. És segítsük is, hogy fokozatosan
eljusson a felnőtt ember szabadságá
hoz.

A nevelésben tehát a szzabadság két
formáját kell megkülönböztetnünk. A7.
egyik az "aktuális szabadság", ame
lyet akkor adunk meg a gyermeknek,
amikor engedjük, hogy választhasson.
A másik a "virtuális szabadság",
amelynek érdekében azt igyekszünk
megakadályozní, hogy olyan determi
nizmus rabságába essék, amely lehe
tetlenné tenne számára bármiféle vá
lasztást. Aktuális szabadság például
olvasni ezt a könyvet, megnézni azt
a filmet, elmenni erre a ktrándulásra,
megvásárolni azt a holmit, kifejezni
ezt a véleményt. Nagyon helytelenül
jár el az a szülő, aki már eleve szem-



bcszegül azzal, amit a gyermek java
sol. Éppen ellenkezően: abból kell ki
indulni, hogy a felvetett eszme alapjá
ban jó, mert enélkül nem is képzelhe
tó eredményes párbeszéd. "Moziba
menni ma délután s megnézni ezt a
filmet, kitűnő gondolat"; a film tanul
ságos, szórakoztató lehet; ma azonban
olyan szép idő van, hogy okosabb len
ne '?gy nagyot sétálni; azt a filmet a
jövő héten a közeli moziban játsszák,
akkor még könnyebben is megtekint
hetjük. Az ilyen szülőí magatartás,
amely nem kritizálja eleve a gyermek
valasztását. sokkal hatásosabb. mint
31 a beállítottság, amely merő osto
baságként utasítja el. Nehezebb tisz
teletben tartani a gyermek aktuális
szabadságát, amikor olyan filmről.

vagy könyvről van szó, amely nyilván
nern neki való. A gyermek azonban
ezt is meg fogja érteni, ha a szülö
veszi a fáradságot s röviden megma
gyarázza neki, hogy minden még nem
lehetséges az ő korában, vannak dol
gok, amikkel várnia kell. Nem tudná
például megcsinálni a nővére latin
fordítását sem. aki már negyedikes
gimnazista, ő pedig csak az első osz
1.2Jyba jár; nem tudna kerékpáron ak
kora utakat tenni, mint a bátyja, akit
mú:: versenyekre is küldenek. Gyak
nm célszerű a tilalmat "időben el
t ólt szabadság" formájára változtatni:
majd ha ezen és ezen túljutottál. Ar
nyalatí különbségek ezek, amelyek
nem oldják meg az összes problémá
kat, de jól beleillenek a felszabadulás
folyamatába, amely kiérleli az igazi
szabadságot.

Az aktuális szabadság ilyen gyakor
lása mellett el kell ismerni a szabad
ságot a képzelet játékában is. Szük
séges ez ahhoz, hogya gyermek való
ban szabadnak érezze magát. Sereges
tül lépnek fel kívánságok, amelyeknek
nincsenek semmiféle erkölcsi, szociális
vagy pénzügyi vonatkozásaik. Még a
múló szenvedélyek is - ennek vagy
annak a dolognak gyűjtése, sportok és
egyebek - egészségesek lehetnek és
hasznára válhatnak a fizikai vagy
pszichikai dinamizmusnak. Az ilyen
szenvedélyek egyébként annál köny
nyebben kapnak fegyelmezett formát,
mínél kevésbé ellenezték a szülők a
kezdetén, mert ebben az esetben nem
úgy fog ragaszkodni hozzá a gyer
mek, míntha fenyegetett énjét kellene
érvényesítenie. A serdülőket jellemző

eredetieskedés modorban, viselkedés-

ben és ruházkodásban - amivel mind
a szabadságot akarják hangsúlyozni 
annál hamarabb elcsitul, rnínél ki
sebb fontosságot tulajdonítunk neki.

Ésszerű határok között ugyan, de
meg kell adni a gyermeknek a cse
lekvés szabadságát. Számot kell vet
nünk azonban már a gyermeknél, még
inkább a serdülő fiataloknál a gon
dolkodás szabadságával. Nem megy ez
veszedelem nélkül. Keresztény szülők

hajlamosak is arra, hogy megriadja
nak a hitehagyásnak és az erkölcsi
felfogás hanyatlásának kockázatától.
Egyháziak feladata, hogya vallási és
erkölcsi nevelést illetően megvonják a
mértéket tekintély és szabadság kö
zött - moridja Eck. Amire ő kíván
figyelmeztetni: hogya gyermek sze
mélyi bensőségének bizonyos tisztelete
nélkül nem lehet szó szabadságról. A
gyermeknek legzsengebb korától kezd
ve szüksége van arra, hogy legyen én
jének egy kicsiny zuga, amelynek fel
tárása vagyelzárása teljesen tőle függ.
Azzal az ürüggyel, hogy a gyermek
nek mindent meg kell mondania, bi
zony sokszor megsértik a szülők ezt a
rejteket. A szülőnek készen kell áll
nia an-a, hogy mindent meghallgas
son - fejti ki Eck -, de tudomásul
kell vennie, hogy lehetnek és vannak
dolgok, amiket a gyermek egyedül a
maga számára óhajt megtartani. Ural
kodjék az otthonban olyan légkör,
amelyben a gyermek érzi, hogy sza
badságában áll mindent megmondani,
de senki sem kényszeríti arra, hogy
meg is mondjon mindent. Ha olykor
a szülő elébe akarna menní valami bi
zalmasságnak. amelyet szükségesnek
itél. tegye mindenkor a szabadság
tiszteletben tartásával, akként, hogy
megteremti a lehetőnek s nem a kö
telezőnek hangulatát. A családtagok
szernélyi bensőségének ebben a tisz
teletében, a szabad közlésnek ebben az
állandó lehetőségében.amely magában
foglalja a nem-közlés lehetőséget, kell
felismernünk a családi harmónia alap
vető tényezőjét. Mindenki egynek ér
zi magát a többivel, jóllehet ugyanak
kor önmaga is marad.

Teljességgel bizonyos - hangoztat
ja Eck -, hogy ami a szabadság ér
zésének maximumával tölti el a gyer
meket, az a hallgatás szabadsága.
Szűkséges persze a megnyilatkozás
szabadsága is, mert enélkül nem gon
dolhatunk értelmes dialógusra. Szük
séges annak ellenére, hogya gyermek
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részéről legtöbbször a szembeszegülés
leplezetlen szándékára számíthatunk.
A szülőkön múlik, hogy a párbeszé
det akként folytassák, hogy a gyer
mek kisebb vagy nagyobb mértékben
tudatos ellenzékisége a kölcsönös meg
értésben oldódjék fel. Tudni kell be
szélni hagyni. A pszichiáter mestersé
ge főleg abból áll, hogy meghallgatja
a hozzá fordulókat, és sokat megtud.
sok mindenre rájön csupán abból,
hogy egyszerűen hallgatja őket. Ha
sonló helyzetben vannak a szülők is,
akiknél azonban rendszerint megvan
az a hiba, hogy nem szentelnek elég
időt gyermekeik meghallgatására. ,,0,
az apám, annak ugyan semmit sem
lehet elmondani", hányszor panaszkod
nak erről gyermekek a pszichiáternek,
holott a dialógus nélkülözhetetlen a
gondolatszabadsághoz, a ránevelés hez
erre a szabadságra.

A gondolatszabadsággal együtt meg
kell adni a gyermeknek az érzelmi
szabadságot is, szorosabban a szere
tés szabadságát. a szerethetésnek a
családi kereten kívül. Az igazság
ugyanis az, hogy a családon belül a
szeretet a gyermek szemében sokszor
csak parancsnak, nem pedig szabad
ságnak tűnik fel, holott nagyon is sza
badságnak kellene lennie. "Nem ha
bozhatunk annak kimondásával - ír
ja Eck -, hogya szeretetet a család
kebelében csak a rajta kívüli szere
tet szabadsága teheti teljessé." Hosszas
volna ismertetni azokat a pszichoana
lízis által felfedett mechanizmusokat,
amelyek az érzelmi életet irányítják a
családon belül és kívül - teszi hoz
zá Eck. Éppen ezért ő csak arra hiv
ja fel a figyelmet, hogy az apa és a
gyermek közt támadó - esetleg lap
pangó, de mindenképpen elkerülhetet
len - konfliktusnak harmonikus fel
oldása is megkívánja az érzelmi ki
bontakozás lehetőségének a családon
kívülre való kiszélesítését. Szükséges
tehát, hogy ne akadályozzuk ebben az
irányban a gyermekek és serdülők ér
zelmi terjeszkedésének szabadságát. A
pajtásságok, a barátságok az első je
lentkezései az érzelmi felszabadulás
nak. Ezek a családon kívüli forgoló
dások, ezek a bizalmasságok mások
kal szemben, mint az apa vagy az
anya, nem járnak kockázatok nélkül,
de - hangoztatja Eck -, nincs helyes
nevelés kockázatok nélkül. Ez a sza
badság útja s annál kisebb lesz a koc
kázat ebben a családon kívüli érzel-
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mi életben, minél egyensúlyozottabb
magának a családnak élete.
Felvetődik a serdülő fiataloknál az

a probléma, hogy túl korán érzelmi
elkötelezésbe bocsátkoznak, amely le
fékezi, megbéklyózza Őket, végered
ményben elnyomja szabadságukat.
Gyakori eset ez különösen azoknál a
fiúknál és leányoknál, akik gondosan
őrzik erkölcsi tisztaságukat. Ezek a
16-18 éves korban vállalt érzelmi el
kötelezések azonban ahelyett, hogy a
teljes érzelmi szabadságot valósítanák
meg, egy olyan állapotot létesítenek,
amelyben idő előtt megszűník vagy
lecsökken a fogékonyság, a rugalmas
ság és az önrendelkezés képessége,
ami azután - a tapasztalatok szerint
- rá fog nehezedni egész életükre.
Eck azonban nem hiszi, hogy a szü
lők szerepe az lenne itt, hogy egysze
rűen megvonják az érzelmi elkötele
zésnek ezt a szabadságát. Ellenben
magyarázzák meg a fiataloknak
anélkül, hogy tagadnák. hogy igazi
szerelern foroghat fenn -, hogy emi
att még nem szabad lemondaniok füg
getlenségükről és nem szabad eleve
elzárkózniok más érzelmi kapcsolatok
lehetősége elől. Nagyon sok fiatal lesz
foglya egy látszólag szabad érzésnek,
holott a valóság az, hogy érzelmi el
kötelezésük legtöbbször csak egy ne
me a megfutamodásnak az ösztönös
impulzusok elől, amelyekkel félnek
szabadon szembenézni.

*
Eck behatóan taglalja azokat a visz

szaéléseket is, amelyek mind a te
kintély, mind a szabadság körül adód
hatnak a nevelésben.

Gyakran előfordul, hogy a gyermek
nem fogadja el a szülői tekintélyt,
vagy ha elfogadja, csupán azért, mert
nem cselekedhetik másként. Tudato
san vagy nem tudatosan azt az órát
várja, amikor felszabadulhat a tekin
tély alól, átléphet a függőségből a
függetlenségbe. vagymár előbb is fel
lázadhat az alávetés ellen. A lázadás
együttjárója az önkényességnek; nincs
lélekelemzés, amely ne mutatna rá
mindannyiunknál erre a kettős törek
vésre.

Nem ritkák a tekintély túlzásai s
ezek a túlzások elősegítik a lázadást.
Ilyenkor a tekintély, amelynek a gyer
mek javára kellene érvényesülnie,
csupán lehetőség az apa vagy az anya
számára, hogy önmagát emelje ki.



Sokszor a bosszúnak egy neme nyilat
kozik meg benne. Egyes szülők, ha tu
dattalanul is, azt akarják, hogya gyer
mekük ugyanazokon a megpróbáltatá
sokon menjen át, amelyeken ők ma
guk mentek át. "Nekem is csurgott a
nyálam, neked is csurogjon." Francia
szólásmód ez, amelyet még jószándé
kú szülőktől is hallani, nyilván, mert
azt gondolják, hogy ők is azért vitték
valamire, mert "csorgott anyáluk";
nem tudják elképzelni, hogy gyerme
kük más úton is boldogulhatna. Gya
kori a féltékenységből származó zsar
nokoskodás. A lélekelemzés sokszor
igazolja, hogy az általuk nem is gya
nított féltékenység készteti az apát
vagy az anyát a gyermek gyötrésére.
Féltékenység a fiúra, akinek érettsége
egyre szembetűnőbb az apa előtt, fél
tékenység a leányra, aki igazi vagy
feltételezett vetélytársa lesz az anyá
nak. Szörnyűségnelc tűnhetik fel ez 
teszi hozzá Eck - és szörnyűség is
lenne, ha módszeresen és megfontol
tan történnék. Szerencsére azonban ef
fdét csak elvétve észlelünk. A szülők

általában, mihelyt tudatára ébresztet
ték őket Iéltékenységüknek, sietve
nyesik le tekintélyi túlzásaikat.

Az igazi tekintély, mint mondtuk,
védelmez és a rend irányában intéz
kedik. Szükséges azonban, hogy ezt a
rendet mindannyian elismerjék a csa
lúdban. A gyermek nehezen fogadja
el azt a rendet, amely kivételes tör
vényt teremt az ő számára, vagy olyan
törvényt, amelyet a törvény kibocsá
tója önmagára nem vonatkoztat. A do
logkerülő vagy iszákos apa, aki mun
kára parancsolja a fiát vagy mérték
letességet követel tőle, a léha és ki
kapós anya, aki megtiltja lányának,
hogy moziba menjen, nagyon rossz
helyzetben van, mert tekintélyt csak
a példaadásból és a szeretetből merít
hetne. Hány lázadó gyermeket vittek
már a szülei pszichiáterhez, aki azután
a gyermek szájából hallhatta: "Azt
akarják, hogy csináljam ezt, de ők ma
guk nem csinálják" Egy anya az 01'

voshoz rohant 17 éves leányával, aki
nek kalandia volt egy fiúval. "Nem
értem, hogy tehetett ilyesmit - sirán
kozott az anya -, hiszen csak jót lá
tott és erkölcsösségre neveltem." Ami
kor a leány egyedül maradt az orvos
sal, nevetésben tört ki: anyja azután
vált el az apjától, hogy már éveken
át szeretője volt, amiről a gyermekek
is tudtak.

A tekintély feltételezi, ha nem is a
csodálatot, de a becsülést - állapítja
meg Eck, S feltételezi a szeretetet is,
vagyis azt, hogy a tekintély gyakor
lása sohase keltse a gyermekben az
önzés gyanúját. "Mindent megtettünk
érte". - panaszolják az önző szülők,

s a pszichiáter kénytelen felvilágosí
tani őket: igen, mindent, kivéve azt,
hogy szerették volna gyermeküket és
kedvéért olykor elfelejtették volna ön
magukat; nem hiányzott a gyermek
nek semmi, de elsősorban azért nem,
hogy nekik, a szülőknek békességük
legyen s megőrizhessék a jó lelkiisme
retüket azzal a gyermekkel szemben,
akit annakidején nem is fogadtak szí
vesen.

A cselekedetekben megnyilvánuló
visszaéléseknél is súlyosabb talán a
tekintély gyakorlásának az a ferdülé
se, amelyet Eck "helyzeti visszaélés
nek" nevez. Érti rajta azt a családi
környezetet, amely tulságosan magába
zárkózott, vagy túlságosan megszállott
ja valamely eszmének Nem formuláz
nak meg talán semmiféle tilalmat, de
falak merednek köröskörül, s a kör
nyezet a bűnösség érzését sugallja a
gyermeknek arra az esetre, ha át pró
bá lná hágní a falakat, vagy csak ép
pen mögéjük szeretne pillantani. A
tekintéllyel való visszaélésnek ezt a
formáját mindenütt megtalálhatjuk.
Sajnos azonban el kell ismernünk 
írja Eck -, hogy igen gyakori éppen
a vallásos és hitbuzgó családokban,
ahol a szülők a védettség lelimáját kí- .
vánják ápolni s valójában elfojtják,
áporodottá teszik a levegőt. Szeren
csétlen az a serdülő, akinek el kell
szenvednie, hogy belezárják egy olyan
környezetbe, amely férfiatlanná teszi
az élet számára, szerenesés viszont az,
aki annyira meg tudja őrizni személyí
ségét, hogy alkalmas időpontban szét
feszíthet i ezt a családi keretet.

Vannak családok, ahol az apa sze
mélyisége - s olykor az anyáé is 
annyira nyomasztó, hogya gyermek
letiportnak, összezúzottnak érzi magát.
Tanulságos újból és újból elolvasnunk
azt a levelet, amelyet Kafka írt az ap
jának: "Az asztalnál gyászos csend
uralkodott, amelyet csak megrovásaid
szakítottak meg. Nem volt szabad le
rágnunk a csontokat, te azonban,
egyedül te megtehetted. Kérlek, apám,
értsd meg jól, jelentéktelen dolgok
voltak ezek és csak azért nehezedtek
reám, mert te magad, aki oly könyör-
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telenül gyakoroltad tekíntélyedet, ko
rántsem alkalmazkodtál ahhoz a rend
hez, amelyet nekem parancsoltál. Eb
ből következett, hogy a világ három
részre oszlott előttem: az egyik az,
amelyben én rabszolgaként éltem, alá
vetve olyan törvényeknek, amelyeket
csak az én számomra eszeltek ki s
amelyeknek ráadásul sohasem tehet
tem teljesen eleget, anélkül, hogy tud
nám, mi okból nem; a világ egy má
sik része, végtelen messzeségben, ahol
te éltél, azzal foglalatoskodva, hogy'
kormányzol, parancsokat adsz ki és
bosszankodol, amiért parancsaid nem
lelnek követésre; egy harmadik végül,
ahol a többi ember boldogan él, nin
csenek parancsok és nem kell enge
delmeskedni ..."

A tekintéllyel való visszaélés utolsó
forrásaként a családon belüli egyenet
lenséget emeli ki Eck. Aszülőknek

egységet kell tanúsítaniok a tekintély
gyakorlásában: amit egyikük megen
ged, ne tiltsa a másik. Eltérhetnek a
vélernényeík, de ennek az eltérésnek
nem szabad megnyilvánulnia a paran
csokban vagy tilalmakban. Elleneset
ben klikkek alakulnak a családban:
az apáé, rendszerint a leányokkal, s az
anyáé, általában a fiúkkal. S a család
élete csupa ügyeskedéssé, szabados
sággá, visszaélessé válik. Lappangó
gyűlölet fejlődik a szülők között eb
ben az anarchiában, amit a gyerme
kek hamar kihasználnak: attól füg
gően, hogy mit akarnak elérni, hol a
papát, hol a mamát játsszák ki ütő

kártyának.
Magától értetődik azonban: ha visz

sza lehet élni a tekintéllyel, vissza le
het élni a szabadsággal is. Vannak
családok, ahol fegyelem helyett csak
szeszély s ennek nyomán csak anar-·
chia található, ez pedig semmiképpen
sem nevelhet szabadságra. Ellenkező

en: útját állja minden haladásnak az
érettség és szabadság felé. "Tedd, amit

akarsz, főleg azonban hagyj békén."
Ez a formula valójában nem szabad
ságot kíván ajándékozni, hanem önző

en a saját kényelmet keresi. S ne higy
jük, hogya gyermek fenntartás nél
kül értékeli ezt a túlzásokra csábító
szabadságot. Előbb-utóbb maga is rá
jön annak hátterére. Olykor persze
nemesebb szándékból is eredhetnek
visszaélések. Vannak szülők, akik
ilyen vagy olyan, de többnyire félre
értett pedagógiai elmélet hatása alatt
attól félnek, hogy ártani fognak gyer
meküknek, ha nem engedik őt kénye
kedvére cselekedni. Miután pedig éve
ken át szabadjára engedték, később

csodálkoznak. hogy nem tudják ke
zükben tartani gyermeküket, éppen
akkor nem, amikor az igazi nehézsé
gek kezdődnek. A szabadság ugyanis
az a dolog, amelynek használatát ta
nulni kell. Ha mindent megengednek
a gyermeknek, akkor nincs előtte k i
cövekelt út, amelyen megindulhatna
az autonómia, az önszabályozás felé,
amely az igazi szabadság lényege.

Hol ér véget a normális szabadság,
hol kezdődik a visszaélés? Ha jól lát
juk is a távoli határokat, nem köny
nyű rögzíteni il közelieket. Gyakran
csak utólag ismerjük fel, hogy túl
messze, vagy nem elég messze men
tünk, Nincsenek egyformán érvényes
szabályok - hangoztatja befejezőben

is Eck -, mert mindenegyes gyer
meknél más a kívánalom, más a le
hetőség. Annál is inkább. mert nagy
tévedés lenne feltételeznünk, hogy
minden és kizárólag a családi környe
zeten múlik. Az igazság az, hogy u Ti
ziológia, az alkat, az öröklés is f'onto«
tényező. S amíg a normális gyermek
elég könnyen megvédi magát a neve
lési hibák ellen, a nem-normálisnak
vagy az átlagon felülinek hol a te
kintély, hol meg a szabadság többle
tére van szüksége.

..
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